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جامؼة /اكادٌمٍة َ:زاري انتؼهٍم انؼانً
انمؼٍذ انؼانً نهفىُن انتطبٍقًٍ -انتجمغ انخامس
قسم  :طباػً انمىسُجات َانصباغً َانتجٍٍس

ًَىرج سقى ()21
رىصُف يقشس دساسٍ
 -2ثُبَبد انًقشس
انشيض
انكىدٌ1222:
انزخصص:طجبعخ
انًُسىجبد
ٌ -2ذف انمقرر :

اسى انًقشس  :ركُىنىجُب انصجبغخ

انفشقخ /
انًسزىٌ:انثبنثخ/انفصم
انذساسً االول

عذد انىحذاد انذساسُخ  :اجًبنً (َ )6ظشٌ ( +) 1عًهٍ () 4

أكساب الطالب المعارف والمهارات العممية لطرق صباغة كل من األلياف

القطنية بالصبغات النشطة واأللياف الصوفية بالصبغات النشطة و الصبغات

الحامضية.

 -3انمستٍذف مه تذرٌس انمقرر  :أن ٌكُن انطانب قادرا ػهى أن:

أ -انمؼرفة َانفٍم  :أ -2-يشرح طبيعة التركيب الكيميائى لمصبغات المختمفة و عالقة ذلك
بخواصها نظريا وطرق تفاعمها مع األلياف.
أ-2-يذكر طرق وميكانيكية صباغة األلياف السميموزية والبروتينية اثناء
المحاضرات النظرية.

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزعهُى واالعزًبد 1028 /1027 -

أ -3-يعدد أحدث طرق صباغة األلياف وتطبيقاتها العممية.

ة -انًهبساد

ة -2-يالحظ الفروق بين الصبغات المختمفة وطرق تطبيقها نظريا.

انزهُُخ :

ب -2-يحمل ميكانيكية عممية الصباغة نظريا.
ب-3-يستنتج أهمية و دور العوامل المؤثرة عمى نجاح عممية الصباغة .
ب-4-يتنبأ باجابات نموذجية لالسئمة المرتبطة بالمنهج فى صورة "بنك اسئمة" عمى
مدى المحاضرات النظرية.

جـ  -المهارات
المهنية
الخاصة
بالمقرر :

ج -1-يقوم باجراء عمميات الصباغة بالصورة العممية فى المحاضرات العممية.

ج -2-يميز الفرق بين الصبغات المختمفة وطرق تطبيقها عمى األلياف المختمفة
عمميا.
ج -3-يقيم العيوب و المشاكل الناتجة أثناء و بعد عممية الصباغة.

د -1-يجيد استخدام االجهزة و االدوات المعممية اثناء اجراء التجارب العممية.

د  -المها ارت
العامة والقابمة

لمنقل:

د -2-يعمل فى فريق من خالل تنظيم الزيارات الميدانية لممصانع المرتبطة نشاطها
بالمنهج.

د-3-يستخدم احدث الطرق البحثية لموصول الى احدث االبحاث المرتبطة بالمنهج
الدراسى.

د-4-يكتسب مهارة حل المشكالت التي تظهر عند التجارب العممية في الصباغة.
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 -5أسبنُت انزعهُى
وانزعهى

 -1-5محاضرات.
 -2-5تجارب معممية .
-3-5مناقشات وعروض تعميمية .

-4-5إجراء بحوث.
 -6أساليب التعميم

 -1التعميم التعاونى

والتعمم لمطالب

 -1محاضرة (فى الساعات المكتبية)

ذوى القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت

جـ  -توزيع الدرجات

ادواد انزقُُى
امتحان وظري (وٍاٌة انفصم انذراسً)
امتحان اػمال انسىة (مىتصف انفصم انذراسً)
مىاقشات َتقٍٍم أداء صفً
ادواد انزقُُى
امتحان وظري
امتحان اػمال انسىة
(مىتصف انفصم انذراسً)
مىاقشات َتقٍٍم أداء صفً

انزىقُذ
وٍاٌة انفصم انذراسً
االسبُع 8
اسبُػٍا

امتحان وٍاٌة انفصم انذراسً  09درجة
 29درجات
مىاقشات َتقٍٍم أداء صفً
أػمال انسىة /انفصم انذراسى  29درجة
 29درجة
انبحث

()%69
()%49
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 059درجة

انمجمُع

()%099

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -يزكشاد

مذكرة صباغة األلياف السميموزيةوانجشورُُُخ

ب -كتب ممزمة
جـ  -كتب مقترحة

1-K.Hunger, "Industrial Dyes chemistry,
Properties, Applications", WILEY-VCH,
Germany, (2003).
2- John Shore, "coloants and
auxiliaries", second Edition, society of
dyers and colo-urists, England (2002).

د -دوريات عممية

1- Colouration Technology .

أو نشرات  ...الخ

2-AATCC review.
Textile Research Journal -1
4-science direct

 -9انزسهُالد و االيكبَبد انالصيخ:
معمل مناسب مجهز الجراء التجارب.
خامات نسجية وصبغات مالئمة.
قاعة محاضرات مجهزة.
Data show

أسزبر انًبدح  :و.د  /هجخ عجذ انًحسٍ غضال
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