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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكليةلالجلسة السادسة محضر 

 م29/11/2014الموافق  يوم السبتالتي عقدت 

 

برياسة السيد األستاذ الدكتور /   جلسته السادسةجلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

م في 29/11/2014الموافق  السبتف على القسم وذلك يوم عميد الكلية والمشر–فيصل الراوي 

المشرف –عميد الكلية -السيد األستاذ الدكتور/فيصل الراويبمكتب  السادسة مساءتمام الساعة 

الرحمن الرحيم"، ثم رحب سيادته بالسادة هللا  ، وقد استهل سيادته الجلسة"بسم على القسم 

  :مجلس القسم وهم السادة وأعضاءة أعضاء رئيس وقد حضر االجتماع الساد  ،أعضاء المجلس

 عميد الكلية-أد/ فيصل الراوي               المشرف على القسم-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:

 م.8/11/2014( التي عقدت بتاريخ 5: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م8/11/2014جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

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

 . م8/11/2014عقدت في 

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

 م8/11/2014
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قواعد شروط ولوضع مجلس الالمذكرة المقدمة من السادة أعضاء بخصوص  الموضوع الثالث:

لدرجة الماجستير بالقسم للعمل بها خالل العام الجامعي حضور السيمينار بالقسم للقيد 

 م 2014/2015

اعد والمعايير التالية لحضور السيمينار بالقسم والقيد لدرجة حيث يقترح مجلس القسم القو  

 -الماجستير:

 .التربيةمن كليات  :أن يكون الطالب حاصال على درجة بكالوريوس أوال

 . التربية النوعية /شعبة تكنولوجيا التعليم ات بكالوريوس من كليدرجة ال أو يكون حاصال علىثانيا:

 .لعامة في التربية ا: أو حاصال على الدبلوم اثالث

الدبلوم المهنية/ شعبة : في جميع الحاالت السابقة يشترط أن يكون الطالب حاصال على رابعا

 تكنولوجيا التعليم .

 ا: يشترط في جميع الحاالت السابقة أن يكون الطالب حاصال على الدبلوم الخاصة في التربية . خامس

 استخدام الحاسب اآلليفي التربية :الدبلوم الخاصة للطالب في  المقرر االختياري: أن يكون سادسا

 . .طرق تدريس الحاسب اآلليفي التربية أو 

: تتم المفاضلة بين المتقدمين حال استيفاء الشروط الموضحة بعاليه على أساس التقدير العام سابعا

 ر االختياري للقسم.في الدبلوم المهنية/شعبة تكنولوجيا التعليم،ثم األفضلية للتقدير األعلى في المقر

م، وبما ال يتعارض مع القواعد المنظمة 2014/2015: يتم العمل بهذه الشروط للعام الجامعي ثامنا 

 للقيد بالماجستير التي أقرها مجلس الكلية .

 على ما جاء بالمذكرة الموضحة بعاليه،الموافقة   القــــــــــــرار: 

 تمام الساعة السابعة مساء  هى االجتماع في ولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انت    

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                             المجلس أمين    

 فيصل الراوي                                                           أد/ حسام مازن            

 

 م28/11/2014السبت تحريرا في 


