جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي .
كلية  /معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس .
قسم  :المالبس الجاهزة .

خطة تحسين
برنامج قسم المالبس الجاهزة
عن العام الدراسي1028 – 1027
للعام الدراسي 1029-1028م

مجاالت التطوير
A

المقرر (أهداف،

محتويات ،اسلوب تعليم)

توقيت

توصيف التطوير

التطوير

المسؤول عن
التنفيذ

 بعض المقررات الدراسية :
 -2أساسيييييات تصييييميم المالبييييس الجيييياهز

 ، 2202تصييييميم مالبيييييس ، 2201 -

تصيييييييييييييييييييميم مالبيييييييييييييييييييس  ، 1202 -تصيييييييييييييييييييميم مالبيييييييييييييييييييس ، 2203 -
مادة تصميم مالبس : 3204 -

_ زيادة التمارين والتطبيقات إلتاحة تدريب الطالب بشكل كاف على موضوعات املقرر .
_ توفري مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة حملتوى املقرر .
العام الجامعي
_ العمل على إثارة املنافسة بني الطالب من خالل املشاريع التطبيقيه "الفردية واجلماعية" .
_ إستخدام متارين وتطبيقات متنوعةة حةي يتثةل للطةالب التةدرب بشةكل كةاف علةى موضةوعات
1029/1028م
املقرر .
_ إعالن أهداف املقرر واملعارف واملهارات الي صمم لتطويرها منذ البداية .
 -2تكنولوجييييييا نتيييييا المالبيييييس

 ، 1202تكنولوجييييييا نتيييييا المالبيييييس

، 2202

تكنولوجيييييييا نتييييييا المالبييييييس  ، 3202تكنولوجيييييييا نتييييييا التريكييييييو ، 2223

تكنولوجيا صباغة وتجهيز المالبس : 2101
_ إعالن أهداف املقرر واملعارف واملهارات الي صمم لتطويرها منذ البداية .

أستاذ المادة

_ توفري مصادر تعليمية حديثة حملتوى املقرر .

_ إضافة متارين وتطبيقات متنوعةة تسةاعد الطةالب علةى التةدريب بشةكل كةاف علةى موضةوعات
املقرر .
 -3آالت المالبيييييييييييس الجييييييييييياهزة
التطريز

 ، 2207آالت المالبيييييييييييس الجييييييييييياهزة

: 1208

_ العمل على أن يتناسب حمتوى املقرر مع املدة الزمنية املخصصه له .
_ عرض فيديوهات تعليمية حملتوى املقرر .
_ إعالن أهداف املقرر واملعارف واملهارات الي صمم لتطويرها منذ البداية .
 -4تكنولوجيا الباترونات  ، 2220-تكنولوجيا الباترونات: 1220 -

_ تطوير اهداف املقرر واملعارف واملهارات بشكل معاصر ملزيد من التقدم .
_ إعالن أهداف املقرر واملعارف واملهارات الي صمم لتطويرها منذ البداية .
 -5علم اللون وتطبيقاته

3222

_ عرض فيديوهات تعليمية حملتوى املقرر .
 -2دارة وتسويق المالبس –  ، 1221دارة وتسويق المالبس – . 2221

_ عرض فيديوهات تعليمية حملتوى املقرر .
_ توفري مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة حملتوى املقرر .

، 3207

 -7قياسات ومراقبة جودة

 ، 2209قياسات ومراقبة جودة

: 3209

_ إعالن أهداف املقرر واملعارف واملهارات منذ البداية .
_ توفري مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة حملتوى املقرر .
_ العمل على إثارة املنافسة بني الطالب من خالل املشاريع التطبيقيه "الفردية واجلماعية".
_ تطوير اهداف املقرر واملعارف واملهارات بشكل معاصر ملزيد من التقدم .
 أسلوب التعليم والتعلم :

 ارسةةال الطةةالب اا مصةةاصع متخصصةةة ال سةةال املالبةةو اجلةةاهزة للتواصةةل والةرب بةةني املةةنهواملطلوب تنفيذه مبهارة مثل  :مصنع مسر ستايل للعباءات اخلليجية ومصةنع كوكةب الشةر
باهلرم .

B

المحاضر والهيئة المعاونة

إدارة المعهد

 تعني عدد " "1هيئة معاوصة بقسم املالبو اجلاهزة ليتناسب مع أعداد الطالب بالقسم. -إستخدام وسائل تعليمية "جهاز داتا شو  ،أفالم تعليمية" .

 رب املادة العلمية للمقرر مبجاالت احلياة والتطبيق العلمى ._ تشةةجيع احملاضةةر للطةةالب علةةى التعلةةيم الةةذال ويوضةةو كيفيةةة احلصةةول عل ة معلومةةات مةةن
مصادر علمية متنوعة .
 -إتاحة احملاضر فرص متساوية للطالب ال طرح األسئلة والتعبري عن آرائهم .

العام الجامعي
1029/1028

أستاذ المادة

 -اإلستفادة من الساعات املكتبية ال الرد على إستفسارات الطالب .

 يدريب احملاضر الطالب على األسئلة ويعلنهم بنتائ اإلختبارات ومناقشتهم ال صتائالتقييم .

C

أساليب التقييم

 تعيني هيئة معاوصة ذات خربة باملقررات وحي تتناسب مع عدد الطالببالقسم .
 -إستخدام طر متنوعة للتقييم "تقارير" .

 -اإلعالن عن مواعيد إجراءات اإلختبارات قبلها بشكل كاف .

 تطوير التكاليف والواجبات الي يتم التقييم بناء عليها حبيث تتناسب معحمتوى املقرر وأهدافة " مبادة تكنولوجيا الباتروصات أوىل .
 إستخدام أساليب للتقييم متيز الفرو الفردية بني الطالب مثل "املالحظة ،التقومي الشخصى للطالب" .
 -مناقشة صتائ التقييم مع الطالب .

 تركيز اإلختبارات النظرية واملناقشات على اجلواصب الفكرية والعملية اخلاصةبأهداف املقرر.

العام الجامعي
1029/1028

أستاذ المادة

D

القاعات الدراسية والمعامل

 تةةوفري عةةدد  )8جهةةاز حاسةةب آا وعةةدد  )8كرس ة حاسةةب اا بقسةةماملالبو اجلاهزة وموصفاته كالتاىل :
Dell XPS 8700 Desktop , Intel Core i7 , 16GB RAM ,
2TB HDD , 2GB GPU , Windows 7 .

 طابعةةة  HP LaserJet Pro P1102داخ ةةل قس ةةم املالب ةةوقاعة .)202
 توفري برام للتطريز االا تتوافق مع املنه املتخصص مثل  :برصام ويلكةمللتطريز االا صسخة مرخصة .
 توفري ماكينات تطريز آىل لتنفيذ اجلزء التطبيق بشكل اسهل مثل  :ماكينةمايا .
 تةةوفري عةةدد  Data show )3داخةةل قاعةةات ""202،203،202اخلاصة بقسم املالبو اجلاهزة .
 -توفري و صياصة فيش الكهرباء الستيعاب عدد املاكينات داخل القسم .

 توفري Smart.boardسبورة التفاعلية) ال القاعةه 203وذلة لتسةهيلتفاعل الطالب مع املقررات والتطبيق عليها .
 -توفري وتفعيل األصرتصت داخل قاعات تدريو قسم املالبو اجلاهزة .

العام الجامعي
1029/1028

إدارة المعهد

 المكتبة :

 إض ةةافة ع ةةدد  )6م ةةن احلاس ةةبات اآللي ةةة باملكتب ةةة وربطه ة ةا بش ةةبكة اتص ةةالباملواقع البحثية ملساعدة الطالب للوصول إا كل ما هو حديث.
 دعةم املكتبةة الرقميةة،باملراجع املتخصصةة بأحةدص صةيحات املوضةة وصشةرمعلوماهتا عل شبكة اإلصرتصت.

 إصش ة ةةاء قاع ة ةةدة بياص ة ةةات ل ة ةةالت ال ة ةةاالت املختلف ة ةةة للط ة ةةالب ،والبح ة ةةوصوالدراسات واملؤمترات الدولية وإتاحتها للباحثني وأعااء هيئة التدريو.
 توفري مراجع ودوريات علمية تتسم باحلداثة ويسهل إستعاراهتا وإستخدامها مد فرتة العمل باملكتبة حيت الساعة  2.30مساءً .إعداد خطة التحســــــــــــــــــــــين :

م.د  /نهال عفيفى محمد .
م.د  /شادى سيف الدين .

القائم بأعمال مجلس القسـم العلمى :

أ .م.د  /ريهام يوسف العنانى .

منسق البرنامـــــــــــــــــــــــــــــج :

أ.د  /رمضان عبد الرحمن رمضان .
م.د  /نهال عفيفى محمد .

التاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  :أغسطس 2018م .

