
 

 

 8من  1الصفحة 
 

 

 

 

دات ولعب األطفال جحشوات المراتب والمفارش والمن

 والمنتجات المنزلية األخرى

 شباك الظل 

 أخذ العينات لمنتجات النسيج 

 الجوارب الرجالية 



 

 

 8من  2الصفحة 
 

 
 أقمشة الخيام اإلنشائية 

 السجاد المنسوج لالستخدام في المساجد 

 المواد الضارة المستخدمة في المنتجات النسيجية 
 

 البيانات اإليضاحية للمنتجات النسيجية 
 

 

: 9الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط األسيتات مع ألياف معينة أخرى )باستخدام طريقة 

 كحول البنزيل(



 

 

 8من  3الصفحة 
 

 

 

: 12الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 
مخاليط األكريليك والموداكريليك وألياف مكلورة معينة 

وألياف معينة من اإليالستين مع ألياف معينة أخرى 
 )باستخدام طريقة ثنائي ميثيل فورماميد(

 

 

: 14الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط األسيتات مع ألياف أخرى معينة )باستخدام طريقة 

 حمض الخليك الجليدي(

: 17الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط ألياف السليلوز و ألياف معينة مع األلياف 



 

 

 8من  4الصفحة 
 

 

 

وألياف معينة أخرى )باستخدام طريقة حمض  المكلورة

 الكبريتيك المركز( 

 

: 18الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

ليط الحرير مع الصوف أو غيره من شعر الحيوانات مخا

 )باستخدام طريقة حمض الكبريتيك(

 

: 28الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط الكيتوزان مع ألياف معينة أخرى )باستخدام 

 طريقة حمض الخليك المخفف(



 

 

 8من  5الصفحة 
 

 

 

تقدير النشاط المضاد للفيروسات للمنتجات  -المنسوجات 

 النسيجية

 

تقدير نسبة نظائر النيتروجين المستقرة  –المنسوجات 

 في ألياف القطن

 

طرق اختبار تحديد كفاءة المنتجات ضد عث  –المنسوجات 

 غبار المنزل

 مواصفات عامة –الحبال الليفية  



 

 

 8من  6الصفحة 
 

 

 

: 3الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط األسيتات مع ألياف معينة أخرى )طريقة استخدام 

 األسيتون(

 

: 10الجزء  -التحليل الكمي الكيميائي  -المنسوجات 

مخاليط ثالثي األسيتات أو عديد األكتايد مع ألياف معينة 

 استخدام طريقة ثنائي كلورو ميثان(أخرى )

 

: 13الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط ألياف مكلورة معينة مع ألياف معينة أخرى ) 

 طريقة استخدام ثنائي كبريتيد الكربون/ األسيتون(



 

 

 8من  7الصفحة 
 

 

 

: 15الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –لمنسوجات ا

مخاليط ألياف الجوت مع ألياف حيوانية معينة )طريقة 

 تحديد محتوى النيتروجين(

 

: 16الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط ألياف عديد البروبلين مع ألياف معينة أخرى 

 )طريقة استخدام الزايلين(

 

 
: 21الجزء  –التحليل الكمي الكيميائي  –المنسوجات 

مخاليط األلياف المكلورة، والموداكريليك، واإليالستين، 
رى  واألسيتات، وثالثي األسيتات، مع ألياف معينة أخ

 )باستخدام الهكسانون الحلقي(
 



 

 

 8من  8الصفحة 
 

 

 

 

تحديد بعض الخواص الفيزيائية  –الحبال الليفية 

 والميكانيكية


