تقرير برنامج
طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
 1028-1027م

تقرير عن برنامج دراسى
للعام األكاديمى 1028 -1027م
جامعة/أكاديمية ... :وزارة التعليم العالى
معهد . :المعهد العالى للفنون التطبيقية – التجمع الخامس
قسم ... :طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

أ -معلومات أساسية
 -2إسم البرنامج :

بكالوريوس الفنون التطبيقية فى طباعة املنسوجات والصباغة
والتجهيز
طباعة املنسوجات والصباغة والتجهيز

 -3عدد السنوات الدراسية :

 4سنوات  +سنة اعدادية

 -1التخصص :
 -4عدد الساعات المعتمدة  /عدد المقررات
:
 -5أسس تشكيل لجان الممتحنين :

 -0نظام الممتحنين الخارجيين :

اجمالي671 :ساعة 16 /مقرر
درس
عدد ساعات
%00

محاضرة
عدد ساعات
%40

 تشك ككك قدك ككان اقك ككدير درجك ككات الف ك ك واملنا شك ككة واقيك ككي عمك ككاللمقررات املستمرة طكوا الاكام مكال ة ةكة ءع،كال ع كى ءن يقكوم ك
ع ،ككو بوجك ككد درج ككة مفك ككردة ويث ككون متوسك ك ال ككدرجات ال ةك ككة ك ككي
الدرجة النهائية للمقرر
 يطبق نفس نظكام وجكد الكدرجات للمقكررات الدراسكية ع كى مشكروالبكالوريوس .
 كمككا تشككك قدككان اقككدير الككدرجات للمقككررات الفصككلين والتككي قاقككدلها امت ان فى نهاية فص مال ع،ويال .
 وتشككك قدككان لف ك ومنا شككة واقيككي املشككرو للت ككر  ....اتثككونمنها مال ة ةكة ءع،كال يثكون ءمكدن مكال املجكا نتكابى املكراب
بالت ص مال خار الكليكة يقرحمهكا مجلكس القسك الالمكي ويصكدر
بتشثيلها رار مال مجلس الكلية .

متاح

غير متاح

ب -معلومات متخصصة
 -7اإلحصائيات :
 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج  :الفرقة الرابعة ( 21دور مايو) معدل النجاح فى البرنامج ( ) %:

الفرقة الرابعة
ناجح
عدد
8

 إتجاه اإللتحاق بالبرنامج (منسوبةإلى األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل

نسبة
%00.7

متزايد

نسبة
%15

ثابت

عدد
2

متناقص

متردد

آخر  3سنوات :

 -نتائج اإلمتحان النهائى :

تخلف
عدد
3

راسب
نسبة
%8.3

عدد الطالب

السنة
سنة  1020-1025م

 9طالب

سنة 1027 -1020م

 11طالب

سنة 1028 -1027م

 10طالب

المتقدمون لإلمتحان 21

%011

ناجح
عدد
8

تخلف
نسبة
%00.7

عدد
3

راسب
نسبة
%15

عدد
2

 توزيع تقديرات النجاح ( : ) %التقدير
العدد
النسبة

ممتاز
---

جيد جدًا
3
%15

جيد
4
%33.33

مقبول
2
%8.37

نسبة
%8.3

 -8المعايير األكاديميــة :
 المعايير األكاديميةالمرجعية :
 المعلوماتوالمفاهيم :

يتبني املاهد الاالى للفنون التطبيقيكة الفنكون التطبيقيكة –املاكاييح القوميكة اديميكة القياسكية طكا
ليككات الفنككون التطبيقيككة جمهوريككة مصككر الاربيككة الهيئككة القوميككة ل،ككمان جككودة التالككي
و عتماد( - )NARSيناير  ٩٠٠٢م  ,و د ا إعتماد نذه املااييح بمجلس املاهد .
 – 2أ)

يعرف مفاهيم و مصطلحات اسس التصميم

 – 1أ)
 – 3أ)
 – 4أ)
 – 5أ)
 – 0أ)
 – 7أ)
 – 8أ)
 – 9أ)
 – 20أ)
 – 22أ)
 – 21أ)
 – 23أ)
 – 24أ)
 – 25أ)
 – 20أ)
 – 27أ)
 – 28أ)
 – 29أ)

يعرف مفاهيم و مصطلحات االنتاج
يحدد مفاهيم و مفردات البيئة
يحدد اهمية الحفاظ على البيئة
يعرف نظريات التصنيع و االنتاج
يحدد المواصفات القياسية و نظم الجودة المرتبطة بالمنتج
يعرف مبادئ علوم ادارة عمليات التصميم
يعرف مبادئ اقتصاديات التصميم
يعرف نظريات اللون المختلفة و تطبيقاتها
يعرف التأثير السيكولوجي للّون
يشرح األسلوب والمنهج العلمي في التفكير والتخطيط وحل المشاكل.
يذكر القوانين والتشريعات المرتبطة بطبيعة العمل.
يذكر القواعد التكنولوجية لعمليات اإلنتاج.
يشرح طبيعة وخواص المواد ومواصفاتها.
يعرف مبادئ علوم االنتاج والتسويق
يلم بالعلوم األساسية المختلفة
يلم بالثقافات الفنية المختلفة و العالقات بينها
يربط بين العلوم و الثقافات المختلفة
يعرف النظريات السيكولوجية وعلم النفس وأثرهم على الممارسات
التصميمية والمتلقي.
يذكر العلوم األساسية المتعلقة بإستيعاب األسس الهندسية الخاصة بطباعة
المنسوجات و الصباغة و التجهيز.
يحدد خواص الخامات النسيجية
يذكر تأثير المعالجات الكيميائية المختلفة على الخامات النسيجية
يشرح الطرق الفنية لطباعة األقشة النسجية
يشرح الطرق الفنية لصباغة األقشة النسجية
يذكر مشكالت البيئة المتعلقة بمخلفات عمليات الطباعة و الصباغة و
التجهيز.
يشرح اساسيات عمليات الطباعة و الصباغة و التجهيز
يشرح اساسيات و نظم عمليات الطباعة و فصل األلوان

 – 10أ)
 – 12أ)
 – 11أ)
 – 13أ)
 – 14أ)
 – 15أ)
 – 10أ)
 – 17أ)

 المهاراتالذهنية:

 – 2ب)
 – 1ب)
 – 3ب)
 – 4ب)
 – 5ب)
 – 0ب)

يستنتج تحليل وتقييم المشاكل التصميمية لتحديد الخيارات التي تتفق مع
المتطلبات.
يختار ما بين البدائل للوصول الفضل الحلول.
يبتكر تصميمات قابلة للتطبيق تحمل الصفات الجمالية والوظيفية.
يحدد المشاكل البيئية ودور المصمم في خدمة المجتمع
يستخدم التفكير العلمي المتسلسل في عرض المشاكل وتحليلها وحلها.
يحدد العالقة بين الوظائف والخصائص المطلوبة والتكاليف وعالقتهم

 – 7ب)
 – 8ب)
 – 9ب)
 – 20ب)
 – 22ب)
 – 21ب)
 – 23ب)
 – 24ب)
 – 25ب)
 – 20ب)

 -المهارات المهنية :

 – 2جـ)

يطبق التكنولوجيا المناسبة في مجال التصميم

 – 1جـ)
 – 3جـ)
 – 4جـ)
 – 5جـ)
 – 0جـ)
 – 7جـ)
 – 8جـ)
 – 9جـ)

التكنولوجيا المناسبة في مجال طباعة المنسوجات
التكنولوجيا المناسبة في مجال صباغة و تجهيز المنسوجات
يوظف الدراسات النظرية في التعرف على خصائص ومقومات البيئة
يستخدم المواصفات القياسية للمنتج
يصمم إسكتشات يدوية سريعة لتوضيح الفكرة
يصيغ حسابات التكاليف المبدئية للعملية التصميمية والتنفيذية
يستخدم الكمبيوتر والبرامج المتخصصة
يجيد التعامل مع االجهزة و الماكينات في مجال طباعة و صباغة
المنسوجات
ينظم العالقة بين التصميم باالتجاهات االقتصادية والثقافية واالجتماعية
في المجتمع
يستنبط المعلومات الخاصة بطباعة المنسوجات و تحليلها
يستنبط المعلومات الخاصة بصباغة و تجهيز المنسوجات و تحليلها
يشارك فى وضع خطط العمل و برامج التشغيل
يحلل األشكال والمنتجات إلى عناصرها األولية
يصمم النماذج كمحاكاة للتصميم و المنتجات
يطبق أساليب الفحص ونظم الجودة
ينفذ التصميم المطلوب طبقا للوظائف واألداء المتوقع
يضع المواصفات التنفيذية في مجال طباعة المنسوجات
يطبق عدد من التجهيزات لخدمة إنتاج المنسوجات
ينظم عمليات الضبط و الصيانة المبدئية و التشغيل لماكينات طباعة
المنسوجات و الصباغة و التجهيز
يضع خطط للتشغيل اآلمن و الدقيق آلالت الطباعة و الصباغة و
التجهيز
يصمم المنتج الطباعي
ينفذ التكرارات و التوزيعات و فصل األلوان للتصميمات الطباعية

 – 20جـ)
 – 22جـ)
 – 21جـ)
 – 23جـ)
 – 24جـ)
 – 25جـ)
 – 20جـ)
 – 27جـ)
 – 28جـ)
 – 29جـ)
 – 10جـ)
 – 12جـ)

 -المهارات العامة :

بالتصميم.
يربط نظم اإلنتاج و النظريات بالعلوم التكنولوجية و التطبيقية المختلفة ارتباطا
بالخواص المطلوبة بالمنتجات واحتياجات المستهلك
يحلل المواصفات الفنية والتنفيذية للمنتجات النسيجية
يحلل األعمال الفنية و التصميمية و طرق نقدها
يحدد المعالجات التي تناسب طبيعة الخامات
يحدد طرق التطبيق المناسبة لطبيعة الخامات
يربط الشكل الطباعي و اللوني بمجال التطبيق.
يحلل العوامل المؤثرة على عملية الصباغة
العوامل المؤثرة على عملية الطباعة
العوامل المؤثرة على عملية التجهيز.
يحدد المشاكل البيئية و اقتراح طرق الحل و المعالجة

 – 11جـ)
 – 13جـ)
 – 2دـ) يطور معارفه و مهاراته بالتعلم الدائم المستمر

 – 1د) يشارك في توزيع المهام و اتخاذ القرار
 – 3د) يجيد تحليل البيانات و اعداد البحوث المختلفة
 – 4د) يجيد العرض الفعال والتواصل

 – 5د)
 – 0د)
 – 7د)
 – 8د)
 – 9د)
 – 20د)

 طرق دعم الطالب(ذوى القدرات
المحدودة والمتميزين)
:

 -معايير القياس

يلتزم بتعليمات التشغيل واشتراطات االمان
والسالمة
يعد التقارير الالزمة للمراحل المختلفة
يجيد ادارة الوقت (اعداد الجداول الزمنية
وتطبيقها).
يجيد احدي اللغات االجنبية الرئيسية
يستخدم تكنولوجيا المعلومات
يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء

ذوى القدرات امل دودة
-6يت عم دع مادى لهذة الفئة راجاة لطبياة اقحالة .
-2مساعدة نذة الفئة ع ى ندما بمساعدة نيئة التدريس او دارة.
-3مراعاة اقحالة النفسية لهذة الفئة عند طلب املساعدة.
-4انظي ماسثرات ارفيهية مد وزارة التالي الاالى.
-5عم لقال مى رياض ى لذوى متياجات اقخاصة فى مال لااب اية
ء -الااب القوى
ب -اقدرى
د -رفد ةقا
انس الطاولةر-سبامة
-1اشرحاكه فى جميد نشطة واملسابقات املتامة فى املاهد مد مراعاة اقحالة ونو
والنشاط املرغوب فى شرحاك فية.
 -7التواص الدائ مد ولى مر اذا استدعى ذلك .
ال ينطبق

عا ة

المرجعية للبرنامج :
 -دليل البرنامج :

متوافر

غيح متوافر

 -نظام المراجعة

متوافر
سنوى

غيح متوافر
ءكثح مال السنة

الدورية للبرنامج :
 مدى توافق الهيكلاألكاديمى للبرنامج مع
المستهدف من التعليم
:

اديمى للبحنامج مد املسنهدف مال التالي ميث يوجد نيئة ادريس ماينين وفقا

يوجد اوافق بين الهيك
للت صصات املطلوبة
 -6ء.م.د ماقسة م مد رجا
 -2م.د عبيح فاروق إبراني
 -3م.د ع ل ءممد ام
 -4م.د نبة عبد امل سال غزا
 -5م.د ءسمال م مد نبوى
 -1م.د /إيمان ص ح مامد
 -7م.م .منة هللا ءسامة ساد
 -1م .م مد ءسامة مسال
 -9م مد م مد عبد الاظي

ءستاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مايد
مايد

ويوجد نيئة ادريس منتدبين وفقا ل متياجات املطلوبة للحصو ع ى املستهدف مال التالي

-6ء.د /شريف مسال عبد الس م
-2م.د /مسال م مد إبراني

 المعوقات اإلداريةوالتنظيمية :

ءستاذ
مدرس

-2عدم اوافر اعات ادرسية مجهزة للم اجرات النظرى اقخاصة بالبحنامج.
 -2مسامة املام املتوفر غيح افيه مد ءعداد الط ب امللت قين بالبحنامج.
.-3عدم اوافر املراجد الهامة اقخاصة بالت ص فى املثتبة
-4عدم كفاية ءع،ال الهيئة املااونة

 -9تقويم الطالب لقياس مدى إكتساب المستهدف من التعليم :
 -أدوات التقييم :

 -المواعيد :

 مالحظات المراجعالخارجى :
(إن وجدت)

ادوات التقييم

م
0
2
3
4
5
6
7
م
0
2
3
4
5
6
7

امتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف وواجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
المالحظة
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز
ادوات التقييم
امتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف وواجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
المالحظة
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

التوقيت
نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي
اسبوعيا
اسبوعيا
اسبوعيا
اسبوعيا
األسبوع 04

رءي املقي النهائي باد مراجاة برنامج طباعة املنسوجات و الصباغة و التجهيز للاام الدراس ي -2061
2067م
عناصر القوة:
-

وجوح الهدف الاام لك مقرر و اتسا ه مد اسرحاايجية الرسالة التاليمية للبحنامج.
اوافق برنامج بكالوريوس طباعة املنسوجات و الصباغة و التجهيز مد املااييح اديمية املتبناة.
قام البحنامج التاليمي ع ى انمية املهارات الفنية و الذننية و إلابتكارية و الاملية و املاارف الاامة للطالب.
اساليب ووسائ التالي و التال متنوعة و اتفق بشك كبيح مد م رجات التالي املستهدفة.
اساليب التقيي و القياس متنوعة و متكاملة و ات ئ مد طبياة املقررات و م رجات التال سوال للمقررات
ذات الطبياة الفنية او املقررات ذات الطبياة الهندسية او التثنولوجية.
املقررات الدراسية الت صصية و التدريب الام ي بالبحنامج متوازن و متنو و متوافق مد املااييح اديمية
القومية.
املقررات الدراسية اتكام فيما بينها مال ميث امل توى الالمي.

عناصر ال،اف:
-

امل توى الالمي لباض املقررات لبحنامج طباعة املنسوجات و الصباغة و التجهيز ي تا الى اطوير ليت ئ و
مستجدات سوق الام .
باض املر اجد املذكورة باملقررات ينقصها الت ديث و التوسد.
عدم وجود آلية مثتوبة ملراجاة و ا ديث املقررات الدراسية او آلية اوضح اةر التغذية الراجاة في وجد

-

-

اقخط التصميمية ل،مان التطور املستمر.
عدم ادرا م رجات تال مناسبة لباض مجاالت الام املست دةة قخريجي البحنامج م ادارات اقدودة –
ادارة التصمي – املواصفات القياسية – س مة البيئة – نظ اللون و آليات التنبؤ اللوني – و غيحنا مال
مست دةات سوق الام .
اساليب التالي و التال ا تا الى افاي انماط مدي ة و غيح اقليدية اواكب التطورات املذنلة م التال
الذاتي و الندوات و اباد اقخبحات مد املراكز الب ية و الالمية املناظرة و امللتقيات و املؤامرات باملشاركة مد
اقدهات الصناعية املانية و املستفيدة.

املقرحمات:
-

اعتماد اجرال مراجاة داخلية للبحنامج ي ،خطة سنوية مفصلة للمراجاات الداخلية للبحنامج باناصره و
م رجااه امل تلفة.
ادريب اع،ال نيئة التدريس و الهيئة املااونة ع ى اعما املراجاات الداخلية للنظام و البحنامج كك .
عم قدنة دائمة لتطوير و ا ديث املناهج لتتناسب مد التطورات السرياة الااملية في نذا الت ص .
التواص الدائ مد رجا الصناعة و سوق الام و الهيئات الب ية و املانية باملجا عال طريق البحواوكوالت
املشرحكة و الندوات و املؤامرات بما قسه في الت ديث و التطوير مد رب مشروعات الت ر بامتياجات
املؤسسات الصناعية.
ا ديث امل توى الالمي لباض مقررات التصمي باجافة ما نو مديث و متطور م املوجة و عل اللون –
ادارة عمليات التصمي – اصمي طباعة مثم ت الزي – املجموعات املتناسقة – التسويق الر مي – و غيحنا.
ا ديث امل توى الالمي لباض املقررات التثنولوجية باجافة م تويات عال مبادئ نندسة النسيج – الثيميال
الت ليلية – اثنولوجيا النانو – و التثنولوجيا اقحيوية.

-

اللغة ي امدى املهارات ساسية قخريج الكليات الاملية لذا يجب إلانتمام بتدريس اللغة و خاصة باملقررات
الت صصية املرابطة بتثنولوجيا الطباعة و الصباغة و التجهيز ميث انها انمي مهارات التواص لدى اقخريج.

-

-

 -20اإلمكانات التعليمية :
 -مدى مالءمة تخصصات

إلى حد ما

مناسب

غير مناسب

أعضاء هيئة التدريس وتوزيع (لماذا؟)
األعباء عليهم طبقاً
إلحتياجات البرنامج :

...............................................................
...............................................................
...............................................................
مناسب

 -المكتبة :

غير مناسب

إلى حد ما

(لماذا؟)
 -عدم اوافر املراجد الهامة اقخاصة بالت ص

 -المعامل :

فى املثتبة

مناسب

إلى حد ما

غير مناسب

(لماذا؟)
 مسامة املام املتوفر غيح افيه مد ءعداد الط ب امللت قين بالبحنامج. -ال يوجد ءمين مام

 -الحاسب اآللى :

 -عدم اوافر باض املواد الثيميائية ال زمة .

مناسب

إلى حد ما

غير مناسب

(لماذا؟)
ال يتم تدريس البرامج المطلوبة التى سوف يستفيد منها الطالب فى التخصص
 مدى التعاون مع جهاتاألعمـال فى تـوفير فرص

يت التااون مد باض جهات عما لتوفيح فرص ادريب للط ب
ويت عم بروااكوالت تااون لتوفيح فرص عم للخرجين

التدريب للطالب :
 -أى متطلبات أخرى

 -يحتاج القسم العادة تجهيز وصيانة قاعاتة الدراسية بما يالئم متطلبات العملية التعليمية

للبرنامج :

.
 يحتاج القسم الى بعض االجهزة المرتبطة بالتخصص)) water bath - Bader –steamer
يحتاج أعضاء هيئة التدريس الى دورات متخصصة فى تحويل المقررات الدراسية الىمقررات الكترونية .

 -22إدارة الجودة والتطوير :
فعال

 نظام المتابعة لجوانبالقصور :

إلى حد ما

غير فعال (لماذا؟)

 نشر ثقافة الجودة على مستوى البرنامج والمعهد وجود نظام تقويم ومراجعة داخلية وخارجية بصورة دوريةللبرنامج ،كما يتم تقويم ومراجعة البرنامج كل خمس سنوات
 تطوير طرق التدريس .مناسب

-إجراءات تطبيق لوائح

إلى حد ما

غير مناسب (لماذا؟)

وقوانين الكلية والجامعة:

-يتم تطبيق اللوائح الخاصة بنسب حضور الطالب فى المقررات الدراسية

 -مدى فاعلية نظـام

مفعل  :فقد قامت أ.م.د /ريهام العناني بأعمال المراجعة الداخلية على برنامج طباعة
ّ

البرنامج :

اعمال المراجعة تم تحديث بعض مقررات البرنامج من حيث المحتوى و المراجع لتالئم

المراجعة الداخليـة فى تطوير المنسوجات و الصباغة و التجهيز للعام الدراسي1020-1025م  ،و بناءاً على نتائج
متطلبات السوق المستحدثة.

 -21مقترحات تطوير التعليم :
 -هيكل البرنامج

( المقررات

ال يوجد

 /الساعات ) :

 مقررات جديدة :التدريب والمهارات :

ال يوجد
 يت ادريب صكيفى للطك ب فكى املصكاند اقخاصكة بالت صكاملارفية واملهنية.

الكسكا ه املزيكد مكال املهكارات

 وجد خطة للتدريب ألع،ال نيئة التدريس ومااونيه و داريين تشتم ع ى متياجكاتالفاليك ككة لتنميك ككة مهك ككارعه فك ككى الب ك ككث الالمك ككى – التك ككدريس -القيك ككادة اديميك ككة – الك ككنظ
واللوائح والقوانين املنظمة – دورات نيئة عتماد واقدودة .
 مقترحات قطاع األعمال لتطوير ال يوجدالبرنامج :

المسئول عن التنفيذ

القسم العلمي

توقيت التنفيذ

العام الدراسي 2109-2108

رئيس مجلس القسم العلمي :أ.م.د /مايسة محمد رضا
منسق البرنامج :أ.د .رمضان عبد الرحمن رمضان

التاريخ :
وكيل المعهد لشئون التعليم و الطالب

أغسطس 1028

