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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية لمجلس التاسعة الجلسةمحضر 

 م14/2/2015الموافق   يوم السبتالتي عقدت 

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

في تمام  م14/2/2015الموافق  السبت على القسم وذلك يومعميد الكلية والمشرف –الراوي 

الرحمن الرحيم"، ثم رحب هللا  ، وقد استهل سيادته الجلسة"بسم الحادية عشر صباحاالساعة 

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

 عميد الكلية-القسمأد/ فيصل الراوي               المشرف على -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:

 م5/1/2015( التي عقدت بتاريخ 8: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م5/1/2015جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

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

 م5/1/2015 التي عقدت في 

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

 م5/1/2015

لقيام المعيدين والمدرسين   :بخصوص توزيع دروس العملي لمقررات القسم الثالث الموضوع

 المساعدين بقسم المناهج بتدريسها.
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 إلحالتهاللسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية  وترفعتم توزيع الدروس العملية لمقررات القسم  القرار: 

 المناهج لتدريسها من قبل السادة المعيدين والمدرسين المساعدين. ملقس

المتعددة للفرقة الرابعة بكلية التعليم الصناعي للفصل تدريس مقرر الوسائط :الموضوع الرابع

 م.2014/2015الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 : يتم إسناد تدريس المقرر للسيد اد/ حسن علي سالمة .القرار

البدء في إنشاء أحد المعامل األربعة المقدمة من مجلس القسم  بخصوص : الخامس الموضوع 

بها على السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة من خالل السيد والتي  ُعرضت مذكرة  خاصة 

في  باختيار معمل واحد منها سيادة أد/ رئيس الجامعة توتوجيهاعميد الكلية /األستاذ الدكتور /

  ضوء الميزانية الموجودة بالجامعة.

لمواصفات الموجودة يقترح القسم البدء في إنشاء معمل الكمبيوتر والتعلم اإلليكتروني  وفقا ل:القرار

بالمذكرة السابقة التي ُعرضت على السيد األستاذ الدكتور/رئيس الجامعة ، على أن يتم استكمال 

 . إنشاء وتدعيم المعامل الحالية بالقسم  تباعا

 سبورة تفاعلية  2بشأن حاجة القسم إلى شراء عدد : السادسالموضوع 

Smart Board                                                                        /Interactive Board  

 سبورة تفاعلية إليكترونية وطبقا للمواصفات المرفقة.  2: يوصي المجلس بشراء عددلقرارا             

 .شعبة معلم اللغة األلمانية بالكليةبخصوص مشروع -الموضوع السابع:

علم اللغة األلمانية بالكلية لحاجة التربية والتعليم شعبة لم إنشاءيقترح مجلس القسم  القرار:

ومدارس اللغات التجريبية والخاصة بمحافظة سوهاج لهذه النوعية من المعلمين الُمعدين إعدادا 

 تربويا .

بخصوص توزيع مقرر تكنولوجيا التعليم لطالب التأهيل التربوي بالكلية للفصل : وضوع الثامنمال

 م .2014/2015الدراسي الثاني 

 -: يتم توزيع المجموعات على النحو التالي:القرار

( د/ يسري 3) ( أد/ حسام مازن  مجموعة2مجموعة ) ( أد/ حسن علي سالمة   1مجموعة )

 . مصطفى

التوجيه للبوابة اإلليكترونية للكلية وللجامعة بتفعيل قسم تكنولوجيا التعليم   الموضوع التاسع:

 وأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس به وكافة نشاطاته العلمية واإلدارية .

 لزم في هذا الشأن.ترفع مذكرة من القسم للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية التخاذ ما ي : القرار

بخصوص إخطار المجلس األعلى للجامعات وجميع كليات التربية والجمعية : الموضوع التاسع

العربية لتكنولوجيا التربية والجمعية المصرية لتكنولوجيا التربية بخصوص تفعيل قسم تكنولوجيا 

ت في تخصص تكنولوجيا التعليم بالكلية وذلك لالستعانة بالسادة األعضاء في تشكيل لجنة  الترقيا

التعليم مستقبال، وفي أعمال تحكيم البحوث والمشاركة في مؤتمرات الجمعيات المتخصصة في مجال 

 تكنولوجيا التعليم.
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 مخاطبة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية التخاذ ما يلزم في هذا الشأن .:القرار

 : مؤتمرات وجوائز علمية داخلية وخارجية.الموضوع العاشر

 

 أحيط السادة أعضاء المجلس علما . القرار:

 ،،،،، الواحدة ظهراتمام ولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في       

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                         المجلس أمين     

 فيصل الراوي                                                         أد/ حسام مازن            

 

 

 م14/2/2015تحريرا في 


