الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد – 1028 /1027

نموذج ()21

جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد

:المعهد العالي للفنون التطبيقية

قسم

 :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
توصيف مقرر دراسي للعام الجامعى 1028-1027

 -2بيانات المقرر
الرمز الكودي:
7207
التخصص:طباعة
المنسوجات
 -1هدف المقرر :

اسم المقرر  :آالت الصباغة و
التجهيز

الفرقة /المستوى :الفرقة
الرابعة
الفصل الدراسى الثاني

عدد الوحدات الدراسية  :نظري ( ) 1

عملي ( ) -

اجمالي1 :
اكساب الطالب بعض المعارف والمهارات الخاصة بماكينات
الصباغة والتجهيز من حيث التركيب وطريقة التشغيل ومدى كفاءة
هذه الماكينات واكساب الطالب اتجاها ايجابيا فى حل مشاكل االنتاج
الخاصة بهذه الماكينات

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :ان يكون الطالب في نهاية دراسته للمقرر قادرًا ان:

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -2-يذكر التطبيقات المتعلقة بصباغة و تجهيز المنسوجات .
أ -1-يذكر الماكينات المستخدمة في صباغة و تجهيز المنسوجات و كيفية
إدارتها و المشاكل التي يمكن حدوثها و كيفية معالجتها.
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أ -3-يعدد الخطوات المختلفة لإلنتاج و تطويره في صباغة و تجهيز
المنسوجات و إستراتيجية تقييم المنتج.

ب -المهارات

ب -2-يط ّور قدرة الطالب على التفكير المنطقي و اإلستيعاب.

الذهنية :

ب -1 -يقوم بالربط بين المعرفة العلمية و التنفيذ الفعلي.
ب -3-يستنتج الطالب المشكالت وطريقه حلها

جـ  -المهارات

ج -2-يراجع تشغيل و ضبط ماكينات صباغة و تجهيز المنسوجات.
ج -1-يراجع صيانة و دقة ماكينات اإلنتاج.

المهنية الخاصة

ج -3-يحدد الماكينات المستخدمه لكل مرحله

د – المهارات

د -2-يلتزم بتعليمات التشغيل و إشتراطات األمان و السالمة.

العامة :

د -1-يستخدم الماكينات المتاحه في اكترمن طريقه تشغيل مختلفه

بالمقرر :

د -3-يحدد مواصفات الماكينات في كل مرحله

 -7محتوي المقرر :

األسبوع

الموضـــــوع

عدد
الساعات

محاضرة

2

المحاضره االولي للتعريف بالجوده

1

1×2

-

1

ماكينات الصباغة التى يتحرك
فيها المحلول مع ثبات الخامة2

1

1×2

-

3

ماكينات الصباغة التى يتحرك

1

1×2

-

عملي

فيها المحلول مع ثبات الخامة 1
7
5
6
7

ماكينات الصباغة التى يتحرك
فيها المحلول مع ثبات الخامة 3
ماكينات الصباغة التى يتحرك
فيها الخامات مع ثبات محاليل
الصباغة 2
ماكينات الصباغة التى يتحرك
فيها الخامات مع ثبات محاليل
الصباغة 1
ماكينات صباغة االقمشة مفرودة

1

1×2

-

1

1×2

-

1

1×2

-

1

1×2

-

العرض 2
8

أمتحان أعمال سنة

1

1×2

-

9

ماكينات صباغة االقمشة مفرودة

1

1×2

-

العرض 1
20

ماكينات الصباغة المستمرة

1

1×2

-
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 -5أساليب التعليم
والتعلم

22

ماكينات صباغة الشلل

1

1×2

-

21

ماكينات صباغة الخيوط

1

1×2

-

23

ماكينات صباغة التريكو

1

1×2

-

27

ماكينات صباغة المالبس
الجاهزة

1

1×2

-

25

امتحان نهاية الفصل الدراسي

-

-

-

 محاضرات مناقشات وعروض تعليمية إجراء بحوث زيارات ميدانية -التعلم التعاوني

 -6أساليب التعليم

والتعلم للطالب

 محاضرات في الساعات المكتبية -التعلم التعاوني (تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة)

ذوى القدرات المحدودة

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت

 امتحان نظري (نهاية الفصل الدراسي) امتحان منتصف الفصل الدراسي مناقشات وتقييم أداء صفي اختبار شفوياألسلوب
امتحان نظري
أمتحان أعمال سنه
مناقشات وتقييم أداء صفي

التوقيت
األسبوع ( 25نهاية الفصل الدراسي)
األسبوع 8
اسبوعيا
اسبوعيا

جـ  -توزيع الدرجات

اختبار شفوي
امتحان نهاية الفصل الدراسي
االمتحان الدورى (شفوي)
أعمال السنة منتصف الفصل الدراسى
البحث
المجموع

()%60
% 21
()%70
%21
% 21
()%200
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:  قائمة الكتب الدراسية والمراجع-8
 مذكرات-أ
-) ماكينات صباغة وطباعة وتجهيزز المنسزوجات (الجززء الثزانى: وجيه أحمد عبد هللا
. 2999-جامعة حلوان

-E.R. Trotman, "Dyes and Chem. Tech. of Textile Fibers"
,Edward Arnold,London(1990).
-V.A. Shenai , "Tech. of Printing ," Vol. IV ,(1990).
- John Shore, "Colorants and Auxiliaries", 2nd Edition,
Society of Dyers & Colorists, England (2008).
- Arthur Broadbent, "Basic Principles of Textile Coloration",
Society of Dyers & Colorists, England (2001).

1-Colourage,"Textile Machinary"
2-Colarent
3-info@ssm.ch
4-info@erensan.com.tr

 كتب ملزمة-ب
 كتب مقترحة- جـ

 دوريات علمية-د
 الخ... أو نشرات
 مايسة محمد رضا/ د.م. أ: أستاذ المادة

 مايسة محمد رضا/ د.م.أ: رئيس مجلس القسم العلمي

