قسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز 2018-2017

 -1أ

-2أ يشرح القواعد التكنولوجية الالزمة الجراء عمليات طباعة
األقمشة البروتينية والمخلقة
 -3أ يشرح النظريات الميكانيكيه والتفاعالت الكيميائيه لطباعة
االقمشه البروتينية والمخلقة ويشرح طرق تطبيقها.
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1-يحدد خواص المنتج النهائى و يربطها بطرق األنتاج و
الخامات المستخدمة.
ب -2 -يستنج المشاكل البينيه الناتجة من استخدام الصباغات و
الكيماويات فى مجال طباعة األقمشة البروتينية والصناعية والمخلوطة
و يقترح طرق الحل و المعالجة.
يفاضل بين األساليب و الطرق التكنولوجيه بيئيا ً و أقتصاديا ً.
ب-3-
ب -4-يفسر ميكانيكية ارتباط الصبغات و باقى مكونات عجائن الطباعة
على الخامات المختلفة.
جـ  -المهارات المهنية والعملية
يختار متخنات و يحضر عجائن طباعة و يخلط أكثر من متخن
ج-1-
واحد للحصول على خواص طباعية أفضل.
يستخدم المواصفات القياسية لتقييم األقمشة المنتجة.
ج-2-
يتحقق من التجانس اللونى و الثبات على الخامات المطبوعة.
ج-3-
ج -4-يميز بين الصبغات المختلفة فى طباعة االقمشة البروتينية
والمخلقة
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

طرق طباعة األقمشة البروتينية 2

الصبغات المستخدمة 1

المستخدمة 1
الصبغات 1
طرق تثبيت الطباعات

طرق طباعة األقمشة الصناعية والصبغات المستخدمة 1

طرق طباعة األقمشة الصناعية والصبغات المستخدمة 2

امتحان منتصف الفصل الدراسي

التثبيت الحرارى لاللياف الصناعية 1

التثبيت الحرارى لاللياف الصناعية 2

الطباعة المباشرة األقمشة المخلوطة 1

الطباعة المباشرة األقمشة المخلوطة 2

الطباعة باالزالة والمناعة واالقمشة البروتينية المخلوطة 1

الطباعة باالزالة والمناعة واالقمشة البروتينية المخلوطة 2

طرق طباعة األقمشة البروتينية 1
أ -المعرفة والفهم :
يعدد العوامل المؤثرة على كفاءة عمليات الطباعة
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مصفوفة مقرر (تكنولوجيا طباعة)
يتعامل مباشرة مع المراكز البحثية.
د-1-
د -2-يبحث و يحلل النتائج و يستنتج العالقات بين األقمشة و الصبغات
المختلفة.
د -3-يطور معارفه و مهاراته العلميه و العمليه عن طريق التعلم الدائم
المستمر.

أستاذ المادة :أ.د /شريف حسن عبد السالم
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