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 وزارة التعلٌم العالى
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونٌة والمعرفٌة

 ( NeLC )المركز القومً للتعلم اإللكترونً 

 

مذكزة تفاهم 

إتاحة استخدام مقزر إلكرتوني  
 

 

 م----/ ----/ ------- الموافك --------- نه فً ٌوم إ

: أتفك كل من

 (إشراف فنً فمط) المركز المومً للتعلم اإللكترونً بالمجلس األعلى للجامعات 

/ --------------------------------------------- وٌمثله األستاذ الدكتور

/-------------------------- ومركز إنتاج الممررات اإللكترونٌة بجامعة 

 (مدٌر المركز)/ ---------------------------------------------  وٌمثله األستاذ الدكتور

 (طــــــــرف أول– متضامنٌن )

 والسٌد األستاذ الدكتور --------------------------------------------- /

  --------------------------  (معهد/ بكلٌة)مدرس / أستاذ مساعد/ أستاذ

--------------------------     جامعة

: ------------------------------------- مصري الجنسٌة وممٌم بالعنوان

( ثانًطــــــــرف )

   (مسئول عن التموٌل)المدٌر التنفٌذي بالجامعة 

/ --------------------------------------------- وٌمثله األستاذ الدكتور

( ثالثطــــــــرف )  
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على بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة ممرر إلكترونً سبك إنتاجه بمعرفة مركز إنتاج الممررات اإللكترونٌة 

تحت إشراف المركز المومً للتعلم اإللكترونً بالمجلس األعلى للجامعات، وبٌانات هذا --- -----------------بجامعة 

: الممرر كما ٌلً

: -------------------------------------------------------- اسم الممرر

: بٌانات الجهة المستفٌدة من المقرر االلكترونً

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------:الجامعة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------: :الكلٌة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------: :المسم

 ----------------------------------------------------------------------------------------------: :الفرلة الدراسٌة

 --------------------------------------------------------------------------------------: :عدد الطالب المستفٌدٌن

ٌتم استٌفاء هذا البند فً حال استخدام المقرر من جامعة أخرى ) بٌانات الجهة التً تم إنتاج المقرر االلكترونً لصالحها

:  (فقط

: --------------------------------------------------------------------------------   الجامعة

: ----------------------------------------------------------------------------------  الكلٌة

: ----------------------------------------------------------------------------  المسم العلمً

/ -----------------------------------------------------------------------  د.أ: مؤلف الممرر

: فترة االستفادة من تدرٌس المقررااللكترونً 

 (ممتد/ األول والثانً/ الثانً /األول ): الفصل الدراسً: -------------/------------ العام األكادٌمً

: بٌانات أستاذ المادة

: ------------------------------------------------------------------------------  االسم

: ------------------------------------------------------------------------------  الكلٌة

: ----------------------------------------------------------------------------  التلٌفون

:  ---------------------------------------------------------------------------  الفاكس

: ------------------------------------------------------------------  البرٌد االلكترونً
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: تمهٌــــــــد

ٌسعى المركز المومً للتعلم اإللكترونً بالمجلس األعلى للجامعات بالشراكة مع مراكز اإلنتاج بالجامعات إلى تعظٌم 

اإلستفادة من مخرجات المركز المومً للتعلم اإللكترونً، والتً تتمثل فً المحتوى اإللكترونً للممررات الدراسٌة بالمرحلة 

. الجامعٌة األولى بمؤسسات التعلٌم العالً، ومن ثم السعً الجاد إلتاحتها لالستخدام ألكبر عدد ممكن من المستفٌدٌن

وتفعٌالً للدور الرئٌسً للمركز المومً للتعلم اإللكترونً فً نشر ثمافة التعلم اإللكترونً فً األوساط الجامعٌة سعٌاً لتجوٌد 

نواتج عملٌة التعلم، ٌموم المركز بإتاحة استخدام الممررات اإللكترونٌة المنتجة من لبل مراكز إنتاج الممررات اإللكترونٌة 

بالجامعات ألي عضو هٌئة تدرٌس ٌرغب فً اإلستفادة منها فً تدرٌسه لممرراته الدراسٌة، وذلن بتموٌل من الجامعة التً 

ٌنتمً لها عضو هٌئة التدرٌس الذي ٌرغب فً تفعٌل استخدام أحد الممررات اإللكترونٌة المنتجة والمتاحة على خوادم 

المركز المومً، لذلن تاللً طلب الطرف األول مع لبول الطرف الثانً، وألر الطرفان على أهلٌتهما للتفاهم واإلتفاق على 

: البنود التالٌة

: البند األول

. ٌعتبر التمهٌد السابك جزء ال ٌتجزء من مذكرة التفاهم، وٌعتمد علٌه فً تفسٌر جمٌع بنود ونصوص مذكرة التفاهم

: البند الثانً

الهدف من مذكرة التفاهم هو االتفاق بٌن كل من الطرف األول والثانً على لٌام الطرف األول بإتاحة استخدام ممرر 

إلكترونً سبك إنتاجه من خالل مركز إنتاج الممررات اإللكترونٌة التابع ألحد الجامعات لصالح الطرف الثانً، وذلن خالل 

. فترة تدرٌس الممرر االلكترونً

: البند الثالث

 باستخدام الممرر اإللكترونً تبعاً لمخطط تدرٌسً معتمد من المسم العلمً والكلٌة التابع لها، موضحاً يٌلتزم الطرف الثان

. العام الدراسً/ فٌه كٌفٌة توظٌفه فً سٌاق الفصل الدراسً

: البند الرابع

 بإتباع كافة األنظمة والمعاٌٌر واإلشتراطات التً تنظم عملٌة تفعٌل استخدام الممررات اإللكترونٌة من يٌلتزم الطرف الثان

. خالل الطرف األول، وما ٌستجد منها فً أي ولت الحك

: البند الخامس

 بالحفاظ على الموام الرئٌسً للممرر، وعدم حجب أو إضافة أي محتوى علمً إال بالرجوع للطرف يٌلتزم الطرف الثان

. األول، صاحب الحك الوحٌد فً إجراء أي تعدٌالت على المحتوى العلمً األصلً
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: البند السادس

 بأن جمٌع حموق الملكٌة الفكرٌة للمحتوى العلمً الذي ٌتضمنه الممرر اإللكترونً محفوظة للمؤلف يٌلتزم الطرف الثان

. األصلً للممرر

: البند السابع

ٌتعهد الطرف األول ممثالً فً المركز المومً للتعلم اإللكترونً بإتاحة الممرر اإللكترونً المذكور أعاله لالستخدام خالل 

. فترة تدرٌس الممرر االلكترونً

: البند الثامن

ٌتعهد مركز إنتاج الممررات اإللكترونٌة بالجامعة التً ٌتبعها الطرف الثانً بتمدٌم كافة التسهٌالت الفنٌة الالزمة لتفعٌل 

. استخدام الممرر اإللكترونً المذكور أعاله خالل فترة تدرٌس الممرر االلكترونً

: البند التاسع

ٌتعهد مركز إنتاج الممررات اإللكترونٌة بالجامعة التً ٌتبعها الطرف الثانً بتسلٌم الطرف الثانً كافة تمارٌر المتابعة 

الدورٌة لتفعٌل استخدام الممرر اإللكترونً المذكور أعاله وذلن خالل فترة تدرٌس الممرر االلكترونً، وتمدٌم الحلول 

 .الفورٌة ألي معولات تحول دون تفعٌل استخدام الممرر اإللكترونً بشكل جٌد

: البند العاشر

وهً لابلة للتجدٌد فً حال موافمة / -------  -------أتفك الطرفان على أن مدة سرٌان تلن المذكرة لمدة العام أكادٌمً 

. الطرفان

البند الحادي عشر 

ٌتم تحدٌده باإلتفاق بٌن الطرفٌن الثالث والثانً، ووفك إستحماق الطرف الثانً ممابالً امكانٌة على  جمٌع األطراف أتفك

فً ضوء األنظمة والمعاٌٌر واإلشتراطات التً تنظم عملٌة تفعٌل استخدام الممررات اإللكترونٌة من إمكانٌات الجامعة 

، وما ٌستجد منها فً أي ولت الحك، وأٌضاً فً ضوء التمارٌر الدورٌة التً تعكس نسب تفعٌل استخدام األولخالل الطرف 

 .الممرر اإللكترونً
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البند الثانً عشر 

ٌنتهً هذا اإلتفاق من تلماء نفسه دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار من الطرف األول للطرف الثانً فً حالة تولف الطرف 

. الثانً بإرادته عن تفعٌل استخدام الممرر اإللكترونً خالل فترة سرٌان مذكرة التفاهم هذه

حررت مذكرة التفاهم هذه من أربعة نسخ، نسخة للمجلس األعلى للجامعات، نسخة للمدٌر التنفٌذي للجامعة، نسخة للمركز 

. المومً للتعلم اإللكترونً، نسخة للطرف الثانً

 

الطرف الثالث الطرف الثانً الطرف األول 

 --------------------------: االسم --------------------------: االسم -----------------------: االسم (1)

 ------------------------: التوقٌع ------------------------: التوقٌع --------------------------: التوقٌع

   -----------------------: االسم (2)

   --------------------------: التوقٌع

  

 


