بسم هللا الرحمن الرحيم

شبكة البحث العلمي والتعليم السودانية
Sudanese Research and Educational Network
استمارة طلب عضوية وتقديم خدمات الشبكة
تستوفي شروط العضوية وتقديم بتسليم اإلستمارة في مقر شبكة البحث العلمي والتعليم السودانية بجامعة الخرطوم ،شارع الجامعة
info@sudren.edu.sd
أو عبر البريد اإللكتروني
http://sudren.edu.sd
أو تعبأ إلكترونيا ً عبر الموقع اإللكتروني للشبكة
معلومات المؤسسة
اسم الجهه طالبة العضوية
□ جامعة

تصنيف الجهه
الموقع اإللكتروني
العنوان

□ كلية جامعية

□ مركز بحثي □ أخرى..................... ،
المدينة
بريد إلكتروني

الوالية
الهاتف

عدد المجمعات في الجهه
عناوين اإلتصال
مدير الجهه طالبة العضوية
االسم
العنوان
الهاتف
البريد اإللكتروني
مدير مركز الحاسوب
االسم
العنوان
الهاتف
البريد اإللكتروني
نقطة اإلتصال
االسم
العنوان
الهاتف
البريد اإللكتروني
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معلومات البنية التحتية لشبكة طالب العضوية
األجهزة والمعدات
العدد الكلي ألجهزة الحاسوب
العدد الكلي للمخدمات
عدد مراكز البيانات ()Data Center
الربط الشكي
توفر الربط الشبكي
التقنية المستخدمة في الربط
الخدمات اإللكترونية بالجهه
الخدمة
إنترنت
بريد إلكتروني
نظم أكاديمية
نظم قياسية ()ERP
مكتبة إلكترونية
مؤتمرات مرئية
أخرى إن وجدت

□ كل المجمعات □ جزء من المجمعات نسبة توفر الربط % ..........
□ ألياف ضوئية □ كوابل نحاسية □ ربط السلكي □ أخرى......................
تفاصيل الخدمة (التقنية ،السعة ،أخرى)

إقرار
يقر طالب العضوية الموقع على هذه االستمارة لإلستيفاء بشروط العضوية لتقي خدمات الشبكة ،يقر بصحة المعلومات الواردة في
االستمارة ،وبعد اطالعه على النظام األساسي وموافقته على الئحة االستخدام المشروع لموارد شبكة البحث العلمي والتعليم السودانية
(سودرن) والعمل بها .كما يقر بموافقته وإلتزامه بما جاء في النظام األساسي و الئحة االستخدام المشروع وإلزام مستخدميه بما جاء
فيهما ،ويرغب في الحصول على عضوية الشبكة مع اإللتزام التام بدفع الرسوم المقررة للعضوية والتي يحددها مجلس إدارة الشبكة
سنويا ً .كما يلتزم بدفع رسوم الخدمات التي تقدمها الشبكة ،ويحق للشبكة فصل الخدمة في حال التأخر في السداد.
خدمة التوصيل باإلنترنت

السعة المطلوبة ( Mbps ) ...............

توقيع مدير الجهه طالبة الخدمة أو من يفوضه ( نرجو إرفاق التفويض )

االسم

التاريخ
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