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

٢٠١٣٢٠١٣//٤٤//٢١٢١  

                
  
  
  
  حمضـــر اجتمــاع حمضـــر اجتمــاع       

  اإللكرتونىاإللكرتونىجملس إدارة مركز التعلم جملس إدارة مركز التعلم 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٤٤//٢١٢١ فى  فى املنعقدةاملنعقدةجبلسته جبلسته 

  الثالثةالثالثةاجللسة اجللسة 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٠١٢٢٠١٢للعام اجلامعي للعام اجلامعي 

 ============================= =============================    
الموافـق  الموافـق    اءاءالثالثالثالثيوم  يوم    ظهرظهر  عشرعشر  الحاديةالحاديةفى تمام الساعة    فى تمام الساعة      اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم     مجلس إدارة مركز التعلم       اجتمعاجتمع              

 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//٤٤//٢١٢١
    --:: من السادة  من السادة وحضور كلوحضور كلالجامعة الجامعة 

  

  //األســتاذ الــدكتوراألســتاذ الــدكتور  --١١
  

ــسيد   ــد الــــ ــسيد  حممــــــد حممــــ   حممــــــد حممــــــد الــــ
  

ــالب       ــيم والط ــشئون التعل ــة ل ــيس اجلامع ــب رئ ــيم والطــالب    نائ ــشئون التعل ــة ل ــيس اجلامع ــب رئ     نائ
  

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٢٢
  

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   --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
  

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

  

ــد حم ــد حمأمحـــ ــزهريى أمحـــ ــود الـــ ــزهريى مـــ ــود الـــ     مـــ
  

ــةاملــدرس بقــسم املــدرس بقــسم    ــوارد الطبيعي ــةامل ــوارد الطبيعي ــة امل ــة التربي ــة  بكلي ــة التربي    بكلي
  

    مانـة المجـالس   مانـة المجـالس   أأئون  ئون  بـش بـش األول  األول  خـصائي   خـصائي   ألألاامحمد عبد الخـالق عـامر       محمد عبد الخـالق عـامر       / / جتماع السيد   جتماع السيد   تولي أمانة اال  تولي أمانة اال  * * 
  ..محمود حلمي األخصائي بشئون أمانة المجالسمحمود حلمي األخصائي بشئون أمانة المجالس/ / والسيدوالسيد

  

  ""بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم""  جتماعجتماع اال االالمجلسالمجلسرئيس 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 

  
  

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

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

٢٠١٣٢٠١٣//٤٤//٢١٢١  

 الخ اص بمرك ز ال تعلم اإللكترون ي         الخ اص بمرك ز ال تعلم اإللكترون ي        wweebbssiitteeاستعرض المجلس إطالق الموق ع اإللكترون ي        استعرض المجلس إطالق الموق ع اإللكترون ي          --
   دمنھور الذي تم ربطھ مع موقع جامعة دمنھور عن طریق الرابط دمنھور الذي تم ربطھ مع موقع جامعة دمنھور عن طریق الرابطبجامعةبجامعة

hhttttpp::////wwwwww..ddaammaannhhoouurr..eedduu..eegg//EElleeaarrnniinngg//PPaaggee..aassppxx??iidd==11995500
  ..تھم ومقترحاتھمتھم ومقترحاتھمااوتمت مناقشة أقسام وتبویبات الموقع وأبدى السادة األعضاء مالحظوتمت مناقشة أقسام وتبویبات الموقع وأبدى السادة األعضاء مالحظ

اع مصغر يتم فيه صياغة املالحظات اع مصغر يتم فيه صياغة املالحظات  يتم تكليف السادة أعضاء مركز التعلم اإللكرتوني بعقد اجتم يتم تكليف السادة أعضاء مركز التعلم اإللكرتوني بعقد اجتم::القرار القرار 
نائـب رئـيس اجلامعـة لـشئون نائـب رئـيس اجلامعـة لـشئون . . دد..ضـافة البيانـات وموافـاة الـسيد أضـافة البيانـات وموافـاة الـسيد أإإواملقرتحات لتحسني املوقـع وواملقرتحات لتحسني املوقـع و

    ..التعليم والطالب بالتصور خالل يومني من تارخيهالتعليم والطالب بالتصور خالل يومني من تارخيه
  

  LLIINNKKSS
  

اإللكترونی   ة بجامع   ات م   صر ف   ي   اإللكترونی   ة بجامع   ات م   صر ف   ي   مق   ررات مق   ررات للح   صر لح   صر لرف   ع رف   ع بأن   ھ ت   م  بأن   ھ ت   م  اس   تعرض أع   ضاء المرك   ز   اس   تعرض أع   ضاء المرك   ز     --
حیث تم تق سیم المق ررات   حیث تم تق سیم المق ررات   ونى لمركز التعلم اإللكترونى   ونى لمركز التعلم اإللكترونى   ررلموقع اإللكت لموقع اإللكت على ا على ا المختلفة  المختلفة  التخصصات  التخصصات  

  ..حسب كل كلیةحسب كل كلیة
  ــ::لىلىيوصى الس مبا ييوصى الس مبا ي: : القرار القرار 
  ..املوقع اإللكرتونى ملركز التعلم اإللكرتونىاملوقع اإللكرتونى ملركز التعلم اإللكرتونىإستكمال رفع املقررات على إستكمال رفع املقررات على   --
 من خالل روابـط  من خالل روابـط املقررات املوجودة على املوقع باجلامعات املصريةاملقررات املوجودة على املوقع باجلامعات املصريةخطوات وإجراءات احلصول على خطوات وإجراءات احلصول على توضيح توضيح   --

LLiinnkkss  ..  
  . .  على املقررات اإللكرتونية باملوقع على املقررات اإللكرتونية باملوقعحماولة تقليل زمن التحميل عند الدخولحماولة تقليل زمن التحميل عند الدخول  --

  

  

  

  
  

م  اتم ب  شأن عم  ل محت  وى علم  ي     م  اتم ب  شأن عم  ل محت  وى علم  ي     نائ  ب رئ  یس الجامع  ة ل  شئون التعل  یم والط  الب     نائ  ب رئ  یس الجامع  ة ل  شئون التعل  یم والط  الب     . . دد.. ال  سید أ ال  سید أن  اقشن  اقش  --
جھی ز  جھی ز  نیفین عب د الحمی د ث روت انھ ا قام ت بت     نیفین عب د الحمی د ث روت انھ ا قام ت بت     //لبرنامج التعلم اإللكترونى وأوضحت السیدة الدكتور  لبرنامج التعلم اإللكترونى وأوضحت السیدة الدكتور  

، ، ٢٠١٣٢٠١٣//٤٤//٣٠٣٠اء منھ  ا ف  ى موع  د غایت  ھ    اء منھ  ا ف  ى موع  د غایت  ھ     ترجمتھ  ا إل  ى العربی  ة واإلنتھ      ترجمتھ  ا إل  ى العربی  ة واإلنتھ     وج  اريوج  اريالم  ادة العلمی  ة  الم  ادة العلمی  ة  
محم د ف وزي قیامھم ا باإلم داد بم واد      محم د ف وزي قیامھم ا باإلم داد بم واد      / / یسریة أحم د الھم شري وال دكتور   یسریة أحم د الھم شري وال دكتور   / / وأوضح كل من الدكتور   وأوضح كل من الدكتور   

  ..علمیة باللغة العربیة في مجال التعلم اإللكتروني إلعداد المحتوى العلميعلمیة باللغة العربیة في مجال التعلم اإللكتروني إلعداد المحتوى العلمي
  

  ..لربنامج التعلم اإللكرتونىلربنامج التعلم اإللكرتونىإعداد احملتوى العلمى إعداد احملتوى العلمى من من  اإلنتهاء  اإلنتهاء بسرعة بسرعة لس لس يوصى ايوصى ا: : القرار القرار 
  
  

  


مـن اهليئـة مـن اهليئـة ) ) ٢٢((لسادة أعضاء هيئـة التـدريس بالكليـة وعـدد لسادة أعضاء هيئـة التـدريس بالكليـة وعـدد من امن ا) ) ٢٢((خماطبة الكليات لرتشيح عدد خماطبة الكليات لرتشيح عدد يتم يتم : : القرار القرار 
 يف موعـد  يف موعـد املعاونة حلضور ورش العمل فى جمال التعلم اإللكرتونى مبقر الوكالة الفرنكفونية باإلسـكندريةاملعاونة حلضور ورش العمل فى جمال التعلم اإللكرتونى مبقر الوكالة الفرنكفونية باإلسـكندرية

  ..أقصاه أسبوع من تارخيهأقصاه أسبوع من تارخيه
  

  ..ظهراًظهراًالثانية الثانية   حيث كانت الساعةحيث كانت الساعةهذا وقد انتهى االجتماع هذا وقد انتهى االجتماع   §§
  رئيــس اجلامعـةرئيــس اجلامعـة
  ورئيس السورئيس الس

  



  

 3 
فى فى     اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم مجلس إدارة مركز التعلم محضر اجتماع محضر اجتماع 

٢٠١٣٢٠١٣//٤٤//٢١٢١  

  حامت صالح الدين عبد احلميدحامت صالح الدين عبد احلميد. . د د . . أ أ 


