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 جامعة سوهاج

  كلية التربية

 قسم تكنولوجيا التعليم

 مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكليةمحضر الجلسة الخامسة ل

 م8/11/2014الموافق يوم السبتالتي عقدت 

 

برياسة السيد األستاذ الدكتور /   الخامسة جلستهجلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

م في 8/11/2014الموافق  السبتعلى القسم وذلك يوم عميد الكلية والمشرف –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 وأعضاءعضاء رئيس وقد حضر االجتماع السادة أ  ،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:

 .م1/11/2014( التي عقدت بتاريخ 4: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م1/11/2014جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

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

 . م1/11/2014عقدت في 

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

 م1/11/2014
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                        محمود عبد الوهاب الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمد بخصوص الموضوع الثالث:

المدرس بالقسم للتقدم بإنتاجه العلمي للجنة العلمية الدائمة لترقيات األساتذة المساعدين في 

 ألنشطته العلمية  والبحثية  المختلفة. تخصص تكنولوجيا التعليم  ، وتحديد درجة

الموافقة على رفع اإلنتاج العلمي  بعد استعراض قائمة البحوث المقدمة من سيادته  تمت : القرار 

المدرس بالقسم  إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقيات –للسيد الدكتور/ محمد محمود عبد الوهاب 

وضع درجة  ألنشطته العلمية والبحثية بذة بالقسم قيام السادة األساتواألساتذة المساعدين ، 

 . درجة 100من  المختلفة

عبة تكنولوجيا التعليم ومعلم ش: بخصوص مراجعة اللمسات األولى لمشروع الئحة الموضوع الرابع

 قامت به اللجنة المشكلة بالقسم لهذا الغرض. الحاسب اآللي في ضوء ما

في  يتم  أنواقترح المجلس شروع الالئحة المقترحة مراجعة الخطوات األولى لم تتم القرار:

 .من ذات اللجنة  الجلسة القادمة لمجلس القسم متابعة استكمال خطوات المشروع 

     

 ،،،،،الساعة السابعة مساءولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في 

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                           المجلس أمين    

 فيصل الراوي                                                           أد/ حسام مازن            

 

 م8/11/2014السبت تحريرا في 


