قسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز 2018 -2017

 -1أ
-2أ

يعدد التقسيمات المختلفة لاللياف

أ-3-

يشرح الخواص المطلوبة فى الشعيرات النسجية

أ-4-

يعرف مواد االساس لاللياف الطبيعيةو الصناعيةو المخلقة -

أ -5-يشرح طرق غزل االلياف النسجية
أ -6-يحدد العوامل المؤثرة على جودة الشعيرات النسجية
أ -7-يعدد أنواع االنتاج فى مصانع الغزل
أ -8-يذكر الخواص الميكروسكوبية والكيميائية والحرارية
والميكانيكية وتأثير كل من الحرارة والرطوبة والكائنات الدقيقة على
كل نوع من أنواع االلياف النسجية

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب-1-
ب- 2 -
النسجية
ب-3-

يستنتج تأثير السحب على خواص االلياف النسجية
يميز بين طرق الخلط المناسبة لكل نوع من أنواع الخامات
يستنبط كيفية التحكم فى جودة االلياف النسجية

مقدمه عن تطوير استعمال الخامات النسجيه

التقسيمات واألنواع المختلفة لأللياف .

العناصر المحددة لجودة األقمشة واألنواع المختلفة لألقمشة .

الطرق المختلف للبلمره لتكوين االلياف الصناعيه.

اهم الصفات الكيميائيه ةالفزيائيه لتكوين بوليمر يصلح لصناعه
االلياف النسجيه

تركيب االلياف الصناعيه المختلفه وأهم خصائصها الكيميائية .

امتحان منتصف الفصل الدراسي

مميزات وعيوب االلياف الصناعيه وبعض العمليات التي تجري
علىها وأهم التغيرات الحادثة فيها .

البولي استر تركيبه وخواصه

البولي اميد تركيبه وخواصه

البولي اكريلك تركيبه وخواصه

الياف البولي اوليفين و االلياف المعدنيه والزجاجيه والسيراميك

المطاط الطبيعى الجديد فى االلياف الصناعية

التعريف بالتوصيف ومحتوى المقرر

أ -المعرفة والفهم :

امتحان نهاية الفصل الدراسى
الجديد في االلياف الصناعيه

مصفوفة مقرر (طبيعة ألياف)

يذكر تطور استعمال الخامات النسجية
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مصفوفة مقرر (طبيعة ألياف)
ب -4-يفاضل بين كل من الخواص الفزيائية والكيميائية والميكانيكية
لالنواع المختلفة من الشعيرات النسجية
ب -5-يحلل مميزات وعيوب كل نوع من أنواع االلياف النسجية

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج-1-
النسجية
ج-2-
ج-3-

يستكشف الطالب مشاكل االنتاج المرتبطة بطبيعة االلياف
يجمع بيانات عن االنواع المختلفة من الخامات النسجية
يقدم المناسب منها حسب الغرض من االستخدام النهائى

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
يستخدم التكنولوجيا المتقدمة للتعرف على االحدث فى مجال
د-1-
طبيعة االلياف النسجية
د -2-يقدر على حل مشاكل االنتاج المرتبطة بطبيعة االلياف
النسجية باسلوب علمى
ينقل المعرفة والخبرة المكتسبة أثناء الدراسة الى المجال
د-3-
التطبيقى

أستاذ المادة :م.د /مايسة محمد رضا
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