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أ 2-يعدد أوجه األختالف بين األلياف الطبيعية والصناعية
أ 3-يذكر خصائص كل نوع من األلياف.
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب 1-يميز المشاكل التى تواجهه أثناء التعامل كيميائيا مع الخامة
ويعطى حلول لها.
ب 2-يقارن بين أنواع االلياف النسجية المختلفة
ب 3-يالحظ الفرق بين األلياف الطبيعية بعضها البعض و كذلك األلياف
الصناعية من حيث الخواص و التركيب الكيميائى.
ب -4-يستنتج ت أثير اختالف التركيب الكيميائى على خواص االلياف
الكيميائية.
جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج 1-يستكشف األنواع المختلفة لأللياف
ج -يميز طرق التحليل المختلفة لاللياف الطبيعية والصناعية كيميائيا
ج -يستعمل االلياف النسجية تبعا لتركيبها الكيميائى.
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د1-

تحليل البيانات وإعداد بحث علمى .

األلياف السليوزية والتركيب الكيميائى
للقطن
القطن خواصه و استعماالته

األلياف السليولوزية المحولة (رايون
الفسكوز خواصها و استعماالتها)
األلياف السليولوزية المحولة (رايون
األسيتات خواصها و استعماالتها)
األلياف البروتينية والتركيب الكيميائى
الصوف
تقييم منتصف العام الدراسي

خواص الصوف و أستعماالته

التركيب الكيميائى للحرير و خواصه
و استعماالته
األلياف التركيبية و طرق البلمرة

ألياف البولى أميد

ألياف البولى أستر

ألياف البولى أكريليك

امتحان نهاية الفصل الدراسى

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

تمارين تطبيقية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

التقويم الشخصي للطالب

تعريف بتوصيف المادة والمنهج
التقسيم العام لأللياف و نظرية
تكوينها
دراسة الخواص
العامة لأللياف و
طرق الكشف عنها
أ -المعرفة والفهم :
أ 1-يشرح التركيبات الكيميائية والخواص الكيميائية لأللياف الطبيعية
والصناعية.

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر (كيمياء

ألياف)

كود /

1109

الفرقة /

األولى
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مصفوفة مقرر (كيمياء
د 2-يقود فريق عمل
د 3-يجيد إدارة الوقت وإعداد الجداول الزمنية .
د-4-توصيل المعلومات لالخر والقدرة على التواصل.

أستاذ المادة :م.د /هبة عبد املحسن أحمد غزال

ألياف)

كود /

1109

الفرقة /
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