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جامؼة /اكادٌمٍة َزاري التؼلٍم الؼالً
المؼٍذ الؼالً للفىُن التطبٍقًٍ -التجمغ الخامس
قسم  :طباػً المىسُجات َالصباغً َالتجٍٍس
نوىرج سقن()21

رىصٍف هقشس دساسً
 -2ثٍبنبد الوقشس
الشهض
الكىدي2101:
الزخصص:

طباعة

اسن الوقشس :

فحص ومراقبة جودة

الفشقخ  /الوسزىي:

الثالثة

/الفصل الدراسى االول

ػذد الىحذاد الذساسٍخ  :اجوبلى ( )3نظشي ( + ) 1ػولً ( )1

المنسوجات

ٌ -2ذف المقرر :

اكساب الطالب ميارة معرفة الطرق القياسية المتبعة إلختبار الخواص الطبيعية

والميكانيكية لأللياف واألقمشة السيميولوزية قبل وبعد إجراء العمميات التحضيرية عمييا

من (إزالة بوش – تبييض -وغيرىا)

 -3المستٍذف مه تذرٌس المقرر :

أ -المؼلُمات
َالمفاٌٍم :

أ1

فى نياية المقرر يكون الطالب قادر عمى أن:

يعدد طرق إختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية لأللياف واألقمشة السيميولوزية

أ 2يشرح كيفية فحص وتقييم جودة العمميات التحضيرية التى تم إجراءىا عمى
األقمشة السيميولوزية
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أٌ -2زكش الطشق الوخزلفه لفحص االقوشه السلٍلىصٌه

ة -الوهبساد

ب)1

يميز بين األساليب التقميدية و الحديثة فى فحص ومراقبة جودة األقمشة السيميولوزية

الزهنٍخ :

ب)2

يحدد المشاكالت التى تواجيو أثناء فحص األقمشة ومراقبة جودتيا

ب  )3يحمل نتائج فحص ومراقبة جودة االقمشة و يعرضيا باسموب عممى

جـ  -الميارات
المينية الخاصة
بالمقرر :

يكون الطالب قادر عمى ان:
ت)1

يعرض الخواص الطبيعية والميكانيكية لاللياف واالقمشة السيميولوزية قبل وبعد إجراء
العمميات التحضيرية عمييا

ت)2

يجمع المعمومات عن أحدث األساليب واألجيزة المستخدمة فى فحص وم ارقبة جودة
األقمشة السيميولوزية

ت )3

يراجع جودة األقمشة عمميا بالفحص والمراقبة ويحدد نسبة جودة األقمشة أو مدى
فاعمية عممية تحضيرية بعينيا

د – الوهبساد
الؼبهخ :

فى نياية المقرريكون الطالب قادر عمى ان:
ث)1

يتواصل مع األدوات التكنولوجية الحديثة فى مجال فحص ومراقبة جودة االقمشة
السيميولوزية

ث)2

يحل المشكالت التى تقابمو بالرجوع إلى ما تعممو وما جمعو من معمومات

ث)3

يعمل فى فريق مع زمالئو أثناء جمع المادة العممية واجراء التجارب العممية
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 -3هحزىي الوقشس
:

الوحزىٌـــبد
األسجىع

2
1

الوىضـــــىع
المقصود بمراقبو الجوده
المقصود بمراقبو الجوده

2

أختبار الخواص الطبيعية

3

أختبار الخواص الطبيعية

4

الطرق القياسيو الختبار خواص

5

الطرق القياسيو الختبار خواص

7

الطرق االرشادية لمراقبة جودة

ػذد
السبػبد

هحبضشح

ػولً

3

1×2

1×2

3

1×2

1×2

3

1×2

1×2

والميكانيكية لألقمشة

1×2

3

1×2

والميكانيكية لألقمشة

1×2

3

1×2

االقمشة بعد تحضيرىا

1×2

3

1×2

االقمشة بعد تحضيرىا

1×2

3

العمميات التحضيرية
8

أهزحبى هنزصف الفصل الذساسى

3

1×2

9

مراجعة عامة

3

20

العيوب الناتجة اثناء العمميات

3

1×2
1×2

22

العيوب الناتجة اثناء العمميات

21

القياسات المستخدمة لتحديد

22

القياسات المستخدمة لتحديد

23

هشاجؼخ شبهلخ

24

اهزحبى نهبٌخ الفصل الذساسً

التحضيرية وكيفية حميا

1×2

3

التحضيرية وكيفية حميا

1×2

3

جودة العمميات التحضيرية

1×2

3

جودة العمميات التحضيرية

1×2

3
-

-

1×2
1×2
1×2
1×2
1×2
1×2
1×2
-
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 -هحبضشاد

 -4أسبلٍت
الزؼلٍن والزؼلن

 هنبقشبد وػشوض رؼلٍوٍخ إجشاء ثحىس -هشبسٌغ رطجٍقٍخ

 -6أساليب

محاضرات (فى الساعات المكتبية)

التعميم والتعمم

التعمم التعاونى

لمطالب

ذوى القدرات

المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

ب -التوقيت

جـ  -توزيع
الدرجات

ادواد الزقٍٍن
امتحان وظري (وٍاٌة الفصل الذراسً)
امتحان اػمال السىة (مىتصف الفصل الذراسً)
مىاقشات َتقٍٍم أداء صفً
ادواد الزقٍٍن
امتحان وظري
امتحان اػمال السىة
(مىتصف الفصل الذراسً)
مىاقشات َتقٍٍم أداء صفً

الزىقٍذ
االسبُع 51
االسبُع 8
اسبُػٍا

امتحان وٍاٌة الفصل الذراسً
مىاقشات َتقٍٍم أداء صفً
أػمال السىة /الفصل الذراسى
البحث
المجمُع

%06
% 56
% 56
% 26
%566
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