الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 2018 /2017 -

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى .
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس .
قسم  :طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
نموذج رقم ()12
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي:
2201

الفرقة  /المستوي:
اسم المقرر  :خواص مواد

الفرقة

الثانية
الفصل الدراسى الثانى

التخصص:

عدد الوحدات الدراسية :

اجمالى 4

طباعة المنسوجات
والصباغة والتجهيز

نظري ()2

 -2هدف المقرر :

التعرف على األنواع المختلفه لعسر الماء وطرق التخلص منه  ،المواد

عملي ()2

ذات النشاط السطحى تقسيمها وأنواعها ونظرية تكوينها وطرق تحضيرها

ومعرفة خواص محاليلها المائية باإلضافة إلى االستخدامات المختلفة لها.

 -3المستهدف من تدريس المقرر :
فى نهاية المقرر يكون الطالب قاد ارً على (أن):
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أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1-يشرح نظريات طرق التخلص من عسر الماء والمواد ذات النشاط
السطحى ونظرية تكوين المواد.
أ -2-يصف طرق تحضير المواد ذات النشاط السطحى واستخداماتها
المختلفة فى الصناعة .

أ-3-يتعرف على أحدث ما وصلت الية تكنولوجيا انتاج المواد ذات النشاط
السطحى

ب -المهارات

ب -1-يستنتج العالقة بين المواد المسببة لعسر الماء وطرق إزالتها.

الذهنية :

ب -2-يربط بين المعرفة العملية للمواد ذات النشاط السطحى
واالستخدام األمثل لها اقتصاديا.

ب -3-يالحظ ويقارن بين خواص المواد المختلفة

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

د – المهارات

جـ  1-يستكشف الطالب اهم المواد ذات النشاط السطحى .
جـ  2-يؤدي الطالب التجارب العملية الخاصة بازالة عسر الماء.
ج -3-يراجع دور المواد المختلفة في حمامات الصباغة و التجهيز

د – 1العمل فى مجموعات واتخاذ القرار والقدرة على حل المشكالت من
خالل الحوار.

العامة :

د – 2االتصال واستخدام المعلومات لنقل الخبرات.
د -3-يتحاور ويجرى المناقشات العلمية

المحتويـــات
االسبوع
1

الموضـــــوع
التعريف بالتوصيف ومحتوى المقرر

عدد
الساعات

محاضرة

2

2×1

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية/
عملية
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4

2×1

2×1

3

األنواع المختلفة للشوائب وطرق التخلص

منها

4

2×1

2×1

4

الماء اليسر والعسر وأنواع عسر الماء

4

2×1

2×1

5

األضرار الناتجة عن عسر الماء وكيفية

4

2×1

2×1

2

مصادر الماء المختلفة

الخواص الفزيائية والكميائية للماء

التخلص منها

نظرية تكوين المواد ذات النشاط السطحى

6

المواد ذات النشاط السطحى أنواعها

وتقسيماتها

4

2×1

7

طرق تحضير المواد ذات النشاط السطحى

4

2×1

8

امتحان منتصف الفصل الدراسى (اعمال السنة

4

2×1

9

الصابون والفرق بينه وبين المنظفات

10
11

12

13
14

األنيونية وخواصها واستخداماتها

الصناعية

المواد المكبرتة وطرق تحضيرها المختلفة

4
4
4

المواد ذات النشاط السطحى الكاتيونية و

خواصها

4

التركيب العام لألمالح األمينية ومركبات

األمونيوم الرباعية

المواد ذات النشاط السطحى الممزوجة الشحنة
المواد ذات النشاط السطحى الغير انيونية و

2×1

2×1

2×1

2×1

2×1

2×1

2×1
2×1

-

2×1
2×1

4

2×1

2×1

4

2×1

2×1
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المواد ذات النشاط السطحى المخلوطة وأهم

صفاتها واستخداماتها

15

امتحان نهاية الفصل الدراسى

-

 -5أساليب التعليم
والتعلم

المحاضرة  ,ومناقشات وعروض تعليمية  ,حل المشكالت ,
اجراء بحوث  ,العصف الذهنى .

 -6أساليب التعليم

التعلم التعاونى(تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة).

والتعلم للطالب
ذوى القدرات المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب

أ 1 -مناقشات وتقييم اداء صفى .

المستخدمة

أ 2 -امتحان منتصف الفصل الدراسى .
أ 3 -امتحان نهاية الفصل الدراسى .

ب -التوقيت

ب 1 -اسبوعيا
ب 2 -االسبوع 8
ب 3-األسبوع 15

جـ  -توزيع الدرجات

امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى

 60درجة

%60

مناقشات االبحاث والتقييم الصفى

 20درجة

%20
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امتحان منتصف الفصل الدراسى

 20درجة

%20

اجمالى

 100درجة

%100

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات

كتاب المادة

ب -كتب ملزمة
جـ  -كتب مقترحة

 -1أحمد مدحت إسالم – مصطفى محمود عمارة :أسـس الكيميـاء
العامة وغير العضوية –:الطبعة األولى – دار الفكـر العربـ –
القاهرة – .2000
 -2أحمــد رضــا الجمــل :خ ـواص م ـواد– مطــابع الــدار الهندســية –
.2005
 -3محمـــد عـــويس إبـــراهيم :تحضـــير األقمشـــة– مطـــابع مصـــر –
القاهرة – .2006
 -4محمـــد أحمـــد خليـــل :المـــاء فـــ الصـــناعة –– مطـــابع الـــدار
الهندسية – .2004
 -5رضــوان صــدق فــر  :التحاليــل الطبيعيــة والكيميائيــة للزيــوت
والدهون – -المكتبة األكاديمية – الطبعة األولى – .1995
 -6محمد إسماعيل عمر :تكنولوجيا صـناعة الصـابون والمنظفـات
الصناعية –– دار الفكر العرب – القاهرة – .2005
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