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ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
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 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

التعريف ثبلتقنيبد المستخذمخ ثصفخ عبمخ
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 -طريقة تقويم الط ـالب








84 – 61
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تمارين تطبيقية
مشاريع تطبيقية
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 -6مقترحات تحسين المقرر
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بناء على نتيجة االستبيان للعام 2118/2117
البند
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حاز على نسبة % 79.47

B

حاز على نسبة % 86.26

C

حاز على نسبة % 91.63

D

حاز على نسبة % 44.79

مقترحات التحسين

التعليق

يتم عمل تطويرفى اساليب التعلم وذلك من خالل
استخدام اسلوب التعلم االلكترونى  ,باالضافة الى توفير
مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة.
يتم عمل تطوير فى األداء فقط من خالل زياده اعضاء
الهيئة المعاونة .
يتم عمل تعديل نسبى الساليب التقييم وذلك بعمل تقييم
دورى لكل اسبوع وتقييم كل اربع اسابيع ويتم اضافو تلك

التقيمات لملف الماده بامضاء كافة الطالب عليو

وىى نسبة متدانية وتحتاج المعامل والورش والقاعات
الدراسية إلى تغيير وتجديد من حيث االضاءة والتهوية
والمساحة فقاعات  117,118تحتاج الى تغيير الجلد
للتربيزات واصالح الستائر وتركيب عدد  2وحدة اضاءه
لكل قاعة  ,باالضافة الى تركيب تكييف لقاعة , 119

كذلك تزويد المكتبة بالمراحع الحديثة فى مجال تصميم
طباعة المنسوجات

 -1ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيي
(إن وجدت)

 -1تم اضافة اساليب تعلم جديدة للطالب مثل التعلم الذاتى وايضا استخدام العروض

 -8ما تم تنفيذه من

التعليمية التوضيحية

مقترحات التطـوير فى العام

 -2تم ايضاح ادارة عمليات التصميم طبقا لمستحدثات سوق العمل للطالب بالمقرر .

السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من
مقترحات 1

 -1لم يتم تجهيز القاعات الدراسية على الشكل المطلوب وذلك بسبب معوقات مالية

(وما ىى

األسباب)
 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
المحاور
A

المقرر(أىداف
 ,محتويات ,

مجاالت

توفير مصادر تعليمية وتطبيقات علمية

2119-2118

دكتور المادة

التطوير
اساليب تعليم

حديثة  ,باالضافة الى زياده اساليب

التعلم باضافة التعلم االلكترونى .

أسلوب تعليم)
C

أساليب

أساليب تقييم

A

المقرر(أىداف

مخرجات تعليم

التقييم

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

توفير أساليب متنوعة للتقييم تكون فى

مصلحة الطالب من خالل عمل

دكتور المادة

2119-2118

تقييم دورى لكل اسبوع وتقييم كل
اربع اسابيع ويتم اضافو تلك التقيمات
لملف الماده بامضاء كافة الطالب

عليو

 ,محتويات ,

أسلوب تعليم)

وتعلم

إسم منسق المادة :
م6د /عبير فاروق أبراهيم

ادارج كل من موضوع اللون

وآليات التنبؤ اللونى – الموضة.

التوقيع :

2119-2118

التاريخ :
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