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 هندسة الغزل والنسيج قسم -9
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ( دبلوم 
  اوال : دبلوم الدراسات العليا

  :ىا التخصصدبلوم الدراسات العلي -1
  ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز   

   هندسة الغزلدبلوم الدراسات العليا التخصصى في             
   -   13 61407-   13 61307 -  13 07  611هى يدرس الطالب خمسة مقررات :المقررات االساسية

07 13 615- 07 13 616                                              
  ختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومي ررات االختيارية:المق

   هندسة النسيجدبلوم الدراسات العليا التخصصى في             
  -  13 61507 -   13 61307 -  13 61207يدرس الطالب اربعة مقررات هى  :المقررات االساسية

 07 13 616  
  ب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوميختار الطال المقررات االختيارية: 

  
  الماجستيرثانيا : 

  ماجستير الهندسة : -1  
ى  درس الهندسة ماجستير لكي يحصل الطالب عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

 هندسة الغزل والنسيجفى   الهندسة ماجستير              
  -  13 71307 -   13 71207 -  13 71107  يدرس الطالب ستة مقررات هى  المقررات االساسية:

 07 13 714 - 07 13 715                                   07 13 716-                                    
الماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى  المقررات االختيارية:

  . من تخصص آخر مقررين 

  : ماجستير العلوم الهندسية -2    
ى    ى لك ب عل ل الطال تير يحص ة ماجس ه دراس وم علي ية  24العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س افة إل  8و باإلض

  ساعات للرسالة. 

  هندسة الغزل والنسيج            فى العلوم ماجستير                 
  -  13 71307 -   13 71207 -  13 71107  يدرس الطالب ستة مقررات هى   ررات االساسية:المق

 07 13 714 - 07 13 715                                   07 13 716-                                    
ير ويجوز اختيار ختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستي :المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 
  

  ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس     

  ساعة معتمدة للرسالة 24من 

 فى هندسة الغزل والنسيج                            دكتوراه الفلسفة فى                 
     13 81607الى   13 07 811يدرس الطالب اربعة مقررات من    المقررات االساسية:
من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز  بقية الساعاتعلى الطالب ان يختار الطالب  :المقررات االختيارية

 . من تخصص آخر   مقرربناختيار 
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  دكتوراه ) –ماجستير  –دبلوم قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ( 

  اســـم المقـــرر  كود المقرر  م
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  األمتحان

مقررات مطلوب 
  دراستها سابقاً 

   3 3  تكنولوجيا الغزل  611  13 07    .1
   3 3 تكنولوجيا النسيج 612  13 07    .2
   3 3 ميكانيكا آالت الغزل والنسيج 613  13 07    .3
   3 3 إنتاج الخيوط المضخمة 614  13 07    .4
   3 3 طبيعة وخواص الخامات النسيجية 615  13 07    .5
   I 3 3تطبيقات الكمبيوتر في مجال الغزل والنسيج  616  13 07    .6
   3 3 تكنولوجيا تكوين الخيط  621  13 07    .7
   3 3 التطورات في تصنيع الخيط 622  13 07    .8
   3 3  المستمرة وتشغيلها وخواصهادراسة إنتاج الخيوط  623  13 07    .9

   3 3 التطورات الحديثة في ماكينات النسيج 624  13 07    .10
   3 3 تكنولوجيا تريكو السداء و تريكو اللحمة 625  13 07    .11
   3 3 تخطيط وتنظيم مصانع الغزل النسيج 626  13 07    .12
   3 3 إنتاج المالبس 627  13 07    .13
   3 3 جات النسيجية تقييم أداء المنت 628  13 07    .14

15.    07 13  629 
دراسة تكاليف اإلنتاج في الغزل والنسيج وصناعة 

 المالبس
3 3   

   3 3 تكنولوجيا إنتاج األقمشة غير المنسوجة  631  13 07    .16
   3 3  الدراسات المتقدمة في انتظامية الخيوط 711  13 07    .17
   3 3 ماكينات النسيج متعددة األطوار 712  13 07    .18
   3 3 االحتكاك في الغزل والنسيج 713  13 07    .19
   3 3 الكيمياء العضوية للبوليمرات 714  13 07    .20
   3 3 الجودة النسيجية والتحكم في العمليات 715  13 07    .21
   3 3 اإلحصاء والتصميم للتجارب 716  13 07    .22
   3 3 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط 721  13 07    .23
   3 3 إنتاج وخواص الخيوط المضخمة  722  13 07    .24
   3 3 تكنولوجيا الغزل للخيوط المخلوطة 723  13 07    .25
   3 3  تنظيم مصانع الغزل والنسيج  724  13 07    .26
   3 3  التصميمات المتقدمة لأل قمشة النسيجية   725  13 07    .27
   3 3  تحضيرات النسيج المتقدمة   726  13 07    .28
   3 3  اقمشة التريكو تكنولوجيا   727  13 07    .29
   3 3  إدارة تكنولوجيا المالبس   728  13 07    .30
   3 3  ميكانيكا التراكيب النسيجية   729  13 07    .31
   3 3  تصميم الخامات النسيجية  731  13 07    .32
   3 3  إدارة الجودة الشاملة في الصناعات النسيجية  732  13 07    .33
   3 3 الدراسات النظرية في الغزل 811  13 07    .34
   3 3 الدراسات النظرية في النسيج 812  13 07    .35
   3 3 الخواص الميكانيكية للمواد النسيجية 813  13 07    .36
   3 3  ديناميكا التشغيل  814  13 07    .37
   3 3 هندسة البوليمرات 815  13 07    .38
   3 3 دراسة التكاليف فى صناعة  الغزل والنسيج 816  13 07    .39
   3 3  تقدمة للخيوط دراسات م  821  13 07    .40
   3 3  هندسة الخيوط  822  13 07    .41
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   3 3  ميكانيكا تراكيب الخيوط المزوية   823  13 07    .42
   3 3  نظريات تكوين الخيوط فى انظمة الغزل الحديثة  824  13 07    .43
   3 3  األنظمة المتقدمة للتريكو واألقمشة  825  13 07    .44

45.    07 13  826  
وين و تر ة لتك ات متقدم ة دراس ب األقمش كي

  المنسوجة
3 3   

   3 3  ميكانيكا آالت النسيج الحديثة  827  13 07    .46

47.    07 13  828  
ة  واص الريولوجيكالي ة والخ واص الميكانيكي الخ

  لأللياف والمواد
3 3   

   3 3  دراسة متقدمة لتشغيل األقمشة غير المنسوجة   829  13 07    .48
   3 3  يةتكنولوجيا المواد المركبة والذك  831  13 07    .49
   3 3  التكنولوجيا الحديثة فى صناعة المالبس 07 13 832   .50

 
    مناقشة 3  مشروع دبلوم فى هندسة الغزل 601  13 07   .51
    مناقشة 3  فى هندسة النسيج مشروع دبلوم  602  13 07   .52

53.  
هندسة الغزل الهندسة فى تقرير علمى ماجستير  701  13 07 

  والنسيج 
  مناقشة  3

  

    مناقشة 8  فى هندسة الغزل والنسيجرسالة ماجستيرالعلوم  705  13 07   .54
    مناقشة 24  فى هندسة الغزل والنسيج الدكتوراهرسالة  801  13 07   .55

  
  دكتوراه) –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا (دبلوم 

  
  تكنولوجيا الغزل 611  13 07 

ا خواص الدراسات المتقدمة في تكنولوجيا خطوط التفتيح  ي تكنولوجي ة ف وط. الدراسات المتقدم ى خواص الخي ا عل و تأثيره
ة في غزل الطرف  الخيط و الماكينات. الدراسات المتقدمة في عمليات التمشيط, السحب, البرم, و الغزل. التكنولوجيا المتقدم

  .المفتوح, غزل الهواء, و غزل االحتكاك 
  

  تكنولوجيا النسيج 612  13 07 
ات النسيج ذات الطور تكنولوجيا ان ة, ماكين يج الحديث ات النس ات النسيجية. ماكين وب المنتج ة للسجاد. عي تاج االنواع المختلف

  الفردي. صيانة ماكينة النسيج: ماكينة النسيج بدفع الهواء, ماكينة النسيج بدفع الماء, و ماكينة النسيج بالحربه.
 

  ميكانيكا آالت الغزل والنسيج 613  13 07 
ز ات االهت زل. ماكين ات الغ ي ماكين تهلكة ف ة المس يجية. الطاق ناعات النس ات الص ة بماكين ات المختلف ل الميكانيزم ازات, تحلي

  النسيج التقليدية و ماكينة النسيج بالدفع
  

  إنتاج الخيوط المضخمة 614  13 07 
ة: البر ة و الحراري خيم الميكانيكي رق التض وليمرات. ط ائي للب ب البن واص و التركي د, الخ ندوق التجعي ة, ص ات المزيف م

ابك,  داخل و التش الهواء, الت خيم ب انيكي: التض خيم الميك رق التض د. ط خيم بالتجعي كين, التض ة الس اءة , حاف ات المض البرم
ات  وين الخيط مستخدما البرم ة لتك التضخيم ثنائي التكوين, التضخيم باالنكماش المتباين, التضخيم الكيميائي. السمات النظري

  فة و طرق التضخيم بالهواء.المزي
  

  طبيعة وخواص الخامات النسيجية 615  13 07 
ة.  يجية المختلف ات النس ة للخام ة و الميكانيكي ة و الكيميائي واص الفيزيائي ة و الخ يجية المختلف واد النس ائي للم ب اإلنش التركي

  الطرق المتقدمة لقياس خواص المواد النسيجية.
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  Iوتر في مجال الغزل والنسيج تطبيقات الكمبي 616  13 07 
ة  رة و أنظم ة الخبي ة و األنظم ام المختلف ي األقس وتر ف ة الكمبي زل و النسيج.تطبيقات لغ ى صناعة الغ وتر ف ي الكمبي ة ف مقدم

  إدارة قواعد البيانات.
  

 تكنولوجيا تكوين الخيط 621  13 07 
  يوط في أنظمة الغزل الجديدة وطرق إنتاج خيوط جديدة.محددات أنظمة الغزل الموجودة حاليا والمتاحة ومباديء تكوين الخ

  
  التطورات في تصنيع الخيط 622  13 07 

يرة  ة والقص عيرات الطويل زل للش ة الغ وع أنظم ات وتن ودة المنتج ة، وج وط المختلف نيع الخي ى تص ورات ف ة التط دراس
  والتطورات الفنية على تصميم الماكينات الحديثة

  
  الخيوط المستمرة وتشغيلها وخواصها دراسة إنتاج 623  13 07 

خم  ات التض رم، وعملي ة الب ة كمي ل الشعيرات وقيم التركيب وخواص العمليات لتصنيع ومعالجة الشعيرات المستمرة، رد فع
ة  تمرة عام وط المس غيل الخي ي تش ائقي ف ث وث ة. وبح ة المطاط ي األقمش تخدمة ف وط المس ب الخي واص وتركي ة، خ المختلف

  تبارات. خواص الخيوط المتقدمة.وخواص وطرق االخ
  

  التطورات الحديثة في ماكينات النسيج 624  13 07 
  الحربة) - دفع الماء- دفع الهواء- طرق حديثة للنسيج على ماكينات أحادية الطور و ماكينات متعددة الطور (القذيفة

  
  تكنولوجيا تريكو السداء وتريكو اللحمة  625  13 07 

ة و الحديث ات التريك ة ماكين ة ألقمش ة البنائي الح .  الهندس وب لإلص تجابة العي ة و اس ب المختلف و ذات التراكي ة التريك . أقمش
 التريكو و ضبطاتها و صيانتها.

  
  تخطيط وتنظيم مصانع الغزل والنسيج 626  13 07 

ل وعدد الماك ل العام ة المنسوجات . تقييم ماكينات الغزل والنسيج. تخطيط المصانع. كفاءة العامل والماكينة. تحمي ات. تكلف ين
  العوامل المؤثرة اقتصاديا فى مصانع الغزل والنسيج. ودراسة الجدوى.استخدام الكمبيوتر في مصانع الغزل والنسيج.

 
  إنتاج المالبس 627  13 07 

ة با مبادىء وطرق انتاج عناصر المالبس اط مختلف س ذات انم ى مالب ستخدام بداية من تطوير الباترون االساسى للوصول ال
ة للحصول على . الطرق التقليدية واستخدام برامج الحاسب للتصميم م المختلف طرق تصميم المالبس لتناسب مقاسات الجس

  الراحة الملبسية.
  

  تقييم أداء المنتجات النسيجية 628  13 07 
ل: العزل الحرامقدمة عن خواص القماش المناسبة لكل استخدام محدد.  اش مث اس خواص القم ة السطح، طرق قي رى، نعوم

  القص، الملمس، الخ.
  

  دراسة تكاليف اإلنتاج في الغزل والنسيج وصناعة المالبس 629  13 07 
ة  ض أنظم ديم بع اهزة تق س الج ز والمالب ة والتجهي وط واألقمش اج الخي ة بإنت ر الخاص ة العناص ة تكلف رر تغطي دف المق يه

  ى القدرات اإلدارية وأيضا استراتجيات تقليل التكلفةالتكاليف التقليدية والفعالة. بيان تأثير التكلفة عل
  

  تكنولوجيا إنتاج األقمشة غير المنسوجة 631  13 07 
ر المنسوجة - تطور اإلنتاج –تعريف األقمشة غير المنسوجة  ة لتشكيل  - أنواع الشعيرات المناسبة لألقمشة غي الطرق المختلف

انيكى ة (ميك ولي - الشاش ة الب ن فوني ر م وائى مباش تاتيكية- مره اء االس تخدام الكهرب ب  - باس اطع للوي ع المتق ة  –الوض طريق
زى  ب ( مرك وليمر للوي غوط –الب واء مض ى - ه تاتيكى) - كهرب ق - اس اق  ( الالص رق االلتص خين - ط دمج بالتس وة  - ال الق

  التصاق الشاشة الحرارى) –الربط بالغزل  –الربط بالغرز  –ضرب اإلبرة  –الالصقة 
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  لدراسات المتقدمة في انتظامية الخيوط ا 711  13 07 
ة  اس و التحكم.دراس رق القي يط و ط ة الخ ى انتظامي ؤثرة عل ل الم يط. العوام ة الخ يط و انتظامي وين الخ ي لتك وذج رياض نم

  نظريات عملية السحب.
  

  ماكينات النسيج متعددة األطوار 712  13 07 
  وار.ماكينات النسيج في اتجاه السداء.ماكينات النسيج في اتجاه اللحمة.ماكينات النسيج الحديثة، ماكينات النسيج متعددة األط

  
  االحتكاك في الغزل والنسيج 713  13 07 

ة حسابات  ة ودراس ات النسجية المختلف ي العملي ة ف تهدف المادة دراسة الطالب لنظريات االحتكاك و التزييت. المشاكل العملي
  الفنية المستخدمة في قياس االحتكاك للمواد النسيجية.دقيقة لنظريات السحب. الطرق األساسية و 

  
  الكيمياء العضوية للبوليمرات 714  13 07 

وليمر،  ة، خواص الب رة األيوني تحالبية، البلم ة، البلمرة االس وليمرات مختلط افية ، ب رة اإلض وات التفاعل و البلم ادئ خط مب
  التركيب الجزيء و خواص البوليمر.

 
  لنسيجية والتحكم في العملياتالجودة ا715  13 07 

تحكم  وات ال م خط ودة و رس ة الج املة أنظم ات ش يج و منتج زل و النس ات الغ ى عملي ين ف رق التحس ودة و ط ة الج مراقب
ات  ي منتج ة ف اإلحصائي و التحكم أثناء التشغيل و بواسطة الدوائر المفتوحة و المغلقة و عوامل الجودة المتخصصة المتحكم

  و متغيراتها.النسيج و التشغيل 
  

  اإلحصاء والتصميم للتجارب 716  13 07 
ات ع و العين وى - المجتم ة القص ة اإلمكاني ية - طريق ار الفرض اين - اختب ل التب ة - تحلي ا المختلف رق األنوف طة ط ل بواس  - التحلي

  تطبيقات في صناعة الغزل و النسيج. - تصميم متعدد العوامل - تصميم التجارب - التصميم العملي لالنوفا
  

  الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط 721  13 07
ات الغزل  ف تركيب ى مختل ب الشعيرات ف ب الغزل ,وترتي ات تركي ا ,نظري ائى له ب البن االنواع المختلفة من الخيط والتركي

  ,ميكانيكا غزل الشعيرات الرئيسية , وميكانيكية زوى الخيوط
  

  إنتاج وخواص الخيوط المضخمة 722  13 07 
اج تركي رات لطرق التضخيم النت اع درجة الحرارة والمتغي أثير ارتف وط ,فحص ت تمرة للخي ب و خواص غزل االلياف المس

  خيوط مضخمة ,والخيوط المطاطة ,اختبار سلوك الخيط ومناقشة المشاكل التى صادفت ظهورها اثناء المعالجة.
  

  تكنولوجيا غزل الخيوط المخلوطة  723  13 07 
  ريات الخلط ، تأثير خلط الشعيرات على خواص الخيط والقماش ، وتكنولوجيا الخلط.أغراض الخلط ، نظ

  
  تنظيم مصانع الغزل والنسيج 724  13 07 

ي مصانع الغزل و  ار ف واد و قطع الغي تحكم للم ات ال ة محتوي ة قائم ة و تكلف دراسة الجدوى لمصنع الغزل والنسيج ، التكلف
  في اإلنتاج . النسيج و استخدام الكمبيوتر للتحكم

  
  التصميمات  المتقدمة لألقمشة النسيجية 725  13 07 

ى  روع التصميم حت ة تتضمن مش طة و مشاريع معملي ة التخصص . انش ب لالقمشة المنسوجة العالي متطلبات و إنتاج تراكي
  المنتج النهائى و التجهيز.

  
 تحضيرات النسيج المتقدمة 726  13 07 

  تحضير طبقة السداء الفائقة الكثافة. - تبويش االلياف المستمرة –لتحكم االلى فى الشد فى البوش ا - التحكم االلى فى التسدية
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  تكنولوجيا أقمشة  التريكو 727  13 07 
ة  - طرق إنتاج اقمشة التريكو وين الجرسى و الريب و طرق و   - تكنولوجيا لطرق متقدمة لتريكو السداء و اللحم و طرق تك

ات و التصميمات خواص اقمشة امكانيات استخدام ا لخيط فى التريكو و االنتاجية و الخيوط و حامل الكونات و تطور الماكين
  إدارة عمليات التريكو. - العيوب و طرق ازالتها - قياس الجودة لقياسات الثوابت - تريكو السداء المصنعة مثل ادخال اللحمة 

  
  إدارة تكنولوجيا المالبس 728  13 07 

ة والتطورات صن ددئسمتطلبات ل مرحل ن ك اعة المالبس. المواد الخام ومواصفاتها وخواصها. مراحل التشغيل والغرض م
  الحديثة. جودة المنتج النهائى وأداؤه للوصول الى متطلبات العميل العالمية. توكيد الجودة على المالبس.

  
  ميكانيكا التراكيب النسيجية 729  13 07 

ة ال ة لألقمش واص الميكانيكي طح، الخ اك الس ص، إحتك ية الق ائى. خاص تعمال النه ى االس ا ف ؤثرعلى أداءه ى ت يجية الت نس
  اإلنضغاطية، العزل الحرارى والملمس.

  
  تصميم الخامات النسيجية 731  13 07 

ار ى, االختب ة التصميم األول , التصميم الوظيفي للخامات النسيجية. طرق النمذجة و طرق تحليل الخطأ. تطوير المنتج في حال
ات التصنيع. المخاطرة و  التحليل. إلنتاج النموذج المتقدم للتصميم و تطوير عمليات اإلنتاج . عالقات خاصية البناء مع عملي

  الثقة. التصميم, تحليل االختبار, و النموذج األولي لإلنتاج.
  

  الصناعات النسيجية   إدارة الجودة الشاملة في 732  13 07 
امج مبادئ األدارة و مفهوم ال دء و استمرار برن جودة الهندسية.استراتيجيات و الخطط و العملية و ادوات التشغيل المطلوبة لب

  ث.نسوجات الحديإدارة الجودة الشاملة كى تنجح فى بيئات الم
  

  الدراسات النظرية في الغزل 811  13 07
رة من نظرية عمليات السحب و الكرد. نظرية التمشيط. نظرية بالون الخيط في الغزل ا دوير و غي ات الت ل ماكين ي وعم لحلق

  العمليات المختلفة.
  

  الدراسات النظرية في النسيج 812  13 07 
  دراسة نظرية قذف اللحمة في ماكينات النسيج التقليدية والغير تقليدية (دفع الهواء، القذيفة، والحربة، دفع الماء)

  
  الخواص الميكانيكية للمواد النسيجية 813  13 07 

ز عالق يط والتجهي د الخ ات وتجعي عيرات وبرم مل دور الش اقش وتش وجات تن ي المنس ة ف ة المرتبي ة الميكانيكي ات التبعي
ا. التمزق  م بحثه ي ت ل الت واع التحمي ف أن تاتيكية لمختل ة واالس لالستجابة الميكانيكية في الغزل والنسيج، االستجابة الديناميكي

  المنسوجات.واالحتكاك وخواص الملبوسات كدالة لتكوين 
  

  ديناميكا التشغيل 814  13 07 
اج  ا اإلنت ين ميكانيك ا ب داخل م زل والنسيج والت ات والشعيرات في الغ ين الماكين ا ب داخل م ديناميكيات والت التحليل النظري لل

ات دة العملي ا وح ار ديناميك ي االعتب ة  والخواص الميكانيكية للخيوط،، األقمشة وتجمعات الشعيرات األخرى. يؤخذ ف المطلوب
  لتشغيل الشعيرات حتى المنتج النهائي.

  
  هندسة البوليمرات 815  13 07 

ة،  ت االعتمادي اهرة الوق رة، ظ ة للبلم وليمرات والشعيرات، الخواص الحراري ة للب الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائي
  ميكانيكية الكسر والريولوجي، المواضيع المتقدمة في البثق

 
  دراسة التكاليف فى صناعة الغزل والنسيج 816  13 07 

ة  ة التكلف ح أنظم ية توض االت دراس ز، وح اج والتجهي ات االنت اء عملي وادم أثن ة الع ة ودراس ام والعمال واد الخ ة الم تكلف
  المستخدمة في مصانع الغزل ، دراسة امكانات الماكينات الفنية وتحليلها لتحديد أهميتها في تقليل التكلفة.
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  دراسات متقدمة للخيوط  821  13 07 
نهج  ذا الم هذا القسم من دراسات الخيوط يسمح لمعرفة متقدمة مستقلة خالل بحث وثائقى فى مساحة بحث مختارة اكثر من ه

ة  ى عملي دة لتصنيع الخيط و اخر التطورات ف ى الطرق الجدي ة ف ى مبنى على دراسة متقدم تحكم و استخدام الحاسب االل ال
  . العالقات بين خواص الخيط و خواص المنتج سيتم مناقشتها.رق االختياراتوط

  
  هندسة الخيوط  822  13 07 

نيع  ة. تص وط المطاط ة و الخي خمة و المزركش تمرة و المض ر مس تمرة و الغي اف المس نيع االلي رورية لتص ات الض العملي
ة(نظام الو ى انظم نوعة عل ة و المص اف الطبيعي غيل االلي نيع و تش مل تص وط تش ن الخي ن و القط رد القط ولين) ك تد وال رس

  الممشط و التأكيد على خطوات مراقبة الجودة.
  

  ميكانيكا تراكيب الخيوط المزوية  823  13 07 
وط ة (خي زول المختلف ةالبرمات للغ ب وميكانيكي وين وتركي ال - تك كيل  - حب رض لتش ع التع ة) م يوروالخيوط المزركش س

  وك المنتج.الشعيرات نتيجة االحمال والتأثير على سل
  

  نظريات تكوين الخيوط فى انظمة الغزل الحديثة   824  13 07 
ل  اء مراح ة أثن عيرات والماكين ين الش ل ب ى التفاع وى عل ة ,تحت وط الحديث ناعة الخي ى ص واه ف ائق المحت يات و الحق االساس

  التصنيع المختلفة
  

  األنظمة المتقدمة للتريكو و األقمشة  825  13 07 
ة  سمات شكل الغرز دود, وانتاجي ائى و الح و ميكانيزمات التريكو للسداء و تريكو اللحمة لألقمشة المعقدة, تصميم الشكل البن

واص  ى الخ أثير عل اش, الت وين القم ى تك د عل وى الش ة و ق ة الميكانيكي ل األنظم و, تحلي ة التريك ة لقابلي ات المحتمل التطبيق
  الميكانيكية و القياسية.

  
  قدمة لتكوين وتركيب األقمشة المنسوجة دراسات مت 826  13 07 

تقلة.  ة و الدراسات المس المحاضرات تغطى دراسات متقدمة في ميكانيكا التشكيل و تركيب األنسجة و كذلك المناقشات العلمي
أثيرهم  ة, و ت ة الميكن اعدة, إمكاني ات المس يج, الحرك ي النس رورية ف ات الض وط, الحرك ير الخي ات تحض ي عملي دميات ف التق

  لى غرفة إدارة النسيج, البحث الحديث في تشكيل التراكيب المحاكاة المعقدة المتقدمة.ع
  

  ميكانيكا آالت النسيج الحديثة 827  13 07 
ات  ي ماكين ل الحركي لمختلف األجهزة ف اء, التحلي دفع الم واء, النسيج ب دفع اله ة النسيج, النسيج ب ى ماكين استهالك الطاقة ف

  النسيج الحديثة.
  

  الخواص الميكانيكية والخواص الريولوجيكالية لأللياف والمواد الغزلية 828  13 07 
ة  اف الطبيعي وجى لأللي ديناميكي و الريول لوك ال واء و الس اء و االلت ال ، االنحن اد و االنفع ى اإلجه ة لمنحن ة عميق دراس

  والصناعية، عرض و مناقشة العالقات النظرية و األساليب المتقدمة.
  

  دراسة متقدمة في تشغيل األقمشة غير المنسوجة  829  13 07 
الخواص الفيزياء والكيميائية للمواد  - لغير منسوج وإنتاج المواد الخام أساسيات المواد الخام المستخدمة في تشغيل القماش ا

ية تأثير تلك مقدمة في عالقة الخواص والتراكيب لهذه المواد وكيف - غير المنسوجة وتقيم خواص المواد الخام لألقمشة
الفهم بعمق لميكانزمات وعمليات التشغيل المستخدمة في إنتاج لخامات غير -  العالقة على التطبيق لالستخدام النهائي

المنسوجة .تصميم وعمل تلك الميكانزمات وتشغيلها .مسار التشغيل وتحسين عوامل التشغيل للخامات غير المنسوجة 
  المؤثرة على خواص المنتج

 
  تكنولوجيا المواد المركبة والذكية 831  13 07 

تخدمة  ات المس ة  - الخام ات مختلف ة .نظري ة والذكي واد المركب اج الم ق. إنت االت التطبي ة مج ة و الذكي ي الموادالمركب ة ف مقدم
  الستخدامات المواد المركبة والذكية.
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  التكنولوجيا الحديثة فى صناعة المالبس 07 13 832
اد من خالل االنسدال والراحة األتمتة فى صناعة المالبس ى االبع اة التصميم ثالث ى الوصالت. محاك . الطرق المستحدثة ف

  الملبسية. تصميم شبكات المعلومات لصناعة الموضة.
 

  مشروع دبلوم فى هندسة الغزل 601  13 07 
  مشروع دبلوم فى هندسة النسيج 602  13 07 

  دسة الغزل والنسيج هن الهندسة فى تقرير علمى ماجستير701  13 07   
  فى هندسة الغزل والنسيجرسالة ماجستيرالعلوم  705  13 07 
  فى هندسة الغزل والنسيج الدكتوراهرسالة  801  13 07 

  


