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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية لمجلس العاشرة الجلسةمحضر 

 م7/3/2015الموافق  يوم السبتالتي عقدت 

برياسة السيد األستاذ الدكتور / فيصل  التاسعةجلسته جلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

في تمام الساعة 7/3/2015الموافق  السبت ى القسم وذلك يومعميد الكلية والمشرف عل–الراوي 

الرحمن الرحيم"، ثم رحب بالسادة هللا  ، وقد استهل سيادته الجلسة"بسم الخامسة والنصف مساء

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

 عميد الكلية-سمأد/ فيصل الراوي               المشرف على الق-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:     

 م14/2/2015( التي عقدت بتاريخ 9: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م14/2/2015جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

 (7رقم) : إحاطة السادة أعضاء المجلس بما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ني الثا الموضوع 

 م14/2/2015 التي عقدت في 

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

 م14/2/2015

المعيد بالقسم بعد –ء رمضان عبد هلل بخصوص توزيع جدول عملي للسيد /عال: الثالث الموضوع

 .استالمه العمل بالكلية 
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المعيد بالقسم بعد استالمه –للسيد /عالء رمضان عبد هلل الدروس العملية ب جدول  تم توزيعالقرار: 

 .العمل بالكلية 

 

 المؤتمرات العلمية .:الموضوع الرابع

أحيط السادة أعضاء مجلس القسم بالمؤتمرات العلمية المزمع عقدها بالجامعات المختلفة : القرار

 بمصر وخارجها.

  الجوائز والمسابقات العلمية . : الخامس الموضوع 

 أحيط السادة أعضاء مجلس القسم بالمسابقات والجوائز العلمية المختلفة. :القرار

ن السيد الدكتور/يسري مصطفى ، المتضمنة الشروط المذكرة المقدمة مبشأن : السادسالموضوع  

والمواصفات الفنية المطلوبة لتأسيس وإنشاء معمل التعلم اإلليكتروني بالكلية تمهيدا لشراء األجهزة 

والمواد واألدوات المطلوبة لتأسيس المعمل الجديد بالكلية ضمن سلسلة المعامل المزمع تأسيسها 

  م بالكلية .مستقبال لقسم تكنولوجيا التعلي

ألستاذ الدكتور عميد الكلية إلصدار اأحيط السادة أعضاء المجلس بمضمون المذكرة ويتم رفعها للسيد : لقرارا

وطبقا للنظم واللوائح  إلحضار عروض أسعار مختلفة للمعمل الجديدللمشتريات بالكلية  كريم تعليماته 

 . المنظمة لهذا اإلجراء

اح مجلس القسم إلنشاء مكتبة ورقة واليكترونية وإنشاء موقع اقتر بخصوص -الموضوع السابع:

 .اليكتروني للقسم إلفادة الباحثين 

الموافقة على البدء في إنشاء مكتبة ورقية تضم رسائل الماجستير والدكتوراة وبعضا من  القرار:

يكتروني بحوث الترقية في تخصص تكنولوجيا التعليم ، وكذلك مكتبة اليكترونية وإنشاء موقع ال

للقسم إلفادة الباحثين في حقل تكنولوجيا التعليم ، ويتم التبرع بما لدى السادة أعضاء هيئة التدريس 

 . هذا التخصصبالقسم من رسائل علمية وبحوث ترقية في 

 الساعة السادسة والنصف مساءتمام ولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في       

،،،،، 

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                         المجلس أمين     

 فيصل الراوي                                                         أد/ حسام مازن            

 

 

 م7/3/2015تحريرا في 


