وزارة التعليم العالى
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منوذج ()1

*

إقرار جملس القسم





يعتمد،،

رئيس القسـم

عمـيد الكليـة

ختم الكلية :

* في حالة تعذر عقد مجلس قسم خالل الفترة المسموح بها للتقدم بالمقررات يقوم المؤلف بتقديم إقرار من سيادته بتقديم هذا النموذج خالل
شهر من التقدم .

المرفقات المطلوبة بعد مراجعتها من مجلس القسم والموافقة عليها:


إلكترونيا.
مرفق ( )1تعهد واقرار بملكية عضو هيئة التدريس للمحتوى العلمي المطلوب تطويره
ً



مرفق ( )3تعهد واقرار باإللتزام بالمخطط الزمني إلنتاج مقرر إلكتروني.



مرفق ( )2نموذج توصيف المقرر.
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مرفق (*)1

تعهد وإقرار مبلكية احملتوى
أقر أنا الدكتور/

جامعة/

بملكية محتوى مقرر/

كليـة/

قسـم/

كود المقرر/

الذي أقوم بتدريسه بـذات الكليـة والمرشـإل لانتـاج مـن قبـل المركـز القـومي للـتعلم اإللكترونـي بـالمجلس ا علـ

للجامعات ،وأن المادة العلمية للمقرر من تأليفي وجميع المراجع المستخدمة فـي التـأليف حديثـة ومدرجـة ،وفـي
حال ــة نش ــوب أي خ ــالف علـ ـ تل ــل الم ــادة العلمي ــة ف ــهني أتحم ــل وح ــدي تبع ــات ه ــذا الخ ــالف دون وج ــود أي
مسئولية عل المركز القومي للتعلم االلكتروني أو الجامعة أو و ازرة التعليم العالي.

وأتعهد أنه لم يسبق لي تحويل هذا المقـرر للصـورة االلكترونيـة أو الحصـول علـ أي دعـم مـالي مـن أي جهـة

لهـذا الرـر  ،و أتعهــد بالموافقـة علـ اسـتخدام المقــرر للتـدريس فتـرة ال تقـل عــن ثـال

ســنوات وبتزويـد مركــز

التعلــيم اإللكترونــي بالجامعــة أو المركــز القــومي للتعلــيم اإللكترونــي بــأي تعــديالت أو إضــافات عل ـ المقــرر

خالل تلل الفترة وبحضور الجلسات المطلوبة أثناء مراحل إنتاج المقرر.

كما أوافق عل التعاقد مع المركز القومي للتعليم االلكتروني ليكون للمركـز الحـق فـي اسـتخدام المقـرر ونشـره

بين الجامعات مع احتفاظي بكامل حقوق الملكية الفكرية.
التاريخ:

................ /....... /.......
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مرفق (*)2

منوذج توصيف مقرر دراسي
جامعة:

.........................................

البرنامج الذي يتبعه المقرر:

القسـم الذي يتبعه البرنامج
القسم الذي يتبعه المقرر

كلية /

....................................................................................

...............................

....................... ..........
....................................

أ -معلومات أساسية:
اسم المقرر:

العام الدراسي

تاريخ إقرار التوصيف:
الرمز الكودي:

الساعات الدراسية:

...........................................

نظري

...........................

الفرقة /المستوى:
عملي و  /أو تمارين

اإلجمالي

ب -معلومات متخصصة:
 -1األدهدا

العامة للمقرر :

-2المخرجات التعلمية المستهدفة من تدريس المقرر:
أ -المعرفة و الفهم
Knowledge and Understanding

ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills

جـ -المهارات المهنية
Professional Skills
د -المهارات العامة
General Skills
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 -3محتوى المقرر

Syllabus

عدد الساعات

الموضوع

 -4أساليب التدريس والتعلم
Teaching and learning
methods

 -5تقييم الطالب
توزيع الدرجات

:Students assessment
نهاية الفصل الدراسي
منتص

الفصل الدراسي

%
%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العملي

%

أعمال فصلية

%

(أستاذ المادة):
رئيس القسم :

التاريخ

/

/
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مرفق ()3

تعهد وإقرار باإللتزام باملخطط الزمني إلنتاج مقرر إلكرتوني
أقر أنا األستاذ الدكتور/

................................................................................................................. .......................

قسم/

............................................................................................................................................................ ..................

كلية/

........................................................................................................................ ...................................................

جامعة /

...................................................................................................................... ..................................................

بتقديم كافة متطلبات إنتاج المقرر الدراسي ....................................................... /كود رقم/

....... .................

ألعضاء فريق العمل بمركز إنتاج المقررات اإللكترونية بالجامعة ،وأتعهد أن أتعاون معهم طوال فترة
اإلنتاج تبعا ً للمخطط الزمني المعتمد من المركز القومي للتعلم اإللكتروني.
التاريخ/ ......... / ......... :

...............

المقر بما فيــه
التوقيع:

..................................................

تليفون:

..................................................

فاكس:

..................................................

محمول:
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استمارة استالم املقرر

خاص باملركز القومي للتعلم اإللكرتوني
اسم المقرر باللرة العربية:

كود المقرر بالالئحة:

اسم المقرر باللرة اإلنجليزية:

تاريخ الالئحة:

اسم عضو  /أعضاء هيئة التدريس:
التليفون :

بريد الكتروني:
اسم القسم العلمي:

الشعبة :

عدد صفحات الكتاب:

عدد الطالب:

اسم الكلية:
اسم الجامعة:
االق اررات والنماذج:

□  .1اقرار مجلس القسم  3 +مرفق (اقرار ملكية المحتوى  ،نموذج توصيف
المقرر الدراسي  ،تعهد و إقرار باإللتزام بالمخطط الزمن إلنتاج مقرر إلكترون ).
□  .2عدد ( )2استمارة تحكيم المحتوى العلم موقعة توقيع حي من المحكمين.
□  .3مخطط تدريس المقرر اإللكترون .
□  .4الالئحة الخاصة بالمقرر الدراسي موقعة ومختومة بختم الكلية.
□  .5مرفق  CDخاصة بالمقرر الدراسي ( )Wordكامل ومرتب مثل الكتاب.
□  .6مرفق نسخة ورقية من المحتوى العلمي (الكتاب).
□  .7خطاب موافقة المركز القومي على تطوير المحتوى العلمي .

مواد تعليمية خاصة أخرى بالمقرر:
مالحظات:

توقيع المستلم:
التاريخ:
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