
               

  االقتصاد المنزليكمية المنوفية                جامعه        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واالعتماد ضمان الجودة وحدة

قسم تغذية    تقارير المقرر السنويةنماذج

 كمبيوتر
  األساسٌةالبٌانات (أ) 

 HENFS(42)7:  والرمز الكوديالعنوان -1

 بكالورٌوس- الرابعة/  أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقررالبرنامج -2

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

  2 مجموع  2عملً / إرشادحصص  1 محاضرات

  المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقررأسماء -5
 وائل فتحً عبدالواحد- 1-
-2- ............................ 
-3 -........................... 

 ٌوسف عبدالعزٌز الحسانٌن/د.أ المقرر منسق
 عطٌات البهى/د.ا الخارجً المقٌـّم

 سونٌا المراسً/د.                   ا

  اإلحصائٌةالبٌانات (ب)

%100 نسبة 149 عدد:  الطالب الذٌن حضروا المقررعدد 
  
 % 100نسبة 149 عدد:  الطالب الذٌن أكملوا المقررعدد 
 
 :النتائج 
  ---%  نسبة --- عدد: رسوب% 100 نسبة 149عددعدد : نجاح 

 : الطالب الناجحٌنتقدٌرات 

 36 % نسبة53 عدد:  جداًا جٌد - % 50نسبة 75 عدد:  امتٌاز 

 17 عدد:  جٌد 
 3 %نسبة 4 عدد: مقبول  11 % نسبة 
 
 
 
 



  المهنٌةالبٌانات ( ت)

 المقررتدرٌس (1

  فعمياًا تدريسها تم التي الموضوعات
 المحاضر اسم  الساعاتعدد

انتعامم مع اإلنترنج ودراست كيفيت انحصول عهى انمعهوماث 

 وانبحث فى صفحاث انويب

 

إستكمال انتعامم مع اإلنترنج ودراست كيفيت انحصول عهى 

 انمعهوماث وانبحث فى صفحاث انويب

 

 نهتعامم مع طرق انكتاباث wardانتعامم مع برنامج ال 

 انمختهفت

 

 wardاستكمال انتعامم مع ال 

 

  اسس  انشاء لاعذة انبياناث –معنى لواعذ انبياناث 

 استكمال انعمم عهى لواعذ انبياناث 

  excelبرنامج ال 

 excelاستكمال برنامج ال 

 accessبرنامج 

 accessاستكمال برنامج 

 مراجعه ماسبك دراسته

 

 
 
 
 

ا ساعة نظرى 
 ساعة 2+ 

 عممى 

 
 
 
 
 

 وائل فتحً عبدالواحد

 
 : على شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحددتدرٌسها التً تم الموضوعات

  %70 من أقل  %90-70        %90 من أكثر
 

  الموضوعات بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من األسباب

  اجازة فى الترم فى نفس مٌعاد المحاضرة من اكثر وجود
.......................................  
.......................................  

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

1-  

 : والتعلمالتعلٌم أسالٌب (1

  × : محاضرات

 × : معمل/ عملً تدرٌب

 -: عملورشة / ندوة

 × : الفصل فً أنشطة

 × : حالة دراسة



 : فروض منزلٌة/أخرى فروض
 أسالٌب أخرى للتعلٌم والتعلم غٌر تلك المحددة أعاله، اذكرها استخدام تم إذا

 :استخدامهاواذكر أسباب 
 

 :الطلبة تقٌٌم (2

  الدرجاتمجموع المئوٌة من النسبة التقٌٌم طرٌقة

  60 تحرٌري امتحان

  10 شفوي امتحان

  20 المعملأعمال /العملً

 10  أعمال الفصل /أخرى فروض

 %100 المجموع



 االمتحان لجنة أعضاء
 محًٌ محمد هدهود/د.أ
وائل فتحً عبدالواحد / د.أ
 السٌدحاتم محمد / د
 سهام أحمد الشافعً/ د
  

  الخارجًالمقٌـّم دور
 

 : التدرٌسوموادالمرافق /اإلمكانٌات (3

   تماماًا  كافٌة

  ما حد إلى كافٌة

  كافٌة غٌر

   قصور أي اذكر
  فً الوسائل المعملٌةنقص

 :اإلدارٌة القٌود (4

 عدم كفاٌة االجهزة
 .....................................  
 .....................................  

 المقرر فرٌق استجابة:  للمقررالطالب تقوٌم (5

 

  فرٌق المقرراستجابة:  الخارجٌٌنالمقـٌّمٌن من تعلٌقات (6

  ...............................  تحتاج الى زٌادة فى عدد االجهزة
   .......................... ...............................  
   .......................... ...............................  
   .......................... ...............................  



 :المقرر تحسٌن (7

 : التً تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقةاألعمال فً التقدم

 اكتمل ما إذا كان قد اذكر العمل
  ألي عمل لم ٌكتمل األسباب واذكر 

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

 2009/2010 الدراسٌة للسنة العمل خطة (8

  المسئولالشخص االكتمال تارٌخ المطلوبة األعمال

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

 

 

 

 ٌوسف عبدالعزٌز الحسانٌن/د.أ : المقررمنسق

 :إمضاء

 :   /   /تارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


