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جامعة بنها تؤكد رساااااااااادمها     دمة 
ادمجممع باااديوبيةبااة يتنمااااااااا   ميا ع 

 إدكمرينبة  دومدارس ادحكيمبة

في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة بنها 
رئيس  -الستتيد يوستتق ال ا تتي  /األستتتاا الدكتورومديرية التربية والتعليم تحت رعاية 

رستتتتتالة جامعة بنها في  وكيل الوزارة وإنطالقا من -طه عجالن  /الستتتتتيدو  ،جامعة بنها
 ( موقع الكترونى للمدارس الحكومية80إنشتتتتتتتتتتتا    خدمة المجتمع بال ليوبية عن طريق

غتتازم  /األستتتتتتتتتتتتتتتتتتاا التتدكتورف تتد قتتام المتتدير التنليتتوم للمعلومتتا  ، بمركز ومتتدينتتة بنهتتا
مستتتتتتاعد المدير  -ر تتتتتتوان عبو العباس  /األستتتتتتتاا الدكتوربالتنستتتتتتيق مع  هعصتتتتتتا تتتتتت

المنستتتتتق المستتتتتشول عن المشتتتتترو   -فوزية استتتتتماعيل  /األستتتتتتااةو  ،التنليوم للمعلوما 
ورشة  لع د والك، وكيلة إدارة بنها التعليمية -هاله حسام  /واألستااة، بالتربية والتعليم

ب اعة مدرسة الزراعة الثانوية بحضور  2017ديسمبر  21يوم الخميس الموافق  عمل
 المسشول عن الموقع فى كل مدرسة. المدارس المشتركة فى المشرو  يمثلها

 :وتم مناقشة عدد من الن اط الهامة
ت ييم مدى اكتمال البيانا  الموجوده على مواقع المدارس وتحديد عفضتتتتتل  : عرضعوال

قامت بتلعيل موقعها واستتتتتتتتتتتتتتتتكمال معلم بياناتها وعقل مدارس لم يكتمل بها  مدارس
 .إدخال البيانا 

 .: عرض تلا يل ن اط الت ييم األساسية لمساب ة عفضل موقعثانيا
موعد لت ييم جميع المدارس واختيار  2017يناير  6افق : تحديد يوم الستتتتتتتتبت المو ثالثا

 .عفضل خمس مواقع
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: اإلستتتتتتتتتتتما  للع با  التى واجهت الستتتتتتتتتتادة المستتتتتتتتتتشولين عن الموقع عثنا  إدخال رابعا
البيانا  وتوليل كافة الصتتتتتعوبا  التى واجهتهم والرد على جميع اإلستتتتتتلستتتتتارا  والك  

 .لسرعة اإلنتها  من تلعيل المواقع
: تحديد عسما  المدارس التى لم تشترك فى المشرو  لتختار كل مدرسة مدرسة اخامس

عخرى  إلستتتتتتتتتضتتتتتتتتافتها وتحمل تكاليق إنشتتتتتتتتا  النطان الخا  بها والك بالتعاون مع 
جامعة بنها بهدف التوسع فى المشرو  ليشمل معلم مدارس المحافلة بما يح ق من 

 . ليوبيةرسالة الجامعة في خدمة  المجتمع التعليمي بال

 :وقد ت دم عدد من السادة المسشولين عن تلعيل المواقع ببعض اإلستلسارا 
 كيلية إستضافة و إعداد موقع لمدرسة عخرى؟ -1
 كيلية تسديد المبلغ الخا  بالنطان ؟ -2
 كيلية متابعة الموقع الخا  بالمدرسة المستضافة ؟ -3
 طري ة التوا ل بين جميع المواقع ؟ -4
  ة التوا ل بين المدارس والسادة المسشولين عن تنليو المشرو  ؟طري -5

وتم الرد على جميع اإلستلسارا  وتو يح كافة الن اط  التى تحول دون تلعيل الموقع 
 .عو اإلستضافة

وتتلخص فى  تم عرض عدد من التو تتتتتتتتتتتيا  التى انتهى اليها هوا الل ا  النهاية وفى
 :ىاآلت
موعدا لت ييم جميع المدارس المشتتتتركة  2017يناير  6تحديد يوم الستتتبت الموافق  -1

 فى المشرو 
ستتتترعة اإلنتها  من تلعيل جميع المواقع لدستتتتتعداد لدخول مستتتتاب ة عفضتتتتل خمس  -2

 .مدارس
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تحديد موعد الحق لموعد الت ييم إلقامة إحتلالية كبرى لتستتتتتتتتتتتتتليم جوائز ألفضتتتتتتتتتتتتتل  -3
الستتتتيد اللوا   المحافل والستتتتيد الدكتور رئيس جامعة بنها   خمس مدارس بحضتتتتور

عن تنليو المشتتترو   والستتتيد األستتتتاا وكيل وزارة التربية والتعليم والستتتادة المستتتشولين
 .والسادة مديرم المدارس والسادة المسشولين عن تلعيل المواقع بالمدارس

المشتتترو  و تتتم عدد  ستتترعة اإلنتها  من إستتتتضتتتافة المدارس الجديدة للتوستتتع فى -4
عكبر من المدارس لتعم اللائدة على جميع المدارس وتكون محافلة ال ليوبية لها 
الريادة والستتتتتتتتتتبق  فى إنشتتتتتتتتتتا  مواقع الكترونية بجميع مدارس المحافلة وستتتتتتتتتتهولة 

 .التوا ل بين المدارس والمجتمع الخارجى


