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:عن المؤلفة    

تذأخ يشىار انُداذ يٍ خالل ذصًُى األسَاء تانرذرب عهً َذ  رًا األحوذي

ذصًُى األسَاء   أَدهى روشُكا تإسرخذاو أحذز ذقُُاخ انًصًى اإلَطانٍ

األسَاء انعزب نذي انًعهذ يٍ خالل  و ذذرَة عذد يٍ يصًًاخ, تانكًثُىذز 

.انرعهُى و انرذرَة اإلنكرزوٍَ   

و إًَا عشقها نهرطىر و رغثرها فٍ , َثه ونى ذكرفٍ فقط تذراسح هذا انفٍ و ذذر 

فأقرحًد هذا انًدال تانذراسح انًكثفح . صُع انرغُُز قادذها إلسرشاراخ انًظهز 

فٍ أفضم و أرقً انًعاهذ نًدال إسرشاراخ انًظهز تذراسح دتهىو ذذرَثٍ 

و يٍ ثى إَرقانها ..   يكثف فٍ إَزنُذا و دتهىو ذحهُم األنىاٌ فٍ تزَطاَُا 

أشهز و أكثز يسرشاراخ انًظهز انًذرتح خىَس كُادسٍ وانرٍ أكرسثد   يع  إحرزافُه تحصىنها عهً شهادج انًسرشار انعانًٍ انًعرًذنًزحهه 

 .يٍ خالنها أهى انًهاراخ انرٍ صُعد يُها يحرزفح فٍ يدال األَاقح و اندًال 

ساعذ عهً ذىاصهها انًسرًز يع خثزاء حىل   7002يُذ عاو   دَحنهًُظًه انعانًُح نًسرشارٌ انًظهز كأول يسرشارج يظهز سعى  وإَظًايها 

 .  فٍ انسعىدَح  ذى إخرُارها كسفُزج نهًُظًح انعانًُح نًسرشارٌ انًظهز 7002وفٍ َىفًثز   ,انعانى فٍ كافح انًداالخ انخاصح تانًظهز 

انرذرَثُح فٍ   نرقذَى انخذياخ و اإلسرشاراخ و انثزايح  7020وقذ أسسد أول يزكش إسرشاراخ نرطىَز انًظهز فٍ انًذَُح انًُىرج تذاَح عاو 

يزورراً   اترذاً يٍ اخرُار انقصح و انهىٌ انًُاسة نهشعز و األسَاء و انًكُاج إنً انعُاَح تانثشزج و اندسى  يدال ذحسٍُ و ذدذَذ انًظهز

 .تردذَذ خشاَح انًالتس و خذيح انًرسىق انشخصٍ 

رشود تانًعزفح و ذطىَز يهاراذها تشكم يسرًز فهٍ حاصهه عهً عذج دوراخ و دتهىياخ فٍ انًعاندح انردًُهُح و وحزصاً يُها عهً انعهى و ان 

 .انفٍ انرشكُهٍ و إدارج االعًال و ذطىَز انذاخ و انهغاخ 

 :الشهاداث و الوؤهالث  

 اهزٌكا, حاصلت على شهادة هستشار الوظهز العالوً الوعتوذ  -   1

 اٌزلٌذا, استشاراث الوظهز و تٌسٍق األسٌاء دبلىم  -   2

 وغٍزٍ.....    بزٌطاًٍا, دبلىم تٌسٍق الستاٌل   +دبلىم تحلٍل األلىاى  -   3

 السعىدٌت   فً  عضىة فً الوٌظوت العالوٍت لوستشاري الوظهز و سفٍزة الوٌظوت -   1:العضىٌاث  

 M.A.C Pro عضىة احتزافٍت فً اتحاد هاك للوحتزفٍي  -   2

 

 www.ranaalahmadi.com :موقع المستشارة  

http://www.ranaalahmadi.com/
http://www.vip-stylist.net/wp-content/uploads/2011/09/AICI_Logo_Red.jpg
http://www.vip-stylist.net/wp-content/uploads/2011/09/macpro.jpg
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 :عن المعهد 

 

بدأت ُمؤِسَسة  المعهد رنا األحمدي مشوار  2112فً سنة 

النجاح بالتدرب على ٌد مصمم األزٌاء اإلٌطالً أنجلو روشٌكا  

تدرٌب عدد من بإستخدام أحدث تقنٌات التصمٌم بالكمبٌوتر و 

هد من خالل التعلٌم و التدرٌب المصممات العرب لدى المع

 .لكترونً اال

 

لكترونً عربً متمٌز  تكونت فكرة تأسٌس معهد ا 2112وفً 

و دعمها لبدء مشروعها الخاص و مساعدتها فً  المرأة العربٌة فً مجاالت متنوعة من الفن و التصمٌم ٌخدم

ٌم دورات  فتتاح معهد ستاٌل أكادٌمً و تقدق الحلم باموهبتها  و بذلك تحقّ  تأسٌس دخل مستمر من مهاراتها و

نه ج موممٌزة و تخرّ  و خالل األشهر األولى من االفتتاح حصد المعهد نجاحات مذهلة, فً األزٌاء و الدٌكور 

 .تً ٌفخر ستاٌل أكادٌمً بهن نخبة من المصممات المبدعات الال

 

فرٌدة فً مهن مشوقة من الفن والتصمٌم  ادمة توفٌر دورات و برامج تدرٌبٌةالقفهدف ستاٌل أكادٌمً للسنوات 

 .وغٌرها الكثٌر .... المكٌاج , التطرٌز , الفن التشكٌلً , تصمٌم األقمشة , مثل تصمٌم المجوهرات 

 

 :عضوٌات المعهد 

 

   Saudi Society for Distance Educationالجمعٌة السعودٌة للتعلٌم عن بعد  

 The International e-Learning Associationلكترونً لمنظمة العالمٌة للتعلٌم االا

  The E-Learning Guildلكترونً الدولٌة نقابة التعلٌم اال

 

 :موقع المعهد 

www.style-academy.net 
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 المقدمة 

ٌشرح طرق الرسم وال التلوٌن وال أنواع هذا الكتاب  لن  

لٌس دورة تدرٌبٌة على تصمٌم األزٌاء  أّنه أي األقمشة

ن ٌقرأ قبل الدراسة فهذا الكتاب ٌجب أ ..ولكن أهم من ذلك 

ه ٌحدد ألنّ فً مجال األزٌاء أو بدء مشروعك  و قبل العمل

لك مهاراتك وماذا ترٌدٌن و كٌف سوف تبدئٌن فً تحوٌل 

وهل هذه .. علٌك ربح مادي  إبداعك لشًء ملموس ٌدر 

ي الوقت و المال و ن تخسرأم ال قبل ألك  المهنة مناسبة

تك لهذا الكتاب هً الخطوة األولى لك قراء نّ أي أ... الجهد 

 .لعالم تصمٌم األزٌاء 

  :محتوٌات الكتاب 

 : اكتشاف الوهٌت -1

العمل به و سنتحدث عن عالم األزٌاء و انواع األزٌاء التً تمكنك من معرفة التخصص الذي ترغبٌن 

 .و الغوص فً األعماق لمعرفة ما تتطلبه للبدء بها  المهنةماهً طبٌعة هذه 

 

 :ٍي تصوٍن األسٌاء ولكٍف تتع -2

ماهً الطرق التً ٌمكنك بها تعلم تصمٌم األزٌاء و هل تحتاجٌن للدراسة و الحصول على شهادة أم 

 ٌمكنك البدء بتدرٌب نفسك ؟ وكٌف تختارٌن المعهد المناسب لك ؟

 

 : الوهاراث الفٌٍت الوطلىبت -3

رات  فهناك مها.. م الخٌاطة وذلك غٌر صحٌح ن تتعلّ مة األزٌاء ٌجب أن مصمّ رون ٌعتقدون أكثٌ

مثل توضٌح األفكار على الورق و تنسٌق األلوان و ا لدى المصممة جد   إبداعٌة تتعلق بالتصمٌم مهمة

 .معرفة األقمشة وخواصها وغٌرها الكثٌر كما سنرى 

 

 : الوهاراث الشخصٍت عٌذ الوصووت -4

فً نجاح المصممة  اكبٌر   اللتصمٌم ولكن المهارات الشخصٌة تلعب دور   هارات تصمٌم األزٌاء مهمةم

 .و هً التً تحدد الفارق بٌن المصممات  

 

 :للٌجاح  الوصادر الذهبٍت -5

فً طرٌق  ا للمواصلةتدعمك دائم   مة تعٌنك على التطور باستمرار و االستفادة منهاخمس مصادر قٌّ 

 .. نجاحك و ثباتك فً القمة 

 تصلٌن إلٌها و تستؽلٌنها لصالحك ؟ماهً هذه المصادر و كٌؾ 
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 الفصل األول

  كتشاف مهنة تصمٌم األزٌاءا
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 .. كتشاؾ مهنة تصمٌم األزٌاءا: الفصل األول 

 

ا التً ٌمكن اقتحامها عالمًٌ  صعب المهنأها من ن  أ اٌضً أوُتعرؾ  تصمٌم األزٌاء ٌعتبر مهنة األحبلم لكثٌر من الفتٌات
 . فً هذا المجال  بسبب المنافسة القوٌة

وخبلل ... ٌن العرب و األجانب كثٌر من المصمم و ربحاً بشهادة ةمن أكثر المهن متع ةهذه المهن فً نفس الوقت فإن  
 تها األولى نحو هذهاالنجاح و البدء بخطوالخطوات التً تساعد المصممة فً إختصار طرٌق  سنتعرؾ على كتابال اهذ

 . ةو المربح ةالممتع ةالمهن
 

 
 

  :  تحتاجٌن إلىإّنك فلكً تصبحً مصممة أزٌاء 
 

للتدرٌب و التمرٌن  وقتالصً ن تخص  أبد  ال : وقت -1

أٌام فً األسبوع أو  4- 3بمعدل  ةقد ٌكون سن ةواكتساب الخبر
ٌقصد بذلك  وال.. ٌكون سنتٌن بمعدل ٌوم فً األسبوع  قد

نت مع ذاتك و تطوٌر أرٌبك تد التدرٌب فً معهد فقط و انما
 . مهاراتك فً تصمٌم األزٌاء

 
 

ٌقصد  ال.. فً ذاتك و إبداعك  ستثمارقد تحتاجٌن لبل : مال -2

مع  فٌمكنك البدء بأقل مبلػ و,  ةبالمال هنا صرؾ مبالػ طائل
المال الذي ٌعٌنك للتدرٌب  موهبتك و هواٌتك األٌام ستدر علٌك  

.. مات و المجبلت المتخصصة فً مجالك المنظ   شتراك فًأو لبل
 .معرفتك و تطور مداركك و شراء كتب األزٌاء النادرة التً تزٌد

 

 

 فعبلً  ولكن إذا كنت   .. للتعلم و البحث عن المعلومات و مصادر اإللهام ٌنهبذلتبالتأكٌد ستحتاجٌن إلى جهد  : جهد -3 

 .ة الحقٌقٌ ةزٌاء فسٌكون هذا الجهد هو المتعتعشقٌن تصمٌم األ
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 (تمرٌن ذاتً)

 

 ... طً لنجاحك فً تصمٌم االزٌاءخط  

 
 :  ما ٌلً.. ن حددي اآل

 ؟ ا و متىتقرٌبً  ةكم ساع ؟ر للتدرٌب ؟ كم ٌوم وف  أن أستطٌع أكم من الوقت  -1 
 ... للتصمٌم و كتب و دورات وؼٌرها دواتأٌمكننً تخصٌصه لذلك ؟ من شراء  ي  كم من المال لد -2
  ؟ ةمربح ةلبذل الجهد و تحوٌل مهارتك لمهن ةمستعد نت فعبًلً أهل  -3
و إذا .. ا فٌما تحبٌن نا على ٌقٌن بأنك ستبدعٌن دائمً أو معنا الكتابو إكمال  ةجابتك بنعم فٌمكنك المتابعإإذا كانت  -4

ٌ   الكتابحتى نهاٌة  على القراءة ك ستصبرٌنن  أمن  ةفأنا لست متأكد (  ال )اإلجابة  كانت كما .. ة الخطوات لمعرفة بق

 . كثر فً هذا المجال و مواصلة تطوٌر ذاتك بهأو أ ةسن ةلمد ك سوؾ تستمرٌنن  أعتقد أً ال ن  أ
 

 . . : ة أول خطوة هً استكشاؾ المهن
 

 فبل.. صات األزٌاء ال حصر لها نواع تصمٌم األزٌاء و تخص  أ
.. ٌعنً تصمٌم األزٌاء تصمٌم مودٌبلت و فساتٌن السهرات فقط 

ن تقوم أفمن أهم الخطوات التً ٌجب  .. وإنما القائمة ال تنتهً
المجال الذي  مة قبل التدرٌب و العمل هً تحدٌدبها المصم  
 :  هً ةو تخصصات األزٌاء األكثر شعبٌ.. ٌستهوٌها 

 

 . السهرات للسٌدات -1
 .ة فساتٌن الشبكات و الملك العرائس و  -2

 . الحفبلت المناسبات الخاصة و -3

 .ة الكاجوال و المبلبس الٌومٌ  -4
 ( تنانٌر ) جونبلت مبلبس العمل من بدل و   -5

 . وؼٌرها جامعات و الكلٌاتلل

 ومبلبس السباحة البلنجري و المبلبس الداخلٌة -6
. 

 . العباٌات -7

 . الجبلبٌات -8

 . النوم البجائم ومبلبس  -9
 . ملحقاتها و ةاب الرجالٌالثٌ -11

 . السهرات مبلبس األطفال  -11

 . الكاجوال مبلبس األطفال  -12

  . الكثٌر وؼٌرها .........................  -13
 

ة كأطقم محدد ةحتى فئة عمرٌ لرجال أو األطفال أوالسٌدات أو الباس ص فً التخص   مثبلً  نفقد ترؼبٌ
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ٌ ات ضع أو خاص ضع أو المراٌٌل  الحوامل لباسخاص مثل  أو فً فئة ذات وضع المراهقٌن الر  أو الر 
ضٌن و ؼٌرهم ٌ نة كاألطباء و الممر    ...المدرسٌة أو ألبسة الوظائؾ المع

 
 
 

 

 (تمرٌن ذاتً) 

 
 : كتشاؾ مٌولكا

 
األزٌاء و ضعً صور لمودٌبلت تعبر  صاتإحدى تخص   من تخصصات 11على األقل على  قومً بعمل مجلد ٌحتوي
 هذا ن  أ نهل تشعرٌ.. به  نتصمٌم مجموعه من المودٌبلت لكل نوع و اكتبً كل ما تشعرٌ عن هذه الفئة و حاولً

 ؟المجال متعب 

 النوع من األزٌاء هل ٌبعث فٌك   ن تعرفً شعورك تجاه هذاأالمهم هو  ,  ال أو و مودٌبلت فكارأتك ءٌهم إذا جا ال 
ً ن  أستكشافه أكثر أم الحماس ال و ال  ك تجدٌنه ممبل 

  . للتصمٌم ٌجذبك
 
 
 
 

 ؟ مة األزٌاءماهً طبٌعة العمل لمصم  

 
فً  ةالمتوفر الموضة مصممة األزٌاء تستكشؾ

 .بالرسم  حهانواعها و تبتكر مودٌبلت توض  ألوان األقمشة و األسواق من أ

لعمل النهائً و اإلشراؾ على ا ل و شامل وشرح المودٌل بشكل مفص   ذ المودٌل وفكارها لمنف  أثم تقوم بتوضٌح  
  . لتسلٌم العمل ةخٌرو اللمسات األ ةالتفاصٌل الجمالٌ

 

الجاهز كعرض األعمال فً بوتٌك مباشرة للعمبلء أو قد تكون متخصصة فً التصمٌم  قد تكون متخصصة فً اإلنتاج
العمٌلة ومن ثم  مة على احتٌاجات و رؼبات هذهمع العمٌلة لتتعرؾ المصم   ةبحٌث تكون هناك جلسة أولٌ الفردي

 . تفاق على التصمٌم و بدء العمل بهاال
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 : ة إٌجابٌات و سلبٌات المهن

 
شخصٌات المصممٌن و مهاراتهم و لكن سنذكرها بشكل عام  سلبٌات و اٌجابٌات المهنه قد تختلؾ بحسب كل شخصٌة من

 . لتطوٌره أو تعدٌله كفأكتشفً منها ما ٌطابق شخصٌت... عالمنا العربًبما نواجهه فً 
 
 

 :  انحجذد انمغحمش

 
ٌتم  مواسم من الموضة و 4تظهر لنا اآلن  ةففً السنة الواحد,  المجاالت تجدداً و تؽٌراً  كثرأتصمٌم األزٌاء من 

الجمهور ملول و ٌرؼب  ن  أكما  جهزةالتكنولوجٌا و األم بحسب تقد   ةو نماذج و خامات مبتكر ةكتشاؾ أقمشة جدٌدا
ا فً مرؼوبً  لون الموضة للشتاء الحالً قد ال ٌكونفـ, الدائم  جدٌدتـبال
مة و ٌجابً بحسب المصم  إ قد ٌكون وأفهذا قد ٌكون سلبً .. بٌع القادمالر

لم على هذا العنصر ن لدٌها مرونة للتجدٌد ستتأقاتختاره فلو ك المجال الذي
 .و تبدع فٌه 

لون الموضة على سبٌل المثال قبل ا فً اكتشاؾ كانت متأخرة دائمً  نإا م  أ 
  . رباحها لذلك الموسمأتتراجع  فقد ةن ٌظهر للعامأ

 
 
 

  : وقث قهٍم نهحصمٍم واإلتذاع

 
وقتها أو  مة األزٌاء تقضً جمٌعمصم   أن  .. قد تظن هاوٌة تصمٌم األزٌاء 

 قضًم الناجح ٌفالمصم  ... وهذا ؼٌر صحٌح ,  نصفه فً الرسم و اإلبتكار
ٌ   قلأ من  االموسم و ؼٌره بلع على موضةط  فً البحث و التخطٌط و اال قضٌهة وقته ٌوقته فً الرسم و التصمٌم و بق

بالشكل النهائً الذي فً  هاإلشراؾ على العمل لظهور ختٌار الخامات وافً  قضٌهؼلبٌة وقته ٌأا م  أ..  ةاألمور الدقٌق
لته  ٌ   .( و هذه من أهم النقاط)  مخ

ٌ  فإذا كانت مهارات التخطٌط لدى المصم   كانت فً فوضى و  نإا ستبدع فً تخصٌص الوقت لكل مرحلة أم   ةدمة ج
 . النهائٌة المطلوبة التصمٌم هو رسم فقط فستجد صعوبة فً الوصول للنتائج ن  أاعتقدت 

 
 
 

 :  انمالتظ انمححشمة

 
وهذا ما .. ؾ و السهرات فً فساتٌن الزفا من جمهورها بطلبات تصمٌم ؼٌر محتشمة اكبٌرً  اطلبً مة قد تواجه المصم  

و إقناع العمٌلة  ةالكفاٌة لئللتزام بالحدود الشرعٌقوٌة بما فٌه  فإن كنت... مات مسلمات ستمرار كمصم  انواجهه ب
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فً  حدى المبدعات معناأذكر قصة إ)  ةالمهنه كبر السلبٌات فً هذأعلى  نٌق فقد نجحت  أو  بمودٌل مبتكر مذهل
كبٌر فً  زٌاء الداعٌة و تصامٌمها حصدت تصوٌت و إقبالستاٌل اكادٌمً أسمت نفسها مصممة األ

  . النوم أو األطفال ص آخر فً األزٌاء مثل قمصانختٌار تخص  اأو ٌمكنك (  سابقة ستاٌل أكادٌمًم
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 الثانًالفصل 

 
 االزٌاء ؟ كٌؾ تتعلمٌن تصمٌم
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.. خاشة هناك اىعدٌد ٍن ٍعاهد و دوزاث حصٌٍَ األشٌاء اىََ

ها ن  أَت أً ىيَصَ   تفهو هً ٍهَ  

 د ٍنها ؟اسخفٌ  ال  تضافٍإ احناىٍف  

 
دئً به مثل مهنة لتب ةشهادإلى عالم األزٌاء ال ٌحتاج إلى الدخول 

الزٌاء العالمٌٌن لم ٌحصلوا ا عض مصممًبف..  ةالطب أو المحاما
ولكن استؽرق منهم .. ا بدً أشهادات ولم ٌدرسوا هذا الفن  ي  أعلى 

ستفادة من التجربة و الخطأ سنوات عدٌدة لبل م من خبللاألمر للتعل  
ٌ  .. وا بها الخبرات التً مر   د ٌختصر لذلك فحصولك على التدرٌب الج

  ..ة هذه السنوات خبلل فترة وجٌز علٌك  
 
 
 
 

حدٌثة و  ةتدرٌبٌة احترافٌ م برامجن كانت هذه المعاهد تقد  إخاصة و
 الحاسبستخدام ازٌاء مثل تصمٌم األزٌاء بفً مجال األ ةمتقدم

مة على وؼٌرها من الممٌزات التً تضٌؾ قٌمة تنافسٌة للمصم  
  .اء األخرٌاتمنافساتها من مصممات األزٌ

 
صداقٌة لزبائنك بأنك ا فً مجال األزٌاء تعطً المدولًٌ  ةدبلومات معتمدحصولك على شهادات أو  ن  أهذا باإلضافة إلى 

األهم من ذلك ثقتك بنفسك  و..  ةكانت الزبونة تتعامل معك ألول مرخصوصاً لو  ةو المعرف ةمن الخبر كاؾٍ  على قدر  
  .لدٌك شهادة تدعمك تكثٌر حٌن مواجهة العمٌلة إذا كانبفضل أستكون 

 
و التً قد ال تبلحظٌنها  ن ٌوضح لك نقاط الضعؾ و القوة التً فً أعمالكأبة ٌمكن مك من خبلل مدر  متابعة تقد   ن  أكما 
ففترة التدرٌب مسموح لك ..  مام العمٌلةأبها هك لؤلخطاء التً تقعٌن بها لتجن  فهذا ٌنب  .. ي شخص عادي أنت أو أ

   . مة محترفةا وٌسًء لك كمصم  جدً  امحرجً مام العمٌلة فخطأك سٌكون أا م  أ, و تصحٌحه كما تشائٌن  أالخطب
 

بلعك على كل ما ٌدور فً هذا المجال ٌجعلك ط  اا وعدم ستمرار و بشكل سرٌع جدً اعالم األزٌاء عالم متجدد ب كما أن  
فترة فهذا ٌجعلك تتراجعٌن و قد تهدمٌن كل ما بنٌته من مهارات فً .....  متأخرة عن بقٌة المصممات أو حتى توقفك

  .ة توقفك عن التصمٌم و المتابع
 تً ٌكن  بلصصات و الكك ضمن منظمة عالمٌة أو مجموعة أو حتى منتدٌات خاصة بمصممات األزٌاء المتخارشتالذلك ف

   . و صقل أقوى لمهاراتك ةدفعات قوٌ ٌعطٌك   فضل منك  أو أ فً نفس مستواك  

 
  ٌ ستفسارات التً قد و كل اال ةالكتب و المواقع و المجبلت الجٌدستزودك بالمعلومات و  ةدهذه المجموعات إذا كانت ج

  .تخطر ببالك
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ا و الجمعٌات للمصممات العربٌات ولكن ٌمكنك مبدئًٌ أال ٌوجد الكثٌر من هذه المنظمات ولكن لؤلسؾ فً العالم العربً 
  .بوك كادٌمً على الفٌسأمام لنا فً جروب ستاٌل ضناال

 
 

 

 هً ٍىاصفاث اىَعهد ٍا

 اىجٍ د ؟

 
  اطلعً على فهرس المنهج المقدم من هذا

المعهد ؟ هل ٌحتوي على كامل العناصر 
مة األزٌاء و التً المطلوبة لمصم
أم انه ٌركز على الخٌاطة  ةتحتاجٌنها بشد

وؼٌره من األمور التً ال تحتاجها 
 المصممة ؟؟

 

 ا ولك مادًٌ  ةشتراك مناسبهل رسوم اال 
 ٌمكنه مساعدتك ؟هل هناك نظام للتقسٌط 

 

 ألسلوب حٌاتك ؟ ةورة مناسبهل أوقات و مواعٌد الد 
 

 عتماد فً مدٌنتك لهذا المعهدستفسري عن جهة االاف... أم ال ةهل هً معتمد ةذا كانت تهمك الشهادإ  
 

   ستفسار أكثر عن أسلوب التدرٌب فً المعهد و حاولً التواصل معهم لبل ٌجات من هذاعمال الخر  ألعً على اط
 المعهد

 

 و لٌس مجرد الربح  ةها معطاء و تحب المساعدن  أٌها ما ٌدور فً بالك حتى تتأكدي مً مع المدربة و اسألكل  ت
  عنها نت فً ؼنىً أوتضعك فً متاهات  امعك جدً  ةستكون متعب ةأو حصولها على راتب فهذه األخٌر المالً

 

   المصممة أثناء تدرٌبها أو بعدها تخرجها مثل م المعهد خدمات ما بعد التدرٌب أو أنشطة تخدم هل ٌقد
 المسابقات و عروض األزٌاء وؼٌرها ؟

 
  .ؼتنمٌها إن وجدتالمعهد تساعدك كثٌراً فً مشوارك فوجود هذه المٌزة فً ا
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 ٌ حصٌٍَ األشٌاء بنفسً ؟حعي  نً مٍف ٌَنن
 

ٌ  كما ذكرنا سابقً  لكن ..  تحسبنهافً معرفة نقاط الضعؾ و القوة لدٌك و  ام لك أعمالك ٌساعدك كثٌرً ا وجود مدربة تق

.. ا عمل منهج خاص بك للتدرٌب ال تستطٌعٌن التدرب على ٌد خبٌرة لسبب مادي أو ؼٌر ذلك فٌمكنك مبدئًٌ  إذا كنت  
  .. ستمرارفً تطوٌر مهاراتك مع اال اكثٌرً  كشتراك فً دورة ولكن سٌساعداال ةبالتأكٌد لن ٌكون بجود

 
.. بد من تحوٌلها إلى مهارة بالممارسة  تكفً ال فالمعرفة وحدها ال.. تطبٌق كل ما تقع علٌه ٌدك من معلومات حاولً 

تجدي  أو تقول نعم قرأت واستفدت ولكن ال استفد كثٌرً أعم قرأت الكتاب الفبلنً ولكن لم فكثٌر من المصممات تقول ن
تكتشؾ من خبلله مستواها و إنما  ,المعلومات إلى تطبٌق ملموس ءة و افهً لم تحول القر.... الها تحسنتعمأن أ

   . ءة فقطاقراكتفت بال
ٌ  اال  : مثل ..ة التً ٌمكنها مساعدتك على ذلك نترنت الٌوم ملًء بالمعلومات المجان

 
 

 
 

  :موقع ٌوتٌوب -1
www.youtube.com  

 
  :ة تالٌن تبحثً بالمصطلحات الأٌكفً فقط  ةقات التدرٌبٌة و التعلٌمٌة المشو  بالفٌدٌوه ءفهو ملً

Fashion design , fashion drawing , fashion illustration , fashion coloring , fashion 
rendering , element of fashion design …. 

  . و الخطوات التوضٌحٌة ةمن المعلومات المساعد اوستجدٌن كثٌرً 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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  ..كتب تصمٌم األزٌاء -2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ا من موقع شتري الكتب شخصًٌ أا ؼالبً .. ها ؤشرا هناك مبلٌٌن من كتب تصمٌم األزٌاء حول العالم و التً ٌمكنك  
  ....قوم بتوفٌرها للمتدربات فً معهد ستاٌل اكادٌمً اإللكترونً عند الطلبأو www.amazon.com أمازون

 
  : تهاأفضل الكتب التً قرأ

 
-Jenny-Design-Fashion-http://www.amazon.com/Fundamentals -1

18-Udale/dp/2940373396/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qi d=1289541985&sr=1 

-Course-Drawing-Design-http://www.amazon.com/Fashion -2
8-Caroline/dp/0764124730/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid =1289542067&sr=1 

 
لٌس زٌاء فأؼلبها ٌعتمد على الخٌاطة و ن المعلومات الحدٌثة فً تصمٌم األا باللؽة العربٌة ال ٌتوفر الكثٌر مأم  

  .. و هً عتماد علٌهالكن هناك بعض الكتب التً ٌمكن االالتصمٌم و
 

  . زٌاء كإنتاجوهو كتاب قدٌم ٌتحدث عن تصمٌم األ سس تصمٌم االزٌاءأقواعد و 
5048305&search=books-http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb48285 

 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/Fundamentals-Fashion-Design-Jenny-Udale/dp/2940373396/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1289541985&sr=1-18
http://www.amazon.com/Fundamentals-Fashion-Design-Jenny-Udale/dp/2940373396/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1289541985&sr=1-18
http://www.amazon.com/Fashion-Design-Drawing-Course-Caroline/dp/0764124730/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1289542067&sr=1-8
http://www.amazon.com/Fashion-Design-Drawing-Course-Caroline/dp/0764124730/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1289542067&sr=1-8
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb48285-5048305&search=books
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  :. بات معنا فً ستاٌل أكادٌمًاج وهً إحدى المدر  للمؤلفة أرٌج سر   زٌاء رسم و تلوٌنتصمٌم األ كتاب
roaa/1745.html?issue=214-http://www.roaa.com.sa/eyon 

 
 

 
 

 

  : تحمٌل المحاضرات المجانٌة فً ستاٌل أكادٌمً -3
 

academy.net/-http://www.style  

 
على كل ما ٌصادفك من  هلً الدرس و قومً بتطبٌقحم  ,  ستخدام القوالباث عن طرٌقة رسم الجسم بالمحاضرة تتحد  

  .ابدئً بالتنانٌر ثم البنطلونات ثم القمصان وهكذا, أزٌاء بنفس الطرٌقة 
 .البد من اإلشتراك فً القائمة البرٌدٌه لتصلك المحاضرات المجانٌة : مبلحظة 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 مامك لنا فً جروب ضناتأكدي من 

للتدرٌب من كتب و فٌدٌوهات و روابط و مواقع تساعد  ةنعرض فٌه كل فتره مصادر جدٌدلذي الفٌس بوك و ا
  الجروب ما لدٌك ىن تضٌفً إلأصممة فً تطوٌر مهاراتها و ننتظر الم

 
http://www.facebook.com/styleacademy.arabic: 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.roaa.com.sa/eyon-roaa/1745.html?issue=214
http://www.style-academy.net/index-1.html
http://www.facebook.com/styleacademy.arabic


      !كٌف تكونٌن مصممة أزٌاء ناجحة ؟

 

 www.style-academy.net  -   info@style-academy.net   -  0563780901     جمٌع الحقوق محفوظة لمعهد ستاٌل أكادٌمً

 

21 

 

 
 
 
 
 

  : التطوع للعمل -4
 

فكثٌر من , زٌاء بالتطوع للعمل مع إحدى المصممات الشهٌرات فً منطقتك ٌمكنك أٌضا تعلم مهنة تصمٌم األ
.. نشؽالها ان تعتمد علٌها وقت مة بدٌلة ٌمكنها أالمصممات عند وصولها لمرحلة متقدمة قد ترؼب بمساعدة أو مصم  

األمر  ئقد ترفض المصممة فً باد.. مٌمك أن تثبتً جدارتك و تذهبً ومعك مجموعة من تصا مرفً األ هم ماأ
 ...الموضوع لٌس له عبلقة بك  ن  أهل هو نقص معٌن فً التصامٌم أم  ..ستفٌدي من أسباب رفضها اف

فقط حاولً البحث عن طرٌقة بذلك ال بأس .. ا و ال ٌمكنها القٌام بها هذه الخطوة جرٌئة جدً  ن  أ ىبعض الفتٌات قد تر 
كتشاؾ أسراره و ال(  أو مساعدة ) ةمباشرة هً العمل به كمتطوع هفضل وسٌلة لتعلمأ ألن  .. قتحام هذا المجال ال

  .جمٌع جوانبه قبل البدء الفعلً فٌه
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 الثالثفصل ال

 المهارات الفنٌة المطلوبة
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 المهارات الفنٌة :
  

هً الخصائص األساسٌة المطلوبة فً تصمٌم األزٌاء مثل الرسم و األقمشة و األلوان و ؼٌرها والتً بدونها ال ٌمكن 
  للمصممة العمل فً هذا المجال .

 
 ماهً المهارات الفنٌة التً تحتاجها المصممة لتمارس مهنة تصمٌم األزٌاء ؟

 
 ال بد للمصممة أن تتعرؾ و تكتسب عدة مهارات سنستعرض بعضها بشكل سرٌع فً هذا الكتاب و نقد  م بعض 

االقتراحات للتدرٌب عٌلها ذاتٌاً بنفسك كخطوة مبدئٌة .. صحٌح أن التمرٌن سٌأخذ وقتً ا أطول إذا لم ٌكن لدٌك مشرفة 
ٌ  م لك أعمالك باستمرار و تعطٌك   نقاط الضعؾ و القوة فً تصامٌمك و لكنها كبداٌة للتدرٌب الذاتً  أو مدربة تق

  لتكتشفً هل مهنة تصمٌم األزٌاء مناسبة لك أم ال ؟ وهل تستمتعٌن بما تقومٌن به أم تجدٌنه ممبلً  ؟
 

 مبلحظة مهمة
  

هذه مجرد بداٌة فقط فً التمرٌن فبل تكونً محبطة فً حال لم تكن أعمالك بالمستوى الذي ترؼبٌن .. و حاولً تطوٌر 
 مهارتك باستمرار .. و األهم أن تحتفظً بهذه األعمال حتى تقارنً مستواك كل فترة لحٌن رضاك التام عنها .

  
 

 ماذا تحتاج أن تعرؾ المصممة قبل البدء بالتصمٌم

  
 

 1- توضٌح األفكار على الورق سواء الرسم والتلوٌن الٌدوي أو بالكمبٌوتر .

 
 

بالرسم ٌمكنك توضٌح فكرتك بشكل سرٌع 
لمنفذة المودٌل و معرفتك لنقاط الرسم 
الصحٌحة للمودٌبلت تساعد فً فهم المودٌل 
سواء للعمٌلة أو الخٌاطة , كما أن التلوٌن 
ٌعطً مظهر احترافً ألعمالك خاصة لو 
 كانت بالكمبٌوتر . 
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 أفكار للتمارٌن الذاتٌة :

 
ابدئً بتمرٌن ٌدك على امساك قلم الرصاص بشكل صحٌح و ارسمً خطوط و أشكال هندسٌة حتى تتعود الٌد و 
النظر على الرسم ) فً معاهد تصمٌم األزٌاء الكبرى ال ٌبدأ درس رسم األزٌاء بالجسم مباشرة بل ٌبدؤوا مع 

الطبلب بالرسم الحر مثل المربع و الدائرة ثم الرسم من الطبٌعة مثل التفاح أو الطبٌعة الصامتة .. وذلك ألن   رسم 
 الجسم و األزٌاء ٌحتاج لدقة أكبر و ٌعتبر مرحلة متقدمة قلٌبلً  لمن لم ٌسبق له الرسم (

 
ممكن أن تستخدمً بعد ذلك طرٌقة القالب و جمع صور لمودٌبلت و التدرٌب بالورق الشفاؾ على رسمها .. 

  الحظً الثنٌات و الكسرات و خطوط انسدال القماش و انسخٌها كما هً فً الصورة .
 
 

 2- تنسٌق األلوان و أنواعها و أسماؤها الحدٌثة 
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دمج و تنسٌق األلوان من أقوى األدوات التً تساعد المصممة على تصمٌم مودٌبلتها فاللون وحده قد ٌقتل 
الفكرة أو ٌحٌٌها .. لذلك فمعرفتك لعجلة األلوان و كٌفٌة استخدامها و نظرٌات األلوان و درجاتها ٌساعدك 

 بشكل واضح فً إبراز أعمالك .  
 

 
 

 أفكار للتمارٌن الذاتٌة :
  

احصلً على كاتلوج ألوان من إحدى المحبلت مثل محبلت الدهان أو قومً بقص عٌنات مربعة صؽٌرة بمقاس 
3×3 سنتٌمتر من المجبلت بألوان و تدرجات مختلفة أو طباعتها من الكمبٌوتر .. و قومً بالتدرب على تنسٌقها 
بالنظر و التجربة .. وال تنسً تدوٌن رقم اللون أو اسمه فً جدول أو لصق العٌنات بجانب بعضها واكتبً رأٌك 

  فً هذا التناسق هل هو جٌد أم سًء ... جربً أن تبدئً بلونٌن ثم ثبلثة وهكذا ..
 
 

 3- أنواع األقمشة و خواصها و تحدٌد القماش المناسب لكل مودٌل و العكس 

 
 

كذلك .. فبدون فرشاة الرسم و األلوان ال ٌوجد فنان تشكٌلً , التً ٌتكون منها التصمٌم  ةاألقمشة هً الخامة األساسٌ

هم أنسدال من الوزن و السمك و االو خواصها مثل األقمشة فبدونها ال ٌوجد مصمم أزٌاء لذلك معرفتك ألنواع األقمشة 

  .المهارات للمصممة

 

 

 :ة ذاتٌالرٌن التمل رافكأ
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   و زوري محل األ ت  علٌهامن األقمشة التً تعرف ةدي نوع واحد كل مرحد  ٌ .. هذا القماش نات عن قمشة لجمع ع

اجمعً .... نواعه وصفاته أواكتبً , قمشة عمل بحث كامل عن هذا النوع من األحٌث تقومً بب... مثبل الشٌفون 

بحٌث ٌكون لدٌك مرجع .. نت مجموعة تصامٌم من الشٌفونأمً وصم  .. صور مودٌبلت مستخدم بها هذا القماش 

  . شامل عن كل قماش

 

 

 : بورد ومصادر اإللهام ستخدام الموداو تصامٌم فرٌدة ب ةفكار جدٌدأابتكار  -4

 

 
هاٌة لذلك ٌلجأن فً الن.. حد لها ألم ٌسبقهن  ةفكار جدٌدأصعوبة فً ابتكار  نكثٌر من المصممات العربٌات ٌجد

منها  ةفكار فرٌدأابتكار و  ةراتك فً اكتشاؾ مصادر إلهام جدٌدلذلك فمها.. ا مسبقً  ةإلى تقلٌد التصامٌم الموجود

  ٌ   . ز و مختلؾ عن المنافسٌنٌجعل تصامٌمك ذات طابع مم

 

 

 

 

 

 

 :الذاتٌة أفكار للتمارٌن 

 

.. ا وحاولً اكتشاؾ مصدر اإللهام األساسً الذي اعتمده المصمم فً تصمٌم هذا المودٌل حالًٌ  ةراقبً التصامٌم الموجود

ضعً صورة المودٌل و .. ه مقتبس من الطبٌعة كاألزهار ن  أعصر معٌن مثل العصر الرومانً أم هل هو مقتبس من 

 و تحتاج لدقة قد تكون البداٌة صعبة قلٌبًل .. تتوقعٌنه و اكتبً مبلحظاتك بجانب الصور بجانبها صورة مصدر اإللهام الذي 

 اٌك كثٌرً بعدها سٌسهل عل.. ستمرار ستكون مهارة تلقائٌة و تكتشفً مصدر اإللهام بسهولة لكل مودٌل مبلحظة لكن مع اال
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  . لمودٌبلتك ةنت مصادر إلهام جدٌدأ ين تبتكرأ

 

 

 

 

  :مصطلحات األزٌاء و الخٌاطة, عناصر التصمٌم , الموضة تحلٌل  -5 

 

و ..... فكارها و للتواصل و التفاهم مع ؼٌرهاٌصال إساعدة للمصممة و التً تدعمها فً هناك الكثٌر من المهارات الم

  .معرفتها بالمصطلحات الخاصة بمهنتها ٌساعدها فً المستقبل للتعمق أكثر فً هذا الفن و الؽوص فً أعماقه

 

 

ن تتعرفً أ التصمٌم الفردي ٌحتاج زٌاء الذي ترؼبٌن به فمثبًل مهارات أخرى مطلوبة بحسب تخصص األقد تكون هناك 

لوان المناسبة لكل بشرة أما التصمٌم للمبلبس الجاهزة أو وب الجسد و معرفة شكل الجسم و األعلى طرق إخفاء عٌ

حتٌاجاتهم ا ج باإلضافة إلى اكتشاؾ مٌول و اتجاهات الفئة المستهدفة وكبوتٌك فٌحتاج أن تكون لدٌك مهارة التصمٌم كإنتا

   . و رؼباتهم لتلبٌتها على الوجه األكمل

 :عؤال انمناقشة 

 

اختاري إحدى هذه المهارات وشاركً بأفكارك .. من خبلل المهارات السابقة التً تم ذكرها 

ال ) ا بنفسها هاوٌة لتصمٌم األزٌاء أن تبدأ بالتمرن علٌها فورً  ةلتمرٌنات ذاتٌة ٌمكن ألي فتا

 ؟  ( مانع من ذكر اكثر من فكرة لتعم الفائدة
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 الفصل الرابع

 المهارات الشخصٌة 
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 المهارات الشخصٌة :
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ  زة لجذب الزبائن .. وهذا ؼٌر  تعتقد كثٌر من المصممات أن  ه ٌكفً فقط تعلم تصمٌم األزٌاء و تقدٌم مودٌبلت مم
صحٌح فهناك مهارات ال بد أن تكون متوفرة فً شخصٌتك .. سواءً  للتعامل مع الزبائن فً التصمٌم الفردي المباشر 

ٌ  اطات و منف  ذي المودٌبلت .  أو للتقدٌم على وظٌفتك كمصممة أو حتى فً التعامل مع الخ
ً   خبلل تدرٌبً لمصممتٌن مبدعتٌن واحدة منهن   كان لدٌها بعض نقاط الضعؾ فً تصامٌمها و الثانٌة   فقد مر   عل

كانت تصامٌمها مثالٌة .. المصممة االولى كانت مهتمة جدً ا فً المهارات الشخصٌة أم  ا األخرى فلم تقتنع بما أخبرتها 
به من أهمٌة المهارات الشخصٌة و أخذت الدرس على أن  ه نظري و معلومات عامة ... بعد سنة تقرٌبً ا من تخرج كل 

 مصممة كان التالً :

  
المصم  مة األولى : حصلت على 3 عروض للعمل فً مجال األزٌاء و لكن  ها فض  لت أن تكمل مشروعها من المنزل 
لحٌن توسع زبائنها و ****راسمها و تشتهر تصامٌمها ثم البدء بمشروعها الخاص بها ..) وقد أٌدتها على هذا 

  القرار(
المصم  مة الثانٌة : كانت تجد إقبال من أصحاب العمل و الزبائن فً البداٌة عند رؤٌة أعمالها ولكن حٌن االتصال بها 
و رؤٌة التردد علٌها و قلة الثقة بالنفس عندها كانوا ٌتراجعوا وٌختفوا حتى بدون سابق إنذار .. ) فاتصلت بً و 

 أخبرتنً فاقترحت علٌها عمل خطة لتطوٌر المهارات الشخصٌة (
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انمهاسات انشخصٍة نهمصممة محعذدة و ٌطىل ششحها فً دسط واحذ و 
  نكن من أهم هزه انمهاسات :

 
  confidence الثقة بالنفس

 
تحدث الكثٌر عن معجزات الثقة بالنفس , فثقتك بنفسك و تصامٌمك تجعل الناس تثق بها أٌضً ا .. فكٌؾ تتوقعٌن من 
ؼٌرك أن ٌعجب بها و أنت تخجلٌن من إبرازها لهم .. نعم قد ٌكون هناك انتقادات أو سخرٌة من البعض وهذا شًء 
طبٌعً جدً ا سٌزول مع األٌام .. فاهتمً بشكل كبٌر بثقتك بنفسك و ثبات حماسك و عزمك .. اقرئً المزٌد من كتب و 

  مواقع الثقة بالنفس و بناء هذه المهارة و تأك  دي أن  ه مع كل تصمٌم ستزٌد ثقتك أكثر و أكثر إذا أردت أنت ذلك .
 
 

  communication skills التواصل الفعال

 
إٌصال األفكار من خبلل الرسم ضروري كما ذكرنا ولكن أٌضً ا 

التواصل اللفظً مع الزبائن لمعرفة طلباتهم أو إٌصال فكرتك لهم 
أو للخٌاطة مهم أٌضً ا اهتمً بهذا الجانب كثٌرً ا ألن  ه سٌساعدك 

  على تفهم عمٌبلتك و الحدٌث بإتقان معهن
 
 

  persuasion اإلقناع

 
مهارة اإلقناع أٌضً ا من المهارات المطلوب توفرها فً مصممة 
األزٌاء و لكن عدم تمكنك من هذه المهارة قد ٌرجع ؼالبا 

النخفاض الثقة بالنفس , فاكتشفً ما هو سبب عدم توفر هذه المهارة لدٌك و صححٌه .. هل هو قلة الثقة بالنفس أم 
  االرتباك أم التمرٌن على التصمٌم أكثر ....أم ماذا ؟

 
 

 skills marketing تسوٌق المهارة

 
ٌعرؾ البعض التسوٌق بأنه إقناع العمٌل بالتعامل معك و هذا صحٌح ولكنه لٌس كل شًء .. فالتسوٌق هو معرفتك 
التامة باحتٌاجات ورؼبات عمٌلتك ثم وصؾ ما ٌمٌز تصامٌمك بما ٌخدم متطلباتها .. فمثبلً  لو كانت العمٌلة تشكو لك 
أن  ها ترٌد فستان فخم و راقً ولكن مٌزانٌها منخفضة فٌمكنك إقناعها بوصفك و قولك أن  ه ٌمكنك من خبلل تصامٌمك 
الوصول ألعلى مستوٌات األناقة بأقل تكلفة ممكنة ... تسوٌق المهارة أٌضً ا ممكن أن ٌكون بوصفك للمودٌل بصدق فمثبلً  هذا 

 المودٌل ٌنحؾ منطقة األرداؾ و ٌخفً البطن البارز .. وهكذا .

اقرئً المزٌد من الكتب عن التسوٌق و خاصة تسوٌق المهارة فذلك سٌعطٌك   نقطة بداٌة جٌدة لتعلم هذا الفن , كما أن 
  الممارسة و االستمرار ستعلمك الكثٌر .
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  الشخصٌة البشوشة و القرٌبة من القلب 
 
 
 

كثٌر من المصممات المبتدئات قد تخسر عمٌبلتها بسبب ؼرورها مما ٌجعل الزبونة ؼٌر مرتاحة فً العمل معها ) خاصة فً التصمٌم 
الفردي و الهوتكوتٌور ( لذلك اجعلً ابتسامتك و تواضعك مفتاحك السري للدخول لقلب العمٌلة , فلو أحبتك العمٌلة تأكدي أن  ها ستأتً 

 بعشرة عمٌبلت أخرٌات حتى لو لم تشتري منك أو تصمم لدٌك .

  و تذكري قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم : ) تبسمك فً وجه أخٌك صدقة (

 
 

 

 

 

 

 :عؤال انمناقشة 

 
 

ماهً أهم المهارات الشخصٌة للمصممة فً رأٌك ) ؼٌر التً تم   ذكرها ( و كٌؾ تقترحٌن 
  مواجهتها و التؽلب علٌها ؟
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 الفصل الخامس 

 المصادر الذهبٌة
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 اىَصادز اىرهبٍت ىينجاح
  

هناك مصادر ستحتاجٌنها باستمرار .. فبل ٌكفً فقط التدرٌب والحصول على شهادة واحدة فً هذا المجال و البدء 
بالعمل و التوقؾ عن التطوٌر ..فبل بد من المواصلة للمحافظة على هذه المهارات و تثبٌتها .. وعدم التوقؾ أبدً ا حتى 

  ال تتراجع مهاراتك .. من هذه المصادر :
 

 

  1- االشتراك فً المنظمات و الجمعٌات 
 

اشتراكك ضمن منظمة عالمٌة أو مجموعة أو حتى منتدٌات خاصة بمصممات األزٌاء المتخصصات و البلتً ٌكن   فً 
  نفس مستواك   أو أفضل منك ٌعطٌك   دفعات قوٌة و صقل أقوى لمهاراتك .

هذه المجموعات إذا كانت جٌده ستزودك بالمعلومات و الكتب و المواقع و المجبلت الجٌدة و كل االستفسارات التً قد 
  تخطر ببالك .

 
ولكن لؤلسؾ فً العالم العربً ال ٌوجد الكثٌر من 
هذه المنظمات أو الجمعٌات للمصم  مات العربٌات 
ولكن ٌمكنك   مبدئًٌ ا االنضمام لنا فً جروب ستاٌل 

  أكادٌمً على الفٌس بوك .
 
 

2- مجبلت االزٌاء و مواقع الموضة و  

  شركات التنبؤ بالموضة
 

كونً دائمً ا مط  لعة على تخص  صك و اشتركً فً 
أفضل المواقع أو المجبلت التً تناسب مٌزانٌتك و 

التً تخدم نفس نوع األزٌاء الذي ترؼبٌن 
التخص  ص به .. ادرسً هذه المجبلت أو المواقع 

دراسة كل موسم و لٌس مجر  د تصفح كالشخص العادي فأنت   تعلمٌن اآلن ما هً عناصر التصمٌم و مصطلحات 
 األزٌاء التً تعٌنك على ذلك و التً اكتسبتها بعد الدراسة و التدرٌب .
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  3- الكتب المتخصصة 
 

القراءة , القراءة , القراءة ..... الكتب تحتوي على معلومات قٌمة و لكن باللؽة العربٌة ٌندر جدً ا وجود معلومات 
حدٌثة عن مجال األزٌاء ,, أما باللؽة اإلنجلٌزٌة فبل حدود لكتب األزٌاء الرائعة و التً أعشقها شخصًٌ ا .. وهً 

متوفرة بأسعار متفاوتة عن طرٌق االنترنت .. وٌمكنك أٌضً ا توفٌر المال وشراء الكتب المستعملة فً موقع أمازون . 
 وتأكدي أن   وصولك لكل جدٌد ٌعتبر نقطة فً صالحك فكونً سب  اقة دائمً ا لتطوٌر ذاتك قبل منافسٌك .

  
 

 4- عبلقاتك االحترافٌة 
 

ٌ  ات متفوقة فً عالم األزٌاء قرٌبة منك تمد  ك بالدعم ٌعتبر من المصادر المهمة لك .. حاولً التقرب منهم  وجود شخص
بالتعاون فً العمل أو التطوع أو تقدٌم خدماتك أو طلب التدرٌب على ٌدهم او حتى استشارتهم بٌن فترة و أخرى عن 
ما ٌهمك .... صحٌح أن  ه ٌوجد منهم من ٌعتبرك منافسة مستقبلٌة لهم و لكن ٌوجد الكثٌر ممن ٌحب المساعدة وخاصة 
من األجانب باللؽة اإلنجلٌزٌة لو تواصلت معهم عن طرٌق البرٌد .. فقط ابحثً عن الشخصٌات المناسبة لك و انطلقً 

. 
 

  5- أعمالك السابقة 
 

وهً من أهم و أقوى المصادر لك لتطوٌر أعمالك و ذاتك .. فكل ما سبق من المصادر قد تجدٌن ما ٌفٌدك و قد ال 
تجدٌن ما تبحثٌن عنه فتكونً مضطرة للبحث باستمرار .. أما أعمالك السابقة فهً أفضل مصدر ٌعٌنك على التقدم 

الملموس .. فلو احتفظت   بالتصمٌم لمدة سنة كاملة و تأملت  ه مرة أخرى بعناٌة و قمت بدراسته واكتشاؾ نقاط الضعؾ 
و القوة به بنفسك و تدوٌن وكتابة مبلحظاتك علٌه .. فهذا سٌجعل تصامٌمك القادمة أفضل و أفضل باستمرار , ال 

 تنسً كتابة التأرٌخ دائما على كل تصامٌمك حتى تتابعً تقد  مك و إنجازاتك عامً ا بعد عام ..
 
 

 
 
 

  نصٌــــحة أخٌـــرة
 

 
 التمرٌن , التمرٌن , التمرٌن
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االستمرار فً التصمٌم بشكل مستمر و ثابت هو الطرٌق المختصر للنجاح .. فلو كانت هنا مصم  مة تصم  م مرة فً األسبوع و مصممة 
أخرى تقوم بالتصمٌم ٌومًٌ ا فبعد سنة سٌكون هنالك فرقً ا جذرًٌ ا بٌن أعمالهما حتى لو كانت المصممة األولى أفضل فً السابق .. فقلة 

 تمرٌنها على التصمٌم جعل األخرى تتقدم علٌها .

  

  . فكارك إلى واقعأو استمتعً بتحوٌل .. ناسب و قتك ٌ. اعملً جدول خاص بك 

 

 :عؤال انمناقشة 

 

الخطوات و  توجد كتابال اففً هذ.. مصممة أزٌاء  ن تكونًكفً ألٌال  كتابال اءة وحدها لهذاالقر

جارب اآلخرٌن ولكن عملك لخطة خبرات و تستفادة من ختصار الطرٌق باالاألدوات التً ترشدك ال

مراجعة جمٌع ما ذكر فً ن بقومً اآل... الحقٌقً هو العمل  تنفٌذ هذه الخطة ة خاصة بك وٌتٌجاراست

وجمٌع ما دونت و كتبت من تعلٌقات و مبلحظات فً التمارٌن و اعملً خطة كامله للبدء  ا الكتابهذ

 ..و اللـــه معك   .. نمن اآل ةحام عالم األزٌاء خبلل سنبأول خطوات اقت

  مثال

  : شهر ٌناٌر

مٌن أكثر و التعرؾ على المصم   ةكتشاؾ المهناالتعمق فً  .1

 . البحث عن معهد لدراسة تصمٌم األزٌاء+ فً مدٌنتً 

 . مجلة متخصصة+ معهد لتصمٌم األزٌاء : شتراك فً اال .2

و  ةءة الكتب التالٌاتصال الفعال بقرتطوٌر مهارات اال  .3

 ........ .و .......  دراستها

  . مام لدورة الثقة بالنفسضناال .4

 . تطوٌر مهارة التعامل مع األقمشة  .5

 

 صارمة تكون نأ بالضرورة تلٌس الخطة هذه
 . الواحد بالحرؾ تطبٌقها وٌجب

 تواجهك   فقد..  البداٌة نقطة تعطٌك   مان  إ و
 ٌناٌر شهر فً بالنفس الثقة دورة عن اإلعبلن ٌتم   قد مثبلً  مفاجئة إٌجابٌة أمور و تؽٌٌرات
  . مستجدات من ٌطرأ ما بحسب خطتك تعدٌل فٌمكنك
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 جصمٍم األصٌاء ً جعهماعحفغاسات ف

 ججٍة عنها انمغحشاسة سنا األحمذي

 

مة ؟, هل علم تصمٌم األزٌاء مرتبط بالرسم  .1 امة قبل أن أصبح مصم   بمعنى ال بد  أن أكون رس 

 

ٌ اطة أو تتعل مٌن , الطرٌقة األخرى التً تستطٌعٌن بها توصٌل أفكارك لمنفذ المودٌل ما هً .. إذن  إال لو كنت  خ

لتك بدون الحاجة إلى الرسم   ٌ مٌن بنفسك من مخ ا لو أن ك ال تعرفٌن الخٌاطة و ال تعل مها فإنً أراه , الخٌاطة فتصم  أم 

هو أقرب إلى بل , من المهم تعل م الرسم و هو علم كؽٌره من العلوم 

أتذكرٌن كٌؾ كانت كتاباتك  فً السنوات األولى من عمرك ؟ و , الكتابة 

 كٌؾ هً  بعد ما أتقنتٌها ؟ و كٌؾ أصبحت عندما تركتٌها سنوات ؟

ب , إذن الرسم كالخط و الكتابة    .علم ٌعل م و تدرٌب ٌدر 

ح المودٌل  ات األساسٌة التً توض  أن  و من الممكنبل ٌكتفً بتعل م القص 

و التً تساعد  تستعٌضً ببرامج الرسام أو الفوتوشوب أو الكورال درو 

تدرٌب لولكن تحتاج لفً قص وتركٌب قطع المودٌل لرسمه وتوضٌحه 

فترة من الزمن إلتقانه وهذا ما نقوم بتعلٌمه بالتفصٌل فً معهد 

 . ستاٌل أكادٌمً اإللكترونً

ا إن كنت  ترؼبٌن الرسم بالٌد ف القوالب من الممكن شف ها و نقلها و رسم المودٌل ال ٌهم أن ٌكون مرسوًما بدقة و أم 

 .   األساسً بل ٌكفً توصٌل المعلومة فقط و هذا الهدؾ , إتقان 

من فنانة  و لٌس كصورة متقنة و مبدعةو توضٌح األفكار إذن الرسم مهم فً علم تصمٌم األزٌاء كتوصٌل معلومة 

امة ما  . هرة تشكٌلٌة أو رس 

 

أملك مال  نً الأل ةساسً لهذه المهنولى للتصمٌم وهل المال ٌكون الباب األماهً الخطوات األ .2

بالمشروع على  ءمكان تطوٌر ذاتً ثم البدم باإلأفهل ستتراجع طموحاتً لعدم توفر المال 

 ؟ خطوات لٌتم النجاح
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بحسب التخصص و حسب نوع التصمٌم هل هو تصمٌم فردي أم تصمٌم هً الخطوات األولى لتصمٌم االزٌاء 

ٌضا فً محاضرة أوهذا ما ٌتم توضٌحه .. سلوب ٌتم فٌه التصمٌم أفلكل نوع من التصمٌم خطوات و .. كإنتاج 

    .كاملة فً دورة تصمٌم األزٌاء فً ستاٌل اكادٌمً

 :لكن بالمختصر المفٌد و , الشافٌة بإذن هللا اقرئً الكتاب و ستعرفٌن باإلجابة 

ة ثم رسم القوالب أو شف ها و بعد ذلك اصنعً الفكرة سواًء من رسمة او  الخطوات األولى للتصمٌم هً تعل م الرسم عام 

و فً األخٌر تلوٌنها و وضع اإلضاءات علٌها حتى , صورة أو عدة صور ثم  تشكٌلها بالزي أو اللباس على القالب 

 .تخرج بالصورة المطلوبة 

 

 

بالتأكٌد الموضوع ال ٌحتاج رأس مال نهائٌا فأنا عزٌزتً بدأت من تحت الصفر ولم اصرؾ .. بالنسبة لرأس المال 

لاير واحد على تأسٌس عملً فً 

تصمٌم األزٌاء و لكن صرفت الكثٌر فً 

وهذا ما .. التدرٌب و تطوٌر مهاراتً 

... اجنً ثماره إلى اآلن و الحمد هلل 

حتراؾ تصمٌم اركزي تفكٌرك على 

األزٌاء أوال ثم انتقلً لمرحلة مهارات 

األعمال و مشروع تصمٌم األزٌاء ألنها 

مهما كانت مٌزانٌتك مرتفعة و 

المشروع مدروس جٌدا فهاذا لن ٌفٌد 

بشًء إذا كانت المصممة ال تتوفر فٌها 

  . حترافًمهارات التصمٌم اال

تصمٌم و المال لٌس بالضروري لتعل م ال

الكثٌر من  ألن  , المشروع البدء فً 

مات من هم  المشاؼل النسائٌة و المصم 

مة ذات ذوق رفٌع تساعدهم فً إتمام أعمالهم  ة إلى مصم  لذلك بعد أن تتعل مً اعرضً أعمالك على , بحاجة ماس 

و بعد أن  ,المشاؼل النسائٌة و المصًممات حتى بدون مقابل و بعد أن تعملً معهم ستتعل مٌن أكثر و تأخذٌن الخبرة 

  .أن أخذت  الخبرة و المال الكافً ٌذاع صٌتك سٌكون بإمكانك طلب مكافأة و قدرها حتى تستؽنٌن بمشروعك بعد 

و من باب الذوق و حسن خلق المسلم اذكري شرطك كم من المدة ستشتؽلٌن مجاًنا ألخذ الخبرة ؟ أهً ستة شهور او 

 أكثر أو أقل ؟
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ؾ علٌك و حتى تصلٌن إلى القمة بسرعة عل عً تصمٌماتك بالمجان مع توقٌعك على األهل و المعارؾ فٌتعر  ٌك  أن توز 

 .اآلخرون بسرعة 

ًدا أن  الوصول إلى القمة ال ٌسهل علٌك إال بحب ك لآلخرٌن و تعاملك الحسن معهم فهناك الكثٌر من الناس   ٌ و اعلمً ج

ٌتمسكون به و ٌعملون له الدعاٌة المناسبة  و إن كان ؼٌر العاطفٌٌن ال ذٌن ٌبنون عبلقاتهم من العمل إن كان خلوًقا فس

رون الجمٌع منه   .و هللا ٌوفقك  ذلك فهً المرة األولى و األخٌرة للتعامل معه و سٌحذ 

 

 

مة  .3 خصوًصا أن ها وسٌلتً الوحٌدة لتحوٌل فكرتً , هل إتقان الخٌاطة ضروري لكً أصبح مصم 

 ألنً صاحبة الفكرة التً تصعب ترجمتها ألحد ؟إلى شًء ملموس قد ال ٌعرفه أحد سواي 
 

مٌن العالمٌٌن  ٌ اطة و نرى هذا فً كثٌر من المصم  مة أن تكون خ  .ال ٌشترط للمصم 

ل و  األمر ٌحتاج فقط لمعرفة مصطلحات الخٌاطة و األزٌاء و عمل الرسم التخطٌطً و شرحه بشكل مفص 

قوم بالتدرٌب علٌه فً عدة محاضرات فً ستاٌل أكادٌمً و هذا ما ن) احترافً حتى ٌستوعبه منف ذ المودٌل 

ة جًدا مة لدٌها هذه المهارات المهم  د من أن  المصم   ( . للتأك 

 

  

 كٌؾ إًذا أبدأ ؟, كٌؾ أبدأ رؼم عدم توف ر رأس مال كافً ؟ فالكل ٌقول ال حاجة لرأس المال  .4

د من أن  تصام د هاوٌة البداٌة الصحٌحة تكون بتطوٌر مهاراتك و التأك  ٌمك انتقلت لمرحلة احترافٌة و لٌس كمجر 

ثم دراسة فكرة مشروعك و هذا ٌحتاج لدورة كاملة سنعرضها قرًٌبا إن شاء هللا عن البدء بدون رأس مال أو , لؤلزٌاء 

 .برأس مال محدود جًدا 

مة فهً ما ٌجب التركٌز علٌه خ بلل السنوات األولى قبل و لكن المشروع ٌعتمد فً المقام األول على مهارات المصم 

 .المشروع 

 

 

م ثم  أعرض و أبٌع على محبلت أو  .5 أحب أن أصم 

غ الستقبال  بوتٌكات ألن ً ال أرؼب أن أجلس فً مكان و أتفر 

الزبائن بل أرؼب فً تكوٌن ماركة باسمً و عرضها و بٌعها 

عات أضمن عرضها على أكبر شرٌحة  , على محبلت فً مجم 

ق فهل هذا ممكن ؟ و كٌ ؾ أتقن هذا التسوٌق ؟ و كٌؾ أسو 

مة و أعرض ما لدي  ؟ ل  نفسً كمصم 
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عة لوصولها إلى  هذا السؤال ٌحتاج إلى دورة كاملة فتسوٌق التصامٌم فن له أقسام و أنواع و خطط متنو 

 .فهً تعتمد على عوامل كبٌرة , الفئة المستهدفة و الحصول على أرباح طائلة 

 

 

درة على التنسٌق بٌن أنواع األزٌاء و األلوان دون أن اقأن أكون أود أن أكون ستاٌلست بمعنى  .6

ٌن  مة كما ٌفعل اآلخرون للنجوم و األشخاص المهم  , ماذا ٌتطل به هذا الموضوع , أكون مصم 

 الذوق فقط أم المعرفة بالتصمٌم ؟ 

 سؤالك جمٌل جدً ا ألنه كثٌر من الناس من ٌخلط بٌن المصممة و الستاٌلست
انا درست االثنٌن و عملت فٌهم أًٌضا .. الستاٌلست تحتاج أن تعرؾ بعض العناصر فً التصمٌم مثل األقمشة و تنسٌق 
األلوان لكن ال تحتاج مثبل للرسم أو التلوٌن .. وأهم المهارات للستاٌلست هً تحلٌل األلوان و تحلٌل شكل الجسم و 

 معرفة الذوق الشخصً ... زوري موقعً ففٌه فٌدٌوهات تشرح بشكل مبدئً هذه العناصر
 www.ranaalahmadi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ranaalahmadi.com/
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 ...نهكحاب مهحق 

 

 ثقافة األصٌاء

 قىانٍن فً األصٌاء

 ححى جكىنً مصممة أصٌاء محمٍّضة

عحجذٌن راجك فً إرا أجقنث عهم جصمٍم األصٌاء 

 مىاهة كثٍشة

 

 . سمٌة بنت علً بن حسن الشرفً: مصممة األزٌاء ل

  دزسج حصٌٍَ األشٌاء عيى ٌد األسخاذة اىقدٌسة

 .زنا األحَدي شادها هللا ٍن عيَه 

  ماحبت فً اىَجاه اىقصصً ىينباز و اىصغاز و

ٍؤىفت ىنخب صناعت األنثى و فل زٍىش صحخها و 

 .باألجصاء اىثالثت جَاىها وعقيها ودالىها 

  صفحخً عيى اىفٍس بىك
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000458412614 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000458412614
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 ة األصٌاء ثقاف

 

 

 

 

ج إلى التصمٌمسنجد كثٌر من المصممٌن من بدأ  لكن من الصعب أن نجد مصمم ناجح  نجاحه بمهنة الخٌاطة ثم  تدر 

ٌ اط ؼٌر منف ذ ,انتقل إلى مهنة الخٌاطة  ا ٌعنً أن كل خ ًما حتى لو لم ٌعرؾ الرسم  مم  ألن ه , بإمكانه أن ٌكون مصم 

لته ثم  ٌطب قها على أرض الواقع   ٌ  .ٌرسم الفكرة فً مخ

ٌ ز هللا  شرفها عندما نعلم أن هاهن و ٌزٌد لهذا كانت مهنة الخٌاطة و صناعة األزٌاء هً من أشرؾ الم مهنة أخبلقٌة م

ٌ ه داوود علٌه السبلم فً قوله تعالى   :بها نب

  21 - 29: األنبٌاء چۅ  ى  ى  ې     ۅڭ  ې  ې   ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ 

ً  من أنبٌاء هللا   .لشرٌفة فهو إذن من األعمال ا.. و علٌنا أن نفخر كون هذا العلم بدأ بنب
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  : كان يعمل كل يوم درعًا يةيعها ةسثة آالف درهم، وقد حةت في الحديج :ال اةن شوذبق

 . (( ٌده كسب وإن نبً هللا داود كان ٌأكل من كسبه إن أطٌب ما أكل الرجل من ))
 2\01الةداية و الههاية  

 

حتى تكون على دراٌة كافٌة عندما , الحدٌثة منها من المهم للمصممة أن تتثقؾ فً مجال األزٌاء الشعبٌة القدٌمة و 

ث العمٌلة عن رؼباتها  فربما تكون العمٌلة من دولة العراق أو من الٌمن أو فلسطٌن فترؼب من المصممة أن , تتحد 

ا ٌحكً شعبها أو قرًٌبا منه  ًٌ   ..تصمم لها ز

بل إن  ثقافة األزٌاء ُتعد  من 

الموروثات الشعبٌة المهمة لدى كل 

لدة بل كل منطقة فمثبلً فً دول ب

الخلٌج تتقارب تصامٌم أزٌائها ككل 

و لكن ها تختلؾ اختبلًفاً بسٌطاً بٌن 

كل منطقة و أخرى من نفس البلدة 

.. 

ا  ًٌ بل إن األزٌاء لها أهمٌتها اجتماع

ا و  ًٌ ًٌا و حتى اقتصاد ا و أخبلق ًٌ و دٌن

, تخصص لها المٌزانٌات الكبٌرة 

 ..مة أن تتثقؾ فً مجالها و تبدع فالٌوم مع كثرة المصممٌن ال ٌقع االختٌار إال على أفضلهم لذلك من األفضل للمصم

نا نت جه أوالً ألزٌائها  ؾ على الشعوب فإن  ماذا ٌرتدون و كٌؾ ٌرتدون و ما الفروقات بٌن ما , بل لو أردنا أن نتعر 

 ...ٌرتدي رجالهم و ما ترتدي نسائهم 

فثقافة التكش ؾ لدٌنا كعرب معدومة األصل و , ممات فخرهن  بأصلهن  و ما ٌنتمون إلٌه جمٌبلً ما نرى من بعض المص

م  نا نجد من وافقته أهواؤه على ذلك معلبلً بالعولمة و الحضارة و التقد  رؼم أن  الحضارة العربٌة هً األصل و , لكن 

ه لوال اإلعبلم لما تعل منا الفن بالرسم و الجدٌد و ال ننكر أن  , لكن اإلعبلم له دور كبٌر بل هو األساس فٌما رؼبنا عنه  

 ..من األقمشة و ابتكار التصمٌم و ؼٌر ذلك من فوائد العولمة 

جون ترافٌز و الذي ٌتحدث فٌه عن عبلقة اختبلؾ الثقافات فً . و لبلستزادة من ثقافة األزٌاء أنصح بكتاب أل فه د

 .العالم باألزٌاء 

افة و حسب بل تعد  مصدًرا مهماً لئللهام و االبتكار فنستطٌع أن نبتكر مثبلً من اإلمبراطورٌة تعد  ثقافة األزٌاء لٌست ثق

 ..األلمانٌة أو ؼٌرها المئات من األزٌاء سواًء للسهرات أو األزٌاء الرسمٌة أو حتى أزٌاء العروس أو ؼٌر ذلك 

بلع علٌها فً مجال األ ذ االط  زٌاء هً الشعوب العربٌة الخلٌجٌة و ببلد الٌمن و و من أهم الشعوب التارٌخٌة التً ٌحب 

الشام و ببلد الرافدٌن و ببلد المؽرب العربً و مصر والسودان و الشعوب األخرى البٌزنطٌة و الرومانٌة و الٌونانٌة و 

 ...األوروبٌة و الفرنسٌة و االنجلٌزٌة و اإلسبانٌة و األلمانٌة و الصٌنٌة و الٌابانٌة 
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مة و تدرس تأرٌخها و أنصح هنا مرة أخرى هذه أهم الثقافا ت الشعبٌة لؤلزٌاء التً أرى من المهم أن تتعل مها كل مصم 

 .مٌرتسالوفا و ترجمة آنا عكاش . ن . بكتاب تارٌخ األزٌاء للكاتب م 

ة له  مة أن تلعب باألقمشة و الفساتٌن بما تشاء فً حدود المٌزانٌة المعد  ي أن و لٌس من الضرور, و على المصم 

اًقا من كثرة ما صنع به من الماسات و الجواهر  فالفستان أو الزي  بصفة عامة ٌحكً عن شخصٌة ...  ٌكون بر 

 ..صاحبته أكثر مما ٌحكً عن دخلها أو مٌزانٌتها أو ثرائها 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 قىانٍن فً جصمٍم األصٌاء 

 

  الجمالٌة فً الجسم و لكن األزٌاء بمعنى اللباس و تصمٌم األزٌاء ال ٌعنً الخبلعة أو استعراض المناطق

ففً تكشفه رخًصا لمن ترتدٌه و قلة شأنها و سهولة التؽٌٌر و , ٌعنً تستر الجسم و لٌس تكشفه  اللباس

ٌها من أخبلقها   . اللعب علٌها و تعر 
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  نا نرى فً هذا ال, الهدؾ من صنع األزٌاء و اللباس هو الوقاٌة من الحر و البرد ن ال لكن  زمن الكثٌر مم 

أو تتكش ؾ فً , ٌعرفون المؽزى من اللباس فتجد إحداها ترجؾ برًدا و هً ترتدي لباس أشبه بالعاري 

د علٌها لهٌب الشمس   . خروجها للعمل أو النزهات أمام حر الشمس و ال تقً بشرتها وجسدها بلباٍس ٌبر 

  ال ضٌر أن نرتدي من ألبسة الشعوب األخرى من من أهداؾ اللباس و صناعته الفخر باالنتماء إلى شعبه و

فالذي ٌنكر ذلك ٌنكر علٌه , باب التعارؾ و األخوة و لٌس من باب التقلٌد و نبذ األصل و البراءة منه 

 .و ٌفخر اآلخرون بمن ٌفخر بموطنه و أصله , اآلخرون و ٌستخف ون به 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ححى جكىنً مصممة أصٌاء محمٍضة

 

  ل و حتى تتقنً هذا النوع علٌك  بدراسته فالرسم علم , أن تتعل مً فنون الرسم و تمارسٌه على الورق ٌفض 

ب علٌه حتى اإلتقان  س و ٌدر  ٌُدر   .كؽٌره من العلوم 
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  من الرائع أن تجعلً من كل صورة فكرة و من كل رسمة ابتكار و من كل تصمٌم ابداع العدٌد من التصمٌمات

بً و حاولً و أخ,  فقط أحسنً النٌة و , رجً ما فً دماؼك من إبداعات تفوق المصممٌن أنفسهم جر 

ري ثم استلهمً األفكار و قومً سرٌعة برصدها فً كراس بأي شكل حتى ال تتطاٌر األفكار   ..استرخً و فك 

ك م هللا و هذا وارد قد تجدٌن نفسك ؼنٌة باألفكار قبل النوم أو فً األحبلم أو عند االستٌقاظ أو فً دورات المٌاه أعز 

 .. كثًٌرا جًدا بل هناك الكثٌر من مؤلفً الكتب من ٌستنبط أكبر قدر من أفكاره فً خبلل تواجده هناك 

  زي بتصمٌماتك ٌ امتزاج األلوان لعبة ... ادرسً علم األلوان و تأثٌراتها على البشرة و أشكال األجسام حتى تتم

 ...فاتقنً اللعبة 

 

بً األلوان بأشكال ها المختلفة على كراسك و امزجً بٌنهم و انظري تأثٌراتها و تداخل األضواء علٌها حتى جر 

ا لو لم ٌرضٌك  فإن ه لن ٌرضٌها ألن  , فإذا أرضاك  عن قلب فسٌرضً عمٌلتك حتًما , تصلً إلى ما ٌرضٌك   أم 

النٌة تؤث ر على 

 ...جمالٌات األشٌاء 

  تعل مً أساسٌات الخٌاطة

ٌ ز إن كنت  ترٌدٌن ا لتم

ة فً مجال  فهً مهم 

حتى تستطٌعً , األزٌاء 

أن تفهمً ما ٌعمله 

الخٌاطون أو ٌفهموك  و 

فً على أنواع  حتى تتعر 

األقمشة و امتزاجها و 

الخٌوط التً تناسب كل 

نوع من األقمشة و 

القماش الذي ٌناسب كل 

 .. تصمٌم 

  حاولً أن تتقنً اللؽة

االنجلٌزٌة قراءًة و 

ترجمة و مصطلحات 

ٌ ز ... األزٌاء باالنجلٌزٌة  صة ... إن أردت  التم ألن  علم تصمٌم األزٌاء سبقونا به الؽرب و أل فوا له الكتب المتخص 

ٌ زة و المسابقات التنافسٌة  لعً على تلك الكتب و تشاهدي البرامج و المسابقات علٌك  ... و البرامج المم حتى تط 

 ...أن تدرسً اللؽة االنجلٌزٌة 

 ام أو الفوتوشوب أو الكورال درو أو  من الرائع جًدا تعل م التصمٌم عبر برامج الحاسب اآللً سواء برنامج الرس 

و هو أسهل بكثٌر من الورق و ... ؼٌره حتى تواكبً التقنٌات الجدٌدة و حتى تظهر تصامٌمك كنوٌع من الحقٌقة 

 ..ممتع جًدا 

 لٌن فً مدة قصٌرة إلى القمة علٌك  بالبدء فً حتى تبدئً عملك فً مجال التصمٌم و تتمت عٌن به و تص

اعملً لك  مجلة أو ملؾ فً الحاسب اآللً واطبعً علٌه توقٌعك و اسمك و رقمك ... المشروعات المجانٌة 
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دي فً التصمٌم لكل من ترٌد  وقومً بتوزٌعه فً المجموعات البرٌدٌة و على المشاؼل أو على قرٌباتك وال تترد 

ابدئً بذلك مجاًنا فإذا .. ملً لها ثبلًثا أو أربًعا حتى تأخذ ما ترٌد و حتى تكسبً زبونة بل ابدئً بحماس و اع

ة ففٌها عائد نفسً واجتماعً واقتصادي كبٌر بإذن هللا   ضمنت  الزبائن ابدئً بالمقابل وال تنسً العروض الخاص 

.. 

 

إرا أجقنِث عهم جصمٍم األصٌاء عحجذٌن راجك فً مىاهة 

 :كثٍشة منها 

 

 .إتقان الرسم  .1

 .إتقان التلوٌن  .2

إتقان العمل على برامج الحاسب اآللً و  .3

عة    .استخداماته المتنو 

القدرة على استلهام األفكار و الحلول  .4

 .لكل مشكلة و اإلبداع فً ذلك 

بلع على ثقافات الشعوب و  .5 االط 

ٌ زاتها و االستفادة منها كمورد  مم

 .بورد 

المختلفة التعامل مع طبقات المجتمع  .6

و الخبرة فً تقدٌر العمبلء و 

ة و زٌادة المعرفة  المجتمع عام 

بأذواق اآلخرٌن و أصنافهم و 

 .مشاكلهم 

ة فً كل المجاالت كالدٌكور الداخلً و الخارجً أو الذوق العام فً  .7 القدرة على التناسق و التناسب عام 

 .السفرة أو تصمٌم األقمشة و المجوهرات 

 .اإلٌمان بقدراتها و مواهبها الثقة فً النفس و  .8

مة و أخرى باختبلؾ النواٌا كتوصٌل  .9 العمل عبادة و ٌندرج ما فً العمل عبادات كثٌرة تختلؾ عن كل مصم 

مة لؽٌرتها على دٌنها و أخواتها كأن تضع شعار فً كل تصمٌماتها فمثبلً  األنثى " رسالة ما ترٌدها المصم 

 "عف تً دلٌل طهارتً " أو " ائها كالحبلوة ستفتقد حبلوتها إذا فقدت ؼط

 ..و ؼٌر ذلك " ... جمالً ؼالً " أو 

بلع على الكتب األجنبٌة  .11  .ستتعل مٌن اللؽة االنجلٌزٌة بكثرة ممارستها فً المصطلحات و االط 

 .انعقاد الكثٌر من الصداقات الجمٌلة  .11

ا ب .12 ًٌ ا و اجتماع ًٌ  .إذن هللا ستبنٌن امبراطورٌتك المالٌة بذاتك و ستنعمٌن اقتصاد
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 :الخاتمة بقلم األستاذة رنا األحمدي 

وأوالً , اشكر كل من ساهم فً نجاح معهد ستاٌل أكادٌمً من فرٌق العمل و مدربات و زائرات للموفع 

 .و أخٌرا فالحمد و الشكر هلل العلً القدٌر الذي وفقنً لتقدٌم األفضل 

 

فوصولك لهذا الجزء من , صفحاته وشكراً لك انتً لقرآءة الكتاب و اإلستفادة من 

و األلوان و  عشق لعالم التصمٌمجاد بهذا المجال و  كالكتاب دلٌل على أهتمام

 .إبداع واضح فً داخلك 

ومعهد ستاٌل ,, بالدراسة و التدرٌب  صقل موهبتكبلبد من ففأنت لدٌك كنز ثمٌن 

واقع ملموس أكادٌمً أبوابه مفتوحه لك فً أي وقت تقررٌن تحوٌل موهبتك إلى 

 ..ٌستمتع  بجماله كل من حولك 

 

لن أقول وداعاً ولكن سأقول مرحبأ بك فً عالم 

ٌُز و اإلبداع   ...التم

 إذاً 

انضمً لنخبات المبدعات فً العالم 

 العربً اآلن

 

 , تمنٌاتً لك بمزٌد من التقدم و النجاحمع 

 رنا األحمدي


