
  
 

      

خدمات الدعم الفني   للمستخدمين                                                                          8050949

 :f@ksu.edu.sa-celt 

 
 

 

 االستجابة الشخصية أجهزةسند استالم و  اتفاقية

 

جل استخدامها في العملية التعليمية أوذلك من  التالي الجدول  املوضحة فيجهزة ال من مركز التميز في التعلم والتعليم استلمت 

 وهي: الشخصيةأنظمة االستجابة ملشروع 

 مالحظات العدد الصنف م

  ]             [ أجهزة استجابة شخصية خاصة بالطالب 1

  ]             [ جهاز/أجهزة استقبال 2

م خاصة باملعلم  3
ّ
  ]             [ جهاز/أجهزة تحك

  ]             [ حقيبة حمل أجهزة  4

  ]             [ (Flash memoryوحدة تخزين خارجية ) 5

  ]             [ سلك موصل بين جهاز االستقبال والحاسب اآللي 6

  ]             [ شاحن لجهاز االستقبال 7

 

 

 

 

 :الرقم الوظيفي :اسم املستلم

 القسم: الكلية:

 رقم الجوال: البريد اإللكتروني:

 التوقيع: تاريخ االستالم:
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 :املشارك التزامات

في الشعبة عن  يناملسجل الطلبة)بحيث ال يقل عدد استخدام الجهزة في العملية التعليمية وفق ضوابط املشروع  .1

 .كحّد أدنى في شعبة واحدة على القل من الشعب التي سيتم استخدام الجهزة معها( 20

 .حول استخدام البرنامجنهائي تقرير  تسليم .2

استكمال االستمارة الختامية حول رضا أعضاء هيئة التدريس عن تجربة استخدام الجهزة في نهاية الفصل  .3

 الدراس ي. 

 الطلبة على استكمال االستمارة الختامية حول رضا الطلبة عن تجربة استخدام الجهزة في نهاية  .4
ّ
حث

 الفصل الدراس ي.

 توقف عن استخدامها لي سبب. الإعادة الجهزة للمركز حال  .5

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

 يقّدرها املركز.

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

 حقوق املشارك:

 اتفاقيات االستخدام. االلتزام ببنود في حال مالي للمشاركين الجددتخصيص استحقاق  .1

طالبا مع  50عن  للمشاركين السابقين في حال تجاوز عدد طالب الشعبة تخصيص استحقاق مالي .2

  االلتزام ببنود اتفاقية االستخدام

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

والتي تتطلب باإلضافة الى  كليكرز مشروع تفعيل في لجنة  يةعضو إلى   -إذا رغب – املشارك ينضم .4

 . اجتماعات دورية خالل الفصل الدراس ي )عن بعد( 3التعلم، حضور  استخدام الجهزة في

موافقة تعهد بأخذ فإنه يإجراء بحوث علمية حول استخدام كليكرز في التعليم،  املشارك في حال رغبة .5

 . كتابة عبارة الشكر للمركز في الورقة العلمية عند نشرهاب-في حال املوافقة، كما يتعهد املركز

 

   .قرأت ووافقت على البنود السابقة 

 التوقيع          

  
 الصفحة اإللكترونية للمشروع                     
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 يعبأ هذا الجزء عند إعادة األجهزة

  التاريخ: يوم: األجهزة  إعادةتم 

 تم إرجاعها كاملة 

  تم إرجاعها

 ناقصة

 ]             [ أجهزة استجابة شخصية خاصة بالطالب -

 ]             [ جهاز/أجهزة استقبال -

م خاصة باملعلم )بشاشة/ بدون( -
ّ
 ]             [ جهاز/أجهزة تحك

 ]             [ حقيبة حمل أجهزة  -

 ]             [ (Flash memoryخارجية )وحدة تخزين  -

 ]             [ سلك موصل بين جهاز االستقبال والحاسب اآللي -

 ]             [ شاحن لجهاز االستقبال -

 مالحظات:

  

 اسم املوظف املستلم:

 التوقيع: التاريخ:
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