
 

معلومات عن المقرر 

 
( 1)ء  تصمٌم أزٌا: اسم المقرر

 CT 212   :  رمز ورقم المادة
: مواعٌد وأماكن المحاضرات النظرٌة والعملٌة     
 

الوقت القاعة نظري / عملً الٌوم 

م 4:1من( 2)قاعةعملً األحد 

ص 12:10من (2)قاعةنظري الثالثاء 
 

 :المتطلب السابق للمادة والمهارات المطلوبة للنجاح فً المادة
. تعرف الطالبة على دائرة االلوان االساسٌة والثانوٌة -
تعرف الطالبة على رسم الباترون االساسً للجونلة -  -

والفستان والبلوزة لتتخٌل أشكالهما على الجسم ومن ثم 
التجاوب مع المادة وتنمٌة الفكروالخٌال االبتكاري لدى 

 .الطالبة 
أن ٌكون لدى الطالبة االرادة لتعلم هذه المادة المهارٌة  -

والتً تعتمد فً بادئ األمر على الموهبة ومن ثم تعتمد 
 .على المران والخبرة 

 

 وصف مختصر للمقرر وٌتضمن الهدف العام للمادة العلمٌة   

 : و فلسفة تدرٌسهاوموضوعاتها
:   المقرر النظري: أوال 

  

 .االزٌاء مصممتصمٌم االزٌاء ومعرفة من هو مفهوم التعرف على  -
 .االزٌاء مقومات نجاح مصممدراسة  -
 ومحاولة الربط بٌن المحاضرات االزٌاء مراحل عمل مصممالتعرف على  -

 .النظرٌة والتطبٌقٌة 
 .والسعودٌٌن واالجانب المشاهٌر العرب االزٌاء بعض مصممً دراسة  -
 . االزٌاء العامة التً ٌجب توافرها فً مصمم السمات التعرف على  -
  .بعض أعمال مصمًٌ االزٌاء ونقد تحلٌلتعلم كٌفٌة  -

 واتجاهتها ومصطلحاتها ودورة حٌاتها فً عالم تصمٌم الموضةالتعرف على 
 . .  حركة الموضة فً بطاءاالأو   االسراعاالزٌاءوالعوامل التً تؤدي الى

 والتً تمثل اآلداة الهامة لكل مصمم  أسس وعناصر التصمٌمالتعرف على- 
 .وفنان تشكٌلً 
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: المقرر التطبٌقً :ثانٌا 
. الجسم البشرى الحرٌمىرسم دراسة اساسٌات  -
 المانٌكان الحرٌمىاالسالٌب المتعددة لرسم دراسة  -
 .المانٌكان الحرٌمىطرٌقة تحرٌك دراسة  -
 –مثل الكم )التدرٌب على تلبٌس اجزاء من الملبس  -

 – الجونلة – فتحات الرقبة – االكوال –المردات 
ومن ثم التدرب على رسم  ( الفستان –البلوزة 

واساسٌات تلبٌس العدٌد من منتجات المالبس 
 ،..  مبتكرةبتصمٌمات المانٌكان 

دراسة كٌفٌة تقلٌد الخامات بأنواع مختلفة من  -
 والمالمس والتً تمثل العنصر االساسً فً األلوان

 .تصمٌم االزٌاء
 

           :مصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر 
 :الكتاب أو الكتب المقررة

   
كفاٌة – اسس تصمٌم األزٌاء للنساء  -1

– عالم الكتب –سلٌمان ، سحر زغلول 
 م2007-القاهرة 

ٌسرى – قواعد واسس تصمٌم األزٌاء  -2
 م2001-القاهرة – عالم الكتب –معوض 

عبد العزٌز – أساسٌات تصمٌم المالبس  -3
– دار الكتب المصرٌة – حمودة وآخرون 

  م 2004
علٌة – نظرٌات اإلبتكار فى تصمٌم األزٌاء  -4

م 1994– دار الفكر العربى – عابدٌن 
5-Laver James: Costume and Fashoin –
fouth edition printed in greet Britain- 
London 2002 

 
6-Seeling Charlotte: Fashion The 
Century of The Designer 1900:1990 –
printed in Italy- 1999 

 
 

 



 األهداف التعلٌمٌة والمهارات المكتسبة     

 
والسلوكٌات بصٌغة األفعال التً ٌتوقع أن ٌظهرها الطالب أو األهداف 

: ٌكتسبها الطالب بعد استكمال المقرر 
 

: االهداف المعرفٌة : أوال 
 

  أن تصنف الطالبة االلوان وتفرق مابٌن االوان االساسٌة والثانوٌة
 . ...............والمحاٌدة 

 أن تعرف الطالبة أسس وعناصر التصمٌم وتمٌز بٌن كل منهما. 

  أن تعرف الطالبة أساسٌات رسم المانٌكان الحرٌمً وتتذكر خطوات
 . رسمه جٌدا

 أن تعرف الطالبة رسم كل جزء من الملبس على حدة. 

  أن تمٌز الطالبة بٌن نوعٌات االقمشة المختلفة وتتعرف على
. مسمٌاتها 

  أن تصمم الطالبة وتبتكر العدٌد من المالبس النسائٌة المتنوعة
 .بصٌاغة فنٌة جٌدة المستوى

  المشاهٌر ال االجانب مصممى األزٌاءأن تنقد وتصنف بعض أعمال 
والعرب والسعودٌٌن لتستطٌع التمٌٌز بٌن الجٌد والردئ من االعمال 

 .الفنٌة
 

  االهداف المهارٌة: ثانٌا: 

  أن تمزج الطالبة االلوانوتعد ألوان مستحدثة وتصٌغها داخل
 .التصمٌم بشكل واعً

  أن تقدم الطالبة االعمال التصمٌمٌة لها فً شكل مبتكر وانٌق بحٌث
  .(تصمٌم الزي )ال ٌطغى على عملها الفنً 

  أن تصلح الطالبة رسوم زمٌالتها وٌتبادلن ذلك العمل بٌنهن لتكتسب
 .مهارة أكبر

  ًأن تقلد الطالبة  مجموعة من الخامات وتستطٌع صٌاغتها ف
 .تصمٌمات مبتكرة 

 

  االهداف الوجدانٌة : ثالثا: 

 أن تتذوق الطالبة االعمال الفنٌة الجٌدة وااللوان وتكوٌناتها. 

  أن تتمسك الطالبة بتعالٌم الشرٌعة االسالمٌة أثناء القٌام بعملٌة
 .التصمٌم 



  أن تتعاون الطالبة وتشارك زمٌالتها االراء النتاج عمل فنً متمٌز
 .أثناء المحاضرات التطبٌقٌة 

  أن تتعاون الطالبة وتشارك أثناء المحاضرات النظرٌة بالقاء االسئلة
 .للتزود بالمعلومات 

 

   االهداف السلوكٌة : رابعا: 

  أن تنتبه الطالبة خالل القاء المحاضرات النظرٌة والتطبٌٌقٌة. 

  أن تنتظم الطالبة فً آداء الواجبات التطبٌقٌة االسبوعٌة باتقان
 .بالمحاضرات التطبٌقٌة 

  أن تلتزم  الطالبة بالهدوء وآداب التعامل مع االساتذة والزمٌالت
 .خالل المحاضرات 

  أن تلتزم الطالبة بمواعٌد الجدول الدراسً للمحاضرات التطبٌقٌة
 .والنظرٌة 

 

 
 
 
 

   الواجب المنزلً التطبٌق المعملً التارٌخ /االسبوع
 .رسى اسكزطبد طجيؼخ ديخ وصبيزخ  -االسبوع االول 

 . (ثزسييخ انقهى وثبنُقطخ )رظهيم انجؼذ انضبنش  -

 

 (صالس)ػًم يبال يقم ػٍ - 

اسكزطبد طجيؼخ ديخ وصبيزخ 

 .ثبنزظهيم ثكال انُىػيٍ 
وذلك تدرٌبا  وتلٌنا لٌد الطالبة )

 (على الرسم تمهٌدا لعملٌة التصمٌم

رسى انًبَيكبٌ االيبيي وانخهفي - االسبوع الثانً 

 . ثبنخطىاد
يبَيكبَبد أيبييخ  (صالس)رسى - 

 .وأخري خهفيخ ثبنخطىاد 

. رسى أكىال وجيىة ويرداد وأكًبو  -االسبوع الثالث 

 اسزًرار انزذريت ػهي ػًم انظالل نهجؼذ انضبنش  -

انزأكيذ ثبنطرح ػهي خطىاد رسى انًبَيكبٌ  -

 .االيبيي وانخهفي 

 

رسى انؼذيذ يٍ االسكزطبد نألكىال - 

وانجيىة وانًرداد واالكًبو كذذ أدَي 

. (صالس نكم فئخ))

يبَيكبَبد أيبييخ  (صالس)رسى - 

 .وأخري خهفيخ ثبنخطىاد 

انزأكيذ ػهي رسى انًبَيكبٌ ثبنطرح و  -االسبوع الرابع 

 .انًراجؼخ صى رذريكه نؼًم وقفبد يخزهفخ 

رؼهى رقهيذ انخبيبد انًزؼذدح ثبسزخذاو 

 .األنىاٌ انجىاش واألكىريم 

دركبد  (خًس)رسى يبَيكبٌ يزذرك - 

. يخزهفخ 

خبيبد يخزهفخ  (صالس)رقهيذ - 

 .ثبألنىاٌ انجىاش واألكىريم
االسبوع 
الخامس 

انزذريت ػهي ػًم انكسراد وانكطكطخ 

وفزذبد انرقجخ  وانجىديهبد وانكبنىَيه 

 .وانطرح رطجيقيبً أيبو انطبنجبد

رسى أجساء يٍ انًبَيكبٌ - 

ورهجيسهب ثًب رى انزذريت ػهي 

 .ثذذ أدَي  (صالس نكم فئخ)
االسبوع 
السادس 

انزذريت ػهي رسى زي كبيم ػهي 

 – جبكذ –فسزبٌ - ثهىزح)انًبَيكبٌ 

يغ االثزؼبد ػٍ يالثس انسهرح  (جىَهخ 

 .وانًُبسجبد 

يبَيكبَبد يغ  (صالس)رسى - 

رصًيًبد يخزهفخ رطًم جًيغ 

 .انفئبد 

 العملً  (1)جدول زمنً ٌوضح توزٌع مقرر مادة التصمٌم



يزبثؼخ انطبنجبد كٍم ػهي دذي إلسهىة - االسبوع السابع 

رهجيسهب نهًبَيكبٌ وانطرح جًبػي 

نألخطبء نزفبدي انزكرار يغ االسزفبدح 

 .نهجًيغ

رؼذيم األخطبء انًصذذخ يٍ قجم - 

يبَيكبَبد  (صالس )االسزبرح ورسى 

 أخري ثزصًيًبد يخزهفخ

انزذريت ػهي رهىيٍ انسي وكيفيخ ػًم - االسبوع الثامن 

انظالل نه إلػطبء انجؼذ انضبنش ثبألنىاٌ 

 .انجىاش واألكىريم 

رهىيٍ يبسجق رهجيسه ثذذ أدَي - 

 .يبَيكبَبد  (صالس)

يزبثؼخ انطبنجبد واسزًرار انطرح نكم طبنجخ  -االسبوع التاسع 

يُفردح وانزصذيخ نهب يغ انزُجيه ثبألخطبء 

رطجيقيبً  

. انزُجيه ػٍ ثذء اخزيبر يىضىع انًطروع

 

رؼذيم األخطبء واالسزفبدح يُهب - 

واالنزساو ثبنزصذيخ واسزكًبل 

رهىيٍ يب سجق رهجيسه ورصذيذه 

 .يٍ قجم االسزبرح

ضرح كيفيخ ػًم انًطروع وانزُجيه ػٍ رجًيغ  -االسبوع العاشر 

انًبدح انُظريخ نه وانزؼبيص في انًىضىع ورسى 

 .انزصًيًبد انًُبسجخ 

 .اسزًرار انؼًم في االسكزطبد ورُظيًهب  -

 

اخزيبر يىضىع انًطروع وإػالو االسزبرح ثه 

. وثذأ ػًم االسكزطبد نه 

اسزًرار انؼًم في االسكزص - 

ورُظيًه ورؼذيم يب ثه يٍ أخطبء 

 .دست رىجيهبد االسزبرح

يزبثؼخ انؼًم نهًطروع كم طبنجخ ػهي دذي  -(  11)االسبوع 

 .  ورُجيههب ثبالخطبء رطجيقيبً 

 

يزبثؼخ انؼًم يغ االسزبرح - 

وانزصذيخ انذوري نًؼرفخ االخطبء 

واالنزساو ثًب رىجه انيه انطبنجخ يٍ 

 .قجم االسزبرح 

يزبثؼخ انؼًم في انًطروع يغ االسزالو في  -(  12)االسبوع  

 .أخر انسكطٍ انزطجيقي

 

رسهيى انًطروع ػهًبً ثأٌ ػذد - 

خًسخ )االسكزطبد ال رقم ػٍ 

 .اسكزص  (ػطر

 
 

: يالدظبد **** 

يجت ػهي انطبنجبد االنزساو ثًىاػيذ انسكبضٍ انزطجيقيخ وػذو انزغيت ػُهب ػهًبً ثأَه يٍ رزجبوز دذ انغيبة - 

. انًسًىح ثه رذرو يٍ دخىل االيزذبٌ

انذوري واالسجىػي نًؼرفخ االخطبء ورؼذيههب نزذقيق أػهي يسزىي يؼرفي ويهبري  االنزساو ثبنزصذيخ    -

  .وفُي نهطبنجخ

االنزساو ثبنًذبضراد انُظريخ نزذقيق االهذاف انًرجىح نهًُهج ورىاصم انذهقخ ثيٍ انًُهج انُظري     -

 .وانزطجيقي

 

تم توزٌع هذا الجدول على الطالبات بأول الفصل الدراسً 

 
 

 
 
 
 

 االسبوع االول 
 أسس وعناصر التصمٌم شرح  -

 .االزٌاء مفهوم مصمم -االسبوع الثانً 
 .االزٌاء مقومات نجاح مصمم -

 .االزٌاء مراحل عمل مصمم -االسبوع الثالث 

 . االزٌاء العامة التً ٌجب توافرها فً مصمم السمات -االسبوع الرابع 

( 1)جدول زمنً ٌوضح توزٌع مقرر مادة التصمٌم
 النظري 
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االسبوع 
الخامس 

 تحلٌل بعض أعمال مصمًٌ االزٌاء -

االسبوع 
السادس 

 . تعرٌف الموضة -
 اتجاهات الموضة

االختبار الدوري النظري االسبوع السابع 

 . مطلحات الموضة -االسبوع الثامن 
 دورة حٌاة الموضة -

 . أو ابطاء حركة الموضة العوامل التً تؤدي الى االسراع -االسبوع التاسع 

 أسالٌب االعالن عن الموضةاالسبوع العاشر 

مراجعة عامة عن المنهج (  11)االسبوع 

مراجعة عامة عن المنهج (  12)االسبوع  

 

تم توزٌع هذا الجدول على الطالبات بأول الفصل الدراسً 

 
 

 

 
 

  نماذج منفذه واسكتشات لجميع أجزاء المنهج التطبيقي. 

  عروض بوربوينت 

 وسائل تعليمية توضح أجزاء الجسم البشري. 

 
 
 
 
 
 
 

 الوسائل التعلٌمٌة 



 
 

 

   (من قبل االستاذ أوال ثم االطالبة)تحليل بعض أعمال المصممين  :أوال. 

   اقامة معرض لتصميم االزياء  باالشتراك مع طالبات الفرقة الثانية :ثانيا 

وطالبات الفرقة الرابعة شعبة االقتصاد العام  ( 2تصميم )المستوى الخامس 

وذللك لتنمية الحس واالدراك الفني لدى الطالبات وكذا بث  (بتوجيو االستاذ )

 (م2010/2011العام ).روح التعاون والمشاركة والتنافس النبيل بينهن 

  اقامة ورشة عمل لتنمية مهارتهن في مادة تصميم االزياء في الثلث االخير :ثالثا

 .من الفصل الدراسي 

 :(م2010/2011العام )صور لمعرض تصمٌم االزٌاء 
 

 
 

 األنشطة المنهجٌة 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

    



     
 

   
 
 



   
 

   
 

 



   
 
 

 
 

 
 

   

  
                                   

 بعض نماذج لألعمال الفصلٌة 



                     

أغهفخ انًراجغ انًقزردخ 

 

 
 

 
كزبة قىاػذ وأسس رصًيى االزيبء 

يسري يؼىض /د: انكبرت 

ػبنى انكزت : دار انُطر 

و 1994:سُخ انُطر 

 

 

 
 

كزبة َظريبد االثزكبر في رصًيى االزيبء 

ػهيخ ػبثذيٍ /د: انكبرت 

دار انفكر انؼرثي : دار انُطر 

 

 



 

 
 

كزبة أسبسيبد رصًيى انًالثس  

ػجذ انؼسيس جىدح /د: انكبرت 

ػبنى انكزت : دار انُطر 

 

 

 

 

 

 
 

كزبة أسس رصًيى األزيبء نهُسبء  

سذر زغهىل / د –كفبيخ سهيًبٌ /د: انكبرت 

ػبنى انكزت : دار انُطر 

 


