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مذكرة تفاهم
إتاحة استخدام مقرر إلكتروني

إنه في يوم  ---------الموافق  ------- /---- /----م
أتفق كل من:


المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات (إشراف فني فقط)
ويمثله األستاذ الدكتور--------------------------------------------- /
ومركز إنتاج المقررات اإللكترونية بجامعة --------------------------/
ويمثله األستاذ الدكتور( --------------------------------------------- /مدير المركز)
(متضامنين – طــــــــرف أول)



والسيد األستاذ الدكتور--------------------------------------------- /
أستاذ /أستاذ مساعد /مدرس (بكلية /معهد)

--------------------------

جامعة --------------------------
مصري الجنسية ومقيم بالعنوان------------------------------------- :
(طــــــــرف ثاني)


المدير التنفيذي بالجامعة (مسئول عن التمويل)
ويمثله األستاذ الدكتور--------------------------------------------- /
(طــــــــرف ثالث)

العنوان :المجلس األعلي للجامعات المصرية
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تليفون 7914070340 /7914070320 :داخلي 903
محمول73330010330 :
www.nelc.edu.eg

Address: Supreme Council of Universities
In Cairo university campus – 3rd floor – Room C12
Tel.: 0235704194\0235704158 Ext.: 241
Mobile: 01117738117
E-Mail: contact@nelc.edu.eg
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على بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة مقرر إلكتروني سبق إنتاجه بمعرفة مركز إنتاج المقررات اإللكترونية
بجامعة  --------------------تحت إشراف المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات ،وبيانات هذا
المقرر كما يلي:
اسم المقرر-------------------------------------------------------- :
بيانات الجهة المستفيدة من المقرر االلكتروني:
الجامعة-------------------------------------------------------------------------------------------------------:
الكلية--------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
القسم--------------------------------------------------------------------------------------------------------: :
الفرقة الدراسية----------------------------------------------------------------------------------------------: :
عدد الطالب المستفيدين--------------------------------------------------------------------------------------: :
بيانات الجهة التي تم إنتاج المقرر االلكتروني لصالحها (يتم استيفاء هذا البند في حال استخدام المقرر من جامعة أخرى
فقط) :
الجامعة-------------------------------------------------------------------------------- :
الكلية---------------------------------------------------------------------------------- :
القسم العلمي---------------------------------------------------------------------------- :
مؤلف المقرر :أ.د----------------------------------------------------------------------- /
فترة االستفادة من تدريس المقررااللكتروني :
العام األكاديمي ------------/------------- :الفصل الدراسي( :األول /الثاني  /األول والثاني /ممتد)
بيانات أستاذ المادة:
االسم------------------------------------------------------------------------------ :
الكلية------------------------------------------------------------------------------ :
التليفون---------------------------------------------------------------------------- :
الفاكس--------------------------------------------------------------------------- :
البريد االلكتروني------------------------------------------------------------------ :
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تمهيــــــــد:
يسعى المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات بالشراكة مع مراكز اإلنتاج بالجامعات إلى تعظيم
اإلستفادة من مخرجات المركز القومي للتعلم اإللكتروني ،والتي تتمثل في المحتوى اإللكتروني للمقررات الدراسية بالمرحلة
الجامعية األولى بمؤسسات التعليم العالي ،ومن ثم السعي الجاد إلتاحتها لالستخدام ألكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وتفعيالً للدور الرئيسي للمركز القومي للتعلم اإللكتروني في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني في األوساط الجامعية سعيا ً لتجويد
نواتج عملية التعلم ،يقوم المركز بإتاحة استخدام المقررات اإللكترونية المنتجة من قبل مراكز إنتاج المقررات اإللكترونية
بالجامعات ألي عضو هيئة تدريس يرغب في اإلستفادة منها في تدريسه لمقرراته الدراسية ،وذلك بتمويل من الجامعة التي
ينتمي لها عضو هيئة التدريس الذي يرغب في تفعيل استخدام أحد المقررات اإللكترونية المنتجة والمتاحة على خوادم
المركز القومي ،لذلك تالقي طلب الطرف األول مع قبول الطرف الثاني ،وأقر الطرفان على أهليتهما للتفاهم واإلتفاق على
البنود التالية:
البند األول:
يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزء من مذكرة التفاهم ،ويعتمد عليه في تفسير جميع بنود ونصوص مذكرة التفاهم.
البند الثاني:
الهدف من مذكرة التفاهم هو االتفاق بين كل من الطرف األول والثاني على قيام الطرف األول بإتاحة استخدام مقرر
إلكتروني سبق إنتاجه من خالل مركز إنتاج المقررات اإللكترونية التابع ألحد الجامعات لصالح الطرف الثاني ،وذلك خالل
فترة تدريس المقرر االلكتروني.
البند الثالث:
يلتزم الطرف الثاني باستخدام المقرر اإللكتروني تبعا ً لمخطط تدريسي معتمد من القسم العلمي والكلية التابع لها ،موضحا ً
فيه كيفية توظيفه في سياق الفصل الدراسي /العام الدراسي.
البند الرابع:
يلتزم الطرف الثاني بإتباع كافة األنظمة والمعايير واإلشتراطات التي تنظم عملية تفعيل استخدام المقررات اإللكترونية من
خالل الطرف األول ،وما يستجد منها في أي وقت الحق.
البند الخامس:
يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على القوام الرئيسي للمقرر ،وعدم حجب أو إضافة أي محتوى علمي إال بالرجوع للطرف
األول ،صاحب الحق الوحيد في إجراء أي تعديالت على المحتوى العلمي األصلي.
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البند السادس:
يلتزم الطرف الثاني بأن جميع حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلمي الذي يتضمنه المقرر اإللكتروني محفوظة للمؤلف
األصلي للمقرر.
البند السابع:
يتعهد الطرف األول ممثالً في المركز القومي للتعلم اإللكتروني بإتاحة المقرر اإللكتروني المذكور أعاله لالستخدام خالل
فترة تدريس المقرر االلكتروني.
البند الثامن:
يتعهد مركز إنتاج المقررات اإللكترونية بالجامعة التي يتبعها الطرف الثاني بتقديم كافة التسهيالت الفنية الالزمة لتفعيل
استخدام المقرر اإللكتروني المذكور أعاله خالل فترة تدريس المقرر االلكتروني.
البند التاسع:
يتعهد مركز إنتاج المقررات اإللكترونية بالجامعة التي يتبعها الطرف الثاني بتسليم الطرف الثاني كافة تقارير المتابعة
الدورية لتفعيل استخدام المقرر اإللكتروني المذكور أعاله وذلك خالل فترة تدريس المقرر االلكتروني ،وتقديم الحلول
الفورية ألي معوقات تحول دون تفعيل استخدام المقرر اإللكتروني بشكل جيد.
البند العاشر:
أتفق الطرفان على أن مدة سريان تلك المذكرة لمدة العام أكاديمي  ------- / -------وهي قابلة للتجديد في حال موافقة
الطرفان.
البند الحادي عشر
أتفق جميع األطراف على امكانية إستحقاق الطرف الثاني مقابالً يتم تحديده باإلتفاق بين الطرفين الثالث والثاني ،ووفق
إمكانيات الجامعة في ضوء األنظمة والمعايير واإلشتراطات التي تنظم عملية تفعيل استخدام المقررات اإللكترونية من
خالل الطرف األول ،وما يستجد منها في أي وقت الحق ،وأيضا ً في ضوء التقارير الدورية التي تعكس نسب تفعيل استخدام
المقرر اإللكتروني.
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البند الثاني عشر
ينتهي هذا اإلتفاق من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار من الطرف األول للطرف الثاني في حالة توقف الطرف
الثاني بإرادته عن تفعيل استخدام المقرر اإللكتروني خالل فترة سريان مذكرة التفاهم هذه.
حررت مذكرة التفاهم هذه من أربعة نسخ ،نسخة للمجلس األعلى للجامعات ،نسخة للمدير التنفيذي للجامعة ،نسخة للمركز
القومي للتعلم اإللكتروني ،نسخة للطرف الثاني.

الطرف األول

الطرف الثالث

الطرف الثاني

( )1االسم----------------------- :

االسم-------------------------- :

االسم-------------------------- :

التوقيع-------------------------- :

التوقيع------------------------ :

التوقيع------------------------ :

( )2االسم----------------------- :
التوقيع-------------------------- :
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