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 ضوابط تفعيل املقررات االلكرتونيه 

 2022/2023مبنصة املركز القومى للتعلم اإللكرتوني للعام اجلامعي 

يتم إتاحة استخدام المقررات االلكترونيه بمنصة المركز القومى للتعلم االلكتروني بالمجلس األعلى للجامعات من  

 المنوفية حسب اإلجرات التالية : جامعة  –خالل مركز التعلم االلكتروني

من كال من رئيس القسم العلمى وعميد الكلية التابع    موقع ومعتمد يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب رسمى   •

لها عضو هيئة التدريس موجه إلى السيد االستاذ الدكتور المشرف على مركز التعلم االلكتروني بالجامعة ،  

 "   ملف ورد بصيغة الخطاب " مرفق على الموقع  ى بالكلية . من خالل منسق التعليم اإللكترونوذلك 

  –   المراد تفعيل المقرر منها  اسم الجامعة  –قرر  ماسم ال  ) اإللكترونى  المقرريتم فى الخطاب تحديد بيانات   •

  – قرر  مالوحدات بال  من عدد   %  ٥٠تقل عن    األراد تفعيلها على  معدد الوحدات ال  -المستوى  اسم الفرقة أو  

" مرفق    ( .حمولمال  رقم الهاتف  –كاديمي  اال  اإليميل  – الرقم القومى    –كامل  بال   التدريس  عضو هيئةاسم  

 ع البيانات " على الموقع قالب اكسيل لتجمي

الرقم   – إرسال بيانات طالب الفرقة أو المستوى على هيئة ملف اكسيل فقط متضمنه ) اسم الطالب بالكامل  •

 ع البيانات " " مرفق على الموقع قالب اكسيل لتجمي  .(  اسم الفرقة  – اإليميل األكاديمي  –القومى 

لمقدم والتأكد من نشر المقرر االلكتروني المطلوب  بعد موافقة مركز التعلم االلكتروني بالجامعة على الطلب ا •

فعليا على منصة المركز القومى للتعلم االلكتروني بالملجلس األعلى للجامعات يتم إتاحة استخدام وتفعيل  

 .  المقرر لعضو هيئة التدريس 

مع عدد آخر    كسواء بشكل فردى أو مشار    مقررين إلكترونيين فقطعضو هيئة تدريس التقدم بتفعيل  ليحق   •

 . فى تخصصه العلمى بما ال يخالف القواعد والقوانين المنظمة لعملية التفعيل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية  

،  " طالب بالنسبة للكليات النظرية    50عدد الطالب المقرر لتغعيل المقرر اإللكترونى ال يقل عن عدد "   •

 العملية .  " طالب للكليات  20وعدد " 

  وبناًء على ذلك % من النسبة اإلجمالية  ٤٠يصبح المقرر مفعل إذا اجتاز النسبة المقررة للتفعيل وتقدر ب   •

يستحق عضو هيئة التدريس أو أعضاء هيئة التدريس المفعلين للمقرر مكافأة مالية حسب اللوائح المنظمة  

 .   لمركز التعلم االلكتروني بالجامعة

فى حالة تخطى المقرر االلكتروني نسبة التفعيل المقررة يتم توقيع عقد إتاحة و استخدام المقرر من ثالث   •

السيد االستاذ الدكتور المشرف على مركز التعلم االلكتروني بالجامعة  نسخ من طرف عضو هيئة التدريس و

 .  والسيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

التعلم   • مركز  قبل  من  المحددة  التفعيل  نسبة  تحقيق  بعد  التدريس  هيئة  ألعضاء  مكافأة  مذكرة  إعداد  يتم 

 سابية بالكلية . اإللكترونى حسب قرار مجلس الجامعة ويم صرفها من طرف الوحدة الح
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 :  من على منصة المجلس األعلى كاألتى المقرر االلكتروني   يتم تحديد

(  menoufia_markباسم المستخدم )    /http://cms.nelc.edu.egالدخول على لينك المنصة   ✓

باسم المستخدم )    /http://cms2.nelc.edu.eg( او المنصة المكملة P@ss_123وكلمة المرور ) 

menoufia_mark  ( وكلمة المرور )123456 .) 

 تحديد اسم الجامعة ثم اختيار المقرر المراد اختياره وتصفح محتواه للتأكد من مالئمته للطالب .  ✓

الكلية تحتوى على المقررات المنشورة بالفعل والتى يمكن األختيار منها  متوفر ملفات اكسيل حسب  ✓

 .    التعلم اإللكترونى على اإلنترنت  مركزموقع موجودة على 

  :يحقق المقرر االلكتروني النسبة المقررة إذا تم اتباع التكليفات اآلتية 

  :تكليفات عضو هيئة التدريس
للمقرر االلكتروني  وليس تكليف الوحدات  تكليف الطالب برفع تكليف " بحث " على التكليف النهائي أو العام   ➢

 .   المحدد سلفا و تصحيحه بوضع درجه للطالب 

إجراء دردشة او محادثه مع الطالب فى اى موضوع بخصوص المقرر أو إضافة منتدى أو مناقشة و مشاركة    ➢

 التدريس وتفاعل الطالب مع عضو هيئة 

  :تكليفات الطالب
 . % 75والبد ان تتعدى نسبة النجاح فى اإلختبار  الوحدات المقررة فقط حل اإلختبارات البعدية لجميع   ➢

 فى نهاية المقرر اإللكترونى .  حل اإلختبار البعدى العام اللى على جميع الوحدات وبأى نسبة  ➢

وليس تكليف الوحدات  التكليف المكلف به الطالب من قبل عضو هيئة التدريس على التكليف العام النهائى    رفع ➢

 على هيئة ملف ورد او بى دى اف او صورة 

للحصول على الخطاب الرسمى وقوالب ملفات اإلكسيل من خالل موقع مركز التعلم اإللكترونى من خالل اللينك  
 التالى 
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