جامعه المنوفية

كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
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نماذج تقارير المقرر السنوية "قسم اقتصاد منزلى وتربية"
(النسيج والعناية به)
(أ) البٌانات األساسٌة
1
2
3
4

-

العنوان والرمز الكودي :النسيج والعناية به
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقرر /اقتصاد منزلى وتربية
السنة /المستوى فً البرامج  :الثانٌة الفصل الدراسً الثانً
الوحدات /الساعات المعتمدة

محاضرات

HEE(22)4

 2حصص إرشاد/عملً

-

2

مجموع

 - 5أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقرر
د/نشوى عبد الرءوف توفٌق
د/أسمهان إسماعٌل النجار
منسق المقرر :د/نشوى عبد الرءوف توفٌق
المقٌـّم الخارجً:أ .د/عطٌات البهً
أ.د /نادٌة محروس
(ب) البٌانات اإلحصائٌة
عدد الطالب الذٌن حضروا المقرر:
عدد الطالب الذٌن أكملوا المقرر:
النتائج:
نجاح :عد

د  30نسبة %97

 33عدد
 31عدد نسبة

 31نسبة %
%

رسوب :عدد  1نسبة – 3

تقدٌرات الطالب الناجحٌن:
صفر نسبة صفر  %جٌد جداًا :عدد 29
امتٌاز :عدد
مقبول :عدد 39
 29نسبة%9
جٌد :عدد

نسبة 9%
نسبة%12

(ت) البٌانات المهنٌة:
 )1تدرٌس المقرر:
الموضوعات التً تم تدرٌسها فععٌا ًا

عدد
الساعات

اسم المحاضر

2ساعة د/نشوى عبد الرؤف
النسيج-االلياف النسجية-البقع وانىاعها-طرق
توفٌق
ازالتها-التنظيف الجاف-عمليات العناية
المختلفة-التخسين-االتساخ.......
د/اسمهان اسماعٌل
النجار
الموضوعات التً تم تدرٌسها ععى شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحدد:
أقل من %70
%90-70
أكثر من # %90
األسباب بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات

إذا كان هناك موضوعات تم تدرٌسها رغم أنها لٌست محددة فً المحتوى،
اذكر األسباب بالتفاصٌل
الحاجة الى اكساب الطلبة لكل ما ٌتعلق لموضوع المنهج –زٌادة الخبرة
العملٌة
 )2أسالٌب التععٌم والتععم:
#
#

محاضرات:
تدرٌب عملً /معمل:
ندوة /ورشة عمل:
#
أنشطة فً الفصل
دراسة حالة:
فروض أخرى/فروض منزلٌة# :

إذا تم استخدام أسالٌب أخرى لعتععٌم والتععم غٌر تعك المحددة أعاله ،اذكرها
واذكر أسباب استخدامها:

تقٌٌم الطعبة:
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:
دور المقٌـّم الخارجً
التقٌٌم
 )3اإلمكانٌات/المرافق ومواد التدرٌس:
كافٌة تماما ًا
كافٌة إلى حد ما #
غٌر كافٌة
اذكر أي قصور

 )4القٌود اإلدارٌة:
الٌوجد
 )5تقوٌم الطالب لعمقرر :استجابة فرٌق المقرر
اذكر أي نقد ورد فً التقوٌمات الطالبٌة
الٌوجد

 )6تععٌقات من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن :استجابة فرٌق المقرر
.تخصٌص ساعات عملٌة للمادة
 )7تحسٌن المقرر:
التقدم فً األعمال التً تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقة:
اذكر ما إذا كان قد اكتمل العمل
تم تطبٌق التوصٌف الموجود فً البرنامج
واذكر األسباب ألي عمل لم ٌكتمل
تحسٌن المقرر باضافة تعدٌل
فى المحتوى ودعم الطالب
بمؤلف نمو ورعاٌة الطفل2008
 )8خطة العمل لعسنة الدراسٌة 2010/2009
األعمال المطعوبة تارٌخ االكتمال الشخص المسئول
تم تطبٌق نفس التوصٌف القسم الععمً
منسق المقرر : :د/نشوى عبد الرءوف توفٌق

إمضاء:
تارٌخ2009 / 6 /3 :م

