
  معلومات عن المقرر
  

  )٢(ء  تصمیم أزیا: اسم المقرر
 CT 212   :  رمز ورقم المادة

  :مواعید وأماكن المحاضرات النظریة والعملیة     
 

  الوقت  القاعة  نظري/ عملي   الیوم
  ص ١٢:١٠من  )٢(قاعة  نظري  االثنین
  م ٣: ١٢من  )٢(قاعة  عملي  االثنین

  
  

 العام للمادة العلمیةوصف مختصر للمقرر ویتضمن الھدف    
  :و فلسفة تدریسھا وموضوعاتھا

  :  المقرر النظري: أوال 
 
 : النواع مالبس النساء الخارجیة المواصفات القیاسیةالتعرف على  -  

 . البنطلون وانواعھ - . الجونلة وانواعھا               -
 . الفستان وانواعھ - . البلوزة وانواعھا                 -

 . المعطف وانواعھ -. الجاكیت وانواعھ  -               
 .ه مصادرو مفھوم االقتباسالتعرف على -   
    عند  االزیاء الخطوات التي یمر بھا مصممالتعرف على -   

    التعرف على االسس والسمات الفنیة   االقتباس من مصدر ما
  .للعصور التاریخیة المختلفة 

 –التعرف على المدارس الفنیة الحدیثة وسماتھا الفنیة  -
  ............. - الوحشیة  –التجریدیة  -السیریالیة  –التكعیبیة 

التعرف على الفنون التراثیة وأھمیتھا وممیزاتھا بشكل عام -
كمصدر الھام ممیز للفنان المصمم وعلى التراث السعودي بشكل 

 .خاص 
والعصر  –العصر المصري القدیم  –التمییز بین سمات  -

وبین  –والعصور االسالمیة  –والعصر الیوناني  –الروماني 
الفنون الحدیثة بمدارسھا  –أنواع الفنون التراثیة المختلفة 

 .المتعددة 
    التعرف على كیفیة نقد وتحلیل أعمال المصمیین المشاھیر-  

 
 

  :التطبیقي المقرر :ثانیا 
دراسة الخطوات التطبیقیة لالقتباس في مجال تصمیم االزیاء  -

 .وذلك تطبیقیا أثناء المحاضرات التطبیقیة 
الطبیعة / الطبیعة الصامتة/ابتكار تصمیمات مقتبسة من   -

 .الفنون الحدیثة/ للعصور التاریخیة المختلفة / الحیة
ومسایرة صیاغة الخامات في تصمیمات مبتكرة تتمیز بالجدة  -

 .الموضة العالمیة  والعربیة والمحلیة 
 .لمناسباتللعدید من ا تصلحنسائیة ابتكار تصمیمات  -



للمناسبات  مستلھمة من التراث السعوديابتكار تصمیمات  -
 .المختلفة

طبقا ألعمارھم السنیة لمالبس االطفال  ابتكار تصمیمات -
 .تفاوتھالم

 .تنفیذ أحد تصمیمات الطالبة المبتكرة عملیا -
 .اخراج التصمیمات بصورة الئقة -

  
 

 
            :مصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر 

 :الكتاب أو الكتب المقررة
 

 –عالم الكتب –كفایة سلیمان ، سحر زغلول  –اسس تصمیم األزیاء للنساء  -١
 م٢٠٠٧- القاھرة 

 م١٩٩٤ – دار الفكر العربى –علیة عابدین  –نظریات اإلبتكار فى تصمیم األزیاء  -٢
رؤیة فنیة تشكیلیة حدیثة لجمالیات تصمیم وتشكیل أزیاء المناسبات عبر الفترات  -٣

-القاھرة  –عالم الكتب –كفایة سلیمان ، كرامة ثابت  –التاریخیة المختلفة 
 م٢٠١٠

 –كفایة سلیمان ، كرامة ثابت  –فن تولیف الخامات بالعصور التاریخیة المختلفة  -٤
 م٢٠٠٥- القاھرة –مكتبة األنجلو 

 - القاھرة  –مكتبة األنجلو  –سلوي ھنري  –طرز األزیاء في العصور القدیمة  -٥
٢٠٠٢ 

 -٣ط –مكتبة دار المعارف  –محسن عطیة  –اتجاھات في الفن الحدیث  -٦
 م١٩٩٥ –القاھرة 
مجلة علوم و فنون  –محمد ابو القاسم  –الخامة كعنصر الھام و توجیھ للفنان  -٧

  م ١٩٩٣-العددالرابع  –
  

8 -Laver James: Costume and Fashoin –fouth edition 
printed in greet Britain- London 2002 

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

  
  
  
  
  

    



  
  
  

  الواجب المنزلي       المحاضرة النظریة   التاریخ/االسبوع
  االسبوع االول

١٢/١٠/١٤٣٢    
  
  

             

تعریف الطالبات بمحتوى المادة وأھدافھا  -
ادة  ي الم یا لتلق ا ونفس تھن معرفی وتھیئ

 .باالسابیع المقبلة 
  

) ١(رسم التصمیمات من خالل مضمون منھج تصمیم  -  
  )ثالث تصمیمات (وتلوینھا كحد أدنى  

  االسبوع الثاني
١٩/١٠/١٤٣٢  

تقلید خامات مختلفة وتلوینھا  -
لتعلم كیفة االحساس بالعدید من 

التأثیرات ومردودھا على اسلوب 
  . رسم التصمیم

  

في تصمیمات مبتكرة تتمیز بالجدة  تصیاغة الخاما - -
وتلوینھا ومسایرة الموضة العالمیة  والعربیة والمحلیة 

  .)ثالث تصمیمات (كحد أدنى  
  

  االسبوع الثالث
٢٦/١٠/١٤٣٢  

تلبیس المانیكان بنوعیات مختلفة من  -
    .المالبس

ة  - وان مختلف ات أل تلوین التصمیمات بنوعی
  . للحصول على تأثیرات متعددة

  . تلبیس المانیكان بنوعیات مختلفة من المالبس -  
تلوین التصمیمات بنوعیات ألوان مختلفة للحصول على  -

  . متعددة تأثیرات

  االسبوع الرابع
٣/١١/١٤٣٢  

  .رسم تصمیمات طبقا للمناسبات المختلفة -
  

وتلوینھا كحد . رسم تصمیمات طبقا للمناسبات المختلفة -  
  .)ثالث تصمیمات (أدنى  

االسبوع الخامس 
١٠/١١/١٤٣٢  
  

اإلقتباس من مصادر تحتوي  -
  .علي الطبیعة الحیة و الصامتة

تحتوي علي الطبیعة من مصادر مقتبسة  رسم تصمیمات -  
  )ثالث تصمیمات(وتلوینھا كحد أدنى  ، الحیة و الصامتة

  االسبوع السادس
١٧/١١/١٤٣٢  

اإلقتباس من مصادرالھام من التاریخ  -
 .للعصور التاریخیة المختلفة 

  

من مصادر تحتوي علي مصادر مقتبسة  رسم تصمیمات -  
  )تصمیماتثالث (وتلوینھا كحد أدنى  الھام من التاریخ 

  االسبوع السابع
٢٤/١١/١٤٣٢  

وا من التراث اإلقتباس من مصادر الھام  -
 .ألزیاء الشعبیة لدول مختلفة

  

وا من التراث من مصادر الھام مقتبسة  رسم تصمیمات -  
ثالث (وتلوینھا كحد أدنى  ، ألزیاء الشعبیة لدول مختلفة

  )تصمیمات
  االسبوع الثامن

٢/١٢/١٤٣٢  
من مصادر الھام من  اإلقتباس -

وا ألزیاء الشعبیة من التراث 
  .السعودیة

من من مصادر الھام مقتبسة  رسم تصمیمات -  
وتلوینھا كحد ، السعودیةوا ألزیاء الشعبیة التراث 
  )ثالث تصمیمات(أدنى  

  االسبوع التاسع
٩/١٢/١٤٣٢  

  ____________________     .أجازة العید االضحى -
  

  االسبوع العاشر
١٦/١٢/١٤٣٢  
  

 .االختبار الدوري االول  -
  

  ____________________  
  

  ) ١١(االسبوع 
٢٣/١٢/١٤٣٢  

ات  - ي لوح وي عل اإلقتباس من مصادر تحت
 .و تكوینات فنیة لمدارس الفن الحدیث

  

ات و مقتبسة  رسم تصمیمات -   ي لوح وي عل من مصادر تحت
دیث ن الح دارس الف ة لم ات فنی د ، تكوین ا كح ى  وتلوینھ أدن

  .)ثالث تصمیمات(
  

  ) ١٢(االسبوع  
١/١/١٤٣٣  

تصمیم العدید من مالبس  -
األطفال طبقا ألعمارھم السنیة 

  .المختلفة

نیة  -   ارھم الس ا ألعم ال طبق س األطف ن مالب د م میم العدی تص
  .)ثالث تصمیمات(وتلوینھا كحد أدنى  ،  المختلفة

  
  )١٣(االسبوع 

٨/١/١٤٣٢  
  .متابعة المشروع -    .اختیار المشروع  -

  )١٤(االسبوع 
١٥/١/١٤٣٢  

متابعة  و،اإلعداد لالختبار الدوري الثاني -    .متابعة المشروع -
  . المشروع

  )١٥(االسبوع 
٢٢/١/١٤٣٣  

متابعة  و.االختبار الدوري الثاني -
  .المشروع

  .اإلعداد للمراجعة النھائیة  -  

  )١٦(االسبوع 
٢٩/١/١٤٣٣  

  ______________    .المشاریعتسلیم و تقییم  -

  
  :مالحظات **** 

ن  - یجب علي الطالبات االلتزام بمواعید السكاشن التطبیقیة وعدم التغیب عنھا علماً بأنھ من تتجاوز حد الغیاب المسموح بھ تحرم م
  .دخول االمتحان

 . وتعدیلھا لتحقیق أعلي مستوي معرفي ومھاري وفني للطالبة الدوري واالسبوعي لمعرفة االخطاء االلتزام بالتصحیح    -
  .االلتزام بالمحاضرات النظریة لتحقیق االھداف المرجوة للمنھج وتواصل الحلقة بین المنھج النظري والتطبیقي    -

 العملي ) ٢(جدول زمني یوضح توزیع مقرر مادة التصمیم



  
  
  
 

  الواجب المنزلي       المحاضرة النظریة   التاریخ/االسبوع
  االسبوع االول

١٢/١٠/١٤٣٢    
        

تعریف الطالبات بمحتوى المادة وأھدافھا  -
وتھیئتھن معرفیا ونفسیا لتلقي المادة 

  .باالسابیع المقبلة 

) ١(رسم التصمیمات من خالل مضمون منھج تصمیم  -  
  )ثالث تصمیمات (وتلوینھا كحد أدنى  

  االسبوع الثاني
١٩/١٠/١٤٣٢  

تقلید خامات مختلفة وتلوینھا لتعلم كیفة  -
االحساس بالعدید من التأثیرات ومردودھا 

  . على اسلوب رسم التصمیم
  

في تصمیمات مبتكرة تتمیز  تصیاغة الخاما - -
بالجدة ومسایرة الموضة العالمیة  والعربیة 

  .)ثالث تصمیمات (وتلوینھا كحد أدنى  والمحلیة 
  

  االسبوع الثالث
٢٦/١٠/١٤٣٢  

تلبیس المانیكان بنوعیات مختلفة من  -
    .المالبس

تلوین التصمیمات بنوعیات ألوان مختلفة  -
  . للحصول على تأثیرات متعددة

  . تلبیس المانیكان بنوعیات مختلفة من المالبس -  
تلوین التصمیمات بنوعیات ألوان مختلفة للحصول  -

  . متعددة على تأثیرات

  االسبوع الرابع
٣/١١/١٤٣٢  

  .رسم تصمیمات طبقا للمناسبات المختلفة -
  

وتلوینھا . رسم تصمیمات طبقا للمناسبات المختلفة -  
  .)ثالث تصمیمات (كحد أدنى  

االسبوع الخامس 
١٠/١١/١٤٣٢  
  

اإلقتباس من مصادر تحتوي  -
  .علي الطبیعة الحیة و الصامتة

تحتوي علي من مصادر مقتبسة  رسم تصمیمات -  
ثالث (وتلوینھا كحد أدنى  ، الطبیعة الحیة و الصامتة

  )تصمیمات
  االسبوع السادس

١٧/١١/١٤٣٢  
اإلقتباس من مصادرالھام من التاریخ  -

 .للعصور التاریخیة المختلفة 
  

من مصادر تحتوي علي مقتبسة  رسم تصمیمات -  
ثالث (وتلوینھا كحد أدنى  مصادر الھام من التاریخ 

  )تصمیمات
  االسبوع السابع

٢٤/١١/١٤٣٢  
وا من التراث اإلقتباس من مصادر الھام  -

 .ألزیاء الشعبیة لدول مختلفة
  

من من مصادر الھام مقتبسة  رسم تصمیمات - -
وتلوینھا ، وا ألزیاء الشعبیة لدول مختلفةالتراث 

  )ثالث تصمیمات(كحد أدنى  
  

  االسبوع الثامن
٢/١٢/١٤٣٢  

من التراث من مصادر الھام من  اإلقتباس -
  .السعودیةوا ألزیاء الشعبیة 

من التراث من مصادر الھام مقتبسة  رسم تصمیمات -  
ثالث (وتلوینھا كحد أدنى  ، السعودیةوا ألزیاء الشعبیة 

  )تصمیمات
  االسبوع التاسع

٩/١٢/١٤٣٢  
  

  ____________________     .أجازة العید االضحى -
  

  االسبوع العاشر
١٦/١٢/١٤٣٢  
  

  ____________________    .االختبار الدوري االول  -
  

  ) ١١(االسبوع 
٢٣/١٢/١٤٣٢  

اإلقتباس من مصادر تحتوي علي لوحات  -
 .و تكوینات فنیة لمدارس الفن الحدیث

  

من مصادر تحتوي علي مقتبسة  رسم تصمیمات -  
وتلوینھا ، لوحات و تكوینات فنیة لمدارس الفن الحدیث

  .)ثالث تصمیمات(  كحد أدنى
  

  ) ١٢(االسبوع  
١/١/١٤٣٣  

تصمیم العدید من مالبس األطفال طبقا  -
  .ألعمارھم السنیة المختلفة

تصمیم العدید من مالبس األطفال طبقا ألعمارھم  -  
ثالث (وتلوینھا كحد أدنى  ،  السنیة المختلفة

  .)تصمیمات
  )١٣(االسبوع 

٨/١/١٤٣٢  
  .متابعة المشروع -    .اختیار المشروع  -

  )١٤(االسبوع 
١٥/١/١٤٣٢  

  . متابعة المشروع و،االعداد لالختبار الدوري الثاني -    .متابعة المشروع -

  )١٥(االسبوع 
٢٢/١/١٤٣٣  

متابعة  و.االختبار الدوري الثاني -
  .المشروع

  .االعداد للمراجغة النھائیة  -  

  )١٦(االسبوع 
٢٩/١/١٤٣٣  

  ______________    .المشاریعتسلیم و تقییم  -

 
 

 النظري ) ١(جدول زمني یوضح توزیع مقرر مادة التصمیم


