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 يمالرح الرحمن هللا بسم

 ري ـب البشـة الطـكلي دـعمي /ورـالدكت اذــاألست السيد

 ...وبعد طيبة تحية

 41 الموافقحد األ يوم عقده تم والذي مجلس إدارة وحدة التعلم اإللكتروني إجتماع محضر لسيادتكم مرفق

إعتماد تشكيل فريق عمل الوحدة،  تم حيثبمكتب عميد الكلية  صباحا 44 الساعة في 0204 مارس

 .0200-0204إعتماد تشكيل مجلس إدارة الوحدة وإعتماد خطة عمل الوحدة لعام 

 
 رامــتـر واإلحــكـل الشـــزيـم جــكـول

 

 
 لسيادتكم      مقدمه                                                              

 محمود علي الليثي.د                                                                      

 التعلم اإللكترونيمدير وحدة                                                                        
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 مجلس إدارة وحدة التعلم اإللكتروني إجتماع محضر

 .صباحا 44 الساعة في 0204 مارس 41 الموافقاألحد  يوم  :الزمان

 .مكتب عميد الكلية :المكان

  :الحضور

  اإلسم الوظيفة الصفة

عبد السالم عيد عبد السالم/ د.أ عميد الكلية رئيس مجلس اإلدارة  4-  

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة

وكيلة الكلية لشؤون 

 التعليم والطالب

غادة المسلمي/ د.أ  0-  

جراحة مدرس  لوحدةا مدير

 األوعية الدموية

  -3 محمود علي الليثي. د

أستاذ مساعد طب  منسق عام للفرق

 األسرة

شيرين محمد بهجت / د.م.أ

 عوض

1-  

مدرس الجراحة  منسق الفرقة السادسة

 العامة

  -5 حسناء متولي .د

  -6 محمد رمضان علي .د مدرس النساء والتوليد منسق الفرقة السادسة

مساعد أستاذ  منسق الفرقة الخامسة

 األمراض الجلدية

  -7 نصر محمودمحمد / د.م.أ

  -8 إيمان جمال .د مدرس طب األطفال منسق الفرقة الخامسة

مدرس األمراض  منسق الفرقة الرابعة

 الصدرية

  -9 نجوان عادل .د

مدرس  منسق الفرقة الثالثة

 الميكروبيولوجي

  -42 نها حماد .د

  -44 مي جبران. د مدرس الباثولوجي منسق الفرقة الثالثة

 منسق الفرقة الثانية

 blendedمنسق 

learning 

  -40 نانسي الحسيني .د مدرس التشريح

أستاذ مساعد  منسق الفرقة األولى

 الفارماكولوجي

 4 -43 نها عباس/ د.م.أ

 منسق الفرقة األولى

 blendedمنسق 

learning 

 4 -41 آيات الدموكي .د مدرس التشريح

Information 

technology 

 4 -45 نهلة فتحي /م ITبوحدة  ةمهندس

Information بوحدة  ةمهندسIT 4 -46 ياسمين مرسي/ م 
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technology 

 عرضتشكيل مجلس إدارة الوحدة و عرضتشكيل فريق عمل الوحدة،  عرض :الهدف من اإلجتماع

 .0200-0204خطة عمل الوحدة لعام 

 :التوصيات

 .تم إعتماد تشكيل فريق عمل الوحدة -

 .الوحدةإعتماد تشكيل مجلس إدارة تم  -

 .0200-0204إعتماد خطة عمل الوحدة لعام تم  -

 .التوصية بتطوير ورفع كفاءة موقع الكلية -

 .0200-0204لعام  خطة عمل الوحدة :المرفقات

 

 التعلم اإللكترونيمدير وحدة                                                                        

 محمود علي الليثي.د                                                                      

 


