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 محضـــر اجتمــاع  

 اإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم 

 22/22/2122بجلسته المنعقدة فى 

 الثانيةالجلسة 

 2122/2122للعام الجامعي 

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

فععع  ا موا األحعععةيعععو   هعععمظ ا واحعععةرفععع  تمعععا  ا  عععا    اإل اتمونععع مجلعععد رةامر مماعععل ا عععت ل   اجتمععع        
 مئععيدحععات  حععلد ا ععةيا  بععة ا حميععة  األ ععتاا ا ععةاتوم/بمئا عع  ا  ععية با جام عع  بمبنعع  اإلةامر  22/22/2122

  -ما ا  اةر : وحضوم ال ا جام  
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 وقة ر تام  ا  ة  ا حضوم
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 مان  ا مجا دأئوا بشاألول خحائي ألا محمة  بة ا خا    اممجتماع ا  ية / تو ي أمان  اال  
 

 

"بسـم   الـرنم   االجتمعاع ا مجلعدمئيد مئيد ا جام   و افتتح ا  ية األ تاا ا ةاتوم 

 .ه ا حاضميابا  اةومحب  ياةته  الرنيم"
    

 

 موضوعات التصديق 
========= 

 .21/22/2122حمضر إجتماع مركز التعلم االلكرتوني جبلسته املنعقدة  .2

 القرار : صدق المجلس على ما جاء بالمحضر.

 

 
 

 موضوعات المتابعة 
========= 

وند  للادادة ضعضداي ةةادل التد ربس ماتم بشأن عقد  دورة ت ربيةدل للدتعلم اإللكتر .2

بمقدر الجامعدل ال ولةدل الفرنادةل  22/22/2122-8بجامعل دمنهور فى الفترة من 

 للتنمةل األفربقةل )جامعل سنجور( بم بنل اإلسكن ربل.
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استعرض اجمللس التقريرر املقردم مرل السرادة الردكتيف/ نرا ا ميرد اومارد دررو  مرل موفة الرتعلم             -

 خرر ا ال رررتة ألمضرراه ئا ررت الترردفيس واملا ررت املعاونررت جبامعررت ممن رريف  ت اإللكرتونرري الرري   امرر

 مبقر جامعت سنجيف. 22/22/2122 - 8مل 

مبقرر  لردوفة الري   امرت    لالذيل مت اجتاازئم  ام كد الساد  .م. فئاس اجلامعت وفئاس اجمللس بأن األفر -

مقرد موفا    ن يرتم  ومع رم  و التياصر   تابعرت  املجامعت سنجيف مبدينت اإلسركندفيت مرل الضرروف     

وميكل اليده  ،وخصيصًا بعد إط ق املنصت التعلامات جلامعت ممن يفملم وندوا  ووفش مم  موفيت 

بعقد موفة تدفييات )وفشت مم ( مل كا ارت اسرتادام والتعامر  مرن املنصرت التعلامارت )اإلن ر ت        

ا   مضاه ئا ت التدفيس جبامعت متدفب بالتعاون من مركز تنمات  دف 22واملصامف( ملدة ييمان لعدم 

ملى  ن يتم اليده بالسامة الذيل اجتازوا الدوفة ويتم استكماا العدم مبل لديه معرفت ومفايرت  ممن يف 

 .بالعم  ملى مث  ئذه املنصا  ويتم اإلم ن مل ئذه الدوفة ملى مي ن اجلامعت

فري معمر  خرام مسرتق     استعرضت السادة الدكتيف/ نا ا ميد اوماد درو  بأنره برت تري   كما  -

ت آلري وشريكت لرتنرتنرت، كمرا ي ضر       بأج زة حاس ملركز التعلم اإللكرتوني حباث يكين مزوم

اللغرت ال رنسرات للمتردفبا حارث ميكرل مقرد موفا  للاريم الياحرد لتعلرام اللغرت            حتسا م افا  

 ال رنسات.

ت وضرن آلارت لرتدابرت املالارت     و كد الساد  .م. نائت فئاس اجلامعرت ل ر ين التعلرام وال ر ب بأنره بر       -

لت جان وحت از السامة  مضاه ئا ت التدفيس لرفرن مقررفات م اإللكرتونارت ملرى املنصرت التعلامارت       

 جلامعت ممن يف.

 : يوصي المجلس بالموافقة على ما يلي:ـالقرار 

كز أوالً:  خالل مر م   ية  سية واإلنجليز غة الفرن ليم الل مة دورات لتع إقا

تا غات ال ليم الل يتم تع لى أن  عة ع مع بالجام مة المجت كز خد بع لمر

بالسادة يتم اإلستعانة واجتياز الدورة بنصول المتدرب على شهادة 

صي  بكلي تدريس المتخص ئة ال ضاء هي تدريس  تىأع ية لل اآلداب والترب

 بهذه الدورات.
يًا:  نى إدارة ثان ضي بمب لدور األر لي با سب اآل لي الحا ند معم صيص أ تخ

 الجامعة وتجهيزه ليكون خاص بمركز التعلم اإللكتروني بالجامعة.
ثًا:  لةثال بة الوكا ية  مخاط لدورات التدريب ستكمال ا ية إل الفرانكفون

في دورات  بدء  لى، وال لدورة األو تازت ا تي اج عة ال مة للمجمو المتقد

  الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة جديــدة للمبتــدمي  مــ

 المعاونة.
متدرب بالتنسيق مع  22يتم عقد دورة تدريبية )ورشة عمل( لعدد  رابعًا:

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وذلك 

للسادة الذي  اجتازوا الدورة األولى للتدريب مع استخدام والتعامل 

ية و صة التعليم برة مع المن فة وخ يه معر م  لد عدد ب ستكمال ال ا

لى أن  ية ع صات التعليم مع المن مل  ية تم تبالتعا كز تنم بة مر مخاط

ادراجها ضم  قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالقاهرة ليتم 

المصــفوفة التدريبيــة المةلوبــة للترقيــة ضــم  مصــفوفة اســتخدام 

تدري في ال يا  ع  التكنولوج عالن  يتم اإل لى أن  لى س، ع لدورة ع هذه ا

 موقع الجامعة واألولوية بأسبقية التسجيل.
سًا:  ية خام ع  آل صور  ترح وت قديم مق لس بت ضاء المج سادة أع يف ال تكل

لإلثابة المالية لتشجيع وتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس لرفع 

مقرراتهم اإللكترونية على المنصة التعليمية لجامعة دمنهور على 

ــات ع ــرا المقترن ــة أن تع ــة للدراس ــته القادم ــس بجلس ــى المجل ل

 والمناقشة.
 

 

ماتم بشأن تكلةف الادة ة الد كتور/ بادربل الهمشدرع بدعد اد تادور عدام  لعقد   .2

محاضدددراو توعةدددل موسدددعل ونددد واو تةقةفةدددل للادددادة ضعضددداي ةةادددل التددد ربس 

والطالب بكلةداو جامعدل دمنهدور بد ور مركدز الدتعلم اإللكتروندى متضدمنا   طدل 

 الزمن  واألماكن والموضوعاو التى سوف بتم تناولها . العم  والج ول



  

 3   / 3 

فى فى مجلس إدارة مركز التعلم اإللكترونى  مجلس إدارة مركز التعلم اإللكترونى  محضر اجتماع محضر اجتماع 

2222//2222//21222122  

استعرض ك  مل السادة الدكتيف/ نا ا ميرد اومارد دررو  والسراد الردكتيف/ حممرد        -

يريم  وذلر   ندوة تعري ات ودقا ات مل التعلم االلكرتونى و ئماته  فيز  فياض إنه مت مقد

ألمضراه ئا رت التردفيس    لرتبارت  بقامت املؤمترا  مبينى كلات ا 21/22/2122السيت امليافق 

 .، اآلماب، التجافةالرتبات  ا واملا ت املعاونت وط ب كلا

بالتعراون مرن السراد الردكتيف/   رد       سادة الدكتيف/ يسريت املم ر  إنره واستعرضت ال -

للنردوة التعري ارت مرل الرتعلم      قدميارت الزئري  مت إمدام املامة العلمات وجت از العرروض الت 

مبردف  كلارت    22/22/2122امليافرق االدرنا  والي كان مقرف ملا يريم  اته و ئماإللكرتوني 

ألمضاه ئا ت التدفيس واملا رت املعاونرت وطر ب كلارا  العلريم، الصرادلت،       ال ت اليا ر  

نظرًا ألنه مل يتم التنسراق مرن   بالكلات إال إنه مل يكل ئناك حضيف ال ت اليا ر ، األسنان 

 الساد  .م. مماد الكلات.

سري    ط ق املنصرت التعلامارت جلامعرت ممن ريف    إل نظرًاالساد  .م. فئاس اجلامعت بأنه و كد  -

المضاه ئا ت التدفيس واملا رت املعاونرت جبامعرت    موفا  ووفش مم  يكين ئناك باستمراف 

وذلر   لتياص  مع م للمتابعت والسامة الذيل مت تدفيي م جبامعت سنجيف ممن يف ويتم اليده با

التعام  من املنصت التعلامات بالتعراون مرن مركرز    استادام وكا ات وفشت مم  مل  عقدب

تنمات  دفا   مضاه ئا ت التدفيس باجلامعت وسي  يرتم اإلمر ن مرل ئرذه اليفشرت مبي رن       

 .التسجا اجلامعت واألولييت بأسيقت 

 : أنيط المجلس علمًا.القرار 

 
 

ى إلعتمداد  مدن ماتم بشأن إع اد المحتوع العلمى ليرندام  الدتعلم اإللكتروند .2

المركز القومى لتنمةل ق راو ضعضاي ةةال الت ربس والتدى تدم تكلةدف الادة ة 

 للقةام بدع اد .ال كتور/ 
يوصى المجلس بسرعة  اإلنتهاء م  إعداد المحتوى العلمى  :القرار

 .لبرنامج التعلم اإللكترونى

 
 

 

  حما   وا نحفا ثا ث   ا  ا   حيث اانتهاا وقة انته  االجتماع . 

 
 رميــس الجامعـة

 ورميس المجلس
 

 أ . د . ناتم صالح الدي  عبد الحميد
 


