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ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر
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 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان
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للتقديرات الحاصلين عليها

 9جيد جداً

 11مقبول

 2جيد

 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

دراسة تاريخية لنشأة أساليب وطرق زخرفة المنسوجات (المصبوغة والمطبوعة) وتتناول تطور تمك الطرق

من القديم إلى العصور الحديثة مع التعرض لمخامات التى استخدمت وكذلك األلوان والصبغات قديماً

وحديثاً  ,وما هى انواع الصبغات الطبيعية التى استخدمت ,كذلك دراسة تقنيات الربط والعقد من الناحية

التاريخية .
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المحتوى األساسى للمقرر
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المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية
العصف الذىنى

مناقشات وعروض تعليمية
اجراء بحوث

محاضرات نظرية – عروض توضيحية (داتا شو) – متابعة ومناقشة أبحاث –
 -طريقة تقويم الط ـالب

اختبارات تحريرية
مناقشات وتقييم اداء صفى

اختبار شفوى

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

√متوافرة بدرجة محدودة

متوفرة

غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب

المحاور

للمقرر (: )%
البند المحبور
 Aالمقرر(اهداف،محتىيبت
 ،اسلىة تعليم
 Bالمحبضر والهيئة
المعبونة
 Cأسبليت التقييم
 Dالقبعبت الدراسية
والمعبمل

المقرر (أىداف ,محتويات
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 Bالمحاضر والهيئة المعاونة
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 Cأ ساليب التقيم
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 -6مقترحات تحسين المقرر

القاعات الدراسية

والمعامل
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موافق

غير موافق

غير موافق

ع دم

%32.35 %16.67

بناء على نتائج االستبيان للعام 2118/2117
البند
A

حاز على نسبة 91.59%

B

حاز على نسبة 93.49%

C

حاز على نسبة 93.14%

D

حاز على نسبة 49.02%

مقترحات التحسين

التعليق

ونسبة جيدة جدا ولكن تحتاج إلى إعادة النظر فى تقييم
الطالب ومراعاة الفروق الفردية للطالب
وىى نسبة متدانية للغاية وتحتاج المعامل والورش
والقاعات الدراسية إلى تغيير وتجديد من حيث االضاءة

والتهوية والمساحة فقاعة  117,118تحتاج الى

وحدات اضاءه بعدد  2وحده لكل قاعة باالضافة الى
اصالح الستائر وتغيير جلد التربيزات  , .كذلك تزويد
المكتبة بالمراحع الحديثة فى مجال تاريخ طباعة

المنسوجات

.

 -7مالحظات المراجعين

 -1المراجع المذكورة بالمقرر ينقصها التحديث.

الخارجيين

-2

(إن وجدت)

-3
 -1تم تركيب عدد  2مروحة واضافة  4لمبات لالضاءة فى قاعة التدريس 117,118

 -8ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى العام
السابق

-2
-3

 -9ما لم يتم تنفيذه من

 -1لم يتم تزويد المكتبة بالمراجع العلمية والمصادر التعليمية الحديثة .وذلك بسبب معوقات

مقترحات

مالية وادارية وجاارى الطلب بتلك المراجع لالدارة .
(وما ىى

األسباب)

-2
-3

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

المقرر(اهداف،محتىيبت
 ،اسلىة تعليم

D

القبعبت الدراسية
والمعبمل

توصيف التطوير
 تطوير الكتاب الجامعى وتحديثوبالمراجع العلمية الحديثة
ايجاد أساليب تعمل على جذب الطالب
لحضور المحاضرات

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

العام الجامعى

دكتور المادة

2119/2118
دكتور المادة

العام الجامعى
2119/2118

تزويد المكتبة بالمراحع الحديثة فى مجال تاريخ
طباعة المنسوجات

وتحتاج المعامل والورش والقاعات الدراسية إلى

االدارة

العام الجامعى
2119/2118

تغيير وتجديد من حيث االضاءة والتهوية

والمساحة وذلك من خالل تركيب تكييف
للقاعة . 119
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