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

٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٠٢٠  

                
  
  
  
  

  حمضـــر اجتمــاع حمضـــر اجتمــاع       

  اإللكرتونىاإللكرتونىجملس إدارة مركز التعلم جملس إدارة مركز التعلم 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٠٢٠ فى  فى املنعقدةاملنعقدةجبلسته جبلسته 

  األوىلاألوىلاجللسة اجللسة 
  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٠١٢٢٠١٢للعام اجلامعي للعام اجلامعي 

 ============================= =============================    
  عـاء عـاء األرباألربيـوم   يـوم    صـباح     صـباح    الحادية عشر الحادية عشر فى تمام الساعة    فى تمام الساعة      اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم     مجلس إدارة مركز التعلم       اجتمعاجتمع              

  الحميدالحميد  حاتم صالح الدين عبدحاتم صالح الدين عبد  //األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتوربرئاسة السيد برئاسة السيد بالجامعة بالجامعة بمبنى اإلدارة بمبنى اإلدارة   ٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٠٢٠الموافق الموافق 
    --:: من السادة  من السادة وحضور كلوحضور كلرئيس الجامعة رئيس الجامعة 

  
  

  //األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور   --١١
  

ــسيد  ــد الـ ــد محمـ ــسيد محمـ ــد الـ ــد محمـ     محمـ
  

    نائب رئيس الجامعة لشئون التعلـيم والطـالب       نائب رئيس الجامعة لشئون التعلـيم والطـالب         
  

ــدكتور  --٢٢ ــدكتورالـــ   //الـــ
  

ــرى   ــود الزهي ــد محم ــرى  أحم ــود الزهي ــد محم     أحم
  

  بكلية الزراعـة  بكلية الزراعـة  المدرس بقسم الموارد الطبيعية     المدرس بقسم الموارد الطبيعية       
  

ــدكتور  --٣٣ ــدكتورالـــ   //الـــ
  

  نيفين محمد عبد الحميد ثروت    نيفين محمد عبد الحميد ثروت    
  

  كليـة التربيـة   كليـة التربيـة   ببالمدرس بقسم اللغة الفرنـسية      المدرس بقسم اللغة الفرنـسية        
  

ــدكتور  --٤٤ ــدكتورالـــ   //الـــ
  

   والـي   والـي  محمد فـوزى ريـاض    محمد فـوزى ريـاض    
  

  كلية التربيـة  كلية التربيـة  ببالمدرس بقسم المناهج وطرق التدريس      المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس        
  

ــدكتور  --٥٥ ــدكتورالـــ   //الـــ
  

ــشرى  ــد الهم ــسريه أحم ــشرى ي ــد الهم ــسريه أحم   ي
  

  كليـة التربيـة   كليـة التربيـة   بب بقسم اللغة اإلنجليزية      بقسم اللغة اإلنجليزية     المدرسالمدرس  
  

  

  ..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 الحاضرينورحب سيادته ورحب سيادته 

   : :لس ىف نظر جدول األعماللس ىف نظر جدول األعمالمث شرع امث شرع ا
  

  

  العامةالعامةوضوعات وضوعات املامل
--------------------------------------  

  
  . .  خطة العمل مبركز التعلم االلكتروين خطة العمل مبركز التعلم االلكتروينإعدادإعداد  --١١

  ــ::يتم تكليف كل من السادةيتم تكليف كل من السادة: : القرار القرار 
  أمحد حممود الزهريىأمحد حممود الزهريى. . دد  --
    حممد عبد احلميد ثروتحممد عبد احلميد ثروت  نيڤيننيڤين. . دد  --
   وايل وايلحممد فوزى رياضحممد فوزى رياض. . دد  --
    يسريه أمحد اهلمشرىيسريه أمحد اهلمشرى. . دد  --

رؤية ورسـالة رؤية ورسـالة صياغة صياغة متضمنه متضمنه علم اإللكرتونى جلامعة دمنهور علم اإللكرتونى جلامعة دمنهور تتركز الركز الإلعداد خطة العمل املستقبلية مبإلعداد خطة العمل املستقبلية مب
  ..أهداف املركزأهداف املركزإعداد إعداد وو
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فى فى     اإللكترونىاإللكترونىمجلس إدارة مركز التعلم مجلس إدارة مركز التعلم محضر اجتماع محضر اجتماع 

٢٠١٣٢٠١٣//٢٢//٢٠٢٠  

  
  . . حتديث بيانات مركز التعلم االلكتروين على موقع اجلامعةحتديث بيانات مركز التعلم االلكتروين على موقع اجلامعة  --٢٢

  ــ:: يتم تكليف كل من السادة يتم تكليف كل من السادة::القرار القرار 
   وايل وايلحممد فوزى رياضحممد فوزى رياض. . دد  --    أمحد حممود الزهريىأمحد حممود الزهريى. . دد  --

يتم ربطـه يتم ربطـه جبامعة دمنهور جبامعة دمنهور ركز التعلم اإللكرتونى ركز التعلم اإللكرتونى خاص مبخاص مب  WWEEBBSSIITTEEإلكرتونى إلكرتونى اد وجتهيز موقع اد وجتهيز موقع إلعدإلعد
ًشامال كافة البيانات املبدئية ًشامال كافة البيانات املبدئية مبوقع اجلامعة مبوقع اجلامعة 

  ..))التشكيل ـ خطة العمل ـ الرؤية ـ الرسالة ـ  األهدافالتشكيل ـ خطة العمل ـ الرؤية ـ الرسالة ـ  األهداف((
  

  
  ..حتديد املقررات اليت سيتم طرحها مبركز التعلم االلكتروينحتديد املقررات اليت سيتم طرحها مبركز التعلم االلكتروين  --٣٣

ه علـى املوقـع اإللكرتونـى ه علـى املوقـع اإللكرتونـى أمحد حممود الزهريى بإعداد بيان يتم وضعأمحد حممود الزهريى بإعداد بيان يتم وضع.. السيد د السيد ديتم تكليفيتم تكليف: : القرار القرار 
بكافة جامعـات مـصر بكافة جامعـات مـصر  املقررات اإللكرتونية  املقررات اإللكرتونية جلميعجلميع  LLIINNKKSSمن خالل من خالل ملركز التعلم اإللكرتونى ملركز التعلم اإللكرتونى 

    ..خصصاتخصصاتتت ال الكلكلفى فى 
  

  
مدير مركز ضمان اجلودة باجلامعـة بـشأن اخلطـاب املرسـل مـن برنـامج               مدير مركز ضمان اجلودة باجلامعـة بـشأن اخلطـاب املرسـل مـن برنـامج               / / دد..كتاب السيد أ  كتاب السيد أ    --٤٤

املــستمر والتأهيــل لالعتمــاد خبــصوص طــرح مبــادرة مــصادر الــتعلم املفتــوح  املــستمر والتأهيــل لالعتمــاد خبــصوص طــرح مبــادرة مــصادر الــتعلم املفتــوح  التطــوير التطــوير 
املصرية لتجميع املواد التعليمية املتعلقـة بـاملقررات الـيت تـدرس باجلامعـات املـصرية                 املصرية لتجميع املواد التعليمية املتعلقـة بـاملقررات الـيت تـدرس باجلامعـات املـصرية                 

  .  .  وإتاحتها عرب االنترنتوإتاحتها عرب االنترنت
  

..ًط الس علماًط الس علماييأحأح:  :  القرار القرار 
  

  
  ..ظهراًظهراً  صفصف والن والنالثانية عشرةالثانية عشرة  حيث كانت الساعةحيث كانت الساعةهذا وقد انتهى االجتماع هذا وقد انتهى االجتماع   §§
  

  رئيــس اجلامعـة رئيــس اجلامعـة 
  السالسورئيس ورئيس 

  

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


