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 رقم الخطة الدراسية تصميم االزياء القسم  العمارة والتصميم  الكلية

 7/7/2021 تاريخ االعتماد مادة دراسية 33 عدد المواد الدراسية ( 2)  

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 في رسم االزياء مقدمة تاريخ تصميم االزياء عملي( 0نظري +  3) 3 1004131
 

نوخ ييو  عبور الحاوارا  لألزيوا  التعقو  التتوابعي  دراسوةذلو  نوخ لوال  االزيوا  و مفهوو ب إلي تعريف الطالبيحتوي هذا المساق     

بطبيعوة هوذا العصور والمحوددا  المةاليوة المختلفوة لطوطها وأنماطها وزلارفها ونكمالتهوا ونعوايير الاماليوا  المرتبطوة بهوا وعالقتهوا 

لاغرافية والسياسية واالقتصادية المؤثرة ، وندي تأثثرها وتأثرها بالفةون التي تواجد  بالتزانخ نعها لال  كل عصور نوخ العصوور ، وا

 . وجماليةالكشف عخ أصولها وتحليل نحتواها بما تحمله نخ لصائص فةية وكذل  

 بقالمتطلب السا اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - مقدمة في رسم االزياء عملي( 2نظري +  1) 2 1004132
 

نفهو  التصميم بأنواعوه إإنتواـ  و  يسوي  و  سولوكيل ، والتصوميم كةيوا  "وييفوي تشوكيلي زلرفوي" ، التعورف  التعرف علي   

، والتعوورف علووي عةاصوور المفوواهيم ااساسووية لعلووم تصووميم اازيووا  وعالقتووه بووالعلو  االووري المرتبطووة بووه علميووا  وتقةيووا   علووي 

التصميم وأسس التصميم عمونا  وعةاصر وأسس تصميم اازيا  لصوصوا  وكيفيوة التطبيول المةاسو  لكولر عةصور نةهوا  لوال  

عمليووا  تصووميم اازيووا ، والتعوورف علووي طبيعووة الاسووم البشووري لووال  نرايلووه المختلفووة والفوورق بوويخ طبيعووة الاسووم الرجووالي 

التدرياي علي أسوالي  رسوم نفوردا  الاسوم المختلفوة " اليود ، العويخ ، اانوف ، ااذن ، ااذرع ،  والةسائي وااطفا  والتدري 

اارجل ، ااقدا  ... إلو"" ، وصووال  إلوي رسوم الاسوم المثوالي بالمقواييس القياسوية وبأوخواعه المختلفوة إأبويك وأسوودل ، كيفيوة 

زائه المختلفة إلعطائه البعود الثالو  ، واكتسواب نهوارا  اكسوابه لوون استخدا  عمليا  اإليهار باابيك وااسود للمانيكان وأج

البشرة والتدري  علي تسريحا  الشعر ، التدري  المتدرـ لعمليوا  ونهوارا  تلبويس المانيكوان نوخ اإلكسوا  الازئوي لمفوردا  

ةووات  تعلوم للموريلتيخ "نريلوة الاسم القياسي " المانيكان" إلي اإلكسا  الكلي وعمول نشوروعا  تطبيقيوة ب و "أبيك وأسوود" ك

 اإلكسا  الازئي ، نريلة اإلكسا  الكلي "

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - اساسيات تصميم االزياء عملي( 4 نظري + 1) 3 1004133
 

بإستخدا  وعةاصره االساسية وبشكل لاص تصميم اازيا  , التصميم ادئ وأسس نب نعرفة يهدف هذا المساق الى تمكيخ الطال  نخ     

 المقاسا  المختلفة وكيفية تحديد التيار نقاييس نويدة لعمل التصميم بةا   على المقاييس العالمية، واادوا  المخصصة لرسم اازيا  

، بحي  يكون الطال  قادرا  ذـ المويد للاسم التصميم وفل نقاييس الةموبةا ا  على الاةس والعمر والحام. سيتعلم الطال  كيفية رسم 

، التوافل والتةاقك روالويدة والتوازن ... ال" بما يراعي  بيخ نختلف المقاييس التحكم في القياسا  بةا   على الةسبة والتةاس على 

با  واانشطة والمهخ وعمل نشاريع نتةوعه في تصميم ورسم أزيا  للألطفا  والرجا  والةسا  وفل المرايل العمرية والمةاس

والويائف المختلفة المختلفة وكذل  اازيا  الخارجية والداللية ، نع اكتساب المهارا  المرتبة بعمليا  اإليهار والتلويخ باالوان 

 .المختلفة وتعلم اإليهار اللوني المرتبط بطبيعة ااقمشة وااكسسوارا  المتةوعة والمختلفة

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عتمدةعدد الساعات الم رقم المادة

 اساسيات تصميم االزياء عمليات تصميم االزياء عملي( 2نظري +  1) 2 1004134
 

على المهارات المعرفية من خالل المحاضرات الصفية، والممارسة المهارية  ررتركز المادة العلمية في هذا المق    
المهارات األدائية والتنفيذية التطبيقية اء المعارف المتمركزة حول وإثرالمهنية بورش عمل متخصصة، وتطوير 

كيفية وضع الحلول العلمية نتا  واإلعداد وبمشكالت اإل واإلحاطةتشغيل منتجات األزياء المختلفة، لمراحل 
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زياء إنتا  األ المشروعات اإلنتاجية المتخصصة فيالمشكالت والمعوقات التي تواجه  الصحيحة التي تتعلق بهذه
 فردياً وصناعياً من خالل التعلم الجماعي التعاوني والمحاولة بالصواب والخطأ.

نخ لال  هذا المقرر علي العمليا  التي تاري علي المةت  في ناا  اازيا  سوا  كان ذل  نخ يتعرف الطالب و

ي دورة يياة المةت  بداية  " ، وذل  بالتعرف علMass Production" أو كميا  "”Hot Cotourلال  إنتاجه فرديا   

نخ نريلة تصميم المةت  ونرورا  بمريلة تصميم الباترون وإعداد العيةة ااولي وندي أهميتها وعالقتها بااسالي  

التةييمية لخطوط اإلنتاـ ، ثم التعرض إلي عمليا  تةييم وإعداد التعشيقا  المختلفةوالتعرف علي أنواعها ، وكيفية 

ونس  االستهالك الفعلي نخ الخانا  ااساسية والمساعدة والملحقا  واإلكسسوارا  والتحكم  يساب كفا ة التعشيل

نع نراعاة  المالبس  نكونا   أسس قص ويياكة الةماذـ المختلفة نخ عليفي الهال  والفاقد  ، ثم التعرف علي 

اإلعداد السليم  بما فيها طرقا وتاميعهوالتقةيا  المختلفة لحياكتها "لياطتها" ، ألقمشة الخصائص المختلفة ل

للتشغيل، ثم نريلة التشغيل وإعداد وتةييم لطوط اإلنتاـ ، وانتها ا  بعمليا  اإلنها  والتشطي  ، ثم التعبئة والتغليف 

والةقل، نع نراعاة العملية التسلسلية التتابعية العملية اإلنتاجية والتعرف علي المكون البشري واآللي إالمعدا  

واآلال ل الواج  توافرها في كل قسم نخ ااقسا  ، ودراسة الحركة والزنخ لاميع العمليا  التي تاري  واادوا 

 .في أرجا  وجةبا  كل قسم نخ ااقسا 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

االزياءتاريخ تصميم  سيكولوجيا االزياء عملي( 0نظري+ 3 )  3 1004214  
 

المصمم نخ ؤثر يكيف وعلم نفس التصميم.. نخ يي  التطرق إلي سيكولوجية التصميم بصفة عانة  لى دراسةإ ررهذا المق يهدف    

سيكولوجية تصميم اازيا  بصفة التعرض إلي ، واهير امالعلى سلوك لال  تصانيمه لطوطها وألوانها وأنماطها المتةوعة والمختلفة 

الةوايي السيكولوجية والفسيولوجية للمالبس ، وتأثيرها على المرايل العمرية المختلفة نخ يي  التصميم واالوان  ثيرلاصة نخ يي  تأ

والصحية ، إخافة إلى إبراز دور ثقافة الملبس لدى الفرد في واإلجتماعية  ونوعية الةسي  المستخد  وتأثير ذل  على الةوايي الةفسية 

 .  سرتدا  المالبال العلمية ةيريا ال، ودوافع ارتدا  المالبس ، والتعريف ب بما يتةاس  نع اانشطة المختلفةلتيار المالبس والمكمال  

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 عمليات تصميم االزياء المواصفات وحساب الكميات  عملي( 0نظري +  3) 3 1004317
 

هذا المساق الى استعراض لانا  االقمشة والةسي  المستخدنة في تصميم االزيا  والخانا  المستخدنة في صةاعة  يهدف    

سعارها وتكلفتها، اخافة أاالكسسوارا  المكملة للمالبس نخ يي  انواعها ونواصفاتها واستخداناتها وكيفية يساب كميا  االستخدا  و

 االنتاـ والمشاغل الخاصة وعروض االزيا  المتكانلة.  الى تعلم كيفية عمل دراسة جدوى لخطوط

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 عمليات تصميم االزياء تصميم وتنفيذ  باترونات أزياء النساء عملي( 4نظري+  1)  3 1004254

 

 رفعيتقخ و الةسائي الحصو  علي قياسا  الاسم البشري علي طرقالطالب تعرف ي قررنخ لال  تدريس هذا الم    

تعلم كيفية تصميم وي، دارس العالمية لتصميم الباترونا التعرف علي المقياسا  الاسم البشري بشكل دقيل، ويتامخ 

له وتطبيقا   ازيا  إالةسا ل استةادا  إلي تصميم الموديل والرسونا  التقةية الهةدسية الدقيقةورسم الباترونا  ااساسية 

علي نكوناته ولطوطه وأبعاده الهةدسية المختلفة ، والتعرف علوي الفروقوا  المتبايةوة بويخ تصوميم باترونوا  اازيوا  

 و الكالسي  والكاجوا  والقواعد الواج  اتباعهوا وتتبعهوا فوي كول يالوة فوي يوا  تصوميم ورسوم باترونوا  أيوا  نةهموا،

بخطوطهووا المختلفووة وتطبيقهووا علووي الباترونووا  الةسووائية ترونووا  اازيووا  باالخطوووط نوووديلال  كيفيووة تصووميم ورسووم 
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نوع وخوع جميوع العالنوا   وإخافة سوماييا  الرايوة وسوماييا  القوص والتةفيوذونهارا  تصريف البةس ااساسية 

اية تعلم طرق وخوع الباترونوا  علوي التصوميما  الةسووكذل  ، اإلرشادية ونقاط التقابل ولطوط اتااه قص الةسي  

وإتقوان ااسوالي  الدقيقوة للقوص وكوذل  ، استةادا  إلي التعليما  المدونة علي باترون كل نوديل ووفقا  لطبيعتهالمختلفة 

اإلتقان التا  للمهارا  التةفيذية المرتبطة بعمليا  تشغيل وإنتاـ كل قطعوة تودرجا  وبود ا  نوخ المووديلال  البسويطة إلوي 

إلووي الدقووة التانووة والمهووارا  التةفيذيووة الدقيقووة والعميقووة وانتهووا ا  بعمليووا  التشووطي  الموووديلال  المركبووة التووي تحتوواـ 

 .والاودة والتعبئة والتغليف والتخزيخ بأسالي  علمية وفةية دقيقة
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 اساسيات تصميم االزياء رفةفن التطريز والزخ عملي( 4نظري+  1)  3  1004243

 

يهدف هذا المساق الى دراسة القيمة التشكيلية للتطريز اليدوي، وأسسه التقةية وأهم تأثيراتها اللونية والملمسية والزلرفية  ودراسة     

لامالية والتصميمية ايدث ناكيةا  التطريز اآللي وكيفية استخدانها في ناا  زلرفه المالبس نع التركيز على الةوايي التقةية وا

وكذل  دراسة أهمية نكمال  اازيا  وتالئمها نع  .للزلارف التقليدية والهةدسيةاصافة الى التطريز اليدوي بمختلف انواعة وادواته 

الزي المستخد  ، والتعرف على اثر استخدا  الكلف والزلارف والتطريز والطباعة والصباغة على الزي ونكمالته ، باإلخافة إلى 

لتعرف على طريقة تصميم شعارا  المالبس المختلفة.  كما سيتم  دراسة فخ شغل اإلبرة إالكروشيةل، والتعرف على أنواع ا

 .وأنواع ولانا  الخيوط المختلفة ،ونصطلحا  الغرز الةمطية وااساسية واادوا  الخاصة بها

 سابقالمتطلب ال اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 فن التطريز والزخرفة علم المنسوجات والخامات واالقمشة عملي(2نظري + 2) 3 1004233
 

لخانا  واالقمشة واالياف للتصةيف العا  لأللياف الةسياية المتةوعة وشرح نفصل لطبيعة ايحتوي هذا المساق على دراسة     

الطبيعية والميكانيكية ل نخ يي  نصادرها وأنواعها ولصائصها خلوطه، ن المستخدنة في المةسوجا  والمالبس إالطبيعية  والصةاعية

، والتعرف على الشروط ااساسية الواج  والكيميائية وندي ارتباط هذه الخصائص بغلعملية اإلنتاجية في ناا  تصميم وتةفيذ اازيا 

، ودراسة المصطلحا  المستخدنة فيها ، وكيفية فحص فة الصالحة لتةفيذ اازيا  المختل توافرها في االياف الةساية والخانا  واالقمشة

 .االياف بالطرق الطبيعية والكيميائية والكشف عةها ، وكذل  دراسة كيفية الكشف عخ عيوب المةسوجا  ونعالاتها

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 عملي(  4نظري+   1) 3  1004445
 م وتنفيذ األزياء المختصصةتصمي

مواضيع خاصة في تصميم 
 االزياء

    

نخ لال  هذا المقرر يتعرف الطال  علي أنماط المهخ والويائف المختلفة ، وطرز المالبس المتخصصة ويحدد نواصفا  ولطوط 

المساعدة وفقا  لطبيعة الزي المقترح ،  وأبعاد اازيا  الواج  توافرها وتةاسبها نع كل يالة ، وكذل  يتقخ التيار الخانا  والخانا 

 ويطبل ثالثة نشاريع نختلفة تغطي اانمانط المتخصصة لألزيا  كالتالي :

 المشروع ااو  : أزيا  نتخصصة وفقا  للمرايل العمرية المختلفة نع التيار الةوع ذكر أو أنثي أو أطفا .

 لتيار أيد اها ثم تطبيل تصميما  تتةاس  نعها.المشروع الثاني : أزيا  نتخصصة وفقا  للويائف والمهخ با

المشروع الثال  : أزيا  تختص بالمةاسبا  اإلجتماعية المختلفة إأفراح ، سهرا  ل ، نةاسبا  وطةية ونهرجانا  ، أزيا  للمؤسسا  

 وااناكخ السيايية .... إل".

 بقالمتطلب السا اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

تصميم وتنفيذ باترونات  تصميم وتنفيذ باترونات أزياء الرجال عملي( 4نظري+  1)   3 1004357
 النساءأزياء 
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يوتقخ و الرجوالي علوي طورق الحصوو  علوي قياسوا  الاسوم البشوريالطوالب تعرف ي قررنخ لال  تدريس هذا الم    

تعلم كيفيوة ويو، دارس العالميوة لتصوميم الباترونوا التعرف علي الموقياسا  الاسم البشري بشكل دقيل، ويتامخ  رفع

ازيا  إالرجاليل استةادا  إلي تصميم الموديل والرسونا  التقةيوة الهةدسوية الدقيقوة تصميم ورسم الباترونا  ااساسية 

باترونوا  لطووط نووديلال  كيفيوة تصوميم ورسوم  و له وتطبيقوا  علوي نكوناتوه ولطوطوه وأبعواده الهةدسوية المختلفوة،

بخطوطها المختلفة وتطبيقها علي الباترونا  ااساسية وإخافة سماييا  الرايوة وسوماييا  القوص الرجالية اازيا  

تعلوم طورق وخوع وكوذل  ، نع وخع جميوع العالنوا  اإلرشوادية ونقواط التقابول ولطووط اتاواه قوص الةسوي   والتةفيذ

، لتعليما  المدونة علوي بواترون كول نوديول ووفقوا  لطبيعتوهاستةادا  إلي االباترونا  علي التصميما  الةساية المختلفة 

وإتقان ااسالي  الدقيقة للقص وكذل  اإلتقان التا  للمهارا  التةفيذية المرتبطة بعمليا  تشغيل وإنتاـ كل قطعة تدرجا  

التةفيذيووة الدقيقووة وبوود ا  نووخ الموووديلال  البسوويطة إلووي الموووديلال  المركبووة التووي تحتوواـ إلووي الدقووة التانووة والمهووارا  

 .والعميقة وانتها ا  بعمليا  التشطي  والاودة والتعبئة والتغليف والتخزيخ بأسالي  علمية وفةية دقيقة
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 زياءاساسيات تصميم اال  (١برمجيات تصميم األزياء ) عملي( 4نظري +  1) 3 1004232
 

دراسة نبادئ أسس وتصميم اازيا  باستخدا  بران  الحاسوب المتخصصة في الرسم ، نتامةا ااسس الفةية لرسم المانيكان     

إالوخع الثابت ، والوخع المتحركل وكيفية تغطية الاسم باازيا  نخ لال  التعرف على طريقة رسم ااكما  وااكوا  والبلوزا  

 Flat)اخافة الى التعرف على كيفية إدلا  البيانا  وإنتاـ المخططا  الورقية .، ونكمال  اازيا  أيااوالاونال  والفساتيخ 

Pattern)  اتقان برنان  التصميم  لألزيا  باستخدا  بران  تصميم الةماذـ الورقية. وكذلillustrator  نخ اجل التطوير واإلبداع في

 ى لطوط التصميم المختلفة . ونخ ثم تلويةها وتطبيقها عل االزيا تصميم 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 (١برمجيات تصميم األزياء ) (2برمجيات تصميم األزياء ) عملي( 4نظري+  1)   3 1004335
 

الطال  العمل على التصميم في البرنان  بشكل في اتقان  marfilesنخ لال  المساق تهدف المادة الى تعمل التصميم عبر برنان      

 كانل ونتكانل وإلراـ تصميما  نختلفة اللكترونيا.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تكنولوجيا تصنيع المالبس تصميم االكسسوارات المكملة  لالزياء  عملي( 4نظري +  1) 3 1004346
 

هذا المساق الى تعليم تصميم االكسسوارا  المكملة لالزيا  نثل االيذية ويقائ  اليد وااليزنة واالكسسوارا  الصغيرة نخ  يهدف    

 .لال  التدري  على التصميم والقص والخياطة اليدوية وااللية والتيار الخانا  واالقمشة المالئمة لكل تصميم

 المتطلب السابق ة الدراسيةاسم الماد عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 عمليات تصميم االزياء تكنولوجيا تصنيع المالبس عملي( 4نظري+  1)  3 1004350
 

صةاعة نرايل تشغيل ،  زيا بتصةيع اا المرتبطة بالعملية اإلنتاجية المختصة العالمية يهدف هذا المساق الى دراسة للمصطلحا     

نرايل اإلنتاـ للمالبس الااهزة ، وكذل  اآلال  وااجهزة المستخدنة في عملية تصةيع المالبس المالبس والتعرف على أقسا  المصةع و

، واانشطة التي تتم لال  كل نريلة وعالقة ذل  بالقوة البشرية والمهارا  الواج  توافرها في كل فريل عمل نرتبط بمريلة نعيةةو

 .وتطبيل قواعد الاودة علي المةت  الةهائي ة في جميع نرايل اإلنتاـالاودة الشانلب الخاصة تطبيلكذل  التعرف علي نيم الو

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

تصميم وتنفيذ باترونات أزياء  تصميم وتنفيذ باترونات أزياء االطفال عملي( 4نظري +  1) 3 1004356
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 الرجال
 

يوتقخ و للألطفوا  علي طرق الحصوو  علوي قياسوا  الاسوم البشوريالطالب تعرف ي قررالم نخ لال  تدريس هذا     

تعلم كيفيوة ويو، دارس العالميوة لتصوميم الباترونوا التعرف علي الموقياسا  الاسم البشري بشكل دقيل، ويتامخ  رفع

سوونا  التقةيوة الهةدسوية الدقيقوة ازيا  إااطفا ل استةادا  إلي تصميم الموديل والرتصميم ورسم الباترونا  ااساسية 

باترونا  أزيا  لطوط نوديلال  كيفية تصميم ورسم  و له وتطبيقا  علي نكوناته ولطوطه وأبعاده الهةدسية المختلفة،

 بخطوطها المختلفة وتطبيقها علي الباترونا  ااساسية وإخافة سماييا  الرايوة وسوماييا  القوص والتةفيوذااطفا  

تعلوم طورق وخوع الباترونوا  وكوذل  ، نا  اإلرشادية ونقاط التقابل ولطوط اتااه قص الةسي  نع وخع جميع العال

وإتقووان ، اسووتةادا  إلووي التعليمووا  المدونووة علووي بوواترون كوول نوديوول ووفقووا  لطبيعتووهعلووي التصووميما  الةسوواية المختلفووة 

ة بعمليا  تشغيل وإنتاـ كل قطعة تدرجا  وبود ا  ااسالي  الدقيقة للقص وكذل  اإلتقان التا  للمهارا  التةفيذية المرتبط

نخ المووديلال  البسويطة إلوي المووديلال  المركبوة التوي تحتواـ إلوي الدقوة التانوة والمهوارا  التةفيذيوة الدقيقوة والعميقوة 

 .وانتها ا  بعمليا  التشطي  والاودة والتعبئة والتغليف والتخزيخ بأسالي  علمية وفةية دقيقة
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية دد الساعات المعتمدةع رقم المادة

 تاريخ تصميم االزياء تصميم االزياء التقليدية والتراثية عملي( 4نظري+  1)   3 1004449
 

فه في يهدف هذا المساق الى التعرف على الموروث االردني والعربي في المالبس واهميتها التاريخية وانكانية االستفادة نخ زلار    

انتاـ المالبس، كما يهدف الى تأصيل وتوثيل الحرف الشعبية المتعلقة بالمالبس التراثية  واتقان عمل تصميما  نبتكرة تحمل الطابع 

القدرة على تحليل جميع الاوان  الفةية والزلرفية والتقةية المستخدنة في صةع المالبس والطرق المختلفة التراثي االصيل ، اخافة الى 

 .وصيانة القطع الملبسية التراثيةلحفظ 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

تصميم وتنفيذ باترونات أزياء  تشكيل االزياء على المانيكان  عملي( 6نظري +  0) 3 1004348
 النساء

 

ةاعي إلى نموذـ قياسي نطابل للاسم البشري ، وإعداد ذراع لاص يتامخ هذا المساق كيفية إعداد المانيكان وتحويله نخ نموذـ ص    

بكل طال ، كيفية تشكيل بةسة الصدر وتحريكها في أناكخ نتعددة نخ الكورساـ ، تشكيل بعك القصا  البسيطة ، وتشكيل نماذـ 

 .لاونال  وأكما  وأكوا  بتصانيم نختلفة

 المتطلب السابق اسيةاسم المادة الدر عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تشكيل االزياء على المانيكان على المانيكان متقدم تشكيل ازياء  عملي( 6نظري +  0) 3 1004450
 

قصا  المركبة ونهارا  تشكيلها ، وال الاودة والقيمة ونتعددة المهارا  يتامخ هذا المساق دراسة تشكيل التصانيم بتقةيا  عالية    

، وأسس تشكيل الدرابيها  ، ولواص والعمليا  التةفيذية المرتبطة بمرايل القص ورفع العالنا  وعمليا  التاميع والتشطي  الراقي 

والمكمال  ،واخافة االكسسوارا   بمختلف المستويا  الراقية المرتبطة ااقمشة وكيفية تشكيلها على المانيكان، وتقةيا  الحياكة

 .للتصميم الةهائي، اخافة الى كيفية استخدا  التقةيا  الحديثة في التشكيل على المانيكان

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

تصميم األزياء للسينما  تصميم عروض االزياء عملي( 4نظري+  1)   3 1004447
 والمسرح
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اانواع المختلفة لعروض اازيا  وأهدافها المتةوعة والمختلفة وأنماط ولطوط اازيا  المرتبطة بكل نوع ا المساق دراسة يتةاو  هذ    

أهمية ودور عروض اازيا  ، نخ أنواعها المختلفة  والتاهيزا  واانشطة المرتبطة بكل نوع نخ أنواعها المختلفة ، كما وتتعرض إلي 

بس نتةاسقة لمختلف المةاسبا  والفئا  ، باإلخافة إلى إقانة عروض أزيا  والترتيبا  المرافقة لها  نثل وكيفية تكويخ ناموعا  نال

التيار العارخا  نعاييرووتتابعية لطوا  العرض والادو  الزنةي  المةاسبة المرتبطة نكان العرض والديكور واالخا ة والموسيقى 

 . انس  لكل نوع نخ العروضااإلعالن أسالي  التروي  ووووسائل االعال  

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 المواصفات وحساب الكميات تسويق االزياء  عملي( 4نظري +  1) 3 1004344
 

صطلحا  واتااها  نعلى  التع رفيسعى هذا المساق الى دراسة إستراتيايا  التسويل بصفة عانة وتسويل المالبس بصفة لاصة     

ودورة يياة الموخة ونداها الزنةى ونبادئها ااساسية والعوانل التى تؤدى الى إسراع أو إبطا  يركتها ونيريا  انتشارها وطرق 

فخ التصوير وربطها نع التعرف على طريقة إنشا  المشاريع الصغيرة ودور اازيا  ، . كما يهدف الى ووسائل اإلعالن عةها

اخافة الى التعريف ببران  االتصا  في عالم اازيا  القائمة  .رافي للمةت  واإلعالنا  التاارية، وكيفية التعانل نع المستهل الفوتوغ

على استراتيايا  التصميم . والمااال  المرتبطة به نثل دراسا  اازيا  ، تاري" التصميم ، سلوك المستهل  في اازيا  ، تطبيقا  

  .المرئي ، الصحافة ، التصميم الغرافيكي ،عرض وتصميم المعارض ، فةون الكتابة، اإلعالن ، التصميم للصةاعةالحاسوب ، التصميم 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  سيكولوجيا االزياء في تصميم االزياء خاصةمواضيع  عملي( 4نظري +  1) 3 1004441

 

عل  ى المه  ارات المعرفي  ة م  ن خ  الل المحاض  رات الص  فية، والممارس  ة رر ز الم  ادة العلمي  ة ف  ي ه  ذا المق  ترك       
المهارية المهنية بورش عم ل متخصص ة، وتط وير المه ارات األدائي ة والتنفيذي ة التطبيقي ة لتش غيل منتج ات األزي اء 

تواجه إنتا  األزي اء فردي اً وص ناعياً م ن  المختلفة، وممارسة مهارات إعداد وإنتا  وحل المشكالت والمعوقات التي
 خالل التعلم الجماعي التعاوني والمحاولة بالصواب والخطأ.

نوع نراعواة الخصوائص المختلفوة  المالبوس  نكونوا   أسس قص ويياكة الةمواذـ المختلفوة نوخ يتعرف الطالب عليو

فيووذ وتركيوو  البطانووا  والحشوووا  والتعريووف بمووا فيهووا طوورق تة، هووا" تاميعوالتقةيووا  المختلفووة لحياكتهووا "، ألقمشووة ل

تةمية المهارا  التةفيذيوة للتصوميما  المختلفوة وتخطويط  ويتمكما ، ووصال  الحياكة المختلفة ،  بأنواع غرز الحياكة

 طرق تةفيذ ااجزا  المكونوة لألزيوا ، واكتساب المهارا  المرتبطة بالعملية التةفيذية ، ونعالاة وتةفيذ التفاصيل بدقة 

وإخوافة الكلوف وااكسسووارا  ونهوارا  تركيو  الغوالول الغوالول ، ، وطرق تاميع أجزا  القطع الملبسية المختلفوة 

انتها ا  بكيفية تاميع القطعة الملبسية كانلة  نع نراعاة العملية التسلسلية التتابعية بعمل نحاكاة للعملية اإلنتاجية ، وبما 

 .وط اإلنتاـال يحدث نشكال  أو التةاقا  دالل لط

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تاريخ تصميم االزياء تصميم األزياء للسينما والمسرح عملي( 4نظري +  1) 3 1004345
 

رض فيهمووا والتقةيووا  يخووتص هووذا المقوور ربإكسوواب الطالوو  المعلونووا  المتةوعووة يووو  طبيعووة السوويةما والمسوورح والفوورق بوويخ نووا يعوو    

المرتبطة بكلر نةهما ، وندي ارتباك العملية التصميمية لألزيا  التي تستخد  في تل  العروض ، وعمل نشوروعا  تتةاسو  نوع الروايوا  

ا  والقصص إيداها سيةيمائية واالري نسريية ، إلكساب الطالب المهارا  التصميمية المرتبطة بأزيا  السيةما والمسورح وتاهيوزه اد

 نهمته في يا  اإللتحاق بهذه الاها  أو كلف بعمل أزيا  نرتبطة بأير نةهما.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 تاريخ تصميم االزياء االزياء في التراث االردني عملي( 4نظري +  1) 3 1004442
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المعلونا  التاريخية المرتبطة بالتراث ااردني وندي انعكاس نفرداته علي نخ لال  هذا المقرر يكتس  الطال      

أزيا  الةسا  والرجا  وااطفا  ، وطبيعة وأنماط اازيا  التي ارتبطت بالمهخ واانشطة والمةاسبا  المرتبطة 

 وندي تطورها نةذ نشأة المملكة ويتي اآلن.والمختلفة 

  اانماط التراثية الراقية والعريقة ، بهدف تةمية اإلنتما  ونشر الوعي ، نع تةفيذ نشروعا  تطبيقية كةماذـ لتل

وكذل  تةفيذ نشروعا  نستوياة نخ تل  اازيا  تصلح نع العصر الحدي  وتحتوي جماليا  التراث التقليدي تلقي 

 قبو  الاماهير وتتوافل ونعايير اإلنتقا  الامالي وتشبع تطلعاتهم.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية ات المعتمدةعدد الساع رقم المادة

 تاريخ تصميم االزياء علم الجمال عملي( 0نظري +  3) 3 1002445
 

تعريف الطال  بأدوا  الرسم المستخدنة وكيفية البد  برسم أنواع الخطوط المختلفة وتمريخ اليد على كيفية نس  القلم أثةا  الرسم 

بالرسم عخ أفكاره وتةمية الةوايي الحسية لديه وزيادة رغبته بتعلم وتوييف الذهخ والبصر نع يركة اليد واكسابه القدرة على التعبير 

ويتعرف على أساسيا  وقواعد الرسم بأنواعها وكذل  يتعرف الطال  على أساسيا  رسم ااشكا  ثةائية اابعاد وتحويلها اشكا  ثالثية 

ى أساسيا  المةيور وإيهار البعد الثال  ورسم ااشكا  ثالثية اابعاد ، ورسم التفاصيل اابعاد وذل  نخ لال  تعريفه وتدريبه عل

 الطبيعة الصانته وا  للمةاير الطبيعية ، وتعلم طرق التعبير عةها باللويا  الفةية ، نستةدا لخطوط العمل الرئيسية المبةية على قواعد

عبير عةهما بأنواع لطوط اليال  والتدري  علي إيهار اليل والةور الساقط نةيورية صحيحة والتعرف على ناهية اليل والةور والت

على الماسما  والتعرف على نس  جسم البشري المتعارف عليها دوليا  ، وطرق رسم لطوط جسم اإلنسان وتحريكه باإلخافة الى 

 تعريفه بةس  جسم اإلنسان وإدراك العالقا  التي تربطه بالكتل المحيطة به.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة مادةرقم ال

 موافقة القسم 1مشروع التخرج  عملي( 6نظري +  0) 3 1004358

 

يحوو  هوذا المسواق المعوارف العلميووة فوي التخصوص والمهوارا  اإلدراكيوة والتةفيذيووة التوي اكتسوبها الطالو  لووال      

يسوتطيع نوخ لاللوه  بحيو  فيذي بمشروع نوخ ابتكواره وإعوداده وتةفيوذه وعرخوه،نشواره الدراسي بالكلية إلى واقع تة

إبراز الاوان  المختلفوة  لمهاراتوه وقدراتوه العلميوة واادائيوة المكتسوبة لوال  نشووار دراسوته السوابقة وإبوراز كفا توه 

ل الاوانو  بدايوة  ، وذل  بعمل نشروع } بسويط   نكتمو ونهاراته في العمل الفردي وكذل  خمخ فريل عمل جماعي

نخ شرح علمي لفكرة المشروع ، وعمل اللويا  الخاصة بفكرة الموديل وكذل  لويوة الخانوا  والخانوا  المسواعدة 

وااكسسوارا  والمكمال  ، ثوم نورورا  بوالخطوا  التتابعيوة لعمليوا  التصوميم للمووديلال  ورسوم الرسوو  التقةيوة ثوم 

اـ ثم نفردا  العمليت اإلنتاجية وصوال  إلي المةت  الةهائي وتحديود ااسولوب تصميم الباترون وتحديد نستلزنا  اإلنت

 .اانس  للعرض ثم تطبيقه
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 برمجيات التصميم الهندسة البشرية  عملي( 4نظري +  0) 2 1003334
 

هةدسة العوانل البشرية المختلفة والمرتبطة بعملية التصميم ونوعيا  والقياسا  الهةدسية للتصميما  يتةاو  هذا المقرر ناال  علم 

عاا  الاسم والقوانيخ أنخ لال  دراسة لةس  ،  بما يحقل الراية عةد االستخدا  آلية الحركة عةد االنسانب المختلفة وندي ارتباطها

الفراغا  الداللية وأبعاد اسا  يوتأثير ذل  على قوارتباطه بأبعاد التصميم ، والمدي الحركي نسان الخاصة باسم اإلالحركية 

 بةية و البيئة المحيطة.جهزة المستعملة دالل ااثاث وااوالمسايا  المخصصة للويائف المختلفة، ونقاسا  اا

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
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 ساعة ٩٠اجتياز  1  التدريب العملي عملي( 6نظري +  0) 3 1004353
 

هو ناموعة الخبرا  العملية، التي تعتمد على نراجع نيرية : في مجال تصميم األزياء (الميدانيالعملي )التدريب 

في كالمواد الدراسية، ويتميز التدري  الميداني، بأنه ال يطبل خمخ نساية نعيةة، ولكخ في أكثر نخ نكان، قد يكون 

، ؤسسا  التعليمية إالتعليم نا قبل الاانعيل مال، أو أيد ااكاديميا  أو البيو  المتخصصة في ناا  تصميم اازيا 

ويعمل على توجيه المتدربيخ، أو اافراد المشاركيخ في التدري  الميداني، شخٌص نؤهٌل في هذا الماا ، ويمتل  

طبيل الهدف نخ التدري  الميداني، وقد يكون المسؤو  نحاخرا  المهارا  الكافية، التي تساعد على ناايه، في ت

 .جانعيا ، أو ُندربا  نؤهال  

 على الةقاط التالية:  اأهمية كبيرة في دعم المتدربيخ، بةا   له  :تهأهمي

  يساعد الطالب على تطبيل المواد الةيريّة التي اكتسبوها لال  فترة الدراسة بطريقة عملية، نّما ياعلهم

 .ن على أكبر وأوسع ناا  نخ اإلدراك واالستيعاب يو  التصاصاتهميحصلو

 يتيح الفرصة للمتدربيخ نخ أجل االندناـ في سوق العمل. 

  العمل وايتياجاته. يساعد الطالب في التعّرف على طبيعة سوق 

 يعطي للمتدربيخ نؤشرا  عخ نستواهم وقدرتهم على تحمل نسئوليا  العمل. 

  قدرتهم على اإلبداع و اإلبتكاريدعم المتدربيخ ويحفز. 

  يعطي التدري  الميداني للمتدرب تصورا  أوليا  عخ طبيعة ااشخاص الذيخ سيتعانل نعهم بعد التدري. 

 يساعد المتدرب أو الطال  على التأقلم نع كافة اليروف التي قد تواجهه في المستقبل. 

  نكان العمل نستقبال ، إذا أثبت كفا ته بالعمليقترح على المتدرب أن يكون نكان التدري  العملي هو نفس. 

 يرفع الروح المعةويّة لدى المتدربيخ، ويكسر ياجز الخوف نخ نواجهة المستقبل. 

 يساعد على شغل أوقا  الفراغ في عمل شي  نفيد. 

  يساهم في تطوير نهارا  اافراد المشاركيخ في التدري. 

 را  وزنال  العمليساعد على التعرف على أسلوب التعانل نع المد. 

 يساعد على دعم الاان  العملي في المواد الدراسية. 

 يزود المتدربيخ بخبرا  عملية، يو  نااال  دراستهم. 

 يعزز روح التعاون بيخ اافراد المشاركيخ في التدري  الميداني. 

 يعمل على تغيير الروتيخ الممل الذي اعتادوا عليه عةد إعطا  المحاخرا  الدراسية. 

  : إليف هدوي
 اكتساب المهارا  والمعارف الاديدة. 

 تحقيل الفهم المةاس  بصورة أوخح للمادة الدراسية. 

   القدرة على تطبيل اانثلة الموجودة في المادة الدراسية الةيرية تطبيقا  عمليا. 

   نتابعة وتوجيه المتدرب توجيها  سليما. 

 ة بالةشاط الذي يتدربون عليهتعريف المتدربيخ على القيم المهةية واالالقية الخاص. 

 توخيح نقاط القوة والاعف عةد كل نتدرب في ناا  تدريبه. 

 نساعدة المتدرب على التبار نهاراته الشخصية. 

التدري  الميداني، ناموعة نخ ااسالي  التدريبية، التي تساهم في تحقيل أهداف التدري ،  علي أن يستخدم

 المالحظاتأسلوب و  لةلحادراسة ا و الندواتو المحاضرات:ونةها
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
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 1  التدريب العملي 2 التدريب العملي عملي( 6نظري +  0) 3 1004444
 

 عبارة عخ ناموعة نخ الخبرا  والمهارا ، التي يحصل عليها الطالب تحتفي هذه المريلة التدري  الميداني و

إشراف نؤسسي، يعد الهدف نخ جرا ه هو عملية كس  المعرفة، بشكل كبير ونسئو . وذل  نخ أجل نقل الطلبة 

الذيخ يحصلون على التدري  نخ المستوى المحدود للمعرفة نخ يي : االتااها  والمهارا  والفهم، إلى نريلة 

 في ناا  تصميم وتةفيذ وإنتاـ اازيا نهانهم في المؤسسا  المتخصصة أدا   األرى أفال يستطيعوا نخ لالله

 .بشكل نستقل نستقبليا  

لتدري  العملي بهدف اإلثرا  والتعزيز لما تم تحقيقه واكتسابه نخ ا نكثف وبصورة أكثر تخصصا  وعمقا   هو تكرارو

اا  المهةية والمهارية في ناا  يقو  العمل المختلفة المتخصصة في نكتساب المزيد نخ الخبرا  وذل  ال ل1إ

تصميم اازيا  سوا  كان ذل  فيما يخص المؤسسا  التعليمية أو بيو  اازيا  أو المؤسسا  الصةاعية بهدف 

اكتساب نعارف، ونهارا  جديدة. تحقيل الفهم المةاس  للمادة الدراسية، نثل: توخيح اافكار المتعلقة بالدرس. 

تطبيقا  عمليا . توجيه المتدرب توجيها  سليما ، ونتابعته نخ قبل  القدرة على تطبيل اانثلة المتواجدة في المادة الدراسية

المشرف على التدري  الميداني، أو نخ يةوب عةه. تعريف المتدربيخ على القيم المهةية، الخاصة بالةشاط الذي 

راته يتدربون عليه. المساعدة على توخيح نقاط القوة، والاعف عةد كل نتدرب. تمكيخ المتدرب نخ التبار نها

، وللتأكد نخ اكتما  نتطلبا  المكون العا  للخري  وتأهله التا   الشخصية، يتى يحدد ندى تقدنه في التدري  الميداني

 لالنخراط في سوق العمل المتخصص في ناا  تصميم وإنتاـ اازيا .
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 1مشروع التخرج  2مشروع التخرج  عملي( 6نظري +  0) 3 1004355
 

يحو  هذا المساق المعارف العلمية في التخصص والمهارا  اإلدراكية والتةفيذية التي اكتسبها الطال  لال      

يستطيع نخ لالله  بحي  نشواره الدراسي بالكلية إلى واقع تةفيذي بمشروع نخ ابتكاره وإعداده وتةفيذه وعرخه،

الاوان  المختلفة  لمهاراته وقدراته العلمية واادائية المكتسبة لال  نشوار دراسته السابقة وإبراز كفا ته إبراز 

، وذل  بعمل نشروع }نميز  نكتمل الاوان  بداية   ونهاراته في العمل الفردي وكذل  خمخ فريل عمل جماعي

ديل وكذل  لوية الخانا  والخانا  المساعدة نخ شرح علمي لفكرة المشروع ، وعمل اللويا  الخاصة بفكرة المو

وااكسسوارا  والمكمال  ، ثم نرورا  بالخطوا  التتابعية لعمليا  التصميم للموديلال  ورسم الرسو  التقةية ثم 

تصميم الباترون وتحديد نستلزنا  اإلنتاـ ثم نفردا  العمليت اإلنتاجية وصوال  إلي المةت  الةهائي وتحديد ااسلوب 

 .نس  للعرض ثم تطبيقهاا
    

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 -                 الحرالرسم  عملي( 4 نظري + 1) 3 1004151
 

تعريف الطال  بأدوا  الرسم المستخدنة وكيفية البد  برسم أنواع الخطوط المختلفة وتمريخ اليد على كيفية نس  

لقلم أثةا  الرسم واكسابه القدرة على التعبير بالرسم عخ أفكاره وتةمية الةوايي الحسية لديه وزيادة رغبته بتعلم ا

وتوييف الذهخ والبصر نع يركة اليد ويتعرف على أساسيا  وقواعد الرسم بأنواعها وكذل  يتعرف الطال  على 

الثية اابعاد وذل  نخ لال  تعريفه وتدريبه على أساسيا  أساسيا  رسم ااشكا  ثةائية اابعاد وتحويلها اشكا  ث

المةيور وإيهار البعد الثال  ورسم ااشكا  ثالثية اابعاد ، ورسم التفاصيل الطبيعة الصانته وا  للمةاير الطبيعية 

رية صحيحة ، وتعلم طرق التعبير عةها باللويا  الفةية ، نستةدا لخطوط العمل الرئيسية المبةية على قواعد نةيو

والتعرف على ناهية اليل والةور والتعبير عةهما بأنواع لطوط اليال  والتدري  علي إيهار اليل والةور الساقط 
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على الماسما  والتعرف على نس  جسم البشري المتعارف عليها دوليا  ، وطرق رسم لطوط جسم اإلنسان 

 عالقا  التي تربطه بالكتل المحيطة به.وتحريكه باإلخافة الى تعريفه بةس  جسم اإلنسان وإدراك ال
    

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - تاريخ الفن عملي( 0نظري +  3) 3 1004213
 

ية على المهارات المعرفية من خالل المحاضرات الصفية، والممارسة المهار ررتركز المادة العلمية في هذا المق     
   .وإثراء المعارف المتمركزة حول تاريخ الفن عبر العصورالمهنية بورش عمل متخصصة، وتطوير 

إلى تعريف الطالب على الفةون والعمارة عبر العصور نخ العصر الحاري إلى الفخ القوطي عخ  رريهدف هذا المقو

 طريل:

 سرا .نةذ فار التاري" وقبل عصر اا تعريف الطال  باذور الفخ والعمارة

الرسم والةحت والعمارة والفةون التطبيقية نةذ العصور  الفةون المختلفة الطرق المتبعة فيالتعرف علي 

 .ويتي العصر القبطيالحارية 

نخ لال  المخلفا   العصور التاريخية المتتابعةتعريف الطال  بالحاارا  السابقة التي وجد  في 

 .في ااقطار المختلفة اآلن إليالعمائرية الفةية التي ال تزا  نوجودة 

 تعريف الطالب بالمةهاية المتبعة في ناا  تاري" الفخ والعمارة المتعلقة بأبحاث تاري" الفخ.

المكتبا  والمصادر المختلفة للمعلونا  ، وكذل  التكةولوجيا المتعلقة بمحركا  البح  علي  ستخدا اتقان الطال  ال

 اجل الحصو  على المصادر والمراجع المتعلقة بمةهاـ تاري" الفخ.اإلنترنت نخ  شبكة المعلونا  الدولية 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 التصوير والمعالجات الرقمية التصوير الفوتوغرافي لالزياء عملي( 6نظري +  0) 3  1004351
 

المخصص لعرض المالبس بهدف ايهار االزيا  ر الفوتوغرافي تطبيل اساسيا  التصوي تمكيخ الطال  نخ يهدف هذا المساق الى     

وذل  بإستخدا  تقةيا  ناال  الموخة للةشر في إلعالنا  أو انا لغايا  ازيا  اا  المصورة يما يتةاس  ونكان وطريقة عرض

 .س بشكل نميزالمالب برازالتصوير المةاسبة  يس  نكان  التصوير وطبيعة االخا ة المرافقة له  بهدف ا

 

اعتمدت من قبل رئيس 
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