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 (21ًوىرج سقن )

 خبهؼت الوٌىفُت 

 كلُت : االقخصبد الوٌزلٍ 

  قسن : الوالبس والٌسُح

  مقرر دراسً توصٌف

  م0319-0303للعام الجامعً 

 بٌانات المقرر -1

اسم المقرر :  اختبار وفحص  C323الرمز الكودى : 

 النسٌج

الفرقة / المستوى : الثالثة / 

 الثانً

 عملى                عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى والنسٌجالتخصص : المالبس 

 

 هدف المقرر : -0

 

 

 

 

 بنهاية هذا المقرر يكون الخريج قادرا عمى ان 
لخلبُت  الخخببس وفحص الٌسُح َذَش الوىاسد الوخبحت 2-2

 واالسش الوشحبطت بخخصص الٌسُح احخُبخبث االفشاد 

غ للودخو اخخببس وفحص الٌسُح َقذم خذهبث  2-3

 والٌسُحالوالبس والوسخهلكُي فً هدبالث 

الوشحبطت ببخخببس  َسخخذم االدواث والخبهبث   2-5

 الٌسُحىلىخُب الحذَثت فً هدبل وفقب للخكٌوفحص الٌسُح 

0 0 
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ببسخخذام  ًئبئح اخخببس وفحص  الٌسُح َطبق  2-21

والٌسدُبث ػولُبث الخصوُن والخٌفُز واًخبج الوالبس 

 لخلبُت احخُبخبث الوسخهلكُي

 
 

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -0

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

 

 

  -بنهاٌة تدرٌس المقرر ٌكون الطالب قادرا علً أن:
 

كٌفٌة تحدٌد نوعٌة   النسجٌة خاماتانواع ال ًتعرف علٌ .1
 الخامة  

نوع التركٌب  وكٌفٌة تحدٌد اتجاه السداء واللحمة ٌوضح . .0
 النسجً للعٌنة

 الخٌوطو االختبارات المعملٌة الخاصة بالشعٌرات ٌشرح .0
 االقمشة وتحدٌد نوعٌة االستخدامو

من  المهنة ممارسة وقواعد الجودة انظمة ٌناقش 0-1-5-1 .4
 النسٌج وفحص خالل اختبار 

 
 لالستخدامات النسٌج مالئمة عوامل ٌتفهم 1-13-1 -0 .5

 النسٌج وفحصمن خالل  المختلفة االنتاج بمجاالت الخاصة

 
 للتطبٌقات النسٌج مالئمة عوامل ٌوضح. 0-1-13-0 .6

 اختبارمن خالل   المختلفة االنتاج بمجاالت الخاصة
 النسٌج وفحص
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 المهارات الذهنٌة : - ب
 

 

 

 -بنهاٌة تدرٌس المقرر ٌكون الطالب قادرا علً أن:
 
 لالستخدامات مالءمتها ومدى النسٌج منتجاتٌحلل  0-0-13

 للمالبس المتنوعة
 نوع التركٌب النسجً المستخدم ٌحلل  .1-ب
 المواصفات الفنٌة )الفٌزٌائٌة والكمٌائٌة ( لالقمشة ٌحلل . 0-ب
 انسب انواع التكنولوجٌا فً االختبارات المعملٌة ٌخطط .  0-ب
 انسب الخامات النسجٌة طبقا لالداء الوظٌفً لهاٌخطط . 4-ب
 

المهارات المهنٌة  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 باختبار المرتبطة والمعارف الخبرات يطبق 2-3-3-1 (1
 والنسيج المالبس مجال فى النسيج وفحص

 باختبار المرتبطة االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2 (2
 والنسيج المالبس مجال فى النسيج وفحص

 التعرف كيفية عمى لموقوف المتاحة المعمومات ستخدم ي . (3
 القماش نوعية عمى

 الخيوط انواع انسب يستخدم   (4
 االستخدام لنوع طبقا االقمشة انواع انسبيستخدم  (5
 الحديثة التقنيات باستخدام النسيج مكونات تحميل يستخدم (6

 االختبارات في
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 المهارات العامة : - د
 

 

 

 

 

 المالبس لصناعة الفنية المشكالت حل فى يساهم  2-4-4 (1

 النسٌج وفحص باختبار المرتبطة
 

 
المرتبط باختبار وفحص  العلمً التطور ٌتابع 0-4-5-1 (0

 والنسٌج المالبس مجال فىالنسٌج 

 

 

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقشس الؼولٍهفشداث  هفشداث الوقشس الٌظشٌ األسبىع

التعرف عل انواع  األول 
 النسجية الخامات

التعرف عمي انواع 
 الخامات النسجية

التعرف عل كيفية تحديد  الثانى
 نوعية الخامة

التعرف عمي انواع 
الخامات باستخدام 

االختبارات البسيطة )الحرق 
... 

التعرف عمى كيفية  الثالث
تحديد اتجاه السداء 

وعدد خٌوط كال  والمحمة

استخدام عدسات التحميل 
لتحديد اتجاه السداء 

والمحمة واستخراج التركيب 
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 النسجي لها منهما

طرٌقة التعرف علً  الرابع 

 وجهً القماش

التعرف علً وجهً 

القماش باستخدام عٌنات 

مختلفة من االقمشة )السادة 

 المنقوش ..... –

التعرف علً  الخامس 

االختبارات الخاصة 

 الشعٌراتب

التعرف علً االختبارات 

 الخاصة بالشعٌرات

تابع التعرف علً  السادس 

االختبارات الخاصة 

 بالشعٌرات

تابع التعرف علً 

االختبارات الخاصة 

 بالشعٌرات

  اختبار السابع 

التعرف علً  الثامن 

االختبارات الخاصة 

 بالخٌوط

تابع التعرف علً 

االختبارات الخاصة 

 بالشعٌرات

تابع التعرف علً  التاسع 

االختبارات الخاصة 

 بالخٌوط

تابع التعرف علً 

االختبارات الخاصة 

 بالخٌوط

التعرف علً االختبارات التعرف علً  العاشر 
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االختبارات الخاصة 

 باالقمشة

 الخاصة باالقمشة

الحادى 

 عشر 

التعرف علً تابع 

االختبارات الخاصة 

 باالقمشة

التعرف علً بعض 

االختبارات المنزلٌة 

لالقمشة )الغسٌل المنزلً ( 

علً عدة انواع من 

 االقمشة

الثانى  

 عشر 

التعرف علً تابع 

االختبارات الخاصة 

 باالقمشة

التعرف علً تابع 

االختبارات الخاصة 

 باالقمشة

الثاث 

 عشر 

التعرف علً تابع 

االختبارات الخاصة 

 باالقمشة

التعرف علً تابع 

اصة االختبارات الخ

 باالقمشة

الرابع 

 عشر 

امتحان تحرٌري 

 ألعمال السنة 

 

 
 أسالٌب التعلٌم والتعلم -5

 

 محاضرات نظرٌة  -
 محاضرات تطبٌقٌة -
 بحوث وتقارٌر -
 .المناقشة والحوار -
  العصف الذهنً -
 العروض التقدٌمٌة -

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 اسالٌب التدرٌس المباشر -والتعلم أسالٌب التعلٌم  -6
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للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 اسالٌب االتدرٌس االٌجابى الفعال

 الحقائب التعلٌمٌة

  العروض التقدٌمٌة

 التعلٌم التعاونً -

 المحاكاة -

 الزٌارات المٌدانٌة

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 األسالٌب المستخدمة - أ
 

 

+  امتحان منتصف الفصل الدراسً النظرياعمال سنة )  -1

 (امتحان منتصف الفصل الدراسً العملً

 (كل محاضرة نظرٌة اعمال صفٌةاعمال سنة )  -0

 . امتحان نهائٌة الفصل الدراسً العملً -0

 امتحان نهائٌة الفصل الدراسً النظري  -4

 

 التوقٌت - ب
 

 

 األسبوع السابعالتقٌم األول            

 اسبوعٌاالتقٌم الثانً           

 التقٌم الثالث           األسبوع الرابع عشر

 االسبوع االخٌر  التقٌٌم الرابع           

 توزٌع الدرجات -جـ

 

 

 درجة 03أعمال السنة           -

 درجة 43تطبٌقى                -

 درجة 03أمتحان تحرٌري      -



  

 

 خىدة الخؼلُن واالػخوبدالهُئت القىهُت لضوبى 

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ةوحذة ضوبى الدىد شالوشاخؼت والخصحُح بوؼشفت هذَحوج   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

017 
 

 درجة133         المجموع    - 

 

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 مذكرات - أ
 

 0319مذكرة القسم العلمى 

 كتب ملزمة - ب
 

 د/ احمد علً سالمان –الجودة واالختبارات المعملٌة للمنسوجات 

0317 

 0315 معجم المصطلحات النسجٌة كتب مقترحة -جـ

دورٌات علمٌة أو  -د

 نشرات ... الخ

 المنزلً جامعة المنوفٌةمجلة االقتصاد 

 سشذي ػلً احوذ ػُذ/ أ. د/ أستاذ المادة :  

                 سشذي ػُذأ.د/ رئٌس مجلس القسم العلمى :                                         


