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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 الخدمات اإللكترونية والمعرفيةمركز 

 ( NeLC ) لمركز القومي للتعلم اإللكترونيا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 عقد إنتاج ونشر وتوزيع مقرر إلكرتوني
 

 م -------/ ----/ ----الموافق  ---------نه فً ٌوم إ

 

 أتفق كل من:

 المركز القومً للتعلم اإللكترونً بالمجلس األعلى للجامعات 

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

 --------------------------/إنتاج المقررات اإللكترونٌة بجامعة  ومركز

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

 

 رف أول(ــــــــط –)متضامنٌن 

 

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

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

 --------------------------   جامعة  

 -------------------------------------مصري الجنسٌة ومقٌم بالعنوان: 

 ثان(طــــــــرف )



  

ة  ح ف ص  |2  

 جلس األعلى للجامعات المصرٌة المالعنوان: 
 C12غرفه  –الدور الثالث  – بالحرم الجامعً لجامعة القاهرة

 903داخلً   7914070340/ 7914070320تلٌفون: 
 73330010330محمول: 

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

rd
 floor – Room C12 

Tel.: 0235704194\0235704158 Ext.: 241 
Mobile: 01117738117 

www.nelc.edu.eg 
 

E-Mail: contact@nelc.edu.eg 
 

 

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 الخدمات اإللكترونية والمعرفيةمركز 

 ( NeLC ) لمركز القومي للتعلم اإللكترونيا

، رف األولــف( للطـــهذا العقد فٌما ٌتعلق بالمقرر الذي تقدم به الطرف الثانً )كمإلعلى بنود 

 وبٌانات هذا المقرر كما ٌلً:

 --------------------------------------------------------:    اسم المقرر

 --------------------------------------------------------:    كود المقرر

 --------------------------------------------------------:  األسبوعٌةعدد الســـــاعات 

 --------------------------------------------------------:   الفرق التً ٌدرس لها

 --------------------------------------------------------:  الكلٌة/ الكلٌات التً ٌدرس بها

 --------------------------------------------------------:  الجامعة التابع لها الكلٌة/ المعهد

  :المواد التعليمية المقدمة

 (صفحة ورقٌة )مع نسخة إلكترونٌة -------------:  نصوص عبارة عن (3

 ---------------------------------------:  ملفات صور وعددها (9

 ---------------------------------------:  ملفات صوت ومدتها (1

 ---------------------------------------:  ملفات فٌدٌو ومدتها (0

 --------------------------------------------------------:  أخـــــــرى )تحدد( (4

 تعريف ات  

ٌتضمن  لم مابالتعبٌرات اآلتٌة المعانً الموجودة قرٌن كل منها ٌُقصد عند تفسٌر أو تطبٌق هذا العقد 

 سٌاق النص غٌر ذلك: 

  مشروع تطوٌر نظم( ًوتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم العالICTP هو أحد مشروعات تطوٌر ،)
 م العالً التً ٌتم تنفٌذها بوحدة إدارة المشروعات بالمجلس األعلى للجامعات.التعلٌ

 ( ًالمركز القومً للتعلم اإللكترونNELCبالمجلس ا ) ًألعلى للجامعات: هو مركز التعلم اإللكترون
 .ICTPجلس األعلى للجامعات بتموٌل من مشروع تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات الذي تم إنشاإه بالم

 ( مركز إنتاج المقررات اإللكترونٌة بالجامعاتUELC هو مركز التعلم اإللكترونً الذي تم إنشاإه :)
، والجامعات ICTPالعقد المبرم بٌن مشروع تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم  بموجب
 مٌة.الحكو

  بها المقرر المذكور بٌاناته فً صدر العقد ٌقصدفً حالة ذكر كلمة المقرر. 
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 تمهي        د  

فً  واالتصاالتوزارة التعلٌم العالً ضمن أولٌاتها العاجلة، إدخال وتطوٌر تكنولوجٌا المعلومات  تضع 

مٌة والتدرٌبٌة والمناهج الدراسٌة وطرق منظومة التعلٌم العالً. وٌتضح ذلك من خالل التطوٌر المستمر للبرامج العل

من التعلٌم تتواكب مع التطور العالمً وتغطً الطلب المتزاٌد على التعلٌم العالً.  تدرٌسها مع استحداث أنماط جدٌدة

والوسائط المتعددة.  واالتصاالتستفادة من مصادر البحث العلمً فً التعامل مع تقنٌات المعلومات وٌتطلب ذلك اال

( والذي ٌهدف إلى دعم ICTPللدور المقرر لمشروع تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم العالً ) وتفعٌالا 

لمشروع تطوٌر التعلٌم العالً، ٌقوم مشروع تطوٌر نظم  اإلستراتٌجٌةوتموٌل المجاالت ذات األولوٌة فً الخطة 

عات إلنشاء مراكز إلنتاج المقررات اإللكترونٌة بتموٌل مشرو (ICTPوتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم العالً )

وزارة التعلٌم العالً فً استخدام التعلٌم اإللكترونً  راتٌجٌةتإسق أحد أهداف المشروع وٌتوافق مع بالجامعات بما ٌحق

 ىبتحوٌل المقررات الدراسٌة إل UELCو NELCاألنماط الحدٌثة للتعلم. ولذلك ٌقوم  بالجامعات المصرٌة كؤحد

 فً تحوٌل المقرر الذي ٌقوم بتدرٌسه إلى صورة إلكترونٌة.رات إلكترونٌة. وحٌث ٌرغب )الطرف الثانً( مقر

بؤهلٌتهما للتعاقد والتصرف قانونا واتفقا على ما  نالطرفالذلك تالقى طلب الطرف األول مع قبول الطرف الثانً وأقر 

 :ٌلً

 البند األول

 وٌعتمد علٌه فً تفسٌر جمٌع نصوص العقد. االتفاقمن  ٌتجزأٌعتبر التمهٌد السابق جزء ال 

 

 البند الثاني

ٌقة التقلٌدٌة إلى رالهدف من هذا التعاقد أن ٌقوم الطرف األول بتحوٌل المقرر الذي ٌقوم الطرف الثانً بتدرٌسه بالط

 خالل مدة العقد.مقرر إلكترونً، ومن ثم تإول للطرف األول كافة حقوق نشر وتوزٌع واستخدام المقرر اإللكترونً 

 

 البند الثالث

فً شكل ملف كتابة  CD ٌلتزم الطرف الثانً بتقدٌم ثالث نسخ للطرف األول من المقرر الورقً ونسخه على 

(Word File:مع تقدٌم االستمارات التالٌة بالنماذج المرفقة ،) 

 

 ( طلب ترشٌح المقرر من قبل الكلٌة.3مرفق :) 

 ( إقرار مجلس القسم9مرفق :). 
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 ( NeLC ) لمركز القومي للتعلم اإللكترونيا

 (: تعهد وإقرار بملكٌة المحتوى.1رفق )م 

 ( طلب ترشٌح إلنتاج مقرر إلكترون0ًمرفق :) 

 ( مخطط تدرٌس المقرر.4مرفق :) 

 ( مصفوفة تكلفة6مرفق :) المقرر. إنتاج 
 

 الرابعالبند  

اد )الكلٌة/ بتقدٌم ما ٌفٌد أن المقرر ضمن مقررات الئحة )الكلٌة/ المعهد(، وتقدٌم موافقة واعتم ٌلتزم الطرف الثانً

 التابع لها، واستٌفاء االستمارات الخاصة بذلك. المعهد(
 

 البند الخامس

 ٌلتزم الطرف الثانً بالتواجد مع فرٌق تحوٌل المقرر كلما دعت الحاجة للمشاركة فً:

  تطوٌر مخطط منهجً للدروس المقررة أسبوعٌاا. على أن ٌعتمد هذا المخطط من قبل المركز القـــومً بمـــا

 ماشى مع سٌاسات وإجراءات ومراحل التطوٌر.ٌت

 .تطوٌر وإنتاج مواد الدعم األكادٌمً الستخدامها عبر شبكة اإلنترنت 

 .تصمٌم الدروس بحٌث تشٌر إلى أٌة نصوص أو قراءات أو مواد ذات عالقة 

  ذات كاختبارتطوٌر وإنتاج عدد من األسئلة المحورٌة بكل درس بحٌث ٌستطٌع الطالب أن ٌستخدمها.ً 

 البند السادس

 للمإلف، وعلٌه أٌضــاا أن ٌــضمن ٌالا على الطرف الثانً تقدٌم ما ٌفٌد أن المقرر المقدم للتحوٌل إلكترونٌا عمالا أص

قانونٌاا وأدبٌاا عما ورد  مسئول، وأنه جهةأن المواد المقدمة ال تشتمل على أٌة فقرات تشهٌرٌة أو ازدراء لشخص أو 

مسئولٌة على الطرف األول. وفً حالة وجود أي خالف قانونً بٌن الطرف الثانً  ىون أدنفً مواجهة الغٌر د ابه

دون أدنى مسئولٌة على الطرف مسئولٌة كاملة على الطرف الثانً بأي جهة أخرى حول حقوق الملكٌة الفكرٌة تقع الو

 األول.

 

 البند السابع

صورة إلكترونٌة قابلة  ىً )المقدمة من الطرف الثانً( إلٌتعهد الطرف األول بتحوٌل النسخة المادٌة للمقرر الدراس

لذلك دون أن ٌتحمل الطرف  أعدهلالستخدام واالستفادة منها من قبل الطالب إلكترونٌا وذلك من خالل الموقع الذي 

 الثانً أي نفقات فً هذا الشؤن.
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 البند الثامن

فً تنظٌم كٌفٌة االستفادة من المقرر إلكترونٌاا، على للطرف األول الحق فً نشر وتوزٌع المقرر اإللكترونً، والحق 

 م.9779لسنة  09الطرف الثانً بسائر حقوق المإلف المادٌة واألدبٌة وفقاا لقانون الملكٌة الفكرٌة رقم  ٌحتفظأن 

 البند التاسع

تبدأ من تارٌخ توقٌع العقد، وأن حق استغالل المقرر الدراسً اتفق الطرفان على أن مدة هذا العقد سبع سنوات 

إلكترونٌا ممنوح للطرف األول وهو حق استئثاري وحكر علٌه وال ٌجوز للطرف الثانً التصرٌح للغٌر بالحق فً 

 استغالل المقرر اإللكترونً خالل هذه المدة دون الرجوع للطرف األول.

 البند العاشر

النشر اإللكترونً للمقرر بالصورة التً ٌراها سواء عن طرٌق أجهزة الخوادم أو التوزٌع  قٌحتفظ الطرف األول بح

استخدام المقرر بؤي صورة أخري مثل الطباعة الورقٌة للمادة المقدمة منه . وٌحق للطرف الثانً CDفً صورة 

ً للمقرر أو استخدام بغرض االستخدام اإللكترون التعاقد مع أي جهة أخرىللمركز وٌحظر على الطرف الثانً 

 المقرر عن طرٌق الوسائط المتعددة بؤي صورة.

 البند الحادي عشر

من إنتاج وتطوٌر المقرر، كما  االنتهاءتبدأ من تارٌخ  ثالث سنوات جامعٌةٌلتزم الطرف الثانً بتدرٌس المقرر لمدة 

ٌستمر مواكباا  تىحل تلك الفترة المقرر الدراسً وتحدٌثه فً كل عام خال ىٌلتزم الطرف الثانً بالنظر فً محتو

 لمتطلبات التعلم الحدٌث والمعاٌٌر العالمٌة.
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 البند الثاني عشر

اإلنتاج فً أي مرحلة من مراحل إنتاج المقرر، ٌلتزم برد جمٌع  فً حالة توقف الطرف الثانً عن التعاون مع مركز

 الذي تم إٌقاف المقرر عنده. المكافآت المالٌة التً صرفت له مع تكلفة إنتاج المقرر فً الوضع

 البند الثالث عشر

على المقرر، فإذا لم  المعهدقسم أو الكلٌة أو الثانً إدخال  أي تنقٌح ٌطلبه الللطرف األول الحق أن ٌطلب من الطرف 

ٌرغب الطرف الثانً فً إجراء التنقٌح بنفسه، كلف الطرف األول شخص أو مجموعة من األشخاص للقٌام بهذا 

 .التنقٌح

 البند الرابع عشر

الطرفان على استحقاق الطرف الثانً مقابالا مادٌاا عوضاا عن حق استغالل المقرر الدراسً إلكترونٌاا المصرح  اتفق

 (. وعلى أن ٌتم الوفاء بهذا المقابل على النحو التالً:6به للطرف األول، ٌقدر حسب الجدول المرفق مع العقد )مرفق 

 الدفعة األولى:

جنٌة )ألفان جنٌة مصري( وٌتم دفعه للطرف الثانً عند التعاقد وذلك طبقا لما  9777دره مبلغ وق 

 (.6مرفق )الهو موضح ب

 :الثانيةالدفعة 

الف جنٌة مصري( وٌتم الوفاء بهذا المبلغ بمعرفة الطرف األول بعد آ ستةجنٌة ) 6777بحد أقصى   

المنصوص علٌه  التزامهبشرط استمرار الطرف الثانً فً تنفٌذ ونشر المقرر اإللكترونً ووتطوٌر إنتاج االنتهاء من 

 (.6فً هذا العقد، وذلك طبقاا لما هو موضح بالمرفق )

 :ثةلالثاالدفعة 

ف جنٌة مصري( وٌتم الوفاء بهذا المبلغ بمعرفة الطرف األول بعد آالجنٌة )ستة  6777بحد أقصً   

 التزامدراسٌة متتالٌة، بشرط  ماسً الواحد وبحد أقصى ثالثة أعواتفعٌل استخدام المقرر اإللكترونً عن العام الدر

 (.6مرفق ) لما هو موضح فًالثانً بمعاٌٌر تفعٌل االستخدام التً ٌحددها وٌتابعها الطرف األول، ووفقاا  الطرف
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 البند الخامس عشر

لتالٌة فً حالة ما إذا كان المإلف هو بالنسب ا ٌوزع أي دخل ناتج عن توزٌع أو بٌع المقرر فً صورته اإللكترونٌة 

 الشخص القائم بالتدرٌس:

 % للطرف األول97 

 % للطرف الثان07ً 

 % لمركز إنتاج المقررات بالجامعة37

وفً حالة ما إذا كان القائم بالتدرٌس عضو هٌئة تدرٌس أخر غٌر المإلف فً نفس القسم التابع له الطرف الثانً أو 

 عالمٌة، توزع النسب كما ٌلً: محلٌة أو ىفً أي جهة أخر

 % للطرف الثان97ً

 % توزع بمعرفة المركز القومً للتعلم اإللكترون07ً 

باإلضافة إلى ذلك، تسري أي قواعد ٌضعها المجلس األعلى للجامعات فً صرف مكافآت ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 المقررات(. مإلفً)

 % للطرف األول97

 % للطرف الثان07ً 

 شرالبند السادس ع

من الطرف األول للطرف الثانً فً الحاالت اآلتٌة  إنذارإلى إخطار أو  الحاجةمن تلقاء نفسه دون  االتفاقٌنتهً هذا 

 مع احتفاظ الطرف األول بحق المطالبة بحقوقه:

ث إذا توقف الطرف الثانً بإرادته عن تدرٌس المقرر الدراسً فً )الكلٌة/ المعهد( التابع لها خالل الثال :أولا  

سنوات المنصوص علٌها بالبند الحادي عشر من هذا العقد، بعد الرجوع للقسم العلمً التابع له المقرر للوقوف على 

 .، ما لم ٌقم غٌره من أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم بتدرٌس ذات المقررأسباب عدم تفعٌل استخدام المقرر

لذي ٌقوم بتدرٌسه الطرف الثانً، بحٌث ٌصبح : إذا حدث تغٌٌر جوهري فً محتوى المقرر الدراسً اثانياا  

 المقرر الدراسً اإللكترونً غٌر قابل لالستفادة منه من قبل الطالب فً )الكلٌة/ المعهد( التابع لها.

ٌحدد بدٌل لتدرٌس  ما لمإجازة تحول دون تدرٌس المقرر : إذا حصل الطرف الثانً على إعارة أو ثالثاا  

 ة.المقرر فً صورته اإللكترونٌ
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 الخدمات اإللكترونية والمعرفيةمركز 

 ( NeLC ) لمركز القومي للتعلم اإللكترونيا

 البند السابع عشر

 العقد سقوط حق الطرف الثانً أو ورثته فً المطالبة بؤي مستحقات من الطرف األول. انتهاءٌترتب على 

 البند الثامن عشر

ذلك ٌتم التفاوض مع الطرف األول  هاإللكترونً للمقرر، وفً حالة طلب ىال ٌحق للطرف الثانً الحصول على المحتو

 دٌده فً حٌنه.نظٌر مقابل مادي ٌتم تح

 البند التاسع عشر

و  NELCتحدٌده وفقاا للقواعد التً ٌضعها فترة التعاقد تجدٌد التعاقد نظٌر مقابل مادي ٌتم  انتهاءٌحق للطرفٌن بعد 

ELC  فً ذلك الوقت. 

 البند العشرون

صورة من الصور بدون  فترة التعاقد بؤي انتهاءال ٌحق للطرف األول استخدام المقرر اإللكترونً أو جزء منه بعد 

 كتابٌة من الطرف الثانً ما لم ٌتم تجدٌد التعاقد معه. موافقةالحصول على 

 البند الحادي والعشرون

دون التقٌٌد  اتفق الطرفان على أن أي نزاع ٌنشؤ أثناء تنفٌذ هذا العقد ٌتم تسوٌته عن طرٌق اللجوء إلى التحكٌم

 ، وذلك على النحو التالً:ٌمباإلجراءات المنصوص علٌها فً قانون التحك

برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوٌة أثنٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس  ٌتم تشكٌل هٌئة التحكٌم -3

 .ٌختار كل طرف من طرف العقد أحدهما ،المتخصصٌن فً المقرر محل التعاقد

ه المدة دون إنتهاء هٌئة ، فإذا إنقضت هذمدة التحكٌم هً ثالث أشهر تبدأ من وقت تمام تشكٌل هٌئة التحكٌم -9

التحكٌم من الفصل فً النزاع أو لم ٌرتضى أي من طرفً التحكٌم قرار الهٌئة جاز ألي منها اللجوء للمحكمة 

 .المختصة

 م.9779لسنة  09تطبق هٌئة التحكٌم قانون الملكٌة الفكرٌة رقم  -1

 األعلى للجامعات. المجلسمقر التحكٌم: مقر  -0
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 الخدمات اإللكترونية والمعرفيةمركز 
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، نسخة للمركز القومً للتعلم ICTPنسخ: نسخة للمجلس األعلى للجامعات، نسخة لمشروع هذا العقد من أربعة  حرر

 اإللكترونً، ونسخة للطرف الثانً للعمل بموجبها عند اللزوم.

 

 

 الطرف الثاني الطرف األول
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