
 

               

 االقتصاد المنزلي ليةكالمنوفية                 امعه        ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واالعتماد لجودةاضمان  حدةو

 ألساسٌة البٌانات ا(أ )

      HENFS(22)6  اإلحصاء والبرمجة الخطٌة: والرمز الكودي لعنوانا -1

 التغذٌة وعلوم اطعمة : أو البرامج التً ٌقدم فٌها هذا المقرر لبرنامجا -2

 الفصل الدراسى الثانى / الفرقة الثانٌة  : المستوى فً البرامج/ لسنةا -3
 3: الساعات المعتمدة/ لوحداتا -4

  3  جموع  م2عملً /إرشاد صص  ح 2حاضراتم

 ن المساهمٌن فً توصٌل المقرريالمحاضر سماءأ -5
 سعٌد الصرفً/ د.أ- 1-
-2- ........................... 
-3 -........................... 
 :المقرر نسقم

 سعٌد الصوفً/ د.أ               
 
 الخارجً لمقٌـّما

 اإلحصائٌة لبٌانات ا(ب)

  %100 سبة ن113   دد              ع:الطالب الذٌن حضروا المقرر دد ع
 % 100سبة ن113   دد                ع:الطالب الذٌن أكملوا المقرر دد ع
 :لنتائجا 
  %  7.96   سبة ن9 ددع: سوبر       %      92.03 سبة ن104ددع: جاحن

 :الطالب الناجحٌن قدٌراتت 

 24 %سبةن 27 دد ع:جداًا  ٌد ج- % 8  سبة ن9 ددع:  متٌاز ا

 41.5 %سبة   ن47ددع           : ولبقم     % 18 سبة ن21 ددع:  ٌد ج
 
 
 
 



 المهنٌة لبٌاناتا ( ت)

 تدرٌس المقرر(1

 المحاضر سما الساعات ددع عمياًا فالتي تم تدريسها  لموضوعاتا

الخط المستقيم وصورة مقدمة في التفاضل - الفئات
بواقع والتكامل 

ساعتين 

+ نظري 

ساعتين 

عملي طوال 

الفصل 

الدراسي 

أسبوعيا 

 سعٌد الصوفً/ د.أ

المتباينات - توفيق المنحنيات
البرمجة الخطية وبعض التطبيقات 

مراجعة عمي ما درس في اإلحصاء العام السابق 
مقاييس النزعه المركزية 

مقاييس التشتت 
االرتباط والتطبيقات الخاصة بالتغذية 

 
 :على شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحدد درٌسهاتالتً تم  لموضوعاتا

  %70من  قلأ  %90-70 #        %90من  كثرأ
 

 ٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات صبالتفا ألسبابا

الٌوجد 

فً المحتوى،  حددةمكان هناك موضوعات تم تدرٌسها رغم أنها لٌست  ذاإ
اذكر األسباب بالتفاصٌل 

الٌوجد 

 

 :التعلٌم والتعلم سالٌبأ (1

  :                        # حاضراتم

      # :معمل/ ملً عدرٌبت

:  ملعورشة / دوةن

   :حالة راسةد

 : نزلٌةمفروض /أخرى روضف
أخرى للتعلٌم والتعلم غٌر تلك المحددة أعاله، اذكرها  سالٌبأتم استخدام  ذاإ

 :واذكر أسباب استخدامها
 الٌوجد



 :الطلبة قٌٌمت (2

 المئوٌة من مجموع الدرجات لنسبة االتقٌٌم رٌقةط

 60  تحرٌري متحانا

 10  شفوي متحانا

 20  لمعملاأعمال /لعملًا

 10 أعمال الفصل/خرى أروضف

 %100 لمجموعا
 
 المتحانالجنة  عضاءأ
 سعٌد الصرفً/ د.أ
 مصطفً حسن عٌسً/ د.أ
 علً حسن مصطفً/ د.أ
 نعمة مصطفً رقبان/ د.أ
 
 لخارجًاالمقٌـّم  ورد

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

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

 :المرافق ومواد التدرٌس/إلمكانٌاتا (3

 تماماًا               افٌةك

        √  امإلى حد  افٌةك

                 ةياف كٌرغ

  أي قصور  ذكرا
نقص فً اإلمكانٌات المتاحة 
 ...............................

 :اإلدارٌة لقٌودا (4

 أٌة صعوبات تعرض لها العمل ذكرا
 .................................     
.................................      
.................................      

 



 فرٌق المقرر ستجابة ا:الطالب للمقرر قوٌمت (5

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

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

 فرٌق المقرر ستجابة ا:من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن علٌقاتت (6

 تم الموافقة على ما ورد بتوصٌف البرنامج والمقررات  

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

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

 :المقرر حسٌنت (7

 :تم تحدٌدها فً خطة عمل السنة السابقة لتًافً األعمال  لتقدما

 ما إذا كان قد اكتمل ذكر العملا
 عمل لم ٌكتمل  يألب ااألسب اذكر و

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

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

 2009/2010العمل للسنة الدراسٌة  طةخ (8

 المسئول لشخص ااالكتمال ارٌخ تالمطلوبة ألعمالا

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

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

 سعٌد الصوفً/ د.أ  :المقرر نسقم

: مضاءإ

 :      /    /  رٌختا

 

 

 

 
 

 


