
               

         جامعه المنوفية                كمية االقتصاد المنزلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 "قسم التغذية وعلوم االطعمه "نماذج تقارير المقرر السنوية

 
 

البٌانات األساسٌة  (أ) 

 HENFS(42)5 إعداد وتعبئة وتخزين الخضر والفاكهه:  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
محمد مصطفً السٌد علً  /د.أ- 1-
-2- ......................... 
-3 - ..........................

محمد مصطفً السٌد علً /د.أ: منسق المقرر
 عطٌات البهى/د.االمقٌـّم الخارجً 

  سونٌا المراسً/د.                   ا
البٌانات اإلحصائٌة  (ب)

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

: النتائج 
%   2 نسبة  3عدد : رسوب       %  98نسبة   149عدد:   نجاح

: تقدٌرات الطالب الناجحٌن 

 26%نسبة   39     عدد: جٌد جداًا    -%  22 نسبة 34 عدد:   امتٌاز

 18%نسبة 28    عدد   :مقبول  32%26نسبة  48عدد:  جٌد



: البٌانات المهنٌة  (ت)
 :تدرٌس المقرر (1

 اسم المحاضر عدد الساعات الموضوعات التً تم تدرٌسها فععٌاًا 

 2 دراسة تعرٌف الثمار وأنواعها

محمد مصطفً السٌد / د.أ
 ععً

 2 دراسة المحتوي الكٌماوي للثمار
دراسة تارٌخ إحٌاء الثمار والتغٌرات التً 
 تحدث أثناء النمو والعوامل التً تؤثر علٌها

2 

دراسة التنفس فً الثمار والعوامل التً تؤثر 
 علٌه

2 

 2 جمع الثمار وكٌفٌة تحدٌد درجة القطف

 2 عملٌات التجهٌز والتعبئة والتخزٌن للثمار

 2 طرق التخزٌن المتعلقة وحساب حمولة التبرٌد

 2 دراسة التغٌرات التً تحدث للثمار أثناء التخزٌن
 2اإلنضاج الصناعً والتلوٌن الصناعً للكبار 
دراسة كٌفٌة اعداد وتخزٌن بعض الثمار 

الخضر والفاكهه الهامة للتصدٌر 
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 جمٌعها ثم بذلها 
  .......................................
  .......................................

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

زٌارة محطة التعبئة لثمار الخضر والفاكهه 
 .....................................

: 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
محمد مصطفً السٌد علً /د.أ
 الحسانٌن زٌوسف عبدا لعزي/د.أ
حمدٌة أحمد هالل / د.أ
محمد زكرٌا مهران / د.أ

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

: المرافق ومواد التدرٌس/اإلمكانٌات (4

 # كافٌة تماماًا 

 كافٌة إلى حد ما 

  غٌر كافٌة 

اذكر أي قصور   
نقص فً الوسائل المعملٌة 

: القٌود اإلدارٌة (5

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



استجابة فرٌق المقرر : تقوٌم الطالب لعمقرر (6

 اذكر أي نقد ورد فً التقوٌمات الطالبٌة
 ......................................
 .....................................

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

 واكتمل تدرٌس المقرر   تدرٌس البرنامج المحدد للمقرر
  ...............................   .......................... 
  ...............................   .......................... 

 2009/2010خطة العمل لعسنة الدراسٌة  (9

األعمال المطعوبة تارٌخ االكتمال الشخص المسئول 

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

 
 محمد مصطفً السٌد ععً/د.أ: منسق المقرر

 

  :إمضاء

م  2009 /6/ 17  :  تارٌخ

 

 

 

 


