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 1اٌظفسخ 

 
  

 ٚطف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد 

 

 خبِؼخ اٌفزاد االوصظ اٌزمُٕخ/اٌّؼهذ اٌزمٍٕ ثبثً اٌّؤصضخ اٌزؼٍُُّخ .1

 ُِىبُٔه اٌمذرح لضُ رمُٕبد  / اٌّزوز  ؼٍٍّاٌمضُ اٌ .2

او اصُ اٌجزٔبِح األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 فزع اٌغزي وإٌضُح

 دثٍىَ رمٍٕ ح إٌهبئُخ اصُ اٌشهبد .4

  :إٌظبَ اٌذراصٍ  .5
 صٕىٌ /ِمزراد /أخزي 

 صٕىٌ

 ABET اٌّؼزّذ   ثزٔبِح االػزّبد .6

 اٌمطبع اٌخبص –شزوبد اٌغزي وإٌضُح  اٌّؤثزاد اٌخبرخُخ األخزي  .7

 18/11/2119 ربرَخ إػذاد اٌىصف  .8

صُخ  فٍ ِدبي اٌغزي وإٌضُح رىىْ :َهذف اٌجزٔبِح  اًٌ اػذاد اٌىىادر اٌزخصأهذاف اٌجزٔبِح األوبدٍَّ .9

 لبدرح ػًٍ:

 .رشغًُ وصُبٔخ ِىبئٓ اٌغزي وإٌضُح.1

 .اػذاد اٌزصبُُِ إٌضُدُخ.2

 .اٌؼًّ ػًٍ ِىبئٓ اٌحُبوخ3

 .ِهبراد اٌزصُ ثبٌحبصىة4

 .اٌؼًّ ػًٍ اٌحبصجخ .5

 
 
 
 
 

 اٌّطٍىثخ وطزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جزٔبِحِخزخبد اٌ  .11
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  اٌّؼزفُخ االهذاف  - أ
      اٌزؼزف ػًٍ اخزاء ِىبئٓ اٌغزي وإٌضُح  -1أ

 اػذاد اٌزصبُُِ إٌضُدُخ.-2أ

 ِؼبرف ػبِخ فٍ اٌحبصىة . -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزٔبِح ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبرار األهذاف –ة 

 رشغًُ ِىبئٓ اٌغزي وإٌضُح– 1ة 

 اػذاد اٌخٍطبد اٌّخزٍفخ ٌٍّىاد إٌضُدُخ – 2ة 

 اٌؼًّ ػًٍ اٌحبصىة       - 3ة 

 
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّحبضزاد اٌىرلُخ .1
 اٌزذرَت اٌؼٍٍّ .2
 اٌزَبراد اٌُّذأُخ اٌؼٍُّخ ٌٍشزوبد .3

 

 

 
 طزائك اٌزمُُُ      

 االِزحبٔبد اٌُىُِخ واٌفصٍُخ  .1
 االصئٍخ اٌمجٍُخ واٌجؼذَخ .2

 

 

 
 اٌىخذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ج

 لبدر ػًٍ خذِخ ٔفضه وِدزّؼهأشبء خًُ  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّحبضزاد واالرشبد واٌزىخُه

 
 طزائك اٌزمُُُ    

 االصئٍخ واالِزحبٔبد
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 .اٌشخصٍ(األخزي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىر  )اٌّهبرادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبراد اٌؼبِخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 اٌّحبضزاد واٌزذرَت اٌؼٍٍّ 

 

 

 

 
 طزائك اٌزمُُُ          

 االِزحبٔبد 
 
 

 ثُٕخ اٌجزٔبِح  .11

رِز اٌّمزر أو  اٌّزحٍخ اٌذراصُخ 

 اٌّضبق

 اٌضبػبد اٌّؼزّذح           اصُ اٌّمزر أو اٌّضبق

 ػٍٍّ     ٔظزٌ      

 4 3 خ اٌغزيرمُٕ د.ؽ االوًٌ

 2 2 اٌُبف ٔضُدُخ ا.ْ

 1 2 ُِىبُٔه هٕذصٍ َ.هـ

 - 2 رَبضُبد رَب

 2 1 رطجُمبد حبصت د.ذ
 4 - ِؼبًِ ِغ

 3 - رصُ هٕذصٍ ر.هـ

 - 2 حمىق ودَّمزاطُخ ذ.د

 3 2 رزاوُت ٔضُدُخ د.ْ اٌثبُٔخ

 4 3 رمُٕبد وصُبٔخ ِىبئٓ ٔضُح د.ص.َ.ْ

 2 1 رمُٕخ حُبوخ .ذكر

 2 1 صُطزح ٔىػُخ س.ْ
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 2 1 رمُٕخ وهزثبء د.ن

 2 1 رطجُمبد حبصجخ د.ذ

 3 - رصُ صٕبػٍ ر.ص

 - 2 ِشزوع َ

 - 2 ادارح صٕبػُخ ا.ص
 
 
 
 
 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىر اٌشخصٍ .12

 املسامهة يف الدورات واملؤمترات واملطالعة
 

 ٌّؼهذ(ااألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبر اٌمجىي  .13

 يقبل القسم خرجيي الفرع العلمي واملهين )نسيج(
 

 أهُ ِصبدر اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجزٔبِح .14

 الكتب واملنشورات واالنرتنت
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 ِخطظ ِٙبساد إٌّٙح

 ٠شخٝ ٚضغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشخبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِح اٌخبضؼخ ٌٍزم١١ُ

 شٔبِحِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌج 

 أعبعٟ اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس اٌغٕخ / اٌّغزٜٛ

 أَ اخز١بسٞ
 ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِح اٌخبطخ ثبٌ

األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
ٚاٌزأ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ اٌّٙ

اٌّٙبساد األخشٜ  )إٌّمٌٛخ

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

    *    *    *    * اعبعٟ رم١ٕخ غضي د.ؽ االٌٚٝ

    *    *    *    * اعبعٟ ا١ٌبف ٔغ١د١خ ا.ْ
    *   *     *    * ِغبػذ س٠بض١بد س٠ب 

    *    *    *    * اعبعٟ ١ِىب١ٔه ٕ٘ذعٟ َ.٘ـ

    *    *    *    * ِغبػذ رطج١مبد زبعت د.ذ 

    *    *    *    * ػبَ ِؼبًِ ِغ

    *    *    *    * ِغبػذ سعُ ٕ٘ذعٟ س.٘ـ 

    *    *    *    * ػبَ زمٛق ٚد٠ّمشاط١خ ذ.د

    *    *    *    * اعبعٟ رشاو١ت ٔغ١د١خ د.ْ اٌثب١ٔخ
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رم١ٕبد ٚط١بٔخ  د.ص.َ.ْ 

 ِىبئٓ ٔغ١ح

 *    *    *    *    

     *    *    *   *  رم١ٕخ ز١بوخ رك.ذ 

     *    *    *   *  ع١طشح ٔٛػ١خ ط.ْ 

     *    *    *   *  رم١ٕخ وٙشثبء د.ن 

     *    *    *   *  رطج١مبد زبعت د.ذ 

     *    *    *   *  سعُ طٕبػٟ س.ص 

     *    *    *   *  ِششٚع َ 

     *    *    *   *  اداسح طٕبػ١خ ا.ص 
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 رج ٚطف اٌّمشسّٛٔ

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 اٌفزاد االوصظ اٌزمُٕخ/اٌّؼهذ اٌزمٍٕ ثبثً خبِؼخ اٌّؤصضخ اٌزؼٍُُّخ .1

 رمُٕبد اٌّىبئٓ واٌّؼذاد    / اٌّزوز ؼٍٍّ اٌمضُ اٌ .2

 رمُٕخ غزي اصُ / رِز اٌّمزر .3

 ِؼبًِ اٌغزي وإٌضُحفٍ  أزبج غزوي أشىبي اٌحضىر اٌّزبحخ .4

 االوًٌ اٌفصً / اٌضٕخ .5

 212 )اٌىٍٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذراصُخ  .6

 18/12/2216 ربرَخ إػذاد هذا اٌىصف  .7

 :رؼٍُُ اٌطبٌت ػًٍ وُفُُخ رشغًُ ِىبئٓ اٌغزي الٔزبج اٌخُظ واٌحضبثبد اٌّخزٍفخأهذاف اٌّمزر .8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمزربد اٌِخزخ .12

  هذاف اٌّؼزفُخ األ -أ
 رذرَزؼٍُُ اٌطبٌت ػًٍ حضبثبد اٌخٍطبد واصؼبرهبة اٌطبٌت ػًٍ ِىبئٓ اٌغزي-1أ

 ٓ اٌغزي صُبٔخ ِىبئ-2أ

 حضبثبد اٌّىبئٓ واالٔزبخُخ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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  ّمزر.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبراراألهذاف   -ة 

 رشغًُ ِىبئٓ اٌغزي– 1ة

 صُبٔخ ِىبئٓ اٌغزي – 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّحبضزاد .1
 اٌزذرَت اٌؼٍٍّ .2

 

 

 
 طزائك اٌزمُُُ      

 ذَخاالصئٍخ اٌمجٍُخ واٌجؼ .1
 االِزحبٔبد اٌُىُِخ واٌفصٍُخ .2

 

 

 
 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 خؼً اٌطبٌت وُفُخ االػزّبد ػًٍ إٌفش-1ج

 اػذاد اشخبص لبدرَٓ ػًٍ خذِخ ِدزّؼهُ-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّحبضزاد إٌظزَخ واٌالرشبد

 

 
 طزائك اٌزمُُُ    

 

 

 

 
 إٌّمىٌخ ) اٌّهبراد األخزي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىر اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ ؼبِخ واٌ اٌّهبراد -د 

 ِهبراد اٌحبصىة واٌّهٓ اٌُّىبُٔىُخ وبٌٍحبَ واٌضجبوخ .. اٌخ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

 الكتاب املنهجي ـ اٌىزت اٌّمزرح اٌّطٍىثخ 1

 االنرتنت )اٌّصبدر(  ـ اٌّزاخغ اٌزئُضُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّزاخغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ اٌّزاخغ االٌىززؤُخ, ِىالغ االٔززُٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز اٌّمزر اٌذراصٍ  .13

   

 

 

 

 
 

 المفردات العملية المفردات النظرية االسبوع
خواص المواد النسيجية الالزمة لتكون صالحة للغزل  1

 والنسيج
 التعرف على مكائن ورشة الغزل

الحلج -ائنانواع المك-الغرض منو-تعريفو-حلج القطن 2
تاثير عملية الحلج على -الحلج المنشاري-االسطواني

 خصائص القطن الميكانيكية

مقارنة –التعرف على اعطالها  –تشغيل مكائن الحلج 
 بين النوعين

 ثُٕخ اٌّمزر .11

ِخزخبد اٌزؼٍُ  اٌضبػبد األصجىع

 اٌّطٍىثخ
اصُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 َمخ اٌزمُُُطز طزَمخ اٌزؼٍُُ

     وّب فٍ اٌدذوي
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حسابات  -المكائن-الغرض منها -خلط وتفتيح القطن 3
الطريقة -الطريقة اليدوية–طرق الخلط  –الخلط 

مقارنة بين االنواع  –ة الطرق الحديث -الميكانيكية
 المختلفة

 –تشغيلها  -التعرف على مكائن التفتيح والتنظيف
 طرق التزييت—صيانتها

ايجاد متوسط سعر وحدة الخلطة من اقطان مختلفة  4
 امثلة تطبيقية-ذات اسعار متقاربة

-انواع المضارب – BALEدراسة ماكنة تفتيح البالة 
 حساب السرع واالنتاجية

مقارنة بين  -استخدامها-تعريفها-ضاربانواع الم 5
 االنواع المختلفة

شرح ماكنة -طرق تزييتها–ضبطات مكائن تفتيح البالة 
 انتاج الملفات

-الغرض منها-تعريفها– cardingعملية التسريح  6
القوى المؤثرة على  -شرح مسار الشعيرات فيها

 الحسابات-الشعيرات

 -تنظيمها-اتشغيله-وصفها-التعرف على ماكنة التسريح
 صيانتها-االعطال المختلفة-فحص الشريط

–حسابات السحب الميكانيكي والسحب الحقيقي  7
تحديد نسب -حساب السحب الكلي-مقارنة بينهما

 حساب االنتاجية-العوادم

تزييت الماكنة -تنظيم وضع الملف على ماكنة التسريح
- 

نظرية -الغرض منها-تعريفها–عملية السحب  8
 -السحب

تخمين -تغذيتها-تشغيلها–رف على  ماكنة السحب التع
 نسبة العوادم

طرق -حساب السرع المختلفة لماكنة السحب 9
 االنتاجية-حسابات السحب-السحب الحديثة

-طرق التزييت-دراسة االعطال الميكانيكية والكهربائية
 طريقة نقل الحركة بين االجزاء المختلفة

-المميزات-نهاالغرض م–تعريفها –عملية التمشيط  10
نظرية –عالقة  التمشيط بنوع الخيط -المحددات

 التمشيط

-وظائفها-اجزاء الماكنة–التعرف على ماكنة التمشيط 
 طريقة التشغيل

مراحل -الغرض منها–تحضيرات التمشيط  11
تجميع -حساباتها-ماكنة لف االشرطة-التحضيرات

 االشرطة وحساباتها

 ة والكهربائيةاالعطال الميكانيكي–تزييت الماكنة 

انواع التمشيط حسب نسبة –حساب نسبة العوادم  12
 حسابات السحب ووزن الملفالناتج واالنتاجية–العوادم 

 حساب نسبة العوادم عمليا عند تشغيل ماكنة التمشيط

الطريقة -انواعها–حسابات نمرة االشرطة والغزول  13
—نمرة الغزول القطنية-الطريقة الغير مباشرة-المباشرة

 نمر الخيوط للغزول المختلفة

 انتاج ملف وتغذيتو لماكنة التسريح

 قياس النمرة عمليا امثلة تطبيقية-حسابات النمر للخيوط المختلفة 14
 تمارين عملية امثلة اضافية عن النمرة 15
-ظبط الماكنة-طريقة التشغيل-التعرف على ماكنة البرم شرح نظرية البرم-الغرض منها-تعريفها –عملية البرم  16

 قياس نمرة المبروم
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-عدد البرمات باالنج-الحسابات-شرح تفصيلي للبرم 17
-عالقة معامل البرم بالنمرة-عدد البرمات بالمتر

 حسابات االنتاج

–انواع التروس المستخدمة لنقل الحركة  -انتاج المبروم
 تزييت الماكنة وصيانتها

غزل –زل طرق الغ-الغرض منها -التعريف-عملية الغزل 18
 zوباتجاه  sباتجاه 

 التعرف على مكائن الغزل وتشغيلها

حسابات -عيوبو-مميزاتو-تعريفو-طريقة الغزل الحلقي 19
 عيوبو-مميزاتو-تعريفو-غزل الكاب-السرع واالنتاج

تنظيم وتغذية ماكنة الغزل من ماكنة التمشيط )الغزل 
 الممشط( ومن ماكنة السحب للغزل المسرح

الميزات والعيوب -االجزاء-التعريف-فاليرطريقة غزل  20
 وحسابات االنتاج

تنظيم الماكنة حسب النمرة المطلوبة وحسب اتجاه 
 الغزل

-شرح تفصيلي-التعريف-الغزل ذو الطرف المفتوح 21
 الميزات والعيوب

 ماكنة ازدواج الخيوط

 لغزل للتعرف على انواع الغزلزيارة الى احدى معامل ا حسابات السرع واالنتاج لماكنة الطرف المفتوح 22
النظرية -الغرض منها-التعريف–ازدواج الخيوط  23

 والحسابات
 دراسة تفصيلية عن ماكنة الزوي

-التجفيف-الغسيل-مراحل التحضير-غزل الصوف 24
 خلط الصوف–ازالة المواد النباتية العالقة 

 طرق فرز الصوف دراسة عملية

بس الصوف تو –مقدمة عامة عن الياف الصوف  25
 طرق انتاجو-وميزاتو

 زيارة الى احد معامل غزل الصوف للتعرف على الطريقة

الطريقة -الطريقة االنكليزية–انتاج غزول الصوف  26
 طريقة السحب المخروطية-الفرنسية

 التعرف على طريقة انتاج التوبس

الغرض -مكائن غزل الصوف-طريقة سحب االنجلو 27
 االجزاء الرئيسية -منها

 ارنة بين الغزل الممشط والغزل المسرحمق

-غزل الفالير للصوف شرح تفصيلي للماكنة وحساباتها 28
 ماكنة غزل سلفاميول

 زيارة الى معمل الغزل الصوفي

ماكنة الكاب لغزل -ميزات وعيوب ماكنة سلفاميول 29
 اجزاءىا ميزاتها وعيوبها-الصوف

 زيارة الى معمل الغزل الصوفي

ماكنة الكاب اجزاءىا وحساباتها ميزاتها شرح تفصيلي ل 30
 وعيوبها

 ادامة مكائن ورشة الغزل وتغليفها

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال .2
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 الياف نسيجية اسم / رمز المقرر .3

 معامل الغزل والنسيجفي  فحصانتاج و  أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 االلياف النسيجية والفحوصات واالستخدامات:تعليم الطالب على أىداف المقرر .8

 االلياف النسيجية

Week Theoretical Terms Experimental terms 

1 Definition the fibres –basic 

properties that mast be available in 

textile fibres –general clasiiification 

Definition of agent components –

general aspect-agent components 

classification 
2 Natural fibres-cellulose fibres-

cotton and their properties-ranks 

of cotton fibres 

Inspection of cotton fibres 

3 Properties of cotton fibres  Treating the cotton fibres by 

oxidizing in cold and hot state and 

study the effects of them on fibres 
4 Microscopic properties-producing 

countries 
Treating the cotton fibres by acids 

in cold and hot state and study the 

effects of them on fibres 
5 Jute fibres –properties –

microscopic structure-uses 
Microscopic study for fibre 

testing –effect offec of acids and 

bases on jute fibres 
6 Linen fibres –description –retting 

operation and their types –uses 
Effect of acids on linen fibres 

7 Physical and chemical properties of 

linen  
Treating the linen fibres by 

caustic  in cold and hot state and 

study the effects of them on fibres 
8 Sisal fibres –composition-

properties-uses 
Microscopic structure of linen 

and sisal 
9 Animal fibres  Sorting of animal fibres methods 

10 Wool fibres –ranks-properties         

   
Microscopic structure 

11 Chemical composition of wool Chlorination of wool 
12 Natural properties of fibres Testing the natural properties of 

wool 
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13 Factors which effect on wool 

properties 
Study the effect of temp. and 

moisture on wool fibres 
14 Effect of alkalis , 

acids,salts,oxidizing  and 

formaldyhide on wool fibres  

Effect of acids and alkali on wool 

fibres 

15 Mohair fibres-cashmere fibres –

alpaca fibres-silk fibres 
Microscopic structure of silk and 

mohair 
16 Mineral fibres –asbestos fibres-

properties-uses  
Study the physical properties of 

asbestos 
17 Man made fibres –dicovering of 

them-general classification   
Definition of man made fibres 

18 Regenerated fibrs in detail study –

viscose rayon 
Using combing method to 

determine the effective length of 

fibres 
19 Acetate fibres –their properties Treating the linen fibres byacid in 

cold and hot state and study the 

effects of them on fibres 
20 Production method of viscose 

rayon –Tobham method-Bobbin 

spinning method-continuous 

method 

Treating the jute fibres by acids 

in cold and hot state and study the 

effects of them on fibres 

21 Synthetic fibres –poly amide 

acrylic-production process 
Treating the wool fibres by acids  

in cold and hot state and study the 

effects of them on fibres 
22 Poly ester fibres-composition 

elements-preparation for spinning 
Treating the wool fibres by alkalis 

in cold and hot state and study the 

effects of them on fibres 
23 Polyethelene fibres –poly vinyl 

fibres 
Treating the natural silk fibres by 

alkalis in cold and hot state and 

study the effects of them on fibres 
24 Glass fibres-composition-

production-their properties-uses 
Study the physical properties of 

some man madse fibres 
25 Fibro fibres-fortyson fibres-

composition-properties 
Study the microscopic properties 

of glass fibres 
26 Acetate rayon-composition-

production method 
Poly amide testing in microscope-

treating them in acids 
27 Properties of acetate fibres Microscopic test of poly acrylic 
28 Fibres blending (mixing)-purpose-

polyester with natural fibres 
Treating poly acrylic by alkalis 

29 Acrylic with wool mixing-acrylic 

with cotton 
Using projector device for testing 

man made fibres 
30 Poly amide with polyester-poly 

amide with wool 
Using tensile test device- 

maintenance and perpetuation of 

devises  
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 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية .9

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال .10

 رياضيات اسم / رمز المقرر .11

 مهلرات مساعد أشكال الحضور المتاحة .12

 االولى الفصل / السنة .13

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 18/10/2016 وصف تاريخ إعداد ىذا ال .15

 حل المسائل والربط مع بقية المواد:تعليم الطالب على كيفيية أىداف المقرر .16

 الرياضيات

 األسبوع تفاصيل المفردات

 1 المصفوفات ، المحددات ، خواصها
 2 حل المعادالت الخطية  المعادالت الخطية ، طريقة كرامر ، تطبيقات ، تحليل القوس ، المتجهات 

، تحليل النهايات ، انواع المتجهات ، الكميات ، المتجهة القياسية جبر المنحنيات ، العمليات الحسابية المتجهات 
 للمتجهات

3 

 4 وحدة المتجهات المتعامدة ، مقياس المتجهة ، الضرب القياسي واالتجاىي تطبيقات على المتجهات تحليل قوس العزوم
 5 للوغاريتم وكيفية استخدامها حل المعادالت اللوغاريتمية اللوغاريتم ، تعريف اللوغاريتم ، قوانين ا

النسب المثلثية والعالقة بينهم ، بعض القوانين في النسب المثلثية ، الدالة معنى الدالة ، المتغير المستقل والمعتمد ، الدالة 
 الواضحة ، الدالة الضمنية 

6 

 7 السرعة الخطية ، المساحات القياسات ، غاية الدوال المثلثية والجبرية ، تطبيقات
 8 التفاصيل ، المشتقة ، مشتقة الدوال الجبرية ، تطبيقات قاعدة السلسلة الدالة الضمنية 

 9 المشتقة ذات المراتب العليا ، مشتقة الدالة االسية ، مشتقة الدالة اللوغاريتمية 
 10 مشتقة الدالة المثلثية ، مشتقة الدوال الدائرية

 11 زئيالتفاضل الج
 12 تطبيقات على المشتقة ) معادلة الميل ، العمود ، السرعة والتعجيل (

 13 تطبيقات المشتقة ) التغير االني (
 14 التزايد ، التناقص ، النهايات العظمى والصغرى ، نقاط االنقالب ، رسم الدالة 

  15 التكامل ، التكامل غير المحدد ، تكامل الدوال الجبرية 
 16 لدوال االسية واللوغاريتمية تكامل ا
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 األسبوع تفاصيل المفردات

 17 تكامل الدوال المثلثية 
  18 تكامل المحدد ، التطبيقات ) المسافة تحت المنحني ، المسافة بين المنحني(

 19 الحجوم الدورانية وطول القوس للمنحنى
 20 التقريب في التكامل )قاعدة شبو المنحرف، قاعدة سمبسون(

 21 زئةطرق التكامل ، تكامل بالتج
 22 التكامل بطريقة التعويض

 23 التكامل بطريقة الكسور الجزئية الول
 24 حل المعادالت التفاضلية من الرتبة االولى والدرجة اى ، المنفصلة المتجانسة

 25 تطبيقات –الخطية  –المعادالت التفاضلية 
 26 الضرب –القسمة  –الطرح  –الجمع  –االعداد المركبة 

 27 طبيقية ، تخويل الصفة الكاربترية الى خطية وبالعكسالصيغة الت
 28 العمليات االحصائية ، التوزيعات التكرارية ، المدرج التكراري ، المنحنى التكراري

 29 الوسط الحسابي ، المدى ، االنحراف المعياري ، التباين
 30 االحتماالت

 

 
 

 لمعهد التقني بابلجامعة الفرات االوسط التقنية/ا المؤسسة التعليمية .17

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال .18

 ميكانيك ىندسي اسم / رمز المقرر .19

 مهارة تنشيطية   أشكال الحضور المتاحة .20

 االولى الفصل / السنة .21

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 الميكانيكية وعالقتها مع المكائن ومدى فائدتهاطالب على كيفيية حل المسائل :تعليم الأىداف المقرر .24

 امليكانيك اهلندسي

Week Theoretical Terms Experimental terms 

1 Mechanics definition-static-

units-vector and scalar 

Tensile test-compression test 
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quantities- 
2 Examples about scalar and 

vector quantities 
Test on tensile test 

3 Forces-definition-forces 

analysis-resultant of forces-

examples 

Force measurement  

4 Moment of force-definition-

examples 
Moment and its advantages 

5 Non-concurrent forces resultant Experimental examples about 

moment 
6 Equilibrium-definition-

concurrent forces equilibrium-

examples 

Types of fixing  

7 Friction –definition-friction 

theory-friction in belts and 

pulleys 

Calculation the coefficient of friction 

8 Surplus examples Forces in carding machine 
9 Dynamics-motion types-

examples 
Power transmission in drawing 

machine 
10 Newton laws in motion Types of motion in weaving machine 
11 Surplus examples Motion transmission calculations 
12 Work and energy-examples Hardness measurement(Rockwell) 
13 Surplus examples Hardness measurement(Brinel)) 
14 Cams-definition-laws-cams 

types-examples 
Hardness measurement(Vickers)) 

15 Belt-pulleys-definitio-laws Cams drawing-setting in weaving 

machine 
16 Examples on belts Selection the belt type 
17 Gears-types-drawing Estimating gear size 
18 Surplus examples Types of gears in different spinning 

and weaving machines 
19 Chain –types-uses Studt the types of chains in different 

machines 
20 Properties of mechanical 

properties of engineering 

materials 

Stress calculation 

21 Stress-definition-types of 

stresses 
Impact test 

22 Axial stress-examples Drawing stress-straing curve 
23 Bending stress-torsional stress-

examples 
Bending test 

24 Surplus examples Torsion test  
25 Fluid mechanics-definition –

types of forces 
Fluid pressure measurement  
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26 Density-viscocity-examples Atmospheric pressure measurement 
27 Surplus examples Study the effect of air pressure in 

drawing machine 
28 Surplus examples Viscosity measurement 
29 Selection the lubricant types  Viscosity measurement 
30 Review  Maintenance the lab devices 

 

 

 
 
 
 

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 تطبيقات الحاسب اسم / رمز المقرر.3

 مهارات مساعدة أشكال الحضور المتاحة.4

 االولى الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 اريخ إعداد ىذا الوصف ت.7

 تشغيل الحاسوب واالستفادة منو :تعليم الطالب على كيفيية أىداف المقرر.8

 

 

 

 تطبيقات احلاسب

 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية والعملية

 1 والبرامج التطبيقية ( )برامجيات النظام  Softwareوالبرمجية    Hardwareتعريف بالحاسبات : اجيالها، مكوناتها: المادية 
: مفهوم نظام التشغيل، اشارة النظام، االقراص، االدلة ومستوياتها والملفات ، أوامر نظام التشغيل  MS.DOSنظام التشغيل 

 ) األوامر األكثر استخداما(  External commandsوالخارجية   Internal commandsالداخلية 
2 
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 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية والعملية

  Internal commandsأوامر نظام التشغيل الداخلية 

Dir , Del , Time , Date , Cls , RD, CD, MD, Echo, Prompt, Ren < copy , vol, ver , 

path ,  
Edit , tree , xcopy , format , chkdsk, diskcopy:  أوامر نظام التشغيل الخارجية 

3 – 12 

اسية ، تشغيل النظام ، مكونات الشاشة الرئيسية لسطح : مفهوم نظام وندوز ، مزاياه ، متطلباتو األس Windowsنظام التشغيل 
 task bar، أسلوب التعامل مع فعاليات الفأرة ، أىمية ومكونات شريط المهام  Icon، مفهوم األيقونة  Desk topالمكتب 

 ( Shut Downللدخول الى البرامج ، مفهوم المهام المحملة ، الخروج من النظام وإطفاء الحاسبة ) Startاالستفادة من 
 My Computer , Myمفهوم النافذة الي برنامج والتعرف على مكوناتها الرئيسية ، التعامل مع أيقونات سطح المكتب مثل )

Documents , Recycle Bin ) 
من حيث األقراص، المجلدات والملف وكيفية التعامل مع تهيئة األقراص المرنة ،   My Computerالتعرف على مكونات 

مجلدات والملفات، االستفادة من القص واللصق ومعرفة خصائص األقراص والمجلدات والملفات ، التعامل مع سلة نسخ ال
 المهمالت وكيفية حذف الملفات ، استرجاعها من خالل ما توفره سلة المهمالت في ىذا الجانب

والتعامل مع  M.S.-DOSنظام التشغيل في تنفيذ البرامج بشكل مباشر وكذلك التحول الى إشارة  Runاالستفادة من خيار 
 أوامره

 في تشغيل األفالم  Windows media playerاستخدام برامج التسلية مثل 
  Calculatorمثل اآللة الحاسبة   Accessoriesاالستفادة من البرامج اإلضافية 

 لتي يوفرىا في إنشاء وحفظ واسترجاع الرسوم من خالل األوامر ا Paintالتعامل مع برنامج الرسم 
في كتابة النصوص وحفظها واسترجاعها وطباعتها وتغيير بنط  WordPadأو  Note Padالتعامل مع نافذة المالحظات 

 طباعتها وتنسيقها
 وأساليبها المختلفة  Helpالتعرف على كيفية الحصول على المساعدة 

13-27 

واعها ومعالجتها والتعامل معها من خالل البرامج المضادة كيفية اإلصابة ، أن   Computer Virusesمفهوم فيروس الحاسبات 
Anti viruses   والمتوفرة ضمن بيئة نظام التشغيل وندوز 

28-30 
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 الرسم اهلندسي

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 رسم ىندسي بالحاسوب اسم / رمز المقرر.3

 مهارة مساعدة أشكال الحضور المتاحة.4

 االولى الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

  رسم االشكال الهندسية والمساقط باستخدام الحاسوب:تعليم الطالب على أىداف المقرر.8

 

 األسبوع تفاصيل المفردات

نبذة عن –مقاسات لوحة الرسم )القياسية( –اىمية استخدام الحاسوب لتنفيذ الرسم الهندسي  –اىمية الرسم الهندسي 
 برنامج االوتوكاد 

1 

 2 المنسدالت للخطوط والنصوص  م استخدا –انواع الخطوط في الرسم الهندسي 
 4-3 االشكال االساسية  

 6-5 مساعدات الرسم  –م تعديالت الرس
 9-8-7 تطبيقات على المفاىيم السابقة  –وضع االبعاد  –العمليات الهندسية 

 13-12-11-10 رسم منظور يحتوي دائرة , مستطيل ,مثلث و مضلع –رسم المنظور 
 15-14 رسم المساقط البسيطة  –نظرية االسقاط 

 17-16 وضع االبعاد على المنظور والمساقط 
 20-19-18 اج المسقط الثالث من مسقطين استنت

 23-22-21 رسم مساقط مقطوعة  –اشكال خطوط القطع حسب المادة  –نظرية القطع 
 26-25-24 رسم مساقط مقطوعة من مسقط محدد

 28-27 رسم مساقط مقطوعة جزئيا  
 30-29 تطبيقات ومشاريع
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 حقوق ودميقراطية

 

 األسبوع تفاصيل المفردات

 نسان ، تعريفها ، اىدافها حقوق اال
 جذور حقوق االنسان وتطورىا في التاريخ البشري : حقوق االنسان في العصور القديمة والوسيطة

1 

 حقوق االنسان في الحضارات القديمة وخصوصا حضارة وادي الرافدين
 حقوق االنسان في الشرائع السماوية مع التركيز على حقوق االنسان في االسالم

2 

االنسان في العصور الوسطى : حقوق االنسان في المذاىب والمدارس والنظريات السياسية ، حقوق االنسان في حقوق 
 الشركات واعالناتها والثورات والدساتير )الوثائق االنكليزية ، الثورة االمريكية ، الثورة الفرنسية ، الثورة الروسية (

عتراف الدولي بحقوق االنسان منذ الحرب العالمية االولى وعصبة االمم حقوق االنسان في التاريخ المعاصر والحديث : اال
 المتحدة 

3 

 1969النسان االتفاقية االمريكية لحقوق ا 1950االعتراف االقليمي بحقوق االنسان : االتفاقية االوربية لحقوق االنسان 
 1994الميثاق العربي لحقوق االنسان  1981الميثاق االفريقي لحقوق االنسان 

4 

المنظمات غير الحكومية وحقوق االنسان ) اللجنة الدولية للصليب االحمر ، منظمة العفو الدولية ، منظمة مراقبة حقوق 
 االنسان (المنظمات الوطنية لحقوق االنسان 

5 

 6 دساتير العراقية بين النظرية والواقعحقوق االنسان في ال
 العالقة بين حقوق االنسان والحريات العامة :

 في االعالن العالمي لحقوق االنسان -1
 في المواثيق االقليمية والدساتير الوطنية  -2

7 

 8 حقوق االنسان الضرورية وحقوق االنسان الجماعية
 وق االنسان المدنية والسياسيةحقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحق

 حقوق االنسان الحديثة : الحقائق في التنمية ، الحق في البيئة النظيفة ، الحق في التضامن ، الحق في الدين 
9 

ضمانات احترام وحماية حقوق االنسان على الصعيد الوطني ، الضمانات في الدستور والقوانين ، الضمانات في مبدأ سيادة 
 القانون
نات في الرقابة الدستورية ، الضمانات في حرية الصحافة والرأي العام ، دور المنظمات غير الحكومية في احترام الضما

 وحماية حقوق االنسان

10 

 ضمانات واحترام وحماية حقوق االنسان على الصعيد الدولي:
 دور االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في توفير الضمانات -
ية ) الجامعة العربية ، االتحاد االوربي ، االتحاد االفريقي ، منظمة الدول االمريكية ، منظمة دور المنظمات االقليم -

 اسيان (

 دور المنظمات الدولية غير الحكومية والرأي العام في احترام وحماية حقوق االنسان -

11 
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 األسبوع تفاصيل المفردات

ت المعلنة ، استخدام مصطلح النظرية العامة للحريات : اصل الحقوق والحريات ، موقف المشروع من الحقوق والحريا
 الحريات العامة

الطبيعة الوظيفية لمفهوم الحريات العامة : االعتبارات الفلسفية للحق الوظيفي ، االعتبارات البنيوية للحق الوضعي، 
 االعتبارات االقتصادية والحريات العامة

12 

 13 القاعدة الشرعية لدولة القانون
 سلطات العامةتنظيم الحريات العامة من قبل ال
 التقاضي او التظلم غير القضائي

 الطعن القضائي ، تحديد مسؤولية الدولة عن اعمالها الشرعية
 اثر ازدواجية القضاء على الحريات العامة -
 الحريات العامة بمقتضى الفقو االداري -

 المساواة : التطور التاريخي لمفهوم المساواة

14 

 التطور الحديث لفكرة المساواة
 اواة بين الجنسينالمس -
 المساواة بين االفراد حسب معتقداتهم وعنصرىم -

15 

 مفهوم الحريات ، تصنيف الحريات العامة
 الحريات االساسية ، الحريات الفكرية ، الحريات االقتصادية واالجتماعية

16 

 حرية االمن والشعور باالطمئنان
 حرية الذىاب واالياب

17 

 ، حرية المعتقدالحريات الفكرية : حرية الرأي 
 حرية التعليم

18 

 حرية الصحافة
 حرية المجتمع

19 

 قانون مواجهة التخريب
 حرية الجمعيات

20 

 الحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي
 حرية العمل

21 

 22 حق التملك

 23 حرية التجارة والصناعة

 24 حرية المرأة
 25 االحزاب السياسية والحريات العامة
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 األسبوع تفاصيل المفردات

 26 ت العامة في العالمالحريا

 27 التقدم العلمي والتقني والحريات العامة

 28 مستقبل الحريات العامة

 الديمقراطية ، تعريفها ، انواعها
 مفاىيم الديمقراطية

 الديمقراطية في العالم الثالث

29 

 30 االنظمة الديمقراطية في العالم
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 ات االوسط التقنية/المعهد التقني بابلجامعة الفر  المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 تراكيب نسيجية اسم / رمز المقرر.3

 معامل الغزل والنسيج أشكال الحضور المتاحة.4

 الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 صف تاريخ إعداد ىذا الو .7

  اعداد التركيب النسجي:تعليم الطالب على كيفيية أىداف المقرر.8

 

 

Week Theoretical Terms Experimental terms 

1 Classification of woven fabrics Classification of woven fabrics 
2 Standard weaves-plain weaves-

drawing repeat derivative –types 
Made warp beam to product a 

plain 1/1 
3 Effect of color (plain in warp and 

weft)and in both direction 
Made warp beam to product a 

plain 2/2 warp rib 
4 Twill weaves –how to draw-

repeat-types-extension 
Made warp beam to product a 

plain 1/1 weft rib 
5 Angles of twill weaves Made warp beam to product a 

plain 2/2 in both direction 
6 Non-standard twill shades-

broken-compound-mixed and 

cork screw twill 

Effect of color for plain weaves 

7 Effect  of color in warp and weft . Made warp beam to product  a 

twill  weave 2/2warp rib (regular) 
8 Sateen weaves-how to draw—

repeat-types 
Made warp beam to product a twill 

weaves 2/2 warp rib(irregular) 
9 Drawing in types –harness Made warp beam beam to product 

broken twill weave 2/2 weave 2/2 

warp rib 
10 Honeycomb weaves –how to draw-

repeat types 
Effect of color for twill weaves 
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11 Figuring with extra threads (weft) 

one color 
Made warp beam to product 

regular sateen 
12 Traditional weft figuring one and 

two colors 
Made warp beam to product 

irregular sateen 
13 Extra warp figuring one and two 

colors 
Made warp beam to product extra 

weft figuring by one color 
14 Traditional warp figuring one and 

two color 
Made warp beam to product extra 

weft figuring by one color 
15 Packed clothes –weft packed 

clothes 
Made warp beam to product extra 

weft figuring by two color 
16 Packed clothes –warp packed 

clothes 
Made warp beam to product extra 

weft figuring by two color 
17 Bad ford cords from weft by warp 

direction 
Made warp beam to product warp 

packed clothes 
18 Bolymita weaves by one color in 

face 
Made warp beam to product warp 

packed clothes 
19 Bolymita weaves by two color in 

face 
Made warp beam to product bad 

ford cord weaves (warp) 
20 Pile fabrics in warp and weft pile 

fabrics 
Made warp beam to product bad 

ford cord weaves (weft) 

 
21 Multi layer fabrics –double cloth 

when use plain 2/2 
Made warp beam to product 

honeycomb weave (weft) 
22 Multi layer fabrics –double cloth 

when use plain 2/2 
Made warp beam to product 

honeycomb weave (warp) 
23 Multi layer fabrics –double cloth 

when use plain 1/1 
Made warp beam to product  multi 

layer weaves from plain 1/1 
24 Gauze weaves types  Made warp beam to product  multi 

layer weaves from plain 2/2 
25 Straight gauze and reversed gauze Analysis of regular plain weaves 
26 Mock leno weaves perforated 

fabrics 
Analysis of irregular plain weaves 

27 Analysis of textile plain Analysis of regular twill weave 
28 Analysis of textile twill Analysis of irregular twill weaves 
29 Analysis of textile sateen Analysis of regular sateen weave 
30 Analysis of textile (review) Analysis of irregular sateen weave 
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 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 تقنيات وصيانة مكائن نسيج اسم / رمز المقرر.3

 ل والنسيجمعامل الغز  أشكال الحضور المتاحة.4

 الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة 210 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

  اجزاء مكائن النسيج وتحضيراتو وحساباتو االنتاجية وصيانة المكائن:تعليم الطالب على أىداف المقرر.8

 

 االسبوع المفردات النظرية المفردات العملية
لف الخيوط على -حسابات االلوان-شغيل ماكنة التسديةت

 المطوى

مخطط عام لمراحل النسيج وشرح نظام ترقيم 
 الخيوط

1 

زوي الخيوط مع امثلة وتطبيقات وترقيم الخيوط  ضبطات الماكنة-االجزاء االكثر عطال-صيانة ماكنة التسدية
 المزوية

2 

تحضيرات -مراحل التحضيرات معلومات عن التعرف على ماكنة التنشية واجزاءىا
 خيوط السداء

3 

 4 مرحلة التدويرات وحسابات االنتاجية تحضير خلطات التنشية

انواع –التسدية المباشرة وغير المباشرة  شرح مفصل الجزاء الماكنة وكيفية  نقل الحركة
 االجزاء الرئيسية لماكنة التسدية-الحوامل

5 

حسابات االنتاج وعمل امثلة وتطبيقات للعمليات  الخيوط دراسة عملية لتاثير التنشية على خواص
 االنتاجية الخاصة بمرحلة التسدية

6 

 7 التنشية واجزاء الماكنة  صيانة ماكنة التنشية

حسابات االنتاج وعمل امثلة وتطبيقات للعمليات  اللقي والتطريح وشرح مفصل وتطبيق عملي لعملية اللقي 
 االنتاجية

8 

حسابات –التعرف على انواع االمشاط -طريحعدة المشط والت
 وضع الخيوط على المشط

 9 خلطات التنشية وتحديد النسب

لقي وتطريح –شرح مفصل لعملية اللقي والتطريح الميكانيكية 
 خيوط النواع مختلفة من االقمشة

حسابات تاثير –امثلة على عمل الخلطات 
 التنشية على خواص الغزول واالقمشة

10 
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انواع -معدات اللقي والتطريح-اللقي والتطريح ح انواع مختلفة )اكمال االسبوع السابق(لقي وتطري
 اللقي وعدة المشط

11 

 12 مكائن تدوير المواسير-تدويرات اللحمة  االنتاج عليها –اجزاء الماكنة  –تدويرات اللحمة 

 13 مةامثلة تطبيقية عن تدوير اللح-حسابات االنتاج صيانة ماكنة تدوير اللحمة

تقسيم -معلومات عامو عنو-تعريفو-النسيج كيفية تبديل االجزاء العاطلة–حسابات االنتاجية 
 االجزاء الرئيسية والثانوية-مكائن النسيج

14 

اماكن الخطورة والوقاية -فكرة عامة عن مكائن النسيج وعملها
 منها

 15 المزايا والعيوب لكل نوع-انواع مكائن النسيج

بعض الحسابات الخاصة بالنسيج والكفاءة  لمطرحة على ماكنة النسيج وانتاج قماشتركيب الخيوط ا
 امثلة حسابية عن االنتاج واالوزان –االنتاجية 

16 

امثلة –حساب انتاج الماكنة باالمتار الطولية  (16تكملة االسبوع)
 تطبيقية احتساب االوزان

17 

قطر الخيط اعتمادا على –حساب معامل التغطية  السفليصيانة جهاز الدق واالدراج وعمود الكرنك العلوي و 
 نمرتو

18 

امثلة –الكامات الداخلية والخارجية -النفس صيانة جهاز القذف وجهاز الطي
نظرية تنظيم الكامات الخارجية –تطبيقية حول 

 اعتمادا على التركيب النسيجي

19 

-كيفية العمل عليو-تعريفو-جهاز دق واستنساخ الكارتون
 اج عليو )انتاج شريط مثقب (االنت

كيفية تنفيذ بعض التراكيب –انواعو  –الدوبي 
 النسيجية على جهاز الدوبي

20 

انواعو وكيفية تنفيذ بعض التراكيب -اجاكارد صيانة اجهزة الرخو السالبة والموجب
 انواع المشبكات-طاقتها–النسيجية عليو 

21 

 22 قشات على ماكنة الجاكاردكيفية تنفيذ بعض الن صيانة جهاز حساس اللحمة

التعرف –تعريفو -المكوك-انواعها-اجهزة القذف تطبيق عملي-دراسة جهاز البتري لتغيير اللحمة
 على المكائن احادية المكوك ومتعددة المكوك

23 

 24 كيفية تنفيذه–تعريفو -الحذف والظم صيانة جهاز الدوبي بعد التعرف على اجزاءه 

جهاز التغذية السلبي وااليجابي –االجهزة الثانوية  ادي الرفعصيانة جهاز الدوبي اح
 جهاز السحب–

25 

 26 جهاز اللف–حسابات الحركة  صيانة جهاز الدوبي الثنائي الرفع

 27 جهاز توقف السداء-الحسابات-اجهزة االيقاف صيانة جهاز الجاكارد مع شرح مفصل 

 28 امثلة  –جهاز توقف اللحام  كات الجاكارداسباب توقف الماكينات ومعالجتو وتاثير بناء شب

 29 فكرة عامة عن مكائن النسيج الحديثة المبرمجة كيفية تصنيع النواللخشبي الغراض تعليمية 

دراسة عن نسيج المفروشات وانواعها طرق  ادامة عامة للمكائن وتغليفها 
 تصنيعها المفروشات الالمنسوجة

30 
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 الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابلجامعة  المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 تفنية حياكة اسم / رمز المقرر.3

 معامل الغزل والنسيج أشكال الحضور المتاحة.4

 الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة 210 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 لوصف تاريخ إعداد ىذا ا.7

 وحساباتو االنتاجية وصيانة المكائن  الحياكة :تعليم الطالب على اجزاء مكائن أىداف المقرر.8

 

 االسبوع المفردات النظرية المفردات العملية
 1 مقدمة في موضوع الحياكة  واسباب انتشارىا  التعرف على انواع االفمشة المحاكة

 2 مقارنة بين االقمشة المنسوجة واالقمشة المحاكة المنسوجةمقارنة بين االقمشة المحاكة و 

دراسة االجهزة الرئيسية في مكائن الحياكة  التعرف على انواع المكائن المستخدمة في الحياكة 
دراسة انواع االبر المستخدمة -)تريكو اللحمة (

 مميزاتها وعيوبها مع  الرسم-في مكائن الحياكة

3 

 4 دراسة انواع البالتين وانواع الكامات المستخدمة في مكائن الحياكة اىم االجهزة المستخدمة

كيفية تكون العقدة على االبر السنارية ذات  االقمشة الممكن االنتاج عليها–اجزاء ماكنة الحياكة السطحية 
 اللسان مع الرسم

5 

النظمة تكوين العقدة مع  دراسة اجهزة التغذية تنظيم الماكنة -انواع االبر في ماكنة الحياكة السطحية
دراسة حسابات الشدة في الخيوط حسب 

 الخاملة والنشطة 

6 

دراسة اجهزة السحب في مكائن الحياكة  جهاز نقل الحركة الميكانيكية
 وعالقتها بمواصفات القماش

7 

 8 تصنيف انواع المكائن حسب االقمشة المنتجة صيانة الماكنة 

 9 تصنيف المكائن حسب المنشا والتصميم ةتكوين العقدة في الماكنة السطحي

-التعرف على انواع غرز تريكو اللحمة )السادة جهاز تبديل االلوان وكيفية تكوين البرنامج
 المنتقلة(-المتقاطعة–القائمة -الحاشية

10 

دراسة خواص االقمشة السادة والحاشية  دراسة ماكنة حياكة المالبس الداخلية  11 
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 والمقارنة بين النوعين
دراسة التراكيب المشتقة والمزدوجة ومميزات  اجهزة الشد وااليقاف

 ىذه االقمشة
12 

دراسة انواع غرز تريكو السداء مع التعرف على   اجهزة السحب
كيفية تمثيل ىذه الغرز في الرسم التحليلي 

 والرسم التخطيطي

13 

سم التحليلي والرسم امثلة تطبيقية على الر  شرح تفصيلي لخطوات العمل وتنظيم الماكنة
 التخطيطي

14 

دراسة االجهزة الرئيسية في ماكنة الحياكة الدائرية  تصنيع نماذج
 مع الرسم التخطيطي للماكنة بشكل عام

15 

حساب انتاجية الماكنة الدائرية مع امثلة  تركيب الحاشية
 تخطيطية

16 

درا سة االجهزة الرئيسية في ماكنة الحياكة  تركيب السادة
 ية مع رسم تخطيطي للماكنة بشكل عامالسطح

17 

حساب انتاجية ماكنة الحياكة السطحية مع امثلة  التعرف على االجزاء-ماكنة الحياكة الدائرية
 تطبيقية

18 

دراسة كيفية تكون العقدة في ماكنة الدربي  مع  الصيانة-تنظيم الماكنة واالنتاج
 رسم تخطيطي للماكنة

19 

 20 دراسة ماكنة االنزلوك وكيفية تكون العقدة عليها لماكنة الدائريةجهاز تكوين العقدة في ا
 21 دراسة الجزاء لماكنة الحياكة النسيجية دراسة نقل الحركة في الماكنة الدائرية

دراسة انتاجية ماكنة الحياكة النسيجية مع امثلة  صيانة جهاز نقل الحركة والتزييت
 تطبيقية

22 

االسس التي يعتمد عليها تقدير الجودة دراسة  جهاز تقديم الخيط
 في االقمشة المحاكة

23 

 24 دراسة العيوب في االقمشة المحاكة بشكل عام االجهزة االضافية الملحقة بماكنة الحياكة الدائرية
دراسة العيوب في االقمشة المحاكة في ماكنة  جاز السلسلة

 الحياكة الدائرية ومكائن الجواريب
25 

دراسة العيوب في االقمشة المحاكة في ماكنة  ج على جهاز السلسلةتكوين البرنام
 الحياكة النسيجية 

26 

 27 حساب طول العقدة انتاج نماذج من الجواريب
انواع الخيوط المستخدمة في صناعة التريكو  اجزاءىا مقارنة مع المكائن التقليدية-مكائنة الحياكة الحديثة

 بصورة عامة 
28 

 29 تاثير انواع الخيوط على المنتج النهائي قوم بها الطلبةتمارين مختلفة ي
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التعرف على انواع الزيوت والشحوم المستخدمة  ادامة عامة للمكائن–تمارين مختلفة 
 في ادامة مكائن الحياكة
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 اٌّفشداد اٌؼ١ٍّخ اٌّفشداد إٌظش٠خ االعجٛع

ِىٛٔبد اٌذائشح –اٌٛزذاد ٚاٌشِٛص اٌىٙشثبئ١خ  1

 لبْٔٛ اَٚ –اٌىٙشثبئ١خ اٌجغ١طخ 

-ِظبدس اٌمذسح–اٌزؼشف ػٍٝ اٌّخزجش 

 االخٙضح اٌىٙشثبئ١خ

 -سثظ اٌّمبِٚبد ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚاٌزٛاصٞ 2

 ف ٚرطج١مبرٙبلٛا١ٔٓ و١ششٛ

ٚو١ف١خ اعزخذاِٗ  A.V.Cخٙبص االف١ِٛزش 

ٌم١بط اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٚفشق اٌدٙذ 

 ٚاٌّمبِٚخ.

ر١ٌٛذٖ –اٌز١بس اٌّزٕبٚة ازبدٞ اٌطٛس  3

 ٚخٛاطٗ ٚاعزؼّبالرٗ.

 اٌزؼشف ػٍٝ ِظطٍسبد اٌّمبِٚخ ثبالٌْٛ

-شىً اٌّٛخخ ثبٌزشدد–رؼش٠ف اٌّٛخخ اٌد١ج١خ  4

 اٌم١ّخ

 ػ١ٍّب رسم١ك لبْٔٛ اَٚ

ِمبسٔخ ث١ٓ  –اٌم١ّخ اٌفؼبٌخ ٌٍز١بس ٚاالٌدٙذ  5

 –اٌز١بس  اٌّزٕبٚة ثالثٟ اٌطٛس ٚر١ٌٛذٖ 

 االطٛاس ٚرزبثؼٙب

سثظ اٌّمبِٚبد ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚاٌزٛاصٞ فٟ 

اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ ٚا٠دبد اٌّمبِٚخ اٌّىبفئخ 

 ثبٌم١بط

رّث١ً االطٛاس ثبٌّزدٙبد –صا٠ٚخ اٌطٛس  6

 اٌذٚاسح

-شثبئ١خ ِخزٍفخ )رٛاٌٟدٚائش وٙ

رٛاصٞ(ٚدساعخ خٛاطٙب ا٠دبد اٌّمبِٚخ 

 اٌّىبفئخ

رؼش٠ف اٌّدبي –ِجبدئ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ  7

 خطٛط اٌمٜٛ-اٌّغٕبط١غٟ

 ربث١ش اسرفبع دسخخ اٌسشاسح ػٍٝ اٌّمبِٚخ

شذح اٌّدبي –اٌف١ض ٚوثبفخ اٌف١ض  8

اٌزبث١ش اٌّغٕبط١غٟ ٌٍز١بس -اٌّغٕبط١غٟ

 م١خِغبئً رطج١-اٌىٙشثبئٟ

رؼ١١ٓ ل١ّخ اٌّمبِٚخ إٌٛػ١خ ٌّخزٍف أٛاع 

 اٌّٛاد اٌّٛطٍخ
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ربث١ش اٌّسبثخ -إٌٙشٞ-اٌسث اٌزارٟ اٌّزجبدي 9

ػٍٝ اٌّٛخخ اٌد١ج١خ ِغ زغبثبد فشق اٌطٛس 

 ِمبسٔخ ث١ٓ اٌذائخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبط١غ١خ–

سثظ اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ ػٍٝ شىً ٔدّخ   

 ٚػٍٝ شىً دٌزب

ربث١ش اٌغؼخ ػٍٝ اٌّٛخخ -اداٌفبس –اٌغؼخ  10
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ل١بط اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ فٟ دٚائش اٌز١بس 

 اٌّغزّش

ِسٛالد -ِجذا ػٍّٙب-أٛاػٙب –اٌّسٛالد  11

 اٌشفغ

ل١بط اٌمذسح فٟ دٚائش اٌز١بس اٌّزٕبٚة اٌثالثٟ 

 االطٛاس

لذسح اٌّسٌٛخ ٚرمذ٠ش –ِسٛالد اٌسفع ٚاٌؼضي  12

 عؼزٙب

ذاَ اٌىب٠ٚخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخ

 طشق اٌٍسبَ ٚػًّ اٌّٛطالد اٌىٙشثبئ١خ

أٛاػٙب –ِسشوبد ثالث١خ االطٛاس اٌسث١خ  13

 ا ػٍّٙبِٚجذ

اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌزبع١ظ اٌىٙشثبئٟ ٚػًّ 

رّبس٠ٓ ٌزبع١ظ ِظجبذ وٙشثبئٟ ِٚفزبذ 

 ٚرٌه ِٓ دائشح وٙشثبئ١خ ثغ١طخ

فسض ِسشن ر١بس ِغزّش رٛاصٞ ٚل١بط  عشػخ اٌّسشوبد ٚطشق ر١ّٕش٘ب 14

اٌز١بس ٚفشق اٌدٙذ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ػضٛ 
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اٌّسشن رٚ اٌٛخٗ اٌٛازذ –اٌّسشن رٚ اٌّىثف  18

 ٔظش٠خ اٌؼًّ ٚأٛاػٙب

ػًّ دٚائش رسىُ )ع١طشح( اٌّغزخذِخ  ِٓ 

ثبعزخذاَ خبط١خ رشغ١ً اٌّسشوبد  ثبعزخذاَ 

اٌدزة اٌّغٕبط١غٟ  )اٌىٛٔزبوزٛس( ٚاٌجٛ 
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االطٛاس اٌسث١خ ثبعزخذاَ ِفزبذ عزبس دٌزب  

 رشغ١ال ٠ذ٠ٚب 
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 اٌمبطغ اٌّغٕبط١غٟ اٌاللظ–اٌسشاسٞ 

سشوبد ثذء اٌسشوخ ٚاٌزشغ١ً االٚرِٛبر١ىٟ ٌٍّ
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 (اطالزٙب )اسرفبع دسخخ اٌسشاسح 

 ٌؼدض ػٓ اٌذٚساْا اٌخ١ٍخ ٚرطج١مبرٙبِجذا ػًّ  28

 عشػخ الً اٌذٚساْ ِجذا ػٍّٗ–رشو١جٗ -اٌّٛزذ 29

 اٌضٛضبء( ِجذا ػًّ اٌّٛزذاد  30

 

 

 

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية/المعهد التقني بابل المؤسسة التعليمية.1

 تقنيات المكائن والمعدات    / المركز علمي القسم ال.2

 سيطرة نوعية راسم / رمز المقر .3

 معامل الغزل والنسيج أشكال الحضور المتاحة.4

 الثانية الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 18/10/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7

 :تعليم الطالب على مبادئ الكهرباء أىداف المقرر.8

 

 



  
 32اٌظفسخ 

 
  

 المفردات االسبوع
 رسم المنحنيات-التكرار-ساب المعدلح-عالقتو بالغزل -االحصاء 1
 استخدامات االنحراف المعياري–االنحراف المعياري -مقاييس التشتت 2
 تحليلال البيانات –التغيير البيني  3
 حدود المواصفات -خرائط مراقبة الجودة واستخداماتها 4
 تحليل المعيب-المدى-المتوسط -انواع الخرائط 5
 اىمية السيطرة النوعية في الصناعة -نظرية اختيار العينات 6
 السحب وكيفية تحديدىا -الكرد –العيوب في مكائن التفتيح  7
 تحديد العيوب في مكائن البرم والتمشيط  والغزل النهائي 8
 اختبارات نمرة الخيط ومعدل طول الشعيرة 9

 اختبارات برم الخيط 11
 اختبارات استطالة الخيط وانتظاميتو 11
 قة بين متانة الخيط ومتانة الشليلةالعال 12
 المواصفات الفيزيائية للخيط 13
 طبيعية( –العالقة بين المتانو واالستطالة للخيوط المختلفة )صناعية  14
 فحص المظهرية للخيوط بطرق مبسطة 15
 حساب نسبة العقد في الخيوط 16
 شرح مفصل لجهاز اليوستر واستخداماتو وفوائده 17+18
 تاثير الرطوبة –االنكماش في االبعاد  –تبارات االقمشة اخ 19
 قياسها  –متانة االقمشة  21
 قابلية القماش على مقاومة الظروف الخارجية 21
 قابلية القماش على مقاومة التاكل باالحتكاك 22
  -قياس السمك –اختبار السجاد  23
 ترات زمنيةالتجارب التي تجرى على السجاد مثل االحتكاك بعد ف 24
 االجهزة المستخدمة لمقاومة القماش لنفاذ الهواء والماء 25
 25استمرار االسبوع  26
 دراسة تاثير معاملة القماش بمواد مختلفة  27
 فحص تراكيب القماش وعالقتها بالمكائن 28
 العيوب الطولية والعرضية في القماش 29
 عالقة قسم السيطرة ببقية االقسام 31

 


