
  

 1 
فى فى     اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم مجلس إدارة مركز التعلم محضر اجتماع محضر اجتماع 

٢٠١٣٢٠١٣//٦٦//١٩١٩  

                
  
  
  
  حمضـــر اجتمــاع حمضـــر اجتمــاع   

  اإللكرتونىاإللكرتونىجملس إدارة مركز التعلم جملس إدارة مركز التعلم 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٦٦//١٩١٩ فى  فى املنعقدةاملنعقدةجبلسته جبلسته 

  اخلامسةاخلامسةاجللسة اجللسة 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٠١٢٢٠١٢للعام اجلامعي للعام اجلامعي 

 ============================= =============================    
موافـق  موافـق  الال  األربعـاء األربعـاء يـوم  يـوم    صباحصباح  العاشرةالعاشرةفى تمام الساعة فى تمام الساعة   اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم    مجلس إدارة مركز التعلم      اجتمعاجتمع              

  الجامعةالجامعة  نائب رئيس نائب رئيس   محمد محمد السيد  محمد محمد السيد    //األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور برئاسة السيد   برئاسة السيد   بالجامعة  بالجامعة  بمبنى اإلدارة   بمبنى اإلدارة     ٢٠١٣٢٠١٣//٦٦//١٩١٩
    --:: من السادة  من السادة وحضور كلوحضور كل  لشئون التعليم والطالبلشئون التعليم والطالب

  
  

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --١١
  

  املدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربيـة      املدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربيـة           حممد عبد احلميد ثروت  حممد عبد احلميد ثروت نيڤيننيڤين
  

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٢٢
  

ــوز ــوزحممـــــد فـــ ــاض واىلحممـــــد فـــ ــاض واىلى ريـــ   ى ريـــ
  

  املدرس بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربيةاملدرس بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية  
  

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٣٣
  

ــشرى  ــد اهلمــ ــسريه أمحــ ــشرى يــ ــد اهلمــ ــسريه أمحــ   يــ
  

  املدرس بقسم اللغة اإلجنليزية بكليـة التربيـة       املدرس بقسم اللغة اإلجنليزية بكليـة التربيـة         
  

  

  ــ::واعتذر عن عدم احلضورواعتذر عن عدم احلضور
  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --١١

  

ــزهريى   ــود الـــ ــد حممـــ ــزهريى  أمحـــ ــود الـــ ــد حممـــ   أمحـــ
  

  املدرس بقسم املوارد الطبيعية بكلية الزراعـة      املدرس بقسم املوارد الطبيعية بكلية الزراعـة        
  

  

    مانـة المجـالس   مانـة المجـالس   أأئون  ئون  خـصائي بـش   خـصائي بـش   ألألاا  محمـود حلمـى محمـود     محمـود حلمـى محمـود     / / جتماع الـسيد    جتماع الـسيد     اال  اال تولي أمانة تولي أمانة   ••
  .. األخصائي بشئون أمانة المجالس األخصائي بشئون أمانة المجالسأحمد العصارأحمد العصار/ / والسيدوالسيد

  

  ""بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم""   االجتماع االجتماعالمجلسالمجلسرئيس رئيس رئيس الجامعة ورئيس الجامعة وافتتح السيد األستاذ الدكتور   افتتح السيد األستاذ الدكتور   
      ..بالساده الحاضرينبالساده الحاضرينورحب سيادته ورحب سيادته 

   : : جدول األعمال جدول األعمالمث شرع الس ىف نظرمث شرع الس ىف نظر
  

  

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

    
  ..صدق الس على ما جاء باحملضرصدق الس على ما جاء باحملضر: : القرار القرار 
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فى فى     اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم مجلس إدارة مركز التعلم محضر اجتماع محضر اجتماع 

٢٠١٣٢٠١٣//٦٦//١٩١٩  

  موضوعات املتابعة موضوعات املتابعة 
==================  

  


  
ی  سریھ ی  سریھ // تكلیف  ات ال سادة أع  ضاء المجل س حی  ث قام ت ال  سیدة ال دكتور     تكلیف  ات ال سادة أع  ضاء المجل س حی  ث قام ت ال  سیدة ال دكتور    المجل س  المجل س  اس تعرض  اس تعرض    --

ھرى بعمل عرض تقدیمى لبعض نم       التى یمكن وض عھا عل ى    التى یمكن وض عھا عل ى   اذج المصادر التعلیمیة    اذج المصادر التعلیمیة    الھمشرى بعمل عرض تقدیمى لبعض نم     الھم
محم د ف وزى   محم د ف وزى   / /  ال سید ال دكتور   ال سید ال دكتور  ع رض ع رض موقع التعلم اإللكترونى والروابط الخاصة بھ ا، كم ا        موقع التعلم اإللكترونى والروابط الخاصة بھ ا، كم ا        

الب  رامج ـ    الب  رامج ـ    (( مج  االت  مج  االت ومحرك  ات بح  ث ف  ىومحرك  ات بح  ث ف  ىت  صور لوض  ع محرك  ات بح  ث عام  ة  ت  صور لوض  ع محرك  ات بح  ث عام  ة  ری  اض ری  اض 
ضع روابط ضع روابط وووو   للدخول إلیھا مباشرة للدخول إلیھا مباشرة))إلخإلخ ... ... ـ الھارد ویر ـ صور ـ اإلیمیالت ـ الھارد ویر ـ صور ـ اإلیمیالتالسوفت ویرالسوفت ویر

  ..لتحمیل رسائل الدكتوراة والماجستیر من جامعات عالمیة فى جمیع التخصصاتلتحمیل رسائل الدكتوراة والماجستیر من جامعات عالمیة فى جمیع التخصصات


على أن يتم تنفيذها على موقع التعلم اإللكرتونـى على أن يتم تنفيذها على موقع التعلم اإللكرتونـى الس على مقرتحات السادة األعضاء، الس على مقرتحات السادة األعضاء، موافقة موافقة ::القرار القرار 
    . . عمل حتديث شهرى للموقععمل حتديث شهرى للموقعووبأسرع وقت بأسرع وقت 

  
  


  

••  
••  HHttmmllWWoorrdd

PPDDFF  

 أمحد حممود الزهريى عن حضور اجللسةأمحد حممود الزهريى عن حضور اجللسة/ / د الدكتورد الدكتورًيتم تأجيل املوضوع نظرا إلعتذار السيًيتم تأجيل املوضوع نظرا إلعتذار السي::القرار القرار..  

  
  

••  
  

••  
  

نائب رئیس جامعة دمنھور ل شئون التعل یم والط الب ورئ یس المجل س عل ى            نائب رئیس جامعة دمنھور ل شئون التعل یم والط الب ورئ یس المجل س عل ى            . . دد..أكد السید أ  أكد السید أ    --
ركة اإللكترونیة وتشجیع استخدام التكنولوجیا فى كافة مجاالت الجامعة ركة اإللكترونیة وتشجیع استخدام التكنولوجیا فى كافة مجاالت الجامعة ضرورة تنشیط الحضرورة تنشیط الح

إلحداث نقلة نوعیة للجامعة من خ الل ت شجیع ال سادة أع ضاء ھیئ ة الت دریس عل ى تطبی ق                إلحداث نقلة نوعیة للجامعة من خ الل ت شجیع ال سادة أع ضاء ھیئ ة الت دریس عل ى تطبی ق                
اإلمتحان  ات اإللكترونی   ة والت   صحیح إاللكترون   ى، كم  ا یمك   ن اإلس   تفادة م   ن التجھی   زات   اإلمتحان  ات اإللكترونی   ة والت   صحیح إاللكترون   ى، كم  ا یمك   ن اإلس   تفادة م   ن التجھی   زات   

ع تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات لبدء ع تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات لبدء الموجودة حالیًا فى بعض الكلیات من مشرو      الموجودة حالیًا فى بعض الكلیات من مشرو      
لدراسات العلیا والتعل یم المفت وح، كم ا    لدراسات العلیا والتعل یم المفت وح، كم ا    التجربة من خالل التصحیح األلكتروني ألمتحانات ا      التجربة من خالل التصحیح األلكتروني ألمتحانات ا      

تكلی  ف ال  سادة تكلی  ف ال  سادة  ب ب٢٠١٣٢٠١٣//٦٦//١٥١٥بجل  ستھ المنعق  دة ف  ى بجل  ستھ المنعق  دة ف  ى واف  ق مجل  س ش  ئون التعل  یم والط  الب  واف  ق مجل  س ش  ئون التعل  یم والط  الب  
یئ  ة الت  دریس بكلی  ات  یئ  ة الت  دریس بكلی  ات  وك  الء الكلی  ات ل  شئون التعل  یم والط  الب بت  شجیع ال  سادة أع  ضاء ھ    وك  الء الكلی  ات ل  شئون التعل  یم والط  الب بت  شجیع ال  سادة أع  ضاء ھ    

  ..الجامعة لتحویل مقرراتھم إلى مقررات الكترونیةالجامعة لتحویل مقرراتھم إلى مقررات الكترونیة
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٢٠١٣٢٠١٣//٦٦//١٩١٩  

    ..ًحيط الس علماًحيط الس علما أ أ::القرار القرار 
  
  
٥٥..  


  

  ..يوصى الس بسرعة  اإلنتهاء من إعداد احملتوى العلمى لربنامج التعلم اإللكرتونىيوصى الس بسرعة  اإلنتهاء من إعداد احملتوى العلمى لربنامج التعلم اإللكرتونى  ::القرار القرار 
  

  





  
--    ة أعضاء مركز التعلم األلكترونى بالجامعة فى فعالی ات  ة أعضاء مركز التعلم األلكترونى بالجامعة فى فعالی ات  المجلس إمكانیة مشارك  المجلس إمكانیة مشارك  استعرض  استعرض

  . . بأبحاث تعرض بالمؤتمربأبحاث تعرض بالمؤتمرالمؤتمر من خالل المؤتمر من خالل 
موافقة الس، على أن تتحمل اجلامعة تكاليف املشاركة ونشر األحبـاث بـاملؤمتر وتكـاليف اإلقامـة موافقة الس، على أن تتحمل اجلامعة تكاليف املشاركة ونشر األحبـاث بـاملؤمتر وتكـاليف اإلقامـة   ::القرار القرار 

  ..رئيس اجلامعةرئيس اجلامعة..دد..كاملة ، مع رفع املوضوع للعرض على السيد أكاملة ، مع رفع املوضوع للعرض على السيد أ
  

  ..صباحاًصباحاً   والنصف والنصفالحادية عشرالحادية عشر  حيث كانت الساعةحيث كانت الساعةنتهى االجتماع نتهى االجتماع هذا وقد اهذا وقد ا  §§
  

  رئيــس اجلامعـةرئيــس اجلامعـةنائب نائب 
  لشئون التعليم والطالبلشئون التعليم والطالب

  

  ))حممد حممد السيدحممد حممد السيد. . دد..أأ((


