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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية جلسةل ر الرابع المحض

 م1/11/2014الموافق يوم السبتالتي عقدت 

 

برياسة السيد األستاذ الدكتور /  الرابع اجتماعه جلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

م في 1/11/2014الموافق  السبتعلى القسم وذلك يوم  عميد الكلية والمشرف–فيصل الراوي 

المشرف –عميد الكلية -السيد األستاذ الدكتور/فيصل الراويبمكتب  السادسة مساءتمام الساعة 

الرحمن الرحيم"، ثم رحب سيادته بالسادة هللا  ، وقد استهل سيادته الجلسة"بسم على القسم 

  :مجلس القسم وهم السادة وأعضاءأعضاء رئيس وقد حضر االجتماع السادة   ،أعضاء المجلس

 عميد الكلية-أد/ فيصل الراوي               المشرف على القسم-1

 عضو المجلس                     أد/ حسن سالمة -2

 أمين المجلس                    د/ حسام مازنأ  -3

   عضو المجلس                             أد/ عماد ثابت  -4

 "      "                              /يسري مصطفى  -5

 "    "                       د/شعيب صالح -6 

 -ثم انتقل الجميع لمناقشة جدول األعمال المدرج في الجلسة على النحو التالي:

( التي عقدت بتاريخ 3: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م.13/10/2014

 م13/10/2014جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

التي  : إحاطة السادة أعضاء المجلس بما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ني الموضوع  الثا

 . م13/10/2014عقدت في 

التي عقدت في  السابقة.تم إحاطة السادة أعضاء المجلس بما تم تنفيذه من أعمال الجلسة  -القرار:

 م13/10/2014
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إلسناد تدريس  المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس القسم بخصوص  الموضوع الثالث:

المقررات التالية التخصصية للقسم حيث إنها من ضمن مقررات القسم في ضوء اللوائح التي تم 

نولوجيا التعليم بها وهذه إحضارها من كليات تربية متعددة تعمل بنظام وجود قسم مستقل لتك

 -المقررات هي:

العلمية   األقساممقررات تكنولوجيا المعلومات لطالب  مرحلتي الماجستير والدكتوراة  بجميع -1

 بالكلية.

ساعة نظرية للفرقة الرابعة تعليم أساسي اعتبارا من الفصل الدراسي –وإنتاج مقرر وسائل -2

   القادم.

عمال بنظام األقسام العلمية –بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج  مقررات تكنولوجيا التعليم-3

وأن التي تتولى تدريس مقرراتها التخصصية بكل كليات الجامعة منعا من ازدواجية األقسام الموحدة 

القسم الوحيد بالجامعة المنوط به تدريس مقررات تكنولوجيا التعليم هو قسم تكنولوجيا التعليم 

 بالكلية.

الدورات والبرامج التدريبية داخل بجميع  تدريس القسم لمقررات تكنولوجيا التعليم الخاصة -4

 وخارج الكلية والجامعة .

 على ما جاء بالمذكرة الموضحة بعاليه,الموافقة   القــــــــــــرار:

, بخصوص المذكرة المقدمة من السيد أد/ مدحت السيد محروس أبو الخير   :الرابع  الموضوع

 األستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والتي يطلب فيها نقله لقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية.

 .  عدم الموافقة  -القــــــــــــــرار:

بخصوص تشكيل لجنة القيد لدرجة الماجستير للباحث/ عبد العزيز محسن  : لخامسالموضوع ا

الكلية على نقل قيده لقسم تكنولوجيا التعليم من الخارج  في ضوء موافقة مجلسي المناهج و-العارف

 بالكلية .

من –من الخارج –الموافقة على نقل قيد الطالب / عبد العزيز محسن العارف  -:القـــــــــــــــــــــرار

قسم المناهج وطرق التدريس إلى قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية وتشكل لجنة القيد على الباحث على 

 النحو التالي:

 د/ يسري مصطفى السيد -2أد/ حسن علي سالمة                         -1       

-السيد األستاذ الدكتور/ حسام الدين محمد مازنبخصوص الطلب المقدم من  : السادس  الموضوع

 م  2015األستاذ بالقسم لترشيح القسم لسيادته للتقدم لنيل جائزة جامعة سوهاج للتفوق العلمي للعام 

على ترشيح سيادته للجائزة المذكورة بعاليه مع استيفاءه للمستندات : الموافقة ـــــــــــــــرارالقـ

 والشروط التي تطلبها الجامعة . 

شعبة معلم "إعداد مشروع الئحة لمرحلة البكالوريوس تحت مسمى  بخصوص  -:الموضوع السابع

 ."  الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات

لتولى صياغة  الموافقة على إعداد مشروع لالئحة وتشكل لجنة من مجلس القسم  -:ـــــرارالقـــــــــــ

 مشروع الالئحة وعرض المشروع مستقبال على مجلس القسم للدراسة واتخاذ الالزم .
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 -التالي :وتشكل اللجنة على النحو 

                               دأد/ عماد ثابت سمعان      د/ يسري مصطفى السي        حسن علي سالمةأد/ 

 

 ,,,,,الثانية عشرة ظهراولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في     

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                           المجلس أمين    

 فيصل الراوي                                                           أد/ حسام مازن            

 

 م1/11/2014السبت تحريرا في 


