
               

         جامعو المنوفية                كمية االقتصاد المنزلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة ضمان الجودة واالعتماد
  تغذية قسمنماذج تقارير المقرر السنوية 

 (" ب"تقييم أغذية  )  

 البٌانات األساسٌة (أ) 

 HENFS(42)4: 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  2عملً / حصص إرشاد 2محاضرات 

أسماء المحاضرٌن المساهمٌن فً توصٌل المقرر  -5
هبة عز الدٌن ٌوسف /د- 1-
محمد فكرى منصور /  د-2-
-3 - ..........................

 محمد فكرى منصور سراج الدين/ د :  منسق المقرر
 عطٌات البهى/د. االمقٌـّم الخارجً

سونٌا المراسً /د.                   ا

البٌانات اإلحصائٌة  (ب)

%100  نسبة150عدد :  عدد الطالب الذٌن حضروا المقرر
  

 % 100 نسبة150عدد :  عدد الطالب الذٌن أكملوا المقرر
: النتائج 

---%   نسبة --- عدد : رسوب% 100 نسبة 150عدد عدد:  نجاح

: تقدٌرات الطالب الناجحٌن 

 7% نسبة 10عدد :  جٌد جداًا - % 83 نسبة125عدد :   امتٌاز

 1% نسبة 2عدد :  مقبول 9%  نسبة 13عدد :   جٌد
 
 
 
 



 البٌانات المهنٌة ( ت)

تدرٌس المقرر (1

 الموضوعات التي تت تدريييا فعمياًا 
 ايت المحاضر عدد الياعات

انواع الموصفات الغذائية وخطوات اعدادىا 
 مواصفات قومية .1

 مواصفات دولية .2

 مواصفات تعاقدية .3

 مواصفات داخل المصنع

 ىبة عز الدين/د 2

وصف ألىت حيوانات التجارب وتغذيتيا وكيفية 
-الياميتر)تميزىا والتعامل معيا واىت صفاتيا

 (الكالب- االرانب-خنازير غينيا-االلبينو

 ىبة عز الدين/د 2

نظات انشاء مبنى حيوانات التجارب واىت االشتراطات بو 
التيوية 

الرعاية البيطرية 
االقفاص ومادة صنعيا 

 البيئة المحيطة بحيوانات التجارب

 ىبة عز الدين/د 2

 الشكل التشريحى لبعض حيوانات التجارب كالفئران
 ىبة عز الدين/د 2

اىت المقاييس الكيميوحيوية وعالقتيا بالتغذية 
مقاييس وظائف الكبد 
مقاييس وظائف الكمى 

مقاييس وظائف الحديد 
مقاييس وظائف اليرمونات الجنيية 

 مقاييس وظائف العظت

 محمد فكرى منصور/د 2

التحميل االحصائى 
 (المجموعات واالزدواج)tاختبارات -1

 (التحميل االحادى االتجاه)fاختبارت 

 محمد فكرى منصور/د 2

 



: الموضوعات التً تم تدرٌسها على شكل نسبة مئوٌة من المحتوى المحدد

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

األسباب بالتفاصٌل لعدم تدرٌس أي موضوع من الموضوعات  

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

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

1-  

: أسالٌب التعلٌم والتعلم (1

   : محاضرات

  : معمل/ تدرٌب عملً

- : ورشة عمل/ ندوة

  : أنشطة فً الفصل

  : دراسة حالة

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

: واذكر أسباب استخدامها
 

: تقٌٌم الطلبة (2

طرٌقة التقٌٌم النسبة المئوٌة من مجموع الدرجات 

  امتحان تحرٌري 

  امتحان شفوي 

  أعمال المعمل /العملً

  أعمال الفصل /فروض أخرى

% 100المجموع 



 أعضاء لجنة االمتحان
هبة عز الدٌن /     د
محمد فكرى منصور /     د
 الحسانٌن زٌوسف عبدا لعزي/د.     أ
ثرٌا مسلم حسن / د.     أ

 
دور المقٌـّم الخارجً 

 

: المرافق ومواد التدرٌس/اإلمكانٌات (3

  كافٌة تماماًا 

كافٌة إلى حد ما  

 #غٌر كافٌة 

اذكر أي قصور   
نقص فً طرق العرض 

: القٌود اإلدارٌة (4

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

استجابة فرٌق المقرر : تقوٌم الطالب للمقرر (5

 

استجابة فرٌق المقرر : تعلٌقات من المقـٌّمٌن الخارجٌٌن (6
 ......................   تم الموافقة على ما ورد بتوصٌف البرنامج والمقررات  

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



: تحسٌن المقرر (7

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

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

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

 2009/2010خطة العمل للسنة الدراسٌة  (8

 األعمال المطلوبة تارٌخ االكتمال الشخص المسئول

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

 

 

 

 

 

 محمد فكرى منصور سراج الدين/ د : منسق المقرر

: إمضاء

:   /   / تارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


