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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 المحضر األول لجلسة مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية

 م18/8/2014التي عقدت يوم االثنين الموافق 

 

جلس قسم تكنولوجيا التعليم  بالكلية أول اجتماع له برياسة السيد األستاذ الدكتور / عقد م

م في 18/8/2014والمشرف على القسم وذلك يوم االثنين الموافق عميد الكلية –فيصل الراوي 

تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمكتب الكمبيوتر المتقدم بمقر الكلية ، وقد استهل سيادته 

الجلسة"بسم هللا الرحمن الرحيم"، ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء المجلس  تمنيا للمجلس كل 

ال للكلية وللجامعة  وللمجتمع والبيئة المحلية لمحافظة سوهاج، التوفيق والنجاح ليكون قسما فاع

 -ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات على النحو التالي:

: تالوة قرار السيد األستاذ الدكتور/رئيس جامعة سوهاج بتفعيل القسم الموضوع األول

 -وأسماء السادة أعضاء المجلس وهم على النحو التالي:

  أستاذ متفرغ()أد/ حسن سالمة  -1

 )أستاذ متفرغ(د/ حسام مازنأ   -2

 )أستاذ متفرغ(أد/ عماد ثابت   -3

  )أستاذ معار(د/ أحمد صادق أ -4

 )أستاذ مساعد(/يسري مصطفى  -5 

 )مدرس(  د/شعيب صالح -6 

 معار(-د/محمد عبد الوهاب)مدرس-7

 أحيط السادة  أعضاء مجلس القسم علما بالقرار: الـــــقرار

مناقشة المجلس لمقررات القسم التخصصية طبقا لالئحة الكلية والتي يلتزم القسم :الموضوع الثاني

 بتدريسها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

يتم إحالة مقررات مرحلة البكالوريوس للجنة  شئون التعليم والطالب بحضور أد/ -القــــــــــــرار:

مجلس الكلية العتمادها،  قررها اللجنة للعرض علىحسن سالمة لمناقشتها وتحديد المقررات التي ت
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مقررات الدراسات العليا للجنة الدراسات العليا والبحوث بحضور أد/ حسام مازن عضو وإحالة 

 اللجنة لتقرير ماتراه بخصوصها تمهيدا للعرض على مجلس الكلية إلقرارها بشكل نهائي.

 بخصوص حاجة القسم لمعيدين من أوائل خريجي الكلية, الموضوع  الثالث:

يتم تكليف أحد الخريجين الجدد للعمل معيدا بالقسم في ضوء القواعد واإلحكام المعمول القـــــــــرار:

 بها في هذا الشأن. 

معملي تكنولوجيا التعليم  وتكنولوجيا المعلومات بالكلية لقسم ضم بخصوص  الموضوع الرابع:

 التعليم .  تكنولوجيا

 سيقوم السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية باستصدار قرار سيادته في هذا الشأن. القــــــــــــرار:

-حاسب ألي وإنترنت-بخصوص احتياجات القسم لمعامل:إنتاج وسائل تعليمية الموضوع الخامس:

 إنتاج الوسائط المتعددة . -صيانة األجهزة واآلالت التعليمية

يقوم القسم بإعداد تصوراته نحو المعامل المطلوبة من حيث أهدافها ومكوناتها  ـــــــرار:القـــــــ

 والتجهيزات المطلوبة  لها للعرض على مجلس الكلية التخاذ الالزم.

بحوث الماجستير والدكتوراه التي تتضمن الجانب التكنولوجي  بخصوص : الموضــوع السادس

انية اإلشراف المشترك عليها بالتنسيق وبموافقة مجلسي بقسم المناهج وطرق التدريس وإمك

 القسمين.

: يم التنسيق وبموافقة القسمين على اإلشراف المشترك بين  قسمي المناهج القــــــــــــــرار

 .وتكنولوجيا 

 : بخصوص تحديد الموعد الشهري لعقد جلسات مجلس القسم.الموضوع السابع

 قد الجلسة الشهرية االعتيادية لمجلس القسم في السبت األول من كل شهر.: يتم عالقـــــــــــــــــرار

 

 ولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في الساعة الواحدة ظهرا,,,,,

 

 قائم بعمل أمين القسم                               عميد الكلية /المشرف على القسم

 الراوي فيصل        أد/ حسام مازن       

 

 م18/8/2014تحريرا في االثنين 


