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 وزارة التعليم العالى
 المجلس األعلى للجامعات

 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 *(1) نموذج
 طلب ترشيح المقرر من قبل الكلية 

 
 :جامعة
 :كميـة
 :مـقس
 

 /                                                         السيد األستاذ الدكتور رئيس قسم
 ،،وبعد تحية طيبة
 

نلــوم بتدريســ  / ومالــذأ أقــ     /                                   أرجــو التكــرم بالمواعلــة شمــم تر ــي  ملــرر
وذلــك لمتلــدم بــ  إلــم مركــز التعمــيم      /    و شــدد م                /        ــعبة           /     لطــ  

 .اإللكتروني التابع لمجامعة إلنتاجة  عي صورة إلكترونية
 

 
    

 مؤلفو الملرر/مؤلف
 
 . د
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 وزارة التعليم العالى
 المجلس األعلى للجامعات

 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 *(2)نموذج            

 اقرار مجلس القسم
 
 

 /    جامعة                 /     كمية            /                     د مجمس قسمي ه
المر ــ  لمتطــوير عــي صــورة                           /                بــ ن المــادة العمميــة الملدمــة عــي ملــرر

بهـذ  المـادة طبلـاال ل ئحـة  إلكترونية من قبل المركز اللومي لمـتعمم اإللكترونـي تيطـي المحتـوع العممـي ال ـا 
 (3)الكميــة وأن اللســم شمــم اســتعداد لتــدريس الملــرر بعــد تحويمــ  لمصــورة اإللكترونيــة وذلــك لفتــرة   تلــل شــن 

سنوات من تاريخ اشتماد انتاج  الكترونياال و مرعـق صـورة ئـوئية طبـق األصـل مـن  ئحـة الكميـة التـي تحتـوأ 
 .كميةشمم محتوع  ذ  المادة وم تومة ب اتم ال

 
 

 ،،يعتمد          م                                                ـرئيس اللس    
 

 ة    ـيد الكميـشم                                                                       
 
 

       :  تم الكمية             
 
 
المسموح بها لمتلدم بالملررات يلوم المؤلف بتلديم إقرار من سيادت  بتلديم  ذا النموذج   ل عي حالة تعذر شلد مجمس قسم   ل الفترة * 

 . هر من التلدم 
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 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 اقرار مجلس القسم
 
 
 /    جامعة                 /     كمية            /                     مجمس قسم لري
المر ــــــــــــ  لمتطــــــــــــوير  /ال زمة لتدريس ملرر كاعة التسهي تتلديم ب

، وذلــك عــي ئــوب متطمبــات نلــام الــتعمم المــدم  مــن قبــل المركــز اللــومي لمــتعمم اإللكترونــي إلكترونــيكملــرر 
Blended Learning كمـا يلــر مجمـس اللسـم بالسـعي الجـاد لتعـديل ال ئحــة الدراسـية لكـي تـت بم مـع  ــذا ،

 .النلام
 
 
 
 
 

 ،،يعتمد          م                                                ـرئيس اللس    
 

 ة    ـيد الكميـشم                                                                       
 
 

       :  تم الكمية             
 
 
 

 



 
 

P a g e  | 4  

 

 المجلس األعلي للجامعات المصرية : العنوان
 C12غرفه  –الدور الثالث  – بالحرم الجامعي لجامعة القاهرة

 250داخلي   3204935040/ 3204935075: تليفون
 3009900009: محمول

Address: Supreme Council of Universities 
In Cairo university campus – 3

rd
 floor – Room C12 

Tel.: 0235704194\0235704158 Ext.: 241 
Mobile: 0117738117 

www.nelc.edu.eg 
 

E-Mail: contact@nelc.edu.eg 
 

 

 

 وزارة التعليم العالى
 المجلس األعلى للجامعات

 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 *(3)نموذج 
 تعهد وإقرار بملكية المحتوى

 
 /          ةـكمي/                     مـقس/                                  أقر أنا الدكتور

 /              كود الملرر                /     بممكية محتوع ملرر           /       جامعة
الذأ أقوم بتدريس  بـذات الكميـة والمر ـ  لانتـاج مـن قبـل المركـز اللـومي لمـتعمم اإللكترونـي بـالمجمس األشمـم 

رجــة، وعــي حالــة لمجامعــات، وأن المــادة العمميــة لمملــرر مــن تــ ليفي وجميــع المراجــع المســت دمة عــي التــ ليف مد
ن ــو  أأ  ــ ف شمــم تمــك المــادة العمميــة عــ ني أتحمــل وحــدأ تبعــات  ــذا ال ــ ف دون وجــود أأ مســئولية 

 . شمم المركز اللومي لمتعمم ا لكتروني أو الجامعة أو وزارة التعميم العالي
الي مـن أأ جهـة وأتعهد أن  لم يسبق لي تحويل  ذا الملـرر لمصـورة ا لكترونيـة أو الحصـول شمـم أأ دشـم مـ

أتعهــد بالمواعلـة شمــم اسـت دام الملــرر لمتـدريس عتــرة   تلـل شــن وـ ث ســنوات وبتزويـد مركــز  لهـذا اليـر ، و
التعمـــيم اإللكترونـــي بالجامعـــة أو المركـــز اللـــومي لمتعمـــيم اإللكترونـــي بـــ أ تعـــدي ت أو إئـــاعات شمـــم الملـــرر 

 حل إنتاج الملرر  ل تمك الفترة وبحئور الجمسات المطموبة أوناب مرا
كما أواعق  شمم التعاقد مع المركز اللومي لمتعميم ا لكتروني ليكون لممركـز الحـق عـي اسـت دام الملـرر ون ـر  

 .                                                     بين الجامعات مع  احتفالي بكامل حلوق الممكية الفكرية
 

 ................ /......./ ....... :التاريخ

 
 الملر بما عي 

 :التوقيع
                              

 .............................................................. :تليفون

 ................................................................ :فاكس

 .............................................................. :محمول

  .................................................. :بريد الكتروني
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 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 *(4) نموذج
 طلب ترشيح النتاج مقرر االلكترونى 

 
 يلكترونلمتعميم اإل يمدير المركز اللوم/ السيد األستاذ الدكتور

 ،،تحية طيبة و بعد
 

  :التاليرجو التكرم بالمواعلة شمي تحويل الملرر أ
 

 :كود الملرر بال ئحة  :اسم الملرر 
أشئاب / اسم شئو 
 : يئة التدريس

 :ت 
 :بريد الكتروني

 :شدد الط    :اسم اللسم العممي
  :اسم الكمية

  :اسم الجامعة
 :الكترونية :مطبوشة :النسخ الملدمة

 طم  تر ي  الملرر من قبل الكمية. 1 □ :ا قرارات والنماذج
 قرار مجمس اللسما. 2 □
 اقرار ممكية المحتوأ. 3 □
 ي لكترونإطم  تر ي   نتاج ملرر . 4 □
 توصيف المقررنموذج  .5 □

 أ رعمواد تعميمية  اصة 

 : بالملرر
 

  
شممــا بــ ني شمــم اســتعداد لمتعاقــد مــع المجمــس . لكترونيــة و مرعــق لســيادتكم المســتندات المطموبــةإصــورة  إلــم

ت إلتاحة الملرر لمجامعات المصرية وأوعق شمي حئـور جمسـات العمـل التـم تتطمبهـا مراحـل األشمي لمجامعا
 .األنتاج

 
 :التوقيع:                                                      ا سم
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 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 *(5)  نموذج
 نموذج توصيف المقرر

 
 

  :المقرر اسم 
 

 :األسبوع  في للمقرر المعتمدة الساعات عدد إجمالي 
 
 " :وجدت إن"للمقرر  العملية الساعات عدد إجمالي 
 
 :األخرى  المقررات مع بالمقارنة األهمية درجة 
 

 قوية �   متوسط  � عادية �

 
 : "المقرر هذا قبل اجتيازها الواجب المقررات"المقرر  هذا دراسة متطلبات 
 
0 -2 -0 -

5 -4 -6 -

  
 " :إن وجد"العلمى للمقرر  المرشحين إلعداد المحتوى األساتذة أسماء

 

 التليفون الجامعة الكلية اسم األستاذ
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 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 *(6) نموذج
 استمارة استالم المقرر

 خاص بالمركز القومي للتعليم اإللكتروني
 
 

 :كود الملرر بال ئحة  :اسم الملرر 
أشئاب / اسم شئو 
 : يئة التدريس

 :ت 
 :ترونيبريد الك

 :شدد الط    :اسم اللسم العممي
  :اسم الكمية

  :اسم الجامعة
 :الكترونية :مطبوشة :النسخ الملدمة

 طم  تر ي  الملرر من قبل الكمية. 1 □ :ا قرارات والنماذج
 اقرار مجمس اللسم. 2 □
 اقرار ممكية المحتوأ. 3 □
 ي لكترونإطم  تر ي   نتاج ملرر . 4 □
 توصيف المقررنموذج  .5 □

 مواد تعميمية  اصة أ رع

 : بالملرر
 

  
 
 :مستممال

 :التوقيع

 :التاريخ

 


