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  حمضـــر اجتمــاع حمضـــر اجتمــاع   

  اإللكرتونىاإللكرتونىجملس إدارة مركز التعلم جملس إدارة مركز التعلم 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٥٥//٢٦٢٦ فى  فى املنعقدةاملنعقدةجبلسته جبلسته 

  الرابعةالرابعةاجللسة اجللسة 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٠١٢٢٠١٢للعام اجلامعي للعام اجلامعي 

 ============================= =============================    
ـ يـوم   يـوم     صباحصباح  العاشرةالعاشرةفى تمام الساعة    فى تمام الساعة      اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم     مجلس إدارة مركز التعلم       اجتمعاجتمع               ـ اإلثن الموافـق  الموافـق    ينيناإلثن

 رئـيس    رئـيس   حاتم صالح الدين عبد الحميد    حاتم صالح الدين عبد الحميد      //األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور برئاسة السيد   برئاسة السيد   بالجامعة  بالجامعة  بمبنى اإلدارة   بمبنى اإلدارة     ٢٠١٣٢٠١٣//٥٥//٢٦٢٦
    --:: من السادة  من السادة وحضور كلوحضور كلالجامعة الجامعة 

  
  

  //األســتاذ الــدكتوراألســتاذ الــدكتور  --١١
  

ــسيد   ــد الــــ ــسيد  حممــــــد حممــــ   حممــــــد حممــــــد الــــ
  

    نائب رئيس اجلامعة لشئون التعلـيم والطـالب       نائب رئيس اجلامعة لشئون التعلـيم والطـالب         
  

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٢٢
  

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

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

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٣٣
  

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

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٤٤
  

ــاض واىل  ــوزى ريـــ ــاض واىل حممـــــد فـــ ــوزى ريـــ   حممـــــد فـــ
  

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

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٥٥
  

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

   بقسم اللغة اإلجنليزية بكليـة التربيـة        بقسم اللغة اإلجنليزية بكليـة التربيـة       املدرساملدرس  
  

          
  

    مانـة المجـالس   مانـة المجـالس   أأئون  ئون  بـش بـش األول  األول  خصائي  خصائي  ألألاامحمد عبد الخالق عامر     محمد عبد الخالق عامر     / / جتماع السيد   جتماع السيد   تولي أمانة اال  تولي أمانة اال    ••
  ..محمود حلمي األخصائي بشئون أمانة المجالسمحمود حلمي األخصائي بشئون أمانة المجالس/ / والسيدوالسيد

  
  

  ""لرمحن الرحيملرمحن الرحيمبسم اهللا ابسم اهللا ا""   االجتماع االجتماعالمجلسالمجلسرئيس رئيس رئيس الجامعة ورئيس الجامعة وافتتح السيد األستاذ الدكتور   افتتح السيد األستاذ الدكتور   
  ..بالساده الحاضرينبالساده الحاضرينورحب سيادته ورحب سيادته 

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

  
  

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

    
  ..صدق الس على ما جاء باحملضرصدق الس على ما جاء باحملضر: : القرار القرار 
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  موضوعات املتابعة موضوعات املتابعة 
==================  

    
--  

((LLOOGGOO))


  منهــور، مــع توجيــه الــشكر منهــور، مــع توجيــه الــشكر املوافقــة علــى الــشعار املقــرتح ملركــز الــتعلم اإللكرتونــى جبامعــة داملوافقــة علــى الــشعار املقــرتح ملركــز الــتعلم اإللكرتونــى جبامعــة د::القــرار القــرار 
    ..على ماقامت به من جهد فى تصميم الشعار اخلاص باملركزعلى ماقامت به من جهد فى تصميم الشعار اخلاص باملركز على صاحل  على صاحل شيماءشيماء/ / للسيدةللسيدة

  
  


  

حلـضور ورش العمـل فـى جمـال الـتعلم حلـضور ورش العمـل فـى جمـال الـتعلم موافقة الـس علـى الرتشـيحات الـواردة مـن الكليـات موافقة الـس علـى الرتشـيحات الـواردة مـن الكليـات ::القرار القرار 
مـدير مـدير أمنية شاكر أمنية شاكر / / لسيدةلسيدةعلى أن يتم إرساهلا لعلى أن يتم إرساهلا ل، ، اإللكرتونى مبقر الوكالة الفرنكفونية باإلسكندريةاإللكرتونى مبقر الوكالة الفرنكفونية باإلسكندرية

  ..بدء الدوراتبدء الدوراتموعد موعد  لتحديد  لتحديد الوكالة الفرانكفونيةالوكالة الفرانكفونية
  
  

  
ل صفحة الرئی سیة   ل صفحة الرئی سیة    ل ل((DDeessiiggnn))جدی دة  جدی دة  تصمیم واجھ ة  تصمیم واجھ ة  المجلس بأنھ تم اإلنتھاء من   المجلس بأنھ تم اإلنتھاء من   استعرض  استعرض    --

  ..بالجامعةبالجامعةلموقع التعلم اإللكترونى لموقع التعلم اإللكترونى 
استكمال البيانـات وإضـافة اخلـدمات ووضـع اللينكـات الالزمـة استكمال البيانـات وإضـافة اخلـدمات ووضـع اللينكـات الالزمـة بب يتم تكليف السادة أعضاء املركز  يتم تكليف السادة أعضاء املركز ::القرار القرار 

على الواجهة الرئيسية التـي مت تـصميمها للموقـع وفـق املهـام الـسابق توزيعهـا علـى الـسادة على الواجهة الرئيسية التـي مت تـصميمها للموقـع وفـق املهـام الـسابق توزيعهـا علـى الـسادة 
    ..األعضاء خالل أسبوع من تارخيه على أن يتم إعداد تصور مبدئي للعرض على الساألعضاء خالل أسبوع من تارخيه على أن يتم إعداد تصور مبدئي للعرض على الس

  
  

  
  ــ: : تكليفه ذا املوضوع ما يلي تكليفه ذا املوضوع ما يلي والذي سبق والذي سبق أمحد الزهريي أمحد الزهريي / / السيد الدكتورالسيد الدكتوراستعرض استعرض   §§

اإللكترونی ة بجامع ات م صر ف ي التخص صات المختلف ة عل ى        اإللكترونی ة بجامع ات م صر ف ي التخص صات المختلف ة عل ى        مق ررات  مق ررات  الال  تم  تم    --
  ..لمركز التعلم اإللكترونىلمركز التعلم اإللكترونى  ونىونىررلموقع اإللكتلموقع اإللكتاا

عمً تحدیث یتم عمل تحدیث   --   .. بأول بأولكل ترم أوًالكل ترم أوًالالتى تم رفعھا على الموقع التى تم رفعھا على الموقع  للمقررات  للمقررات ((UUppddaattee))یتم 
والبری  د اإللكترون  ي لمن  سق والبری  د اإللكترون  ي لمن  سق     LLiinnkk  PPrroocceessssس  وف ی  تم وض  ع راب  ط عملی  ة التفعی  ل  س  وف ی  تم وض  ع راب  ط عملی  ة التفعی  ل    --

  .. كخدمات یقدمھا الموقع كخدمات یقدمھا الموقعالتدریب المختص بالمقررالتدریب المختص بالمقرر
  ::واستعرض الس ما يلي واستعرض الس ما يلي   §§

ختیار برنامج من برامج ختیار برنامج من برامج البحث عن زیادة الموارد المالیة للمركز حیث یمكن االبحث عن زیادة الموارد المالیة للمركز حیث یمكن اضرورة  ضرورة      --
( ( التعل  یم المفت  وح الت  ي تق  دمھا كلی  ات الجامع  ة لتحویل  ھ لمق  رر إلكترون  ي ب  شكل كام  ل    التعل  یم المفت  وح الت  ي تق  دمھا كلی  ات الجامع  ة لتحویل  ھ لمق  رر إلكترون  ي ب  شكل كام  ل    
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حت  ى یمك  ن حت  ى یمك  ن ت  دریب الط  الب علی  ھ ت  دریب الط  الب علی  ھ إع  داد برن  امج لإع  داد برن  امج لوو) ) ............الم  نھج، االمتح  ان، النتیج  ة، الم  نھج، االمتح  ان، النتیج  ة، 
تعمیم التجربة على باقي ب رامج التعل یم المفت وح وب رامج الدراس ات العلی ا والعم ل عل ى          تعمیم التجربة على باقي ب رامج التعل یم المفت وح وب رامج الدراس ات العلی ا والعم ل عل ى          

  ..سویقھا في الدول المختلفةسویقھا في الدول المختلفةتت
 المتع ددة وإض فاء ال شرعیة لھ ا ع ن       المتع ددة وإض فاء ال شرعیة لھ ا ع ن      ااالعمل على تطبیق اإلمتحانات اإللكترونیة لمزایاھ     العمل على تطبیق اإلمتحانات اإللكترونیة لمزایاھ         --

  ..تعدیل اللوائح الداخلیة للكلیات بما یتناسب مع ذلكتعدیل اللوائح الداخلیة للكلیات بما یتناسب مع ذلكاتخاذ االجراءات لاتخاذ االجراءات لطریق طریق 
  ــ::علىعلىباملوافقة باملوافقة  الس  الس يوصييوصي  ::القرارالقرار  

إمكانيـة زيـادة سـرعة النـت لتقليـل زمـن إمكانيـة زيـادة سـرعة النـت لتقليـل زمـن أمحد عجاج لبحث مـدى أمحد عجاج لبحث مـدى / / خماطبة السيد الدكتورخماطبة السيد الدكتور  ..١١
  ..الدخول على املوقع وسهولة التحميلالدخول على املوقع وسهولة التحميل

 باإلضــافة إىل الــصيغة  باإلضــافة إىل الــصيغة HHttmmll ، ،WWoorrdd::يــتم وضــع حمتويــات املوقــع بــأكثر مــن صــيغة مثــل يــتم وضــع حمتويــات املوقــع بــأكثر مــن صــيغة مثــل   ..٢٢
  . . PPDDFFاملوجودة املوجودة 

  بـرامجبـرامج  مـنمـن  برنـامجبرنـامجتقديم مقرتح لـس إدارة مركـز التعلـيم املفتـوح بـشأن اختيـار تقديم مقرتح لـس إدارة مركـز التعلـيم املفتـوح بـشأن اختيـار يتم يتم   ..٣٣
  ..قدمها كليات اجلامعة لتحويله ملقرر إلكرتوني بشكل كاملقدمها كليات اجلامعة لتحويله ملقرر إلكرتوني بشكل كاملاملفتوح التي تاملفتوح التي ت  التعليمالتعليم

يتم تقديم مقرتح لس شئون التعليم والطـالب بـشأن تعـديل اللـوائح الداخليـة للكليـات يتم تقديم مقرتح لس شئون التعليم والطـالب بـشأن تعـديل اللـوائح الداخليـة للكليـات   ..٤٤
  ..لتشمل تطبيق اإلمتحانات اإللكرتونية ووضع الضوابط املنظمة هلالتشمل تطبيق اإلمتحانات اإللكرتونية ووضع الضوابط املنظمة هلا

  
  

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

  

  
  ..صباحاًصباحاً  الحادية عشرالحادية عشر  حيث كانت الساعةحيث كانت الساعةهذا وقد انتهى االجتماع هذا وقد انتهى االجتماع   §§
  

  رئيــس اجلامعـةرئيــس اجلامعـة
  ورئيس السورئيس الس

  

  ين عبد احلميدين عبد احلميدحامت صالح الدحامت صالح الد. . د د . . أ أ 


