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 : املشارك التزامات

وبما ال يقل   محاضرات/ مرات 6عن  لا ال يقباستخدامها مل تفعيل األجهزة في العملية التعليمية، وذلك املشارك يتوجب على .1

 لشعبة واحدة على األقل.  الدراس ي   خالل الفصل محاضرة أسئلة لكل  3عن 

والبيانات  ( overall summary report)وإرفاق التقارير  حول استخدام البرنامجالتقرير النهائي استكمال  املشارك يتوجب على .2

 من البرنامج. الالزمة 

 االلتزامات التالية: ُيفضل أن يعتني املشارك بتحقيق  .3

في شعبة واحدة على األقل من  طالًبا 15 في الشعبة عن يناملسجل الطلبةامج البكالوريوس بحيث ال يقل عدد شعب بر مع استخدام األجهزة  -

 التي سيتم استخدام األجهزة معها الشعب

من  والبيانات الالزمة ( overall summary report)وإرفاق التقارير  حول استخدام البرنامج التقرير الفصلي استكمال  -

 البرنامج. 

 الطلبة على استكمال  و ، استكمال االستمارة الختامية حول رضا أعضاء هيئة التدريس عن تجربة استخدام األجهزة -
ّ
حث

 .االستمارة الختامية حول رضا الطلبة عن تجربة استخدام األجهزة

 توقف عن استخدامها ألي سبب. الإعادة األجهزة للمركز حال   يتوجب على املشارك  .4

 . في نهاية الفصل الدراس يإعادة األجهزة للمركز  املشارك  يتوجب على .5

 ما يقّدرها املركز.  في حال فقدان أحد األصناف من الحقيبة يتحمل العضو تعويض الصنف املفقود أو تكلفته حسب .6

 على موقع املركز لالستفادة من أدلة االستخدام املتوفرة فيها. االطالع على الصفحة اإللكترونية للمشروع .7

 حقوق املشارك: 

منح للمشاركين الجدد مكافأة مالية في حال االلتزام ب .1
ُ
 .(7 -1) بنود اتفاقيات االستخدام كافة ت

ُيمنح املشارك مكافأة مالية ملن يستقطب أعضاء جدد ويقدم لهم االستشارات، والتزام اثنين منهم على األقل بكافة بنود  .2

 (. 7 -1اتفاقيات االستخدام )

علن أسماء املشاركين في صفحة على موقع املركز في حال االلتزام ببنود اتفاقيات االستخدام. .3
ُ
 ت

رسل  هزة االستجابة الشخصية أجباستخدام  إفادةُيمنح املشارك  .4
ُ
بنود اتفاقيات  كافة بلقسم في حال االلتزام لت

 . (7 -1) االستخدام

، كما يتعهد  تعهد بأخذ موافقة املركزفإنه يبحوث علمية حول استخدام كليكرز في التعليم،  في حال رغبة املشارك إجراء .5

 .  العلمية عند نشرهاكتابة عبارة الشكر للمركز في الورقة ب-في حال املوافقة-

    .قرأت ووافقت على البنود السابقة 
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