
               

         جامعه المنوفية                كمية االقتصاد المنزلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 "قسم التغذية وعلوم االطعمه "نماذج تقارير المقرر السنوية

 (الكيمياء الحيوية الفسيولوجية)

 

البٌانات األساسٌة  (أ) 

 HENFS(42)3: العنوان والرمز الكودي -1

 بكالورٌوس- الرابعة/ البرنامج أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقرر -2

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

 

  3   مجموع  2  عملً / حصص إرشاد 2 محاضرات 

 أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقرر -5

فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف  /د.أ- 1-
-2- ......................... 
-3 - ..........................

فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف /د.أ: منسق المقرر
 عطٌات البهى/د.ا  المقٌـّم الخارجً

سونٌا المراسً /د.                   ا

البٌانات اإلحصائٌة  (ب)

   % نسبة152عدد :  عدد الطالب الذٌن حضروا المقرر
 % نسبة 152عدد :  عدد الطالب الذٌن أكملوا المقرر

: النتائج 
%   0.7 نسبة  1عدد : رسوب       %  99.3نسبة   151عدد:   نجاح

: تقدٌرات الطالب الناجحٌن 

 33%نسبة   51     عدد: جٌد جداًا    -%  27 نسبة 41 عدد:   امتٌاز

 17%نسبة 26    عدد   :مقبول %22نسبة  33عدد:  جٌد



: البٌانات المهنٌة  (ت)
 :تدرٌس المقرر (1

عدد  الموضوعات التً تم تدرٌسها فععٌاًا 
 الساعات

 اسم المحاضر

 2 والبنائي- الويتابىليزم الهدهي- هفهىم الطاقت الكيوىحيىيت

فاطمة الزهراء أمٌن /د.أ
 الشرٌف

 2 هيتابىليزم الكربىهيدراث

 Krebs 2دورة كربس +تقين الطالب 

 The respiratory chain 2السلسلت التنفسيت 

 2 حساب الطاقت وتكىيي الجيلىكىجيي

 2 التحىالث العاهه لالحواض االهينيت+هيتابىليزم البروتيناث 

 2 هيتابىليزم لالحواض االهينيت

 2  تابع هيتابىليزم لالحواض االهينيت+تقين الطالب

  تكىيي االجسام الكيىتينيت+ هيتابىليزم الدهىى

: 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  

عدم تواجد لحضور اجتماعات بالجامعه 
  .......................................
  .......................................

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

      ابحاث: 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 (3

طرٌقة التقٌٌم النسبة المئوٌة من مجموع الدرجات 

  60 امتحان تحرٌري 

   امتحان شفوي 

  20أعمال المعمل /العملً

  20أعمال الفصل /فروض أخرى

 100المجموع 
 

: أعضاء لجنة االمتحان
فاطمة الزهراء الشرٌف /د.أ
محمد سمٌر الدشلوطً / د.أ
شرٌف صبري رجب / د.أ
 أحمد يعادل عبدا لمعط/ د.أ

دور المقٌـّم الخارجً 
 .................................
 ................................

: المرافق ومواد التدرٌس/اإلمكانٌات (4

 # كافٌة تماماًا 

 كافٌة إلى حد ما 

  غٌر كافٌة 

اذكر أي قصور   
نقص فً الوسائل التعلٌمٌة 

: القٌود اإلدارٌة (5

ال ٌوجد إال مناقشات ورسائل علمٌة أو اجتماعات بالجامعات 
 



استجابة فرٌق المقرر : تقوٌم الطالب لعمقرر (6

 اذكر أي نقد ورد فً التقوٌمات الطالبٌة
صعوبة المقرر 

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

استجابة فرٌق المقرر : تععٌقات من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن (7
 ..                 المقرر كافً

 ......................   تم الموافقة على ما ورد بتوصٌف البرنامج والمقررات  
  ...............................   .......................... 
  ...............................   .......................... 

: تحسٌن المقرر (8

: التقدم فً األعمال التً تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقة

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

بإذن هللا ٌتم تدرٌس األبواب التً تم تدرٌسها هذا العام  
  ...............................   .......................... 
  ...............................   .......................... 

 2009/2010خطة العمل لعسنة الدراسٌة  (9

األعمال المطعوبة تارٌخ االكتمال الشخص المسئول 

 ..............   ...................   نفس تطبٌق البرنامج للمقرر  
  ...................   .................   ....................... 
  ...................   .................   ....................... 
  ...................   .................   ....................... 
  ...................   .................   ....................... 

 
 فاطمة الزهراء الشرٌف/د.أ :منسق المقرر

  :إمضاء

    /    /    :  تارٌخ

 

 

 

 

 

 

 


