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  محضـــر اجتمــاع محضـــر اجتمــاع   

  اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم مجلس إدارة مركز التعلم 

  31923192//9999//9191فى فى   المنعقدةالمنعقدةبجلسته بجلسته 

  األولىاألولىالجلسة الجلسة 

  31923192//31923192للعام الجامعي للعام الجامعي 

 ============================= =============================    

الموافا  الموافا    ءءالثالثامالثالثامياوم ياوم   صاام صاام   الحمديا   رارالحمديا   رارفى تمامم الاام   فى تمامم الاام     اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم مجلس إدارة مركز التعلم   اجتمعاجتمع              
  رئاايسرئاايسحاامتم صااال  الااديا  اااد الحميااد حاامتم صااال  الااديا  اااد الحميااد   األاااتما الاادكتور/األاااتما الاادكتور/ارئمااا  الااايد ارئمااا  الااايد املجممعاا  املجممعاا  امانااى اإلدارة امانااى اإلدارة   31923192//9999//9191

    --ما الامدة :ما الامدة :  وحضور كلوحضور كل  الجممع الجممع 
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  ممن  المجملسممن  المجملسأأئوا ئوا اراراألول األول خصمئي خصمئي ألألاا  محمد  اد الخمل   ممرمحمد  اد الخمل   ممرجتممع الايد / جتممع الايد / تولي أممن  االتولي أممن  اال    
  

  

"بسـم   الـرنم  "بسـم   الـرنم    االجتمامعاالجتمامع  المجلاسالمجلاسرئيس رئيس رئيس الجممع  و رئيس الجممع  و افتتح الايد األاتما الدكتور افتتح الايد األاتما الدكتور 

  ..املامده الحمضريااملامده الحمضرياورحب ايمدته ورحب ايمدته   الرنيم"الرنيم"
  األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ورئيس المجلس على مايلي :األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ورئيس المجلس على مايلي :ر فى جدول األعمال أكد السيد ر فى جدول األعمال أكد السيد وقبل النظوقبل النظ

اااوي يااتم امرااي  اى تعااملى  تااد دورة تدرياياا  للااتعلم اإللكترونااي للااامدة أ ضاامء  يئاا  التاادريس اااوي يااتم امرااي  اى تعااملى  تااد دورة تدرياياا  للااتعلم اإللكترونااي للااامدة أ ضاامء  يئاا  التاادريس   ..99
م امتار الجممعا  الدوليا  م امتار الجممعا  الدوليا    55  ––ص ص   11ماا الاام   ماا الاام     31923192//9393//9393--88اجممع  دمنهور فى الفتارة ماا اجممع  دمنهور فى الفتارة ماا 

  ي  للتنمي  األفريتي  )جممع  انجور( امدين  اإلاكندري .ي  للتنمي  األفريتي  )جممع  انجور( امدين  اإلاكندري .الفرناالفرنا
قرار :  قرار : ال سادة ال بات لل سال خطا يتم إر لى أن  لس ع قة المج سادة مواف بات لل سال خطا يتم إر لى أن  لس ع قة المج مواف

عمداء الكليات إلخطار السادة أعضاء هيئة التدريس والذي  عمداء الكليات إلخطار السادة أعضاء هيئة التدريس والذي  

مام  بة وإت نات المطلو ستكمال البيا شيحهم إل تم تر مام سبق وأن  بة وإت نات المطلو ستكمال البيا شيحهم إل تم تر سبق وأن 

  . . عمليات التسجيل بالدورةعمليات التسجيل بالدورة

  

  

ميا  الاتعلم اإللكتروناى والتعرياي اادور مركاز الاتعلم اإللكتروناى املجممعا  ااوي يتاوم ميا  الاتعلم اإللكتروناى والتعرياي اادور مركاز الاتعلم اإللكتروناى املجممعا  ااوي يتاوم انطالقًم ماا أ انطالقًم ماا أ   ..33

يس يس ر ر للاامدة أ ضامء  يئا  التادللاامدة أ ضامء  يئا  التادتثتيفيا  تثتيفيا  وندوات وندوات مواع  مواع  الامدة أ ضمء المركز اعتد محمضرات تو ي  الامدة أ ضمء المركز اعتد محمضرات تو ي  

    ..الكليمتالكليمتالامدة  مداء الامدة  مداء اي  مع اي  مع ننجممع  دمنهور  لى أا يتم التجممع  دمنهور  لى أا يتم التكليمت كليمت والطالب اوالطالب ا
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قرار :  قرار : ال قة المجال قة المجمواف لدكتمواف سيدة ا يف ال مع تكل لدكتلس  سيدة ا يف ال مع تكل سرية ورورلس  سرية / ي / ي

مل  طة الع ضمنًا خ شامل مت صور  عداد ت شرى بإ مل الهم طة الع ضمنًا خ شامل مت صور  عداد ت شرى بإ جدول الهم جدول وال وال

نتى يتم نتى يتم   عات التى سوف يتم تناولهاعات التى سوف يتم تناولهاووك  والموضك  والموضااواألمواألمالزمني الزمني 

  إرسالها لعمداء الكليات.إرسالها لعمداء الكليات.

      

  

  موضوعات التصديق موضوعات التصديق 
==================  

  ..31923192//66//9191حمضر إجتماع مركز التعلم االلكرتوني جبلسته املنعقدة حمضر إجتماع مركز التعلم االلكرتوني جبلسته املنعقدة   ..99

  صدق المجلس على ما جاء بالمحضر.صدق المجلس على ما جاء بالمحضر.القرار : القرار : 

  

  

  موضوعات المتابعة موضوعات المتابعة 
==================  

ما مت بشأن تكليف السااةة عضضااجم سلاد إةااة الاتعلم اولكرتوناي بالاتكماا ال ياناا         ما مت بشأن تكليف السااةة عضضااجم سلاد إةااة الاتعلم اولكرتوناي بالاتكماا ال ياناا           ..33

ة الرئيسية اليت مت تصميمها للموقاع  ة الرئيسية اليت مت تصميمها للموقاع  وإضافة اخلدما  ووضع اللينكا  الالزمة ضلى الواجهوإضافة اخلدما  ووضع اللينكا  الالزمة ضلى الواجه

  ..اولكرتوني للمركز وفق املهام السابق توزيعهااولكرتوني للمركز وفق املهام السابق توزيعها

التعرض الساةة عضضاجم اجمللد بأنه مت التكماا ال يانا  وإضافة اخلدما  ووضاع اللينكاا    التعرض الساةة عضضاجم اجمللد بأنه مت التكماا ال يانا  وإضافة اخلدما  ووضاع اللينكاا        --

اخلاصااة باااملوقع متيااع مت وضااع لينااص لكاال ماا  مصاااةا الااتعلم اولكرتونااي والعااروض      اخلاصااة باااملوقع متيااع مت وضااع لينااص لكاال ماا  مصاااةا الااتعلم اولكرتونااي والعااروض      

جهااة العامااة للموقااع وكااحلص الصاايةا  اليرضيااة لسااهولة   جهااة العامااة للموقااع وكااحلص الصاايةا  اليرضيااة لسااهولة   التوضاايةيةو ومت نيسااو الواالتوضاايةيةو ومت نيسااو الوا

  االلتخدام.االلتخدام.

وعكد الساةة عضضااجم اجمللاد باأن لاوم ياتم التعرياف باراب  املوقاع لياال  الكلياا  ةا ال            وعكد الساةة عضضااجم اجمللاد باأن لاوم ياتم التعرياف باراب  املوقاع لياال  الكلياا  ةا ال              --

  احملاضرا  الداالية وم   الا لومتا  اوضالنا  وشاشا  العرض بالكليا .احملاضرا  الداالية وم   الا لومتا  اوضالنا  وشاشا  العرض بالكليا .

  أنيط المجلس علمًا.أنيط المجلس علمًا.  ::القرار القرار 

  

  

  

  

  

  

اولكرتونياة   التخصصاا  املختلياة الايت ياتم وضاعها لوقاع الاتعلم         اولكرتونياة   التخصصاا  املختلياة الايت ياتم وضاعها لوقاع الاتعلم         ما مت بشأن املقراا  ما مت بشأن املقراا    ..22

ضلاى النةاو   ضلاى النةاو     والتى مت تكليف السيد الادكتوا/ عداد حمماوة الازبها بهاا     والتى مت تكليف السيد الادكتوا/ عداد حمماوة الازبها بهاا       اولكرتونياولكرتوني

  التالي:االتالي:ا

  إمكانية زياةة لرضة النت لتقليل زم  الد وا ضلى املوقع ولهولة التةميل.إمكانية زياةة لرضة النت لتقليل زم  الد وا ضلى املوقع ولهولة التةميل.  --

باوضافة إىل الصيغة املوجاوةة  باوضافة إىل الصيغة املوجاوةة    WWoorrdd  ووHHttmmllوضع حمتويا  املوقع بأكثر م  صيغة مثل :وضع حمتويا  املوقع بأكثر م  صيغة مثل :  --

PPDDFF..  

الااتعرض الساايد الاادكتوا/ عدااد الاازبهف بأنااه مت افااع املقااراا  اولكرتونيااة ملختلااف       الااتعرض الساايد الاادكتوا/ عدااد الاازبهف بأنااه مت افااع املقااراا  اولكرتونيااة ملختلااف           --

التخصصااا  ضلااى املوقااع اولكرتونااي باااملركز بصاايى ع اارا  ااا عةا إىل لاارضة ولااهولة   التخصصااا  ضلااى املوقااع اولكرتونااي باااملركز بصاايى ع اارا  ااا عةا إىل لاارضة ولااهولة   

  التةميل وتقليل زم  الد وا للصيةةالتةميل وتقليل زم  الد وا للصيةة

  أنيط المجلس علمًا.أنيط المجلس علمًا.  ::القرار القرار 
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بشأن إضداة احملتوا العلمى لربنامج التعلم اولكرتوناى وضتمااةم ما  املركاز القاومى      بشأن إضداة احملتوا العلمى لربنامج التعلم اولكرتوناى وضتمااةم ما  املركاز القاومى        مامتمامت  ..22

والتى مت تكلياف السايدة الادكتوا/ ناييو حمماد       والتى مت تكلياف السايدة الادكتوا/ ناييو حمماد         لتنمية قداا  عضضاجم بيئة التدايدلتنمية قداا  عضضاجم بيئة التدايد

  ض د احلميد ثرو  للقيام بإضداةم.ض د احلميد ثرو  للقيام بإضداةم.

قرار : قرار :ال توى   ال عداد المح م  إ هاء  سرعة  اإلنت لس ب صى المج توى يو عداد المح م  إ هاء  سرعة  اإلنت لس ب صى المج يو

  ..لتعلم اإللكترونىلتعلم اإللكترونىالعلمى لبرنامج االعلمى لبرنامج ا

  
  

  

   ظهراً ظهراً   والنصيوالنصي   رر ررالثمني  الثمني    حيث كمنت الام  حيث كمنت الام   اا وقد انتهى االجتممع  اا وقد انتهى االجتممع..  
  

  رئيــس الجامعـةرئيــس الجامعـة

  ورئيس المجلسورئيس المجلس
  

  ناتم صالح الدي  عبد الحميدناتم صالح الدي  عبد الحميدأ . د . أ . د . 
 


