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

٢٠١٣٢٠١٣//٣٣//١٩١٩  

                
  
  
  
  

  حمضـــر اجتمــاع حمضـــر اجتمــاع       

  اإللكرتونىاإللكرتونىجملس إدارة مركز التعلم جملس إدارة مركز التعلم 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٣٣//١٩١٩ فى  فى املنعقدةاملنعقدةجبلسته جبلسته 

  الثانيةالثانيةاجللسة اجللسة 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٠١٢٢٠١٢للعام اجلامعي للعام اجلامعي 

 ============================= =============================    
الموافـق  الموافـق    ثاءثاءالثالالثاليوم  يوم    ظهرظهر  عشرعشرالثانية  الثانية  فى تمام الساعة    فى تمام الساعة      اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم     مجلس إدارة مركز التعلم       اجتمعاجتمع              

محمد محمد السيد نائب رئيس الجامعة      محمد محمد السيد نائب رئيس الجامعة        //األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور برئاسة السيد   برئاسة السيد   بالجامعة  بالجامعة  بمبنى اإلدارة   بمبنى اإلدارة     ٢٠١٣٢٠١٣//٣٣//١٩١٩
    --:: من السادة  من السادة وحضور كلوحضور كللشئون التعليم والطالب لشئون التعليم والطالب 

  
  

  //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        
  

  //الـــــــــــــــدكتور الـــــــــــــــدكتور   --٢٢
  

  املدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربيـة      املدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربيـة          مد عبد احلميد ثروت مد عبد احلميد ثروت  حم حمنيڤيننيڤين
  

  //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::ومت دعوةومت دعوة
  //األســتاذ الــدكتوراألســتاذ الــدكتور  --١١

  

ــاكر ــاكرأمنيـــــــــــــــة شـــــــــــــ     أمنيـــــــــــــــة شـــــــــــــ
  

ــة     مـــــــــــدير الوكالـــــــــــة الفرانكفونيـــــــــــةمـــــــــــدير الوكالـــــــــــة الفرانكفونيـــــــــ
  

  

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

  

ــاض وايل  ــوزى ريـــ ــاض وايل حممـــــد فـــ ــوزى ريـــ     حممـــــد فـــ
  

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

  

  ..مانة المجالسمانة المجالسأأئون ئون بشبشاألول األول خصائي خصائي ألألاامحمد عبد الخالق عامر محمد عبد الخالق عامر / / جتماع السيد جتماع السيد تولي أمانة االتولي أمانة اال* * 
  

  ""بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم""   االجتماع االجتماعالمجلسالمجلسرئيس رئيس رئيس الجامعة ورئيس الجامعة وافتتح السيد األستاذ الدكتور   افتتح السيد األستاذ الدكتور   
      ..بالساده الحاضرينبالساده الحاضرينيادته يادته ورحب سورحب س

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

٢٠١٣٢٠١٣//٣٣//١٩١٩  

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

  
  

رئیس المجلس االقتراحات المقدمة من السادة األعضاء وبع د المناق شة ت م         رئیس المجلس االقتراحات المقدمة من السادة األعضاء وبع د المناق شة ت م         . . دد..استعرض السید أ  استعرض السید أ    --
  ::إقرار مایلي إقرار مایلي 

  رؤية املركزرؤية املركز::




  املركز املركزرسالةرسالة ::
  

  املركز املركزأهدافأهداف  : :  

    

    

    

    

    

  .. على رؤية ورسالة وأهداف مركز التعلم اإللكرتوني جبامعة دمنهور على رؤية ورسالة وأهداف مركز التعلم اإللكرتوني جبامعة دمنهوريوصي الس باملوافقةيوصي الس باملوافقة::القرار القرار 
  
  

  WWEEBBSSIITTEE


  
 جبلـسة جملـس    جبلـسة جملـس   حممد فوزى ريـاض وايل  حممد فوزى ريـاض وايل  . . دد و    و   حممود الزهريى حممود الزهريى   امحدامحد. . سبق وأن مت تكليف كل من د      سبق وأن مت تكليف كل من د        --

   . .٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٠٢٠ىف ىف التعلم االلكتروىن التعلم االلكتروىن 

 لإلنتهـاءخالل أسـبوع  لإلنتهـاءخالل أسـبوع WWEEBBSSIITTEEيتم استعجال السادة املكلفني بإعداد وجتهيز موقع إلكرتونـي يتم استعجال السادة املكلفني بإعداد وجتهيز موقع إلكرتونـي : : القرار القرار 
  ..من تارخيهمن تارخيه

  

  
  
  LLIINNKKSS

  
   . .٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٠٢٠ىف ىف جملس التعلم االلكتروىن جملس التعلم االلكتروىن  جبلسة  جبلسة حممود الزهريىحممود الزهريى  امحدامحد. . سبق وأن مت تكليف دسبق وأن مت تكليف د  --

..تجهيز املقررات لإلنتهاء خالل أسبوع من تارخيهتجهيز املقررات لإلنتهاء خالل أسبوع من تارخيهيتم استعجال السادة املكلفني بيتم استعجال السادة املكلفني ب: : القرار القرار 
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٢٠١٣٢٠١٣//٣٣//١٩١٩  




  
  

نائب رئيس اجلامعة لشئون التعلـيم والطـالب بـضرورة وجـود دورات للـتعلم               نائب رئيس اجلامعة لشئون التعلـيم والطـالب بـضرورة وجـود دورات للـتعلم               . . دد..استعرض السيد أ  استعرض السيد أ    --
 مركـز تنميـة قـدرات أعـضاء هيئـة            مركـز تنميـة قـدرات أعـضاء هيئـة           ااااللكتروين ضمن مصفوفة الدورات التدريبية الـىت يقـدمه        االلكتروين ضمن مصفوفة الدورات التدريبية الـىت يقـدمه        

  متثل متطلب من متطلبات الترقية للسادة أعـضاء هيئـة التـدريس   متثل متطلب من متطلبات الترقية للسادة أعـضاء هيئـة التـدريس   حيث حيث جبامعة دمنهور جبامعة دمنهور التدريس  التدريس  
رسـاهلا ملركـز تنميـة قـدرات أعـضاء      رسـاهلا ملركـز تنميـة قـدرات أعـضاء      إإومعاونيهم األمر الذى يتطلب إعداد كتيب باملادة العلمية و  ومعاونيهم األمر الذى يتطلب إعداد كتيب باملادة العلمية و  

  ..يس والقيادات بالقاهرة العتمادهيس والقيادات بالقاهرة العتمادهررهيئة التدهيئة التد
  

لربنـامج لربنـامج املـادة العلميـة املـادة العلميـة كتيـب كتيـب نيفني عبد احلميـد ثـروت بإعـداد نيفني عبد احلميـد ثـروت بإعـداد / / يتم تكليف السيدة الدكتوريتم تكليف السيدة الدكتور: : القرار القرار 
  املـادة العلميـةاملـادة العلميـةوجتهيز وجتهيز لسيادتها اإلستعانة مبن تراه إلعداد لسيادتها اإلستعانة مبن تراه إلعداد ووالتعلم اإللكرتوني جبامعة دمنهور التعلم اإللكرتوني جبامعة دمنهور 

  ..إرساهلا ملركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالقاهرة العتمادهإرساهلا ملركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالقاهرة العتمادهحىت ميكن حىت ميكن 
  
  





  

أحـد أعـضاء هيئـة أحـد أعـضاء هيئـة خاطبة الكليـات لرتشـيح خاطبة الكليـات لرتشـيح مبمبمحد حممود الزهريى محد حممود الزهريى أأ/ / يتم تكليف السيد الدكتوريتم تكليف السيد الدكتور: : القرار القرار 
 متـدرب  متـدرب رونرونعداد بيـان نهـائي بالرتشـحيات لعـدد عـشعداد بيـان نهـائي بالرتشـحيات لعـدد عـشإإحلضور ورش العمل وحلضور ورش العمل وبالكلية بالكلية التدريس التدريس 

  ..والتنسيق مع الوكالة لتحديد موعد بدء ورش العملوالتنسيق مع الوكالة لتحديد موعد بدء ورش العمل
  

  ..ظهراًظهراًالثانية الثانية   حيث كانت الساعةحيث كانت الساعة انتهى االجتماع  انتهى االجتماع هذا وقدهذا وقد  §§
  

  رئيــس اجلامعـةرئيــس اجلامعـةنائب نائب 
  لشئون التعليم والطالبلشئون التعليم والطالب

  

  حممد حممد السيدحممد حممد السيد. . د د . . أ أ 


