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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية لمجلسالسابعة  الجلسةمحضر 

 م5/1/2015الموافق   االثنينيوم التي عقدت 

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

في تمام  م5/1/2015الموافق االثنين  ف على القسم وذلك يومعميد الكلية والمشر–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-لى القسمأد/ فيصل الراوي               المشرف ع-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:

 م6/12/2014( التي عقدت بتاريخ 7: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م6/12/2014جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

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

 م6/12/2014 التي عقدت في 

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

 م .6/12/2014

دور سادة أعضاء مجلس القسم لتصحيح امتحانات اعتماد التشكيل المقترح من ال الموضوع الثالث:

 .)الماجستير والدكتوراة(م لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا2015 يناير
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م لمرحلتي البكالوريوس 2015على التشكيل المقترح لتصحيح امتحانات دور يناير الموافقة القرار: 

 . والدراسات العليا)ماجستير ودكتوراة ( 

 . عبد المنعم  :بخصوص القيد لدرجة الدكتوراة بالقسم للباحث محمد عبد العاطيالموضوع الرابع

 : عدم الموافقة.القرار

 بخصوص المؤتمرات العلمية المتنوعة داخل وخارج مصر الخامس :الموضوع 

 . :تم إحاطة السادة أعضاء المجلس بهذه المؤتمرات لمن يرغب المشاركة فيها من القسمالقرار

 : بخصوص الجوائز والمسابقات العلمية المحلية واإلقليمية الواردة للقسم.السادسالموضوع 

: تم إحاطة السادة أعضاء المجلس بهذه الجوائز والمسابقات العلمية لمن يرغب في الترشح  القرار

 .  لها من القسم

المتقدم   بخصوص مشروع إنشاء الجامعة التطبيقية المفتوحة بجامعة المنصورة-الموضوع السابع:

 أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة المنصورة.-به أد/ الغريب زاهر

يقترح مجلس القسم أنشاء كلية تكنولوجية بجامعة سوهاج ضمن المشروع المقترح   القرار:

للجامعة التطبيقية بجامعة المنصورة، على أن يعتمد نظام الدراسة سواء بالكلية التكنولوجية أو 

 . Blended Learningجامعة المقترحة بجامعة المنصورة نظام التعلم الخليط بال

: بخصوص ضرورة قيام قسم المناهج بالكلية بتكليف المعيدين والمدرسين وضوع الثامنمال

المساعدين به لتدريس مقررات تكنولوجيا التعليم  العملية لحين توفير معيدين بقسم التكنولوجيا 

لسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية في الفصل لدراسي األول على هذا الشأن إال وبالرغم من موافقة ا

أن قسم المناهج لم يلتزم بذلك وتوجد مقررات  عملية بالقسم بالفصل الدراسي الثاني تحتاج إلى 

وسائل  -وسائل وتكنولوجيا التعليم بالفرقة الثالثة عاممعيدين ومدرسين مساعدين لتدريسها  مثل:

وسائل تعليمية للدبلوم  إنتاجمقرر -تكنولوجيا التعليم ثالثة تعليم صناعي-ة رابعة طفولةتعليمي

علما بأن السادة أعضاء قسم التكنولوجيا قاموا جميعا بتدريس -المهنية شعبة تكنولوجيا التعليم

 المقررات العملية في الفصل األول.

 

 ذا الشأن التخاذ ما يلزم.: مخاطبة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية بهالقرار

 : بخصوص تجهيز جداول الفصل الدراسي الثاني للسادة أعضاء القسم.الموضوع التاسع

 :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            
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 م5/1/2015تحريرا في 


