
                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  1الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 التصاميم والفنون كلية الكلية:

 قسم تصميم األزياء والنسيج القسم:

 تصميم األزياء والنسيجبكالوريوس  برنامج البرنامج:

 

 هـ1442/ 9/  19 تاريخ التحديث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  2الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 قسم تصميم األزياء والنسيج لثانيالمستوى امقررات ل ةصيف مختصراتو

 

 

 

 أساسيات تنفيذ األزياء

Introduction to Fashion 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 1 22تان
FDT 122T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4 +نظري1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

من أخذ المقاسات  تنفيذ األزياء معرفة بأساسياتإكساب الطالبة بيهتم المقرر 
على ماكينة قطع القماش  وتجميع األساسية "الباترونات"النماذج  ورسم 

 األساسية لتنفيذ األزياء. التقنية القواعدودراسة أهم  الخياطة

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 دراسات في األقمشة
Fabrics Studies 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 141تان 
FDT 141T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 2 +نظري 2ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

بدراسة األقمشة بأنواعها للتعرف على خصائصها ومسمياتها يهتم المقرر 
وتصنيفاتها واستعماالتها، حيث تعد دراسة األقمشة ومعرفة خصائصها من 
أهم مقومات نجاح مصممي األزياء والنسيج وواحدة من أهم المهارات 

 األساسية في مجال تصميم األزياء والنسيج.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  3الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسس رسوم األزياء
Fashion Illustration Basic 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 151تان 
FDT 151T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4 +نظري 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

على عدد من المواضيع ذات الصلة  ويسلط الضوءيهتم المقرر برسم األزياء 
التوضيحية وأسسها،  ونشأة الرسومباكتساب المعرفة األساسية في مفهوم 

وتطوير مهارات الطالبات في التعرف على نسب الهيكل البشري وعالقتها 
يح الرسم والتلوين لتوض ادوات وتقنياتوفي استخدام  االزياء،بخطوط 
وفي التعبير عن مواصفات  المجسم،وعلى  وتفاصيله مسطحالتصميم 
باإلضافة إلى  والنور،وطياتها مع توزيع مناطق الظل  األقمشة،وملمس 

 تطوير مهارات تقييم الجودة في العمل المرئي.
 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  4الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 قسم تصميم األزياء والنسيج لثالثمقررات المستوى ال توصيف مختصر

 

  
 

 تاريخ النسيج
History of Textile 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت212تان 
FDT 212T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 نظري(3ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

واإللمام  العصور،دراسة تاريخ المنسوجات وتصميم النسيج عبر يتضمن المقرر 
بأنواعها وتراكيبها المختلفة وأساليب زخرفتها والتمكن من استنتاج العصر 

استخدام المصدر  وتعلم كيفيةالذي تنتمي إلية تلك المنسوجات وزخارفها، 
 التاريخي في النسيج كمصدر إلهام للتصميم والموضة.

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 (: الخياطة واعداد الباترونات1)استوديو 
Core Studio (1): Sewing and Pattern Cutting 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 224تان 
FDT 224T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 8نظري / 2ساعات معتمدة ) 6
 المعتمدةعدد الوحدات 

) ( Credit hours 

 العربية
 اللغة

(( Medium of instruction 

 تصميم وتنفيذ األزياء من خالل رسم باترونات هاراتميركز المقرر على تطوير 
باستخدام  اعلى القماش وتجميعه هامختلفة وقص زياءالقياسية أل بالمقاسات

 .للخياطةأساليب وتقنيات مختلفة وذلك بتطبيق  ماكينة الخياطة

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  5الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 
 
 
 
 

   

 التصميم الرقمي
Digital Design 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت225تان 
FDT 225T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 العربية
 اللغة

(( Medium of instruction 

يركز المقرر على تطوير المهارات المعرفية في التصميم الرقمي ومعرفة 
أدواتها وتقنياتها وروادها، باإلضافة إلى معرفة المفاهيم والمبادئ للتصميم 

إنتاج  ما يهدف إلىك ،القائم على الحاسب اآللي في األزياء والمنسوجات
والنماذج وتنفيذ بعض التصاميم لتقييم  وتقديم رسومات األزياء المبتكرة

ثبات الكفاءة في استخدام األدوات والتقنيات الرقمية في وإنوعية العمل 
 .تنفيذ التصاميم

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  6الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 قسم تصميم األزياء والنسيج لرابعمقررات المستوى ال توصيف مختصر

 

 تاريخ األزياء
History of Fashion 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 211تان 
FDT 211T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 نظري(3ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

التعرف على األزياء ومكمالتها عبر العصور المختلفة من يهدف المقرر إلى 
العصر البدائي إلى العصر الحديث. ومالحظة الفرق بين هذه الحقب التاريخية، 

 سياسيا ، اقتصاديا ،، )دينيا  والتمييز بين خصائصها والعوامل المؤثرة عليها 
 وأشكال، خطوط،اجتماعيا ، ثقافيا ، جغرافيا ، تاريخيا (، وكيف انعكس ذلك على 

استعراض أبرز المصممين  ومكمالتها، معوخامات، ومسميات األزياء  وألوان،
 ،المعاصرين الذين اقتبسوا واستوحوا بعض تصاميمهم من هذه العصور
 وتصميم أزياء مقتبسة أو مستوحاة من العصور التي تم استعراضها.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 الباترونات الرقمية
Digital Patterns Making 

 المقرر اسم
( Course title ) 

  ت226تان 

FDT 226T 
 ررمز المقر

( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 العربية
 اللغة

(( Medium of instruction 

 تللباتر ونا التصميم الرقميمعرفة األساسيات في يهدف المقرر إلى 
  هاراتلتتمكن الطالبة من  اكتساب م  الحاسب اآللي األساسية باستخدام

البرامج المستعملة في تصميم الباترونات الرقمية ومواكبة  التكنولوجيات 
 .الحديثة في صناعة المالبس

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  7الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 

 
   

 1التشكيل على المانيكان

Draping on Mannequin 1 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت227تان 
FDT 227T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4ساعات معتمدة ) 2
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

يهتم المقرر بدراسة نبذة تاريخية عن ظهور التشكيل على المانيكان وارتباطه 
تدريبات على  به،إعداد وتجهيز المانيكان ومعرفة المفاهيم المتعلقة  باألزياء،
 التنانير والبنطلون والجزء األسفل األكوال، األكمام، القصات، البنسات،تشكيل 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 تصميم النسيج

Textile Design 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 222تان 
FDT 222T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

تصميم النسيج العلمية والمنهجية دراسة مفاهيم يهدف المقرر إلى 
والخصائص والمواد النسيجية وطرق التنفيذ وكيفية استخدامها في تصميم 
النسيج ودمج التدريب مع التصوير الرقمي والطباعة الرقمية والتطريز 
والصباغة على المنتج، باإلضافة إلى إثبات الكفاءة في استخدام أدوات 

 من التصاميم.وتقنيات النسيج في تنفيذ مجموعة 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  8الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 قسم تصميم األزياء والنسيج لخامسمقررات المستوى ال توصيف مختصر

 

 
  

 تصميم وتنفيذ األزياء :(2)استوديو 
Core Studio(2): Fashion Design Implementation 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 321 تان
FDT 321T 

 رالمقررمز 
( Course code ) 

 (تطبيقي 8نظري / 2ساعات معتمدة ) 6
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

زياء مبتكرة مستوحاة من مصادر مجموعة أتنفيذ بتصميم ويهتم المقرر 
وتطوير مهارات  التصميم،مع مراعاة تطبيق مبادئ وأسس وعناصر    مختلفة

والمناسبة خياطة األزياء وانهاءها بالتقنيات الحديثة و متقدمالباترون ال
ات ارهإكساب الطالبة المكما يهدف المقرر إلى   .ستخدمةالم لألقمشة

لى ثالثي األبعاد و إظهار إثنائي ال التصميمتحويل بالمتعلقة  يةفالمعر
 والتقنيات المناسبة.الكفاءة في تنفيذ األزياء باستخدام األدوات 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 2التشكيل على المانيكان

Draping on Mannequin 2 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت322تان 

FDT 322T 
 ررمز المقر

( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

 في التشكيلوتأثيرها  األقمشة ومميزاتهايهتم هذا المقرر بدراسة خصائص 
تنمية وتطوير المهارة اليدوية في االبتكار واإلبداع و المانيكان،على 

 بالتشكيل الحر باألقمشة المختلفة ،

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  9الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 قسم تصميم األزياء والنسيج لسادسمقررات المستوى ال توصيف مختصر

 

 صناعة األزياء
Fashion Industry 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت331تان 
FDT 331T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 2ساعات معتمدة ) 4
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

 إلى اكتساب الطالبة المهارات المعرفية المتعلقة بمفاهيميهدف المقرر 
 المنتجات وتقييم الجاهزة، وتطوير األزياء والمالبسومبادئ وعمليات صناعة 

ويهتم  .القضايا العالمية المتعلقة بصناعة األزياءالمنتج النهائي ومعرفة جودة 
 إنتاج خط مهارات إعداد الملف الفني لكل منتج وتصميمالمقرر أيضا   بتعزيز 

الماكينات الصناعية اآلالت و الصناعي وباستخدام باألسلوب وتنفيذ عينات
 .المالبس الجاهزة في إنتاجالمتخصصة 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 الممارسات المهنية
Professional Practice 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 361تان 
FDT 361T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 العربية
 اللغة

(( Medium of instruction 

يهتم المقرر بتهيئة الطالبات لسوق العمل بدراسة مهام الوظائف التي يمكن 
ان تلتحق بها الخريجة والمصطلحات العلمية والفنية المستخدمة في كل 

واكسابهم المهارات االحترافية للوظائف التخصصية اضافة الى كتابة  مهنة،
نجاز بأنواعها الورقي السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية وإعداد ملفات اإل

والتخطيط للمستقبل المهني واإلعداد  واإللكتروني،والرقمي المطبوع 
 .للعمل الخاص

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  10الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 بحث موجه
Directed Research 

 المقرر اسم
( Course title ) 

  381تان 
FDT 381 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 6نظري / 1ساعات معتمدة ) 4
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

 موضوع بعمقالقدرة على البحث في إلى اكساب الطالبة المقرر دف يه
مواد المقرر واألفكار والمشاريع التي  ، والعمل معباستخدام الموارد المتاحة

على  ةالبحث، والقدريتم إنشاؤها ذاتيا وتطوير المهارات النقدية لتقييم جودة 
والقدرة التصور والبحث وتنفيذ مشروع إبداعي مستقل تحت إشراف مباشر 

 الصحيحة.تقديم وكتابة بحث علمي باتباع خطوات البحث العلمي  على
 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  11الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 قسم تصميم األزياء والنسيج لسابعمقررات المستوى ال توصيف مختصر

 

 

 

 وزخرفتها السعودية التقليدية األزياء(: 3) استوديو
Core Studio (3):  Saudi Traditional Fashion & Ornamentations 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 421 تان
FDT 421T 

 رالمقررمز 
( Course code ) 

 (تطبيقي 8نظري / 2ساعات معتمدة ) 6
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

معرفة أشكال الزي التقليدي والمنسوجات وطرق الزخرفة يهدف المقرر إلى 
والغرز التقليدية المتميزة في المناطق المختلفة من البالد كمصدر أساسي 
لفترة تاريخية سابقة من حياة المجتمع السعودي. وإتقان طريقة أخذ القياسات 

 وتنفيذها،المطلوبة، وعمل النماذج لمختلف أشكال الزي التقليدي، 
استخدام األزياء التراثية  والقدرة علىب القدرة على صنع غرز تقليدية، واكتسا

 بسماتها المتميزة في الموضة الحديثة.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 تسويق األزياء
Fashion Merchandising 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 461تان
FDT 461T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 2نظري / 2ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

 المتعلقة المعارف الطالب إعطاء في المساق لهذا الرئيسي االهتمام يتمثل
 والبيع، الشراء في الكفاءة وإظهار الياء، إلى األلف من بدءا   األزياء، بتجارة
 رضا لكسب فعالة تواصل ومهارات استراتيجية، تسويقية خطة وضع وأيضا  

 .العمالء

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  12الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 
 
 

   

 مشروع التخرج
Senior Project 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 481تان 
FDT 481T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 12ساعات معتمدة ) 6
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

يركز المقرر على دراسة السوق المحلية والمشاريع الناجحة والمعرفة 
بالمفاهيم والمهارات المطلوبة لتصميم وتنفيذ مشروع إبداعي في مجال 

لمعرفية بوسائل االتصال األزياء والمنسوجات، باإلضافة إلى إتقان المهارات ا
المختلفة، وتطوير المهارات النقدية المتطورة لتقييم جودة العمل، فضال عن 

 اظهار الكفاءة في استخدام األدوات والتقنيات.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  13الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 قسم تصميم األزياء والنسيج لثامنمقررات المستوى ال توصيف مختصر

 
 
 
 

  

 الميدانيالتدريب 

Internship 

 المقرر اسم
( Course title ) 

  491تان 
FDT 491 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تدريب 40ساعات معتمدة ) 8
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

 
وجمع التعريف بسياسات الشركة ولوائحها يهدف التدريب الميداني إلى 

تطوير التفكير االبداعي والمطلوبة في جهة العمل،  عن المهارات المعلومات
التعبير و األزياء.األزياء والنسيج للشركة وعروض  وتحليل ونقدفي بيئة العمل 

البناء والعمل على تحسين نقاط  وقبول النقدعن الرأي واحترام آراء اآلخرين 
المجموعة وتحمل المسؤولية وتسليم المهام في  والتعاون معالضعف 

استخدام االنترنت لجمع المعلومات كم يتضمن المقرر  .الوقت المحدد
رسم واستخدام البرامج المتقدمة لتصميم األزياء والنسيج، و وعرضها،

مجموعة من األزياء والمنسوجات وفقا التجاهات الموضة ومالئمة لخصائص 
زيارة محالت األقمشة الختيار المناسب منها  ص، وكذلكاألشخاوسمات 

 للتصاميم وتنفيذ االعمال بأفكار ابداعية باستخدام التقنيات المناسبة.
 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  14الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 
 قسم تصميم األزياء والنسيجالتخصص االختيارية مقررات ل توصيف مختصر

 
 

 

 

 

 التطريز اآللي
Machine Embroidery 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 441تان 
FDT 441T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

يهدف المقرر إلى دراسة األساليب المختلفة للتطريز اآللي ومدى إمكانية 
أنواع ماكينات التطريز إضافة إلى معرفة  ،استخدامه في زخرفة المالبس 

 واستخداماتها مواكبة للتكنولوجيات الحديثة المختلفة 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 مكمالت األزياء
Fashion Accessories 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 422تان 
FDT 422T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

المعرفة المتعلقة بالتطور التاريخي لمكمالت األزياء في يتضمن المقرر 
باإلضافة إلى تطوير المهارات  وأساسيات االختيار،الفترات التاريخية المختلفة 

المهنية والتقنية في تطبيق تقنيات التصميم وإنتاج مكمالت لألزياء بأدوات 
لجمال وتقنيات حديثة من أجل إضافة لمسة فريدة من نوعها والتي تعطي ا

 تصميم.لوالقيمة ل

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  15الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 

 

 

 

 ألزياءعروض االتجميل ل

Fashion Makeup 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 452تان 
FDT 452T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 2نظري / 2ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

وخطواته  لألزياء،معرفة مفاهيم الماكياج للتجميل يهدف المقرر إلى 
الماكياج الراقي والقديم والمبتكر واليومي. تعدد أساليب حل  وأساليبه،

تطوير المهارات النقدية لتقييم جودة العمل  القرارات،المشكالت واتخاذ 
 إثبات الكفاءة في استخدام األدوات والتقنيات. البصري،

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 األزياء والنسيج ألسواق محددة
Fashion &Textile Specific Market 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 423تان 
FDT 423T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 2نظري / 2ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

يهتم المقرر بإكساب الطالبة الكفاءة في استخدام االدوات والتقنيات، ويركز 
على معلومات ومهارات متقدمة والمتعلقة بتصميم األزياء والنسيج ألسواق 
محددة وفهم العمليات والخامات المناسبة التي سيتم استخدامها لتطوير 

ضافة الى اكساب مجموعة أزياء تناسب متطلبات السوق المحدد وتنفيذها. باإل
وتطوير  العمل، متنوعة لعرضالطالبة مهارات معرفية ونفس حركية بوسائل 

المهارات النقدية من أجل تقييم الجودة في العمل الثالثي األبعاد وإظهار 
 .الكفاءة في استخدام االدوات والتقنيات

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  16الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل المنسوجات

Textile Analysis 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 442تان 
FDT 442T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

يهدف المقرر إلى دراسة مبادئ وأساسيات تحليل األنسجة، لتحليل تفاصيل 
ومواصفات األقمشة المعالجة او المصنعة و ذلك يشمل : التفريق بين 

مدى  –أنواع خيوط السداة واللحمة  –أنواع الخيوط  –اتجاهات السداة واللحمة 
نسجة فصل األ –تحديد وحدات القياس لأللياف –نقاوة وصفاء األلوان 

وزن الخطوط –وزن الخامة لنسج خطوط طولية بالمتر  تحديد –المخلوطة 
 تحليل تفاصيل النسيج(–الطولية بالمتر المربع في النسيج 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 الرسوم التوضيحية لألزياء

Fashion Illustration 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 451تان 
FDT 451T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 عدد الوحدات المعتمدة

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

 

 تنفيذ مهارات التصميم وتطويرفي االبتكار معرفة مفهوم يهدف المقرر إلى 
 مصادر بصرية باستخداممبتكر  ةللموض خطو التوضيحية الرسوم

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 



                                                                                                                                                                                

 
 

 17من  17الصفحة 
 

 نورة بنت عبد الرحمنجامعة األميرة 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة الخطط والمناهج
 

                                                                          التوصيف المختصر للمقررات نموذج                

 

 هـ1442

 

 

 

 
 
 

 مالبس والنسيجأساليب زخرفة ال

Method of Textile Decoration 

 المقرر اسم
( Course title ) 

 ت 444تان 
FDT 444T 

 ررمز المقر
( Course code ) 

 (تطبيقي 4نظري / 1ساعات معتمدة ) 3
 المعتمدةعدد الوحدات 

) ( Credit hours 

 اللغة العربية
(( Medium of instruction 

يركز هذا المقرر على المهارات والمعرفة الخاصة بزخرفة النسيج بطرق 
مختلفة في جميع أنحاء العالم وربطها بالزي والنسيج، باإلضافة إلى مجموعة 

ار الكفاءة متنوعة من المهارات إلثراء ورفع جمال وقيمة التصاميم وإظه
 .العالية باستخدام الطرق المختلفة من الزخرفة

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 


