
               

         جامعه المنوفية                كمية االقتصاد المنزلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 "قسم اقتصاد منزلي وتربية "نماذج تقارير المقرر السنوية

 (تقنين غذائى)

 

 البٌانات األساسٌة (أ) 

 تقنٌن الغذائى: العنوان والرمز الكودي -1

 اقتصاد منزلى وتربية/ البرنامج أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقرر -2

 الرابعة : المستوى فً البرامج/ السنة -3
 :الساعات المعتمدة/ الوحدات -4

 

 3  مجموع       2   عملً/ حصص إرشاد2محاضرات 

 أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقرر -5

 
: منسق المقرر

محمد مصطفى السٌد /د.أ
 خالد عبد الرحمن شاهٌن/د.أ

 
 

نادٌة محروس /د.أ,عطٌات البهى/د.ا:المقٌـّم الخارجً

البٌانات اإلحصائٌة  (ب)

  %100  نسبة45عدد          : عدد الطالب الذٌن حضروا المقرر
  %100نسبة  45    عدد           : عدد الطالب الذٌن أكملوا المقرر

 
: النتائج 

   –  نسبة  -  عدد :رسوب     %100نسبة     45د  عد:   نجاح

: تقدٌرات الطالب الناجحٌن 

 38نسبة         %17 عدد: جٌد جداًا   %  35.5 نسبة16    عدد:   امتٌاز

نسبة % 4.5            2   عدد  :مقبول        %22نسبة      10 عدد:  جٌد



: البٌانات المهنٌة  (ت)
 :تدرٌس المقرر (1

 الموضوعات التً تم تدرٌسها فععٌاًا 
 

 اسم المحاضر عدد الساعات
 

محمد مصطفى  /د.    أ    2 مصادر االحتٌاجات الغذائٌة
 
 

خالد شاهٌن       /د.أ  

 2 العناصر الغذائٌة والعوامل التى تؤثر ععٌها

معرفة الطرٌقة الحساسٌة لتقدٌر االحتٌاجات 
 الٌومٌة لألنسانمن الطاقة

2 

 2 برامج تغذٌة الفئات الحساسة

 2 التغذٌة فى المراحل المختعفة

 2 مفهوم التقنٌن الغذائى

 2 

 2 

 
 

: الموضوعات التً تم تدرٌسها ععى شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحدد

  %70أقل من      %90-70    #      %90أكثر من 
 األسباب بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات

ال ٌوجد 
 

إذا كان هناك موضوعات تم تدرٌسها رغم أنها لٌست محددة فً المحتوى، 
اذكر األسباب بالتفاصٌل 

 

     :أسالٌب التععٌم والتععم  (2

                     #:محاضرات

            #:معمل/ تدرٌب عملً

                   :ورشة عمل/ ندوة

:              #                                 أنشطة فً الفصل

                                        :دراسة حالة

 : فروض منزلٌة/فروض أخرى
 

 
 
 
 



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 

% 20       امتحان شفوي 

           % أعمال المعمل /العملً

          %   أعمال الفصل /فروض أخرى

%  100   المجموع 
 
 
 

: أعضاء لجنة االمتحان
محمد مصطفى السٌد /د.أ
خالد ععى شاهٌن /د.أ
عادل عبد المعطى /د.أ
طارق عبد الرحمن /د.م.أ
 

دور المقٌـّم الخارجً 
التقٌٌم 

: المرافق ومواد التدرٌس/اإلمكانٌات (3

     #                   كافٌة تماما

           كافٌة إلى حد ما

                غٌر كافٌة

 
 اذكر أي قصور

: القٌود اإلدارٌة (4

ال ٌوجد 

     : تقوٌم الطالب لعمقرر (5

 اذكر أي نقد ورد فً التقوٌمات الطالبٌة



 
 

 استجابة فرٌق المقرر
 .....................................

 استجابة فرٌق المقرر: تععٌقات من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن (6

    
 

: تعزٌز المقرر (7

 

 2009/2010خطة العمل لعسنة الدراسٌة  (8

 الشخص المسئول           تارٌخ االكتمالب        األعمال المطعو
      

      
   .................   ....................... 

  ...................   .................   ....................... 
  ...................   .................   ....................... 
  ...................   .................   ....................... 

 
 
 

:  منسق المقرر

محمد مصطفى السٌد /د.أ
خالد ععى شاهٌن /د.أ

 

  :إمضاء

  :تارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


