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 (1ملحق رقم )

 استمارة حتكيم االستبيان اخلاص ابملتخصصني

  ..................................................األستاذ الدكتور/

 ... حتية طيبة وبعد،

  .تقوم الباحثة / فاطمة بنت فايز عثمان الفوزان

بقسم تصميم األزايء جامعة القصيم إبعداد حبث لنيل درجة املاجستري يف تصميم األزايء مسار تصميم 
وتطريز املالبس واملنسوجات بعنوان:" تكنولوجيا تصميم وتطريز الشرائط الزخرفية وأثرها على جودة املنتج 

 "النهائي

 .شرطة زخرفية تتناسب مع املالبس النسائيةهبدف االستفادة من تكنولوجيا التصميم والتطريز يف اعداد أ

الباحثة تعرض على سعادتكم الصورة املبدئية الستمارة التقييم ونرجو من سعادتكم ابداء الرأي حول بنود  
ونرجو من سعادتكم تدوين ما ، ( أمام املستوي الذي ترونه مناسبا√استمارة التقييم وذلك بوضع عالمة )

 حول هذه االستمارة.ترونه من مالحظات وإضافات 

 

 م

 

 العبارات

 مدى املالئمة

 غري مالئم مالئم اىل حد ما مالئم

    الصياغة اللغوية ووضوح العبارات. 1

    تسلسل العبارات يف كل حمور. 2

    مشول االستبيان ألهداف البحث. 3

    مالءمة احملاور هلدف االستمارة. 4

    عدد العبارات داخل احملاور. 5

 ، وأتقدم ابلشكر على تفضلكم ابلتعاون معي، 
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 (1ملحق رقم )

 استمارة حتكيم االستبيان اخلاص ابملتخصصني

  ..................................................األستاذ الدكتور/

 ... حتية طيبة وبعد،

  .تقوم الباحثة / فاطمة بنت فايز عثمان الفوزان

بقسم تصميم األزايء جامعة القصيم إبعداد حبث لنيل درجة املاجستري يف تصميم األزايء مسار تصميم 
وتطريز املالبس واملنسوجات بعنوان:" تكنولوجيا تصميم وتطريز الشرائط الزخرفية وأثرها على جودة املنتج 

 "النهائي

 .شرطة زخرفية تتناسب مع املالبس النسائيةهبدف االستفادة من تكنولوجيا التصميم والتطريز يف اعداد أ

الباحثة تعرض على سعادتكم الصورة املبدئية الستمارة التقييم ونرجو من سعادتكم ابداء الرأي حول بنود  
ونرجو من سعادتكم تدوين ما ، ( أمام املستوي الذي ترونه مناسبا√استمارة التقييم وذلك بوضع عالمة )

 حول هذه االستمارة.ترونه من مالحظات وإضافات 

 

 م

 

 العبارات

 مدى املالئمة

 غري مالئم مالئم اىل حد ما مالئم

    الصياغة اللغوية ووضوح العبارات. 1

    تسلسل العبارات يف كل حمور. 2

    مشول االستبيان ألهداف البحث. 3

    مالءمة احملاور هلدف االستمارة. 4

    عدد العبارات داخل احملاور. 5

 ، وأتقدم ابلشكر على تفضلكم ابلتعاون معي، 
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(2ملحق رقم )  

 استبانة الستطالع أراء املتخصصني يف التصميمات املقرتحة

 ...........................................االسم /

 الدرجة العلمية / ..........................................

 

 احملاور

 

 العبارات

 مدى التوافق

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

ــــــم
ــيــــــ

صمــــ
الت

 

 يناسب التصميم:-أوال

    . خامات الشرائط الزخرفية من قماش القطن.1

    خامات الشرائط الزخرفية من قماش النايلون. .2

    خطوط املوضة احلديثة   .3

    ألوان املوضة احلديثة .4

    النسائي "اجملتمع السعودي "  .5

    عمليات التنفيذ والتطبيق .6

 يعد التصميم مبثابة اجتاه حنو احلداثة يف:-اثنيا 

    تكنولوجيا تصميم   الشرائط الزخرفية. -1

    تكنولوجيا تطريز الشرائط الزخرفية.-2

    مالبس النساء   -3

    منتجات الشرائط الزخرفية ابلسوق احمللى -4

 يتحقق يف خطوط التصميم االستلهام من:- اثلثا

    الزخارف اهلندسية. - -1

    الزخارف النباتية- -2
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ــــــم
ـــــــــــ

ميــــــ
تص

س ال
وأس

صر 
عنا

 

 يتحقق يف التصميم عناصره األساسية وتشمل:-أوال 

    اخلط.-1

    الشكل.-2

    احلجم.-3

    امللمس-4

    املعتم واملضيء.-5

    اللون-6

 يتحقق يف التصميم األسس العلمية وتشمل:-اثنيا 

    الوحدة.-1

    السيادة.-2

    االتزان-3

    النسبة والتناسب بني أجزاء التصميم.-4

    اإليقاع.-5
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 (3ملحق رقم )

 مقياس تقدير لقياس جودة تطريز الشرائط الزخرفية

 .......................................... األستاذ الدكتور ........

 حتية طيبة وبعد،

تقوم الباحثة / فاطمة بنت فايز عثمان الفوزان، بقسم تصميم األزايء جامعة القصيم إبعداد حبث       
لنيل درجة املاجستري يف تصميم األزايء مسار تصميم وتطريز املالبس واملنسوجات بعنوان:" تكنولوجيا 

 ريز الشرائط الزخرفية وأثرها على جودة املنتج النهائي"تصميم وتط

هبدف االستفادة من تكنولوجيا التصميم والتطريز اآليل يف اعداد أشرطة زخرفية تتناسب مع املالبس       
النسائية.  وقد أعدت الباحثة مقياس تقدير لتقييم جودة تطريز الشرائط الزخرفية للتعرف على آراء 

 بنود املقياس. املتخصصني يف   

والباحثة تعرض على سعادتكم مقياس التقدير يف صورته األولية. وترجو من سعادتكم حتكيم مقاييس       
 التقدير وإبداء الرأي حول حمتواها من خالل البنود املدونة ابجلدول.

 

 م

 

 العبــــــــــــــــــارات

 مدى املالئمة

 غري مالئم مالئم اىل حد ما مالئم

    الصياغة اللغوية ووضوح العبارات. -1

    تسلسل العبارات يف كل حمور. -2

    مشول االستبيان ألهداف البحث. -3

    مالءمة احملاور هلدف االستمارة. -4

    عدد العبارات داخل احملاور. -5

 ، وأتقدم ابلشكر على تفضلكم ابلتعاون معي،
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(4ملحق رقم )  

 ة تطريز الشرائط الزخرفيةمقياس تقدير لقياس جود

 

 م

 

 بنود التقييم

 مستوى التقييم

موافق اىل حد  موافق
 ما

 غري موافق

 احملور األول: غرز التطريز

 :تتوافق غرز التطريز مع كل من -1

 اخليط-أ

   

    التقوية.-ب 

    اخلامة )القماش(.-د 

 :تتناسب كثافة غرز التطريز داخل املساحة املطرزة بشكل -2

 منخفض.-أ

   

    متوسط.-ب 

    مرتفع.-ج 

 :انتظام الغرزة للشرائط الزخرفية من حيث  -3

 طول الغرزة. -أ

   

    عرض الغرزة. -ب 

 :يناسب تصميم الشرائط الزخرفية غرز  -4

 السااتن.-أ

   

    احلشو.-ب 
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    الرش-ج 

 احملور الثاين: التقوية

    لشرائط الزخرفية.تالئم خامة التقوية خامة ا -1

تناسب نوع تقوية التطريز االيل مع الشرائط الزخرفية   -2
 ابستخدام:

 الفازلني. -أ

   

    القابلة للذوابن ابملاء التطريز.-ب -3

    الورق املقوى.-ج  -4

 احملور الثالث: اخلامة )القماش(

 :يالئم تصميم الشرائط الزخرفية خامة  -1

 القطن املخلوط.-أ

   

    النايلون.-ب 

    بدون خامة-ج 

    مالئمة جودة التطريز اآليل للشرائط الزخرفية املطرزة.  -2

    مالئمة درجة لون اخليط للشرائط الزخرفية املطرزة.  -3

 

 

 



  348 

 

 

 قائمة أبمساء األساتذة احملكمني للتصميمات من املتخصصني

 التخصص الرتبـــــــــــــــــــة كيــــــــــــــــــمأمساء أعضـــــــــــــــــــــــــــاء التح م

 تصنيع مالبس أستاذ د. سوسن عبد اللطيف رزق 1

 تشكيل على املانيكان أستاذ د. سها أمحد عبد الغفار 2

 تصميم أزايء أستاذ مشارك د. سحر عي زغلول. 3

 تصنيع مالبس أستاذ مشارك د. عزيزه أمحد حممد. 4

 مالبس ونسيج أستاذ مشارك ضي.د. جنالء ما 5

 تصميم أزايء أستاذ مساعد د. نسرين النقيب. 6

 مالبس ونسيج أستاذ مساعد د. أم حممد جابر السيد. 7

 تصميم أزايء أستاذ مساعد د. رانيا سعد حممد. 8

 تشكيل على املانيكان أستاذ مساعد د. رانيا نبيل. 9

 ى املانيكانتشكيل عل أستاذ مساعد د. دعاء عبود. 10

 نسيج أستاذ مساعد د. مىن علي وجيه. 11

 نسيج يدوي أستاذ مساعد د. حنان رضوان. 12

 ابتروانت حماضر أ. مىن عمر العمر 13
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 املتخصصني للحكم على مظهرية عينات الشرائط املطرزة  قائمة أبمساء األساتذة احملكمني

 التخصص الرتبـــــــــــــــــــة كيــــــــــــــــــمأمساء أعضـــــــــــــــــــــــــــاء التح م

 تصنيع مالبس أستاذ د. سوسن عبد اللطيف رزق 1

 تصميم أزايء أستاذ د. ألفت شوقي حممد. 2

 تصميم أزايء أستاذ مشارك د. سحر عي زغلول. 3

 تصميم أزايء أستاذ مساعد د. نسرين النقيب. 4

 تشكيل على املانيكان أستاذ مساعد د. رانيا نبيل. 5

 مالبس ونسيج أستاذ مساعد د. أم حممد جابر السيد. 6

 تصميم أزايء أستاذ مساعد د. رانيا سعد حممد. 7

 نسيج يدوي أستاذ مساعد د. حنان رضوان. 8

 تصميم أزايء أستاذ مساعد د. هامن عبده اهلواري. 9

 تشكيل على املانيكان أستاذ مساعد د. دعاء عبود. 10

 نسيج أستاذ مساعد د. مىن علي وجيه. 11

 تصميم أزايء أستاذ مساعد د. أشرف عبد احلكيم. 12

 تصميم أزايء أستاذ مساعد عبد الرزاق عمار د. شرياز 13

 ابتروانت حماضر أ. مىن عمر العمر 14

 تصميم أزايء حماضر أ. نبيلة الفراج. 15

 مالبس ونسيج حماضر أ. مشاعل الفايز. 16
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 تشكيل على املانيكان حماضر أ. فاطمة العقل. 17

 تصنيع مالبس حماضر أ. هنى العبودي. 18

 تصنيع مالبس حماضر أ. مها الرشيدي. 19

 تصنيع مالبس حماضر أ. هتاين اخلراز. 20

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


