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ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 331طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 316طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
 -6تدريس المقرر :
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 الموضوعات التى تمتدريسها

الموض ـ ــوع د .بهاء

المركبات األساسية لمكيمياء العضوية
الكحوالت
األحماض
األلدهيدات ومشتقاتها
د.مايسه

نظريات تفسير الضوء

 % -لما تم تدريسو

نظريات المون
الدعامات الفوتوغرافيه وتركيبها الكيميائي
الدعامات الفوتوغرافيه وتركيبها الكيميائي
المستحمبات الفوتوغرافيه ومواد التصوير الفوتوغرافي (الجيالتين)
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من المحتوى األساسى
للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين
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بالتدريس
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بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية اإلمتحان

< 61
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لموضوعات
المقرر
 أساليب التعليموالتعلم

محاضرات نظرية

تجارب عمليو

مناقشات وعروض

اجراء بحوث

مشاريع تطبيقية
 -طريقة تقويم الطــالب

نظرى
أعمال فصلية
تكاليف وواجبات منزليو

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :

مناقشة
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 -المراجــع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات
 -4قيود إدارية

ال يوجد

وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم

المحاور

العدد

الطالب للمقرر (: )%
A

B
C
D

 -6مقترحات تحسين
المقرر

A

B

28

موافق

جدا
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موافق
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موافق

%64.6 %61.43

غير
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موافق

استجابة
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جدا

الوقزر(أهداف ،
هححىيبت ،
أسبليت جعلين)
%9.8 %82.9 %89.1 %6..3 %4..8
الوحبضز والهيئة 28
الوعبونة
أسبليت الحقيين
%3.2 %86.6 %83.6 %66.3
%4.
28
القبعبت
%4..3 %68.8 %6..2
%43
%5.9
28
الدراسية
والوعبهل
هقحزحبت الححسين:
الحعليق
اسن الجند
 اثبرح الوٌبفسخ ثٍي الطالة0
الوقزر ...
حبس على ًسجخ
 إتبحخ توبرٌي و تطجٍقبد هتٌىعخ على
(اهداف،
رضب()%86011
هىضىعبد الوقزر0
هححىيبت،
هـوب ٌتطلت
اسلىة
 إعالم الطلبة بتوصيف المقرر
تحسٍي جذري0
جعلين)
 يتيح المحاضر فرص متساوية لطالب في طرح األسئلة
والتعبير عن أرائهم.
حبس على ًسجخ
 تذرٌت الطالة على األسئلخ0
رضب
الوحبضز
)%هوب
8.0.
(
والهئية
 تىفٍز الهٍئخ الوعبوًخ هكزرح ثٌسجخ  %86لذا
ٌتطلت تحسٍي
الوعبونة
ٌتطلت تىفٍز  1هي الهٍئخ الوعبوًخ0
جذري0

C
أسبليت
الحقيين
D
القبعبت
الدراسية
والوعبهل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)

ال يوجد

حبس على ًسجخ
رضب ()%860.
هوب ٌتطلت
تحسٍي جذري0
حبس على ًسجخ
رضب هتذًٍخ
( )%1101هوب
ٌتطلت تحسٍي
جذري0

 تغٍٍز فً أسبلٍت التقٍٍن الخبصخ ثبلوقزر0
 اى تزتكش الوٌبقشبد علً الجىاًت الفكزٌخ
والعولٍخ الخبصخ ثأهذاف الوقزر0
 إعادة النظر في القاعة الدراسية من حيث وعناصر التأثيث
بزيادة عدد المراوح والكراسي.
 توافر 5مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة.
وتزويد المعامل باالدوات المناسبو.

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى

 -إستخذام الوحبضز للىسبئل التعلٍوٍخ هثل الذاتب شى و األفالم التعلٍوٍخ0

العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)

 تىفٍز الهٍئخ الوعبوًخ -اعبدح تهٍئخ القبعبد الذراسٍخ

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم :هجبالت الحطىيز

A

الوقزر ( ...اهداف،
هححىيبت ،اسلىة
جعلين)

جىصيف الحطىيز
 واثبرح الوٌبفسخ ثٍي الطالة0
 إتبحخ توبرٌي و تطجٍقبد هتٌىعخ على هىضىعبد
الوقزر0



إعالم الطلبة بتوصيف المقرر



يتيح المحاضر فرص متساوية لطالب في طرح األسئلة والتعبير عن
أرائهم.

جىقيث الحطىيز

الوسئىل عن الحنفيذ

العبم الجبهعً - 1.67
1.64

القبئن ثبلتذرٌس

B

الوحبضز والهئية
الوعبونة

 تذرٌت الطالة على األسئلخ0
 تىفٍز الهٍئخ الوعبوًخ هكزرح ثٌسجخ  %86لذا
ٌتطلت تىفٍز  1هي الهٍئخ الوعبوًخ0

العبم الجبهعً - 1.67
1.64

C

أسبليت الحقيين

 تغٍٍز فً أسبلٍت التقٍٍن الخبصخ ثبلوقزر0
 اى تزتكش الوٌبقشبد علً الجىاًت الفكزٌخ والعولٍخ
الخبصخ ثأهذاف الوقزر0

العبم الجبهعً - 1.67
1.64

القبئن ثبلتذرٌس

D

القبعبت الدراسية
والوعبهل

العبم الجبهعً - 1.67
1.64

ادارح الوعهذ

 إعادة النظر في القاعة الدراسية من حيث وعناصر التأثيث
بزيادة عدد المراوح والكراسي.

 توافر 5مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة.
وتزويد المعامل باالدوات المناسبو.
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