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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 لجلسة مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكليةر الثاني المحض

 م8/9/2014التي عقدت يوم االثنين الموافق 

 

برياسة السيد األستاذ الدكتور / فيصل  اجتماعه الثانيجلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

م في تمام 8/9/2014على القسم وذلك يوم االثنين الموافق  عميد الكلية والمشرف–الراوي 

–عميد الكلية -السيد األستاذ الدكتور/فيصل الراويبمكتب  صباحاعشرة  الحاديةالساعة 

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

، وقد حضر االجتماع السادة أعضاء رئيس ء المجلس الرحيم"، ثم رحب سيادته بالسادة أعضا

 -واعضاء مجلس القسم وهم السادة :

 -، 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                    ازند/ حسام مأ  -3

 عضو المجلس                               أد/ عماد ثابت  -4

 "      "                              /يسري مصطفى  -5

 "    "                       د/شعيب صالح -6 

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

 م.18/8/2014( التي عقدت بتاريخ 1: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م18/8/2014: المصادقة على ماجاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في القرار

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

 تم إحاطة السادة أعضاء المجلس بما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة. -ر:القرا
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الحاصل على –بخصوص الطلب المقدم من السيد / حمدي أحمد صديق رشوان  الموضوع الثالث:

 درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس لتعيينه بالقسم في درجة مدرس مساعد.

 عدم الموافقة على الطلب المقدم من سيادته لعدم حاجة القسم .  القــــــــــــرار:

بخصوص تسكين الجداول الدراسية للفصلين األول والثاني للسادة أعضاء  :الرابع  الموضوع

مجلس القسم لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وفقا لأليام التي تم تحديدها للمحاضرات 

األولى والفرقة الثالثة )أيام السبت واالثنين واألربعاء( أسبوعيا الفرقة –بالكلية بمقرها الجديد 

األحد والثالثاء والخميس  ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة  أياموالفرقتين الثانية والرابعة 

 الثالثة عصرا .

 تم اعتماد جداول القسم للسادة أعضاء مجلس القسم .  القــــــــــــــرار:

بخصوص توزيع ساعات التدريب العملي الخاصة بالقسم على بعض المعيدين  : لخامسالموضوع ا

 بقسم المناهج بالكلية لتدريسها.

 يكلف بعض المعيدين بقسم المناهج لتدريس الساعات العملية الخاصة بالقسم .: القــــــــــــــرار

 

 ،،،،،ظهرا الثانية عشرةولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في     

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                           المجلس أمين    

 فيصل الراوي                                                           أد/ حسام مازن            

 

 م8/9/2014تحريرا في االثنين 


