
               

  االقتصاد المنزليكمية المنوفية                جامعه        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضمان الجودة واالعتمادوحدة

 قسم تغذية وعلوم االطعمه  تقارير المقرر السنويةنماذج

" شئون صحية ومراقبة جودة"

 
 األساسٌة البٌانات (أ) 

 HENFS(42)1:  والرمز الكوديالعنوان -1

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

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

 2 مجموع  عملً / إرشادحصص 2 محاضرات

  المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقررأسماء -5
 شرٌف صبرى رجب/د.أ..- 1-
 عادل عبد المعطى أحمد/د.ا -2-
-3 -........................... 
     يوسف عبد العزيز الحسانين/ د.أ:  المقررمنسق

 عطٌات البهى/د.ا   الخارجًالمقٌـّم

 سونٌا المراسً/د.                   ا

  اإلحصائٌةالبٌانات (ب)

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

 : الطالب الناجحٌنتقدٌرات 

 31 % نسبة47 عدد:  جداًا جٌد - % 8نسبة 12 عدد:  امتٌاز 

 25 %نسبة 37 عدد: مقبول  36 % نسبة 54 عدد:  جٌد 
 
 
 
 



  المهنٌةالبٌانات ( ت)

 تدرٌس المقرر(1

 فعمياًا  التي تم تدريسها الموضوعات
  المحاضراسم  الساعاتعدد

 اعتبارات سالمة االغذية
2 

شرٌف صبرى رجب /د.أ
 
 

 عادل عبد المعطى أحمد/د.ا

 

 2 صحة الغذاء

 مصطمحات خاصة بصحة الغذاء
2 

 طرق انتقال االمراض من خالل الغذاء
2 

 امراض التسمم الغذائى
2 

 امراض العدوى الغذائية
2 

 
 : شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحددعلى التً تم تدرٌسها الموضوعات

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

  بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات األسباب

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

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

1-  

 : التعلٌم والتعلمأسالٌب (1

   ## #:محاضرات

  : معمل/  عملًتدرٌب

 -: عملورشة / ندوة

   #: فً الفصلأنشطة

  :  حالةدراسة

 #: منزلٌةفروض / أخرىفروض
 أخرى للتعلٌم والتعلم غٌر تلك المحددة أعاله، اذكرها أسالٌب تم استخدام إذا

 :واذكر أسباب استخدامها



 

 : الطلبةتقٌٌم (2

  المئوٌة من مجموع الدرجاتالنسبة التقٌٌم طرٌقة

 80 تحرٌري امتحان

   شفوي امتحان

   المعملأعمال /العملً

 20 الفصلأعمال / أخرىفروض

 %100 المجموع
 االمتحان لجنة أعضاء

 شرٌف صبرى رجب/د.أ.            
عادل عبد المعطى أحمد /د.     ا

 عزة محمد االسكافى/       د
 الخارجً المقٌـّم دور

 

 :المرافق ومواد التدرٌس/اإلمكانٌات (3

  تماماًا كافٌة

  #ما إلى حد كافٌة

  كافٌة غٌر

  أي قصور  اذكر
عدم توافر اجهزة الداتا شو .
 

 : اإلدارٌةالقٌود (4

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

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



  فرٌق المقرراستجابة:  الطالب للمقررتقوٌم (5

 

  فرٌق المقرراستجابة:  من المقـٌّمٌن الخارجٌٌنتعلٌقات (6

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

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

 : المقررتحسٌن (7

 : تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقةالتً فً األعمال التقدم

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

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

 2009/2010 العمل للسنة الدراسٌة خطة (8

  المسئولالشخص االكتمال تارٌخ المطلوبة األعمال

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

 

 

 يوسف عبد العزيز الحسانين/ د. أ: المقررمنسق

 :إمضاء

 :   /   /تارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 


