كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

جامعه المنوفية

ــــــــــــــــــــــ

نماذج تقارير المقرر السنوية "الفرقة االولي"
(أ) البٌانات األساسٌة
 - 1العنوان والرمز الكود :كٌمٌاء عضوٌة
 - 2البرنامج أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقرر/شعبة عامة
 - 3السنة /المستوى فً البرامج  :الفرقة األولى
 - 4الوحدات /الساعات المعتمدة
4
 4مجموع
حصص إرشاد/عملً
محاضرات 2
HE(12)1

 - 5أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقرر
أ.د /شرٌف صبري رجب.
أ.دٌ /وسف عبد العزٌز الحسانٌن
أ.د/فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف.
أ.د /محمد سمٌر الدشلوطً.
منسق المقرر أ.د/محمد مصطفً السٌد
أ.د /شرٌف صبري رجب.
المقٌـّم الخارجً

ا.د:احمد سالمان أ.د :سٌد على السٌد
أ.د:عطٌات البهى أ.د:نادٌة محروس

(ب)

أ.د :سونٌا المراسً

البيانات اإلحصائية
عدد الطالب الذين حضروا المقرر

عدد

217

نسبت

%100

عدد

217

نسبت

%100

اننجاح

انعدد
اننسبت

198
%91.24

انرسوب

انعدد
اننسبت

19
%8.7

امتياز

انعدد
اننسبت
انعدد
اننسبت

8
%4
65
%32.82

جيد جدا

انعدد
اننسبت
انعدد
اننسبت

37
%18.68
31
%15.65

عدد الطالب الذين أكمموا المقرر

النتائج

جيد

مقبول

(ت) البٌانات المهنٌة
 )1تدرٌس المقرر

الموضوعات التً تم تدرٌسها
فعلٌا ًا
مبادئ انكيمياء انعضويت
انروابط في انكيمياء انعضويت
خصائص ذرة انكربون
تسميت انمادة انعضويت
ميكانيكيت انتفاعالث انعضويت
ميكانيكيت انتفاعالث انعضويت
امتحان منتصف انفصم اندراسي
االنكاناث
االنكيناث

عدد الساعات

اسم المحاضر

أ.د /شرٌف صبري
رجب.
أ.دٌ /وسف عبد العزٌز
الحسانٌن
 2ساعة نظرى 4 +أ.د/فاطمة الزهراء أمٌن
الشرٌف.
ساعة عملً
أ.د /محمد سمٌر
الدشلوطً.
الموضوعات التً تم تدرٌسها على شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحدد:
أكثر من # %90

%90-70

أقل من %70

األسباب بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات
ضٌق الوقت فى السنة الدراسٌة
إذا كان هناك موضوعات تم تدرٌسها رغم أنها لٌست محددة فً المحتوى،
اذكر األسباب بالتفاصٌل
ال ٌوجد
 )2أسالٌب التعلٌم والتعلم:
محاضرات* :
تدرٌب عملً /معمل:
ندوة /ورشة عمل:
أنشطة فً الفصل* :
دراسة حالة* :
فروض أخرى/فروض منزلٌة* :
إذا تم استخدام أسالٌب أخرى للتعلٌم والتعلم غٌر تلك المحددة أعاله ،اذكرها
واذكر أسباب استخدامها:
ال ٌوجد

تقٌٌم الطلبة:
طرٌقة التقٌٌم النسبة المئوٌة من مجموع الدرجات
%60
امتحان تحرٌري
%10
امتحان شفوي
20
العملً/أعمال المعمل
%10
فروض أخرى/أعمال الفصل
%100
المجموع
أعضاء لجنة االمتحان
أ.د /شرٌف صبري رجب.
أ.دٌ /وسف عبد العزٌز الحسانٌن
أ.د/فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف.
أ.د /محمد سمٌر الدشلوطً.
دور المقٌـّم الخارجً
تقٌٌم البرنامج والتوصٌفات
 )3اإلمكانٌات/المرافق ومواد التدرٌس:
كافٌة تماما ً
كافٌة إلى حد ما *
غٌر كافٌة
اذكر أي قصور
القاعات غٌر مجهزة
 )4القٌود اإلدارٌة:
بطء االستجابة نظرا لضٌق اإلمكانٌات المطلوبة
 )5تقوٌم الطالب للمقرر :استجابة فرٌق المقرر
اذكر أي نقد ورد فً التقوٌمات الطالبٌة
ال ٌوجد
 )6تعلٌقات من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن :استجابة فرٌق المقرر
ال ٌوجد
 )7تحسٌن المقرر:
التقدم فً األعمال التً تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقة:
العمل اذكر ما إذا كان قد اكتمل
واذكر األسباب ألي عمل لم ٌكتمل
تم تطبٌق المقررات بحسب ما ٌسمح به الوقت

 )8خطة العمل للسنة الدراسٌة 2010/2009
األعمال المطلوبة تارٌخ االكتمال الشخص المسئول
استمرار تطوٌر المقررات تطبٌق نفس المنهج

منسق المقرر:

أ.د/محمد مصطفً السٌد
أ.د /شرٌف صبري رجب.
إمضاء:
تارٌخ/ / :

