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 جامعة سوهاج

 كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

 قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية لمجلسالسابعة  الجلسةمحضر 

 م6/12/2014الموافق  يوم السبتالتي عقدت 

برياسة السيد األستاذ الدكتور /   السابعةجلسته جلس قسم تكنولوجيا التعليم  عقد م

م في 12/2014/ 6الموافق 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:

( التي عقدت بتاريخ 6: التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم) األول الموضوع

 م.29/11/2014

 م29/11/2014جاء بمحضر الجلسة السابقة التي عقدت في  : المصادقة على ماالقرار

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

 . م29/11/2014عقدت في 

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

 م29/11/2014

 بمسمىبالكلية  اقتراح السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم لمشروع بخصوص  الموضوع الثالث:
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)الحاضنات هي وحدات داخلية  خمسويتكون من  " مركز التميز والحاضنات التكنولوجية"

 معامل الحاسوب الذكية( . -الفئات الخاصة-التميز-مصادر التعلم-التكنولوجية

الموافقة على المشروع المقترح وتشكل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم القرار: 

 لوضع تصور شامل ومتكامل عن رؤية ورسالة وأهداف وخطة العمل بالمشروع والمستفيدين منه

 -يلي: وذلك كما

 لوجيا .وحدة الحاضنات التكنوللوضع تصور  -أد/ حسن علي سالمة 

 وحدة مصادر التعلمللوضع تصور  -مازن محمد  أد/ حسام 

 لوضع تصور لوحدة التميز -أد/ عماد ثابت سمعان  

 لوضع تصور لوحدة الفئات الخاصة-د/ يسري مصطفى السيد 

 لوضع تصور لوحدة معامل الحواسيب الذكية   -د/شعيب جمال صالح

 ي جلسة قادمة لمجلس القسم .على أن يتم عرض التصورات المقترحة للمشروع ف

 حديثلوضع برنامج  اقتراح السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم : بخصوص  الموضوع الرابع

 للدبلوم  المهنية /شعبة تكنولوجيا التعليم .

تكليف السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم لوضع التصور المقترح لبرنامج جديد  القــــــــــــرار:

  .  مناقشته في جلسة قادمة لمجلس القسم مويت يا التعليم بالدبلوم المهنيةلشعبة تكنولوج

 ،،،،، تمام الساعة السابعة مساء  ولما لم تستجد موضوعات أخرى فقد انتهى االجتماع في       

 

 عميد الكلية /المشرف على القسم                                         المجلس أمين     

 فيصل الراوي                                                         أد/ حسام مازن            

 

 م6/12/2014السبت تحريرا في 


