
 

1 

 

 

 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية جلسةلث لر الثاالمحض

 م13/10/2014التي عقدت يوم االثنين الموافق

 

برياسة السيد األستاذ الدكتور /  لثاجتماعه الثاجلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

م 13/10/2014ف على القسم وذلك يوم االثنين الموافق عميد الكلية والمشر–فيصل الراوي 

عميد الكلية -السيد األستاذ الدكتور/فيصل الراويبمكتب  صباحاعشرة  الحاديةفي تمام الساعة 

الرحمن هللا  ، وقد استهل سيادته الجلسة"بسم الجديد بالكوامل بمقر الكلية المشرف على القسم –

، وقد حضر االجتماع السادة أعضاء رئيس عضاء المجلس الرحيم"، ثم رحب سيادته بالسادة أ

 -مجلس القسم وهم السادة : وأعضاء

 -، ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات على النحو التالي:

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

 عضو المجلس                     أد/ حسن سالمة -2

 أمين المجلس                    م مازند/ حساأ  -3

 عضو المجلس                               أد/ عماد ثابت  -4

 "      "                              /يسري مصطفى  -5

 "    "                       د/شعيب صالح -6 

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

 م.8/9/2014( التي عقدت بتاريخ 2: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م8/9/2014جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

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

 . م8/9/2014عقدت في 
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التي عقدت في  تم إحاطة السادة أعضاء المجلس بما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة. -القرار:

 م .8/9/2014

 :يالمقررات االختيارية للقسم بالدبلوم الخاصة في التربية  وهبخصوص  الموضوع الثالث:

 ويةتصميم واستخدام المواقع اإلليكترونية في البحوث الترب-أ

 التعليم اإلليكتروني-ب

 . تضمين هذين المقررين االختياريين بالدبلوم الخاصة في التربيةالموافقة على   القــــــــــــرار:

مقرر اختياري –: استخدامات الحاسب اآللي في التربية إسناد تدريس مقرري  :الرابع  الموضوع

الرابعة تعليم  أساسي إلى القسم   ة للفرقة واحد ومعمل وسائل وإنتاج ساعة نظرية-بالدبلوم الخاصة

 ، وهما من المقررات التي تتبع قسم تكنولوجيا التعليم وليس قسم المناهج  .

يوصي المجلس بتبعية تدريس هذين المقررين لقسم تكنولوجيا التعليم ويرفع بذلك   القــــــــــــــرار:

  لجلس الكلية التخاذ مايلزم.

المدرس بقسم -الطلب المقدم من السيد الدكتور/ طه علي محمدصوص بخ : لخامسالموضوع ا

 المناهج وطرق التدريس بالكلية والذي يطلب فيه نقله لقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية.

سيادته في الماجستير والدكتوراة للجنة متخصصة  من بحوث يتم إرسال  -:القـــــــــــــــــــــرار

تكنولوجيا التعليم لتقرير ما تراه من حيث تخصصه في مجال تكنولوجيا التعليم  خارج الجامعة في

 من عدمه .

المدرس -بخصوص الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ نجالء عبد الغفار محمد : السادس  الموضوع

 بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية والذي تطلب فيه نقلها لقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية.

تخصصها  م: عدم الموافقة لسبق تقدمها بذات الطلب ورفض لجنة التقييم لنقلها لعدالقــــــــــــــــرار

 في مجال تكنولوجيا التعليم .

قدم من السيد األستاذ الدكتور/  محمود سيد محمود أبو بخصوص الطلب الم -:الموضوع السابع

عة أسيوط ، والذي يطلب فيه نقله لقسم تكنولوجيا أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجام -ناجي

 التعليم بالكلية.

 عدم الموافقة -:القــــــــــــــــرار

المدرس بالمعهد -بخصوص الطلب المقدم من السيد / حمدي أحمد صديق -الموضوع الثامن:

 الصناعي بالكوثر والذي يطلب فيه ندبه لتدريس مقررات بالكلية.

 : عدم الموافقة . ــرارالقــــــــــــــــ

المدرس بالمعهد الصناعي بالكوثر -: الطلب المقدم من السيد / حمدي أحمد صديق التاسع الموضوع

تخصص تكنولوجيا التعليم ، حيث إنه  في والذي يطلب فيه قيده لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية 

 عليم.حاصل على درجة الماجستير في التربية في تخصص تكنولوجيا الت

الموافقة على قيده لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية في تخصص تكنولوجيا  -القــــــــــــــــــــرار:

 -التعليم بالقسم وتتكون لجنة القيد من السادة:
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 صالح د/ شعيب -2أد/ حسن علي سالمة                             -1                

 

الحاصل -لب المقدم من السيد /سيد  محمد سيد فرغلي طنطاويبخصوص الط -:الموضوع العاشر

على درجة الماجستير في التربية في تخصص تكنولوجيا التعليم ، والذي يطلب فيه قيده لدرجة 

 دكتوراه الفلسفة في تخصص تكنولوجيا التعليم .

ة في تخصص تكنولوجيا الموافقة على قيده لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربي القـــــــــــــــــرار:

 -التعليم بالقسم وتتكون لجنة القيد من السادة:

 أد/ حسام الدين محمد مازن                                    أد/ عماد ثابت سمعان

بخصوص إعداد الئحة لشعبة  جديدة بالكلية وهي شعبة تكنولوجيا التعليم  -الوضوع الحادي عشر:

 . بمرحلة البكالوريوس

الجديدة وتعرض على مجلس  لالئحةايتولى القسم تصميم وإعداد -ر:ــــــــــــــراالقـ

  القسم بجلسته القادمة بعون هللا .

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

 

 /المشرف على القسمعميد الكلية                                            المجلس أمين    

 فيصل الراوي                                                           أد/ حسام مازن            

 

 م13/10/2014تحريرا في االثنين 


