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  (21نموذج رقم )

 جامعة المنوفٌة 
 كلٌة : االقتصاد المنزلً 
 قسم : المالبس والنسٌج 

 دراسيتىصيف مقرر 

 0202/0202العام الجامعي  -الفصل الدراسي االول 

 بٌانات المقرر -2

 C411 الرمز الكودى :
 

 اسم المقرر :  
 جودة لألنسجةالاختبارات 

الفرقة / المستوى :  الرابعة  /  
 االول

 التخصص :
 مالبس ونسيج

 
 نظري             عمليعدد الوحدات الدراسية :  

 

 هدف المقرر : -1

 

 

 : انيكون الطالب قادرا عمى  الدراسيبنهاية المقرر 
 -اوال : 

 

اخخببراث  خههكٍٍ فى يجبلنهًجخًغ وانًس  ٌقذو خذيبث  1-3 .1

 انجىدة نالَسجت

 

ٌسخخذو االدواث وانخبيبث وفقب نهخكُىنىجٍب انحذٌثت فى   1-5 .2

 اخخببراث انجىدة نالَسجتيجبل 

 اخخببراث انجىدة نالَسجت ٌقىد وٌؼًم فى فزٌق  1-6 .3

ػًهٍبث انخصًٍى  َسجت فىاخخببراث انجىدة ببال ٌطبق 1-12 .4

 واَخبج انًالبس وانُسجٍبث نخهبٍت احخٍبجبث انًسخههكٍٍوانخُفٍذ 

ٍ فى يجبل اخخببراث جىدة ٌذٌز انؼالقبث يغ انًسخفٍذٌ 1-13 .5

1 1 
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 ا

 
 وحدة ضمان الجىدة

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

----- 

بًؼزفت يذٌز وحذة ضًبٌ انجىدة وانخصحٍحانًزاجؼت حًج   
 

653 
 

 ببئؼٍٍ ويسخههكٍٍ ويىظفٍٍ  االَسجت

 

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -6

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :  الدراسيبنهاية المقرر اوال  
معاٌٌر  ونى الجودة والمصطمحات الخاصة بهامع يذكر. 1- (1

 عند تقٌٌم المنتج  الجودة
الطرق المختلفةلسحب العٌنات للفحص من الشحنات ٌوضح . 6-أ (1

 حسب كمٌتها 
  
العٌوب  وتصنٌفها ودرجة كل عٌب منها بناءا على   ٌشرح.5-أ (6

 جداول العٌوب 
 لتى تجرى على النسٌج   والمالبسا اهم األختباراتٌوضح .6-أ (4

 
اختبارات جودة االنسجة ب المرتبطة العممية المصطمحات  يذكر (5

 (1-2-1-2)الحاسوب تطبيقات واساسيات

 وفقا اختبارات جودة االنسجة لتعمم المالئمة  االساليب يحدد (6
 ( 1-4-1-2) المتعممين الحتياجات

 وفقا اختبارات جودة االنسجة لتعمم المالئمة الطرق يصف (7
 (2-4-1-2) المتعممين الحتياجات

 المستخدمة فى اختبارات جودة االنسجة الجودة  انظمة يناقش (8
 (1-5-1-2)المهنة ممارسة وقواعد

المرتبطة  باختبارات جودة   خدماتلا تقديم اسس يعرف (9
 ( 2-7-1-2)االنسجة
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 المنتج تكمفة عمى الجودة مراقبة انظمة تاثير يفسر (11
 ( 2 -15-1-2)وجودته

 

 المهارات الذهنٌة : - ب
 

 

 يكون الطالب قادرا عمى ان : الدراسيبنهاية المقرر اوال  
 .يختار مستوى الجودة المطموب تبعا لمعميل وطريقة تصنيعه 1 (2

 تصنٌف نوعٌة العٌب ودرجته .  ٌخطط.2-ب (1

 مراحل الفحص فى كل مرحلة من مراحل االنتاج  ٌحلل.6-ب (6
 تحدٌد درجة جودة المنتج النهائً ٌخطط . 4-ب (4
 التكنولوجٌا ومعدالت الجودة المطلوبة  ات تخداماس ٌحلل  5-ب (5

 
 

 المتعمق باختبارات الجودة القرار صناعة عممية يحمل. (6

a. ( 1-3-2-2) لالنسجة 

 

 االنسجة باختبارات جودة المرتبطة لممشاكل المثمى الحمول يختار (7
(2-2-7-1) 

 المتنوعة لالستخدامات مالءمتها ومدى  النسيج منتجات يقيم (8
 ( 11-2-2) لممالبس

 

المهارات المهنٌة  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 

  اوال بنهاية المقرر الدراسى يكون الطالب قادرا عمى ان: 
 

 كيفية فحص الشحنات المختمفة لمتصدير  يطبق اسس .1-ج (2

 .ينظم  صاالت األنتاج بسهولة ويسر تبعا لمتغيرات العمالء 2-ج (1
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 فحص المنتج وتحدٌد رفض او قبول الطلبٌة   طرقطبق ٌ. 6-ج (6
 

 . ٌضبط  العٌوب اثناء عملٌة االنتاج والتعامل معها 5-ج (4
جودة تركٌب اإلكسسوار وتثبٌتها على معاٌٌر  ٌطبق. 6 -ج (5

 المالبس

 

 (3-1-3-2) االفراد وتجاه العمل فى المسئولية يتحمل (6

 تصميم  فى النسيج المالبس لمجال العممية المبادىء يطبق (7
 (1-2-3-2) العناصر وتحميل وتطوير

 تصميم فى والنسيج المالبس لمجال العممية المباديء يطبق (8
 (2-2-3-2) والعمميات النظم وتحميل  وتطوير

-3-2)  والنسيج المالبس مجال فى والمعارف الخبرات يطبق (9
3-1  ) 

 والنسيج المالبس مجال فى االساسية المهارات يطبق (11
(2-3-3-2 ) 

 
 

 المهارات العامة : - د
 
 

 (1-4-2)  العاممين ويقود  يحفز 2-4-1 .1

 ( 1-5-4-2) والنسيج المالبس مجال فى العممي التطور يتابع .2

-5-4-2) والنسيج المالبس مجال فى التكنولوجى التطور يتابع .3
2) 
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 محتوى المقرر: -4

 يفزداث انًقزر انؼًهً يفزداث انًقزر انُظزي األسبىع

 األول
التعرف على معنى الجودة 
 والمصطلحات الخاصة بها

 األقمشة :اختبارات 

 االحتكاك–التوبٌر –االنسدال

 الثانً

 فًجداول تصنٌف العٌوب 
صناعة المالبس الجاهزة 

)التدرٌب على جداول العٌوب  
 فًوتوضٌح الدور الهام لها 

الفحص واهمٌة تصنٌف درجة 
 العٌب  بالنسبة للجودة والفحص

اختبارات قوة الشد واالستطالة 
 –الصالبة –

 الثالث

جداول  سحب العٌنات من 
الشحنة + التعرف على 
 فًمستوٌات الفحص والجودة  
 صناعة المالبس الجاهزة

 االستعادة من التجعد–التمزق 

 الرابع

ملحقات تقارٌر الفحص 
والجودة اهم ملحقات تقرٌر 

الفحص مثل جداول المقاسات / 
ship mark   /packing 

instruction  /etc  … 

انزالق  –انفجار األقمشة 
 مقاومة التآكل –الحٌاكة 

 الخامس
اختبار  وتحلٌل نتائج االختبار 

 مع الطلبة
مراجعة شاملة على اختبارات 

 النسٌج 

 وكٌفٌة اجرائه الفرديالفحص  السادس

 اختبارات المالبس :

 اختبار متانة وصلة الحٌاكة

 اختبار انزالق وصلة الحٌاكة

اختبار تجعد وصالت الحٌاكة الفحص المزدوج وكٌفٌة  السابع
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 / اختبار المظهرٌة بعد الغسٌل اجرائه

 الثامن
كٌفٌة سحب العٌنات من 

والحسابات  ةالشحنات المختلف
 الخاصة بها

اختبار االلتواء لمنتجات 
 الترٌكو

 التاسع
امثلة تطبٌقٌة على سحب 

 العٌنات من الشحنة
 اختبار 

 العاشر
تركٌب  فًالصحٌح والخطؤ 

 الملبسًتج المنفٌاإلكسسوار 
اختبار مطاطٌة األقمشة 

 ومنتجات الترٌكو

 الحادي
 عشر

بعض  فًالصحٌح والخطؤ 
المنتجات الملبسٌة  المنسوجة 

 او الترٌكو

اختبار األزرار 
 المعدنًوالكبسون

  الثانً
 عشر

للمنتج  النهائًتقرٌر الفحص 
 وكٌفٌة عمله

اختبار السوست /اختبار 
 بعد المكوى االنكماش

 ثالثال
 عشر

 سبق وتسلٌمه مراجعة على ما
 تقارٌر مطلوبة

مراجعة على ماسبق وتسلٌم 
 تقارٌر مطلوبة أي

الرابع 
 عشر

 امتحان اعمال سنة امتحان تحرٌري ألعمال السنة

 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

  محاضرات نظرٌة 

 ًالعصف الذهن 

  زٌارات مٌدانٌة لمصانع المالبس الجاهزة 

 بحوث وتقارٌر 

  العروض التقدٌمٌة 

 -  المجال  فًالمناقشة والحوار من خالل ندوات مع متخصصٌن
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 العملًمن خالل الواقع 
 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 ٌات التدرٌس المباشراستراتٌج 
 الحقائب التعلٌمٌةاستراتٌجٌات  

 التعلٌم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج

 تقويم الطـــالب :   -7

 األسالٌب المستخدمة - أ
 
 

 اعمال سنة -2
 نصفً اختبا اعمال سنة -1
 اختبار عملً -6
 امتحان نهاٌة العام النظري      -4

 التوقٌت - ب
 

 األول            اسبوعً  مالتقٌٌ
 السابعالثانً           األسبوع  مالتقٌٌ
 الثالث           األسبوع الرابع عشر مالتقٌٌ

 نهاٌة الفصل الدراسى  التقٌٌم الرابع       
 

 أعمال السنة          عشرون درجة توزع كالتالى : - توزٌع الدرجات -جـ

 المحاضرات  فًخمس درجات      : للحضور والمشاركة الفعالة 

 خمس درجات      :   للتقارٌر  

 اعمال السنة  المتحانخمس درجات     :    

 power)صورة  فًخمس درجات     :    ابحاث  ٌتم عرضها من قبل الطلبة 
point) 

 (  رال غٌ) عشرون درجة فقط   13               تطبٌقً -

 (  رال غٌ) ستون درجة فقط   63تحرٌري      تحانام -
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 استاذ المادة  

 رشدي عيدرئيس القسم العلمي : ا.د /         عبد الرازق   حمدي/ سها محمد أد

 (  رال غٌ) مائة درجة فقط   233المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 تسلم للتشغٌل  التًاوراق توزع على الطلبة خاصة  بؤوراق العمل  مذكرات - أ

 صورة برنامج تدرٌبً اعداد  فًاطار نظري عن الفحص والجودة  كتب ملزمة - ب

 ( 1326) حمديسها محمد 

 / احمد على سالمان أدالجودة واالختبارات المعملٌة للمنسوجات   كتب مقترحة -جـ

دورٌات علمٌة أو  -د
 نشرات ... الخ

 مجال التخصص للنسٌج والمالبس  فًالمجالت العلمٌة 


