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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية لمجلس الجلسة الحادية عشرمحضر 

 م5/4/2015الموافق  يوم األحدالتي عقدت 

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

في تمام الساعة 5/4/2015الموافق  األحد ف على القسم وذلك يومعميد الكلية والمشر–الراوي 

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

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

 م7/3/2015( التي عقدت بتاريخ 10: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م7/3/2015التي عقدت في  (10رقم) جاء بمحضر الجلسة السابقة : المصادقة على ماالقرار

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

 . م7/3/2015 التي عقدت في  (10رقم)

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

 م7/3/2015

بخصوص إحاطة السادة أعضاء المجلس بالمقررات االمتحانية سيتم االستغناء عن  الثالث الموضوع

 كراسات اإلجابة لها وعمل نموذج أسئلة وأجوبة في نفس الكراسة بالدراسات العليا .

 بإبالغ الدراسات العليا بذلك. يهمه األمر  أحيط السادة األعضاء ، ويقوم كل عضوالقرار: 
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 ت العلمية .المؤتمرا:الموضوع الرابع

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

 بمصر وخارجها.

  العلمية . والمنح  الجوائز والمسابقات : الخامس الموضوع 

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

بخصوص اعتماد تشكيالت لجان التصحيح للقسم على مستوى البكالوريوس : السادسموضوع ال 

  م .2015للفصل الدراسي الثاني مايو/يونيو والماجستير والدكتوراة  والدراسات العليا 

 وتمت الموافقة عليها .المقترحة ،  بالتشكيالت  أحيط السادة أعضاء المجلس : لقرارا

ص ورشة العمل التي تعقدها وحدة التقويم بالكلية حول مواصفات ومعايير بخصو-الموضوع السابع:

 ورقة االمتحان.

 أحيط السادة أعضاء المجلس بوعد ومكان وموضوع  الورشة . -:القرار

 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            

 

 

 م5/4/2015األحد       تحريرا في


