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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
 والصناعات التغذية رنامج بكالج  جسل  تهييم بهذه االيتبانة إ ت دف تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع ية،

. و   نما معرفمة  أعم  ال ك مج جع الط بة ال  تحهميس فيم نت وزمفي ةامعة محتة، الذي تشكل أالغذائية 
التكمممرق بهمممراعي التع ي ممما  ال ا مممة  نرةمممج، لمممذا رك ل برنمممامج ممممس خمممالع االةابمممة  مممس االيمممتبانةوتهمممد 

ذ إ ،وأمانمة يمتبانة بكمل ويمة و ناعمة وممس جمم اعةابمة  ن ما بكمل  مد بااليتجابة     كل ةدع ممس اال
 البحث الع  ي فهط .  ألغراضيتست دق 

االةبا  مة  ما الجدع الثاني فيتكجن مس مسايا  الت صصيانا  الش صية، أو تكجن الجدع االوع مس الب
 ة ال تع همة ب حتمج  يئل مج ج ة مس ال سايا   دوا مس األل  ةانب كواالختيا  ة ل برنامج، ويتجد إ
يمئ ة   م  ال هيماس ال تمد ل لكمل يمحاع بشمكل من صمل ممس بة  س هذه األهذه ال سايا ، الرةاع اعةا

 خالع وضع اشا ي )        ( في الع جو الذي ع ثل تهد رك . 
 

 شاار س لكم حسس تعاونكم                                                       
                          

 الهسم األوع : مع جما  ش صية 
 في ال ربع الذي ع ثل مع جمات  الش صية × ( ا ي ) ضع إش

 
 الجنس :

 

  أنث                ذكر             

 ال عدع التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدع في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايا  وال برا  الهسم الثاني :       
  

 :بالنسبة ل  سايا  التي و يت ا .   ضع إشا ي )          ( في ال ربع الذي  الئم  أع  1  
مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

یاء عامھ  ز              ١فی 

             مختیر كیمیاء عضویة لالحیاء

             ١الكیمیاء التحلیلیة 

١التحلیلیةعملیة ) الكیمیاء  )              

             كیمیاء عضوی  ھ لالحیاء

             األحیاء الدقیقة العامة

             مبادئ علم التغذیة

             فسیولوجیا

             كیمیاء حیوی  ھ للمغذیات

             األحیاء الدقیقھ للغذاء

             كیمیاء الغذاء

             تحلیل الغذاء

             تغذیة انسان

             تصنیع خضار وفواكھ

             ١ )تصنیع البان )

             تصنیع حبوب

             تقییم الوضع التغذوي

التغذیة خالل مراحل  )
١الحیاة)   

            

             تصنیع اللحوم

             الطعامتخطیط وجبات 

١التغذیة العالجیة)  )              

             التثقیف واالرشاد التغذوي

             صحة وسالمة الغذاء

             تقییم حسي للغذاء

             أدارة وضبط جودة الغذاء

٢التغذیة العالجیة)  )              

             تقنیات حیویة للغذاء

ي الغذاء والتغذیة
             ندوه فز

             تطویر المنتجات الغذائیة

ي الغذاء)  )
١تدریب عملي فز              

ي الغذاء)  )
٢تدریب عملي فز              

ي التغذیة)  )
١تدریب عملي فز              

ي التغذی )
             تدریب عملي فز

ي 
الفیتامینات والمعادن فز

 التغذیة
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مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

             أیض الغذاء

             أغذیة وظیفیة

ادارة مؤسسات الغذاء 
 والتغذیة

            

             ھندسة معامل الغذاء

ز               تغذیة الریاضیی 

             ١ )تصنیع اغذیة  )

             ٢ )تصنیع اغذیة )

             ٢ )تصنیع البان )

التغذیة خالل مراحل  )
٢الحیاة)   

            

             تغذیة مجتمع

   
 
 : بالنسبة ل  سايا  التي و يت ا. إل  أي مد  تم ايت داق كل مس أياليب التد  س التالية 2

 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايشة 

      منايشة   ية

      منايشة ض س مج ج ا  

       رض ويائل ي عية وبصر ة وأفالق

      طر هة أو أي جب ال شروع

       رض أو الهياق بد وس ن جذةية .

      ايت داق ال  تبرا  
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 . التهييم  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام االستخدامشائعة  شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليا  مع أ ضاع ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


