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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:

اسم المقرر :

تك طباعة األقمشة البروتينية

2114

والمخلقة

التخصص :طباعة
المنسوجات

عدد الوحدات الدراسية  :نظري ()2

 -1هدف المقرر :

المستوي :الرابعة

الفرقة /
الفصل الدراسى األول
عملي ()4

اجمالي6 :
اكساب الطالب المعارف والمفاهيم والمهارات العلمية في مجال طباعة االقمشة البروتينية
والصناعية والمخلوطة بالطرق واالساليب المختلفة

 -3المستهدف من تدريس المقرر :
أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن:

أ -المعلومات
والمفاهيم :

-1أ -يعدد العوامل المؤثرة على كفاءة عمليات الطباعة
-2أ -يشرح القواعد التكنولوجية الالزمة الجراء عمليات طباعة األقمشة البروتينية
والمخلقة
-3أ -يشرح النظريات الميكانيكيه والتفاعالت الكيميائيه لطباعة االقمشه البروتينية

والمخلقة ويشرح طرق تطبيقها.
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ب -المهارات
الذهنية :

-1ب -يحدد خواص المنتج النهائى و يربطها بطرق األنتاج و الخامات المستخدمة.
-2ب -يستنج المشاكل البينيه الناتجة من استخدام الصباغات و الكيماويات فى مجال
طباعة األقمشة البروتينية والصناعية والمخلوطة و يقترح طرق الحل و المعالجة.
-3ب -يفاضل بين األساليب و الطرق التكنولوجيه بيئيا ً و أقتصاديا ً.

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :
د – المهارات
العامة :

-4ب -يفسر ميكانيكية ارتباط الصبغات و باقى مكونات عجائن الطباعة على الخامات
المختلفة.
-1ج -يختار متخنات و يحضر عجائن طباعة و يخلط أكثر من متخن واحد للحصول
على خواص طباعية أفضل.
-2ج -يستخدم المواصفات القياسية لتقييم األقمشة المنتجة.
-3ج -يتحقق من التجانس اللونى و الثبات على الخامات المطبوعة.
-4ج -يميز بين الصبغات المختلفة فى طباعة االقمشة البروتينية والمخلقة
-1د -يتعامل مباشرة مع المراكز البحثية.
 -2د -يبحث و يحلل النتائج و يستنتج العالقات بين األقمشة و الصبغات المختلفة.
-3د -يطور معارفه و مهاراته العلميه و العمليه عن طريق التعلم الدائم المستمر.

 -4محتوي المقرر :

المحتويـــات
األسبوع

الموضـــــوع

عدد
الساعات

محاضرة

عملي

2

طرق طباعة األقمشة البروتينية2

6

1×2

4 ×2

1

طرق طباعة األقمشة البروتينية1
الصبغات المستخدمة 2

6

1×2

4 ×2

6

1×2

4 ×2

4

الصبغات المستخدمة1

6

1×2

4 ×2

5

طرق تثبيت الطباعات2

6

1×2

4 ×2

6

طرق تثبيت الطباعات1

6

1×2

4 ×2

7

طرق طباعة األقمشة الصناعية

6

1×2

4 ×2

3

والصبغات المستخدمة 2
8

أمتحان أعمال سنة

6

9

طرق طباعة األقمشة الصناعية

6

4 ×2

1×2
1×2

4×2

1×2

4×2

والصبغات المستخدمة 1
20

التثبيت الحرارى لاللياف
الصناعية 2

6
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التثبيت الحرارى لاللياف

22

1×2

6

4×2

الصناعية 1
الطباعة المباشرة األقمشة

21

1×2

6

4×2

المخلوطة 2
الطباعة المباشرة األقمشة

23

1×2

6

4×2

المخلوطة 1
الطباعة باالزالة والمناعة

24

1×2

6

4×2

واالقمشة البروتينية المخلوطة 2
25

 -5أساليب التعليم
والتعلم
 -6أساليب التعليم

-

امتحان نهاية الفصل الدراسي

-

-

 المحاضرات النظرية . مناقشات وعروض تعليمية -تجارب معملية

 -التعلم التعاوني (تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة).

والتعلم للطالب
ذوى القدرات

المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

ب -التوقيت
جـ  -توزيع الدرجات

امتحان شفوى

14-8

8

نهاية الفصل
الدراسى

% 11

% 41

%01

(منتصف الفصل
الدراسي)

كل اسبوع
% 11

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات

امتحان تحريري

أمتحان نهاية
الفصل الدراسي

االجمالى :
%111
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ب -كتب ملزمة

جـ  -كتب مقترحة
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د -دوريات علمية
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أو نشرات  ...الخ
 -9التسهيالت واالمكانات الالزمة للتعليم
1ـ يجب توافراالجهزة والخامات والمواد الكيميائية الالزمة للطباعة
2ـ يجب توفير الدوريات العلمية والمراجع الحديثة بمكتبة الكلية ليستعين بها الطلبة فى دراستهم

أستاذ المادة  :أ.د  /شريف حسن عبد السالم
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.م.د /مايسة محمد رضا

