
واالستخدامي على تطبيقات التصميم متعددة الغرض الوظيفي 

، االقمشة( التعرف على االساليب التصميمية وتطبيقاتها على السطوح ذو البعدين

التعرف على كيفيات تطبيق للوحدات االساسية التصميمية في عمليات 

  . التكرار بما يتالئم مع االبعاد الوظيفية واالستخدامية في اعاله

 .المدخل في تصميم األقمشة وطباعتها

التكامل بين تصاميم االقمشة واالزياء والعالقات 

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية

  %40مثالً   -   

  بغداد  :الجامعة 

  الفنون الجميلة  :الكلية 

  فرع تصميم ا�قمشة/ التصميم  :القســم 

  رابع  :المرحلة 

  فاتن علي حسين.د:اسم المحاضر الث%ثي 

  مدرس  :اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي                              

  فاتن علي حسين.د 

faten_alameri04@yahoo.com  

  نظري_تصميم على االقمشة 

  )تطبيقيالمادة (والثاني  الفصل االول

على تطبيقات التصميم متعددة الغرض الوظيفي أن يتعرف الطالب _

  .  على وفق تقنيات االظهارية مختلفة

التعرف على االساليب التصميمية وتطبيقاتها على السطوح ذو البعدين_

 ). المفارش، السجاد بانواعه

التعرف على كيفيات تطبيق للوحدات االساسية التصميمية في عمليات _

التكرار بما يتالئم مع االبعاد الوظيفية واالستخدامية في اعاله

  التتوافر

المدخل في تصميم األقمشة وطباعتها .منى العوادي - 1

التكامل بين تصاميم االقمشة واالزياء والعالقات : فاتن علي حسين - 2

   الناتجة في المنجز الكلي 

االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي

  %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

�جهاز االشراف والتقويم العلمي �

الجامعة 

الكلية 

القســم 

المرحلة 

اسم المحاضر الث%ثي 

اللقب العلمي    

                              

  االسم

  البريد االلكتروني

  اسم المادة

  مقرر الفصل

  ةاهداف الماد

  التفاصيل االساسية للمادة

  

  الكتب المنهجية

  

  المصادر الخارجية

  تقديرات الفصل

  جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جهاز االشراف والتقويم العلمي



  معلومات اضافية

  

  الفصل األول         الفصل الثاني                                           األمتحان النهائي   

    )30)             (%30)                                                  (%40(%  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي           

  

وع
سب

�ا
  

  الم%حظات  المادة العلمية  المادة النظرية  خالتاري

ماھية التصميم على السطوح   لا�سبوع ا�و  1

  المختلفة 

تصميم على 

  )النظري(ا�قمشة 

  

محددات التصميم متعدد   ا�سبوع الثاني  2

  ا�غراض 

    

التصميمية وع&قتھا  ا�ساليب  ا�سبوع الثالث  3

  بالوظيفة 

    

دراسة المفردات التصميمية   ا�سبوع الرابع  4

سومرية _لوادي الرافدين 

  وبابلية 

    

دراسة المفردات التصميمية   ا�سبوع الخامس  5

  ا�شورية_ لوادي الرافدين 

    

دراسة المفردات التصميمية   ا�سبوع السادس  6

  ا�س&مية 

    

دراسة المفردات التصميمية   ا�سبوع السابع  7

  البسط والحلي _التراثية 

    

دراسة التقابل والتماثل في     ا�سبوع الثامن  8

  التصاميم النباتية 

    

  جمهورية العراق

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  فرع تصميم اقمشة/ التصميم  :اسم القســم 

  رابع    :المرحلة 

  فاتن علي حسين.د :اسم المحاضر الث%ثي 

  مدرس  :اللقب العلمي 



دراسة قواعد التكوين في   ا�سبوع التاسع  9

تصاميم ا�قمشة متعددة الغرض 

   الوظيفي

    

دراسة قواعد التكوين في   ا�سبوع العاشر  10

  الواحد  تصميم الزي

    

دراسة التقابل والتماثل في   ا�سبوع الحادي عشر  11

  التصاميم الھندسية والزخرفية

    

دراسة قواعد التكرار في   ا�سبوع  الثاني عشر  12

المستطيلة _تصميم السجاد

  والدائرية

    

      الع&قات التصميمية وتطبيقاتھا   ا�سبوع الثالث عشر  13

دراسة بناء توزيع ا�نظمة   ا�سبوع الرابع عشر  14

  الشكلية 

    

ا�سبوع الخامس   15
  عشر

      امتحان الفصل ا�ول

          

  عطلة نصف السنة

دراسة نظريات ا�لوان   ا�سبوع ا�ول  1

  وتطبيقاتھا

    

دراسة التنوع الشكلي اللوني في   ا�سبوع الثاني  2

  التصميم  

    

دراسة تنوع ا�ساليب   ا�سبوع الثالث  3

  ا�ظھارية في التصميم

    

دراسة تشكيل الحرف العربي   ا�سبوع الرابع  4

  في تصميم ا�قمشة

    

      دراسة التحوير في التصميم  ا�سبوع الخامس  5

      دراسة ا�ختزال في التصميم  ا�سبوع السادس  6

      دراسة التكثيف في التصميم  ا�سبوع السابع  7

المعمارية في دراسة القيم   ا�سبوع الثامن  8

  التصميم

    



دراسة الصورة الفوتغرافية في   ا�سبوع التاسع  9

  التصميم

    

دراسة  الع&قة بين تصميم   ا�سبوع العاشر  10

  ا�قمشة والتصميم الداخلي

    

تصميم بين دراسة ع&قة   ا�سبوع الحادي عشر  11

  ا�قمشة والفن التشكيلي 

    

دراسة ع&قة تصميم ا�قمشة   ا�سبوع  الثاني عشر  12

  والبيئة 

    

دراسة ا�يھام البصري في   ا�سبوع الثالث عشر  13

  التصميم

    

      دراسة الحداثة في التصميم   ا�سبوع الرابع عشر  14

ا�سبوع الخامس   15
  عشر

      امتحان الفصل الثاني
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Course Weekly Outline

Course Instructor Faten Ali Hussien

E_mail faten_alameri04@yahoo.com

Title Design on

Course Coordinator Chapter I and II

 

Course Objective 

 

_ That the

different 

 

Course Description 

 

_ Identify the

bedspreads,

_ Identify the

the dimensional

Textbook Not  Availabl

References 1 - Mona 

2 - Faten 

resulting in

 

Course Assessment 

Term Tests

As (35%)

 

General Notes 

 Chapter

    As (30

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research 

  

  

  

Course Weekly Outline 
Faten Ali Hussien 

faten_alameri04@yahoo.com 

Design on fabrics _ theoretical 

I and II (Article applied) 

That the student learns to design applications and multi

 techniques. 

Identify the methods and their application to design surfaces

bedspreads, carpets, different kinds). 

Identify the modes of application of the basic units in the

dimensional functional and usability of the above. 

Not  Availabl 

 Al-Awadi. Entrance in the design and print fabrics

 Ali Hussein: the integration of textile and fashion

resulting in the total completed 

Term Tests Laboratory Quizzes 

As (35%) As (15%) As (10%) 

Chapter (1)           Chapter (2)                                 

30%)              As (30%)                                

University: Baghdad

College: Fine Arts 

Department:

Stage: The fourth

Lecturer name:

Academic Status

The Ministry of Higher Education 

multi-purpose career according to 

surfaces with dimensions (fabrics, 

in the design iterations in line with 

fabrics. 

and fashion designs and relationships 

Project Final Exam 

---- As (40%) 

             Final Exam 

                As (40%) 

Baghdad 

Fine Arts  

Department: Design 

The fourth 

Lecturer name: Faten Ali Hussien 

Academic Status: Teacher  



  

  

  

  

  

  

 

                           Course  weekly Outline  
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 First week What the design on the surfaces of different  design on fabrics 

(Theoretical) 

 

2 The second week Determinants of multi-purpose design   

3 The third week Design methods and their relationship to the 

job 

  

4 The fourth week Study design vocabulary of the _ Sumerian 

and Babylonian Mesopotamia 

  

5 The fifth week Study design vocabulary of the _ Assyrian 

Mesopotamia 

  

6 The sixth week Study design vocabulary of the Islamic   

7 Seventh week Vocabulary study design _ Traditional rugs and 

jewelery 

  

8 The eighth week Concordance study and uniformity in plant 

designs  

  

9 The ninth week Configuration rules in the study designs of 

multi-purpose fabrics Job  

  

10 The tenth week Study the configuration rules in the design of 

uniforms per  

  

11 Atheist tenth 

week 

Study of concordance and symmetry in 

engineering design and decorative 

  

12 The twelfth week Study of repetition rules in the design of the 

carpet _ rectangular and circular  

  

University: Baghdad 

College: Fine Arts  

Department: Design 

Stage: The fourth 

Lecturer name: Faten Ali Hussien 

Academic Status: Teacher 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 



13 The thirteenth 

week 

Relations, design and applications    

14 The fourteenth 

week 

Study of building distribution systems, formal    

15 The fifteenth 

week 

Chapter I examination   

     

         Half-year Break    

1 First week Study of color theories and their applications   

2 The second week Formal study of diversity in the color design    

3 The third week Study the diversity of styles in design    

4 The fourth week Study the formation of the Arabic script in the 

design of fabrics  

  

5 The fifth week  

Modulation in the study design 

  

6 The sixth week Reduction in study design    

7 Seventh week Condensation in the study design    

8 The eighth week Values in the study of architectural design   

9 The ninth week Study the photograph in the design   

10 The tenth week Study the relationship between the design of 

fabrics and interior design 

  

11 Atheist tenth 

week 

Study the relationship between design and art 

fabrics 

  

12 The twelfth week Study the design of fabrics and the 

environment  

  

13 The thirteenth 

week 

Optical illusion in the study design    

14 The fourteenth 

week 

Modernity in the study design    

15 The fifteenth 

week 

Chapter 2 examination   

     



  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي                              

  فاتن علي حسين.د   االسم

 faten_alameri04@yahoo.com  البريد االلكتروني

  عملي _تصميم على االقمشة   اسم المادة

  )تطبيقيالمادة (والثاني  الفصل االول  مقرر الفصل

واالستخدامي على تطبيقات التصميم متعددة الغرض الوظيفي أن يتعرف الطالب _  ةاهداف الماد

  .  على وفق تقنيات االظهارية مختلفة

  التفاصيل االساسية للمادة

  

، االقمشة( التعرف على االساليب التصميمية وتطبيقاتها على السطوح ذو البعدين_

 ). المفارش، السجاد بانواعه

التعرف على كيفيات تطبيق للوحدات االساسية التصميمية في عمليات _

  . التكرار بما يتالئم مع االبعاد الوظيفية واالستخدامية في اعاله

  التتوافر  الكتب المنهجية

  

  المصادر الخارجية

  

 .المدخل في تصميم األقمشة وطباعتها .منى العوادي - 1

التكامل بين تصاميم االقمشة واالزياء والعالقات : فاتن علي حسين - 2

   الناتجة في المنجز الكلي 

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي  

  %40مثالً   -   %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

  جمهورية العراق

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

�جهاز االشراف والتقويم العلمي �

  بغداد  :الجامعة 

  الفنون الجميلة  :الكلية 

  فرع تصميم ا�قمشة/ التصميم  :القســم 

  رابع :المرحلة 

  فاتن علي حسين.د:اسم المحاضر الث%ثي 

  مدرس  :اللقب العلمي 



  تقديرات الفصل

  معلومات اضافية

  

  الفصل األول         الفصل الثاني                                           األمتحان النهائي   

    )30)             (%30)                                                  (%40(%  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي                                

  

وع
سب

�ا
  

  الم%حظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

تطبيقات مستمدة من فكر   لا�سبوع ا�و  1

  الطالب 

تصميم على 

  ا�قمشة 

  )العملي(      

  

 تطبيقات لتعدد ا�ساليب  ا�سبوع الثاني  2

المظھرية ضمن الوحدة 

  التصميمية الواحدة 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة   ا�سبوع الثالث  3

نسائية ورجالية مستمدة من _

  حضارة وادي الرافدين 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة   ا�سبوع الرابع  4

الستائر  والتنجيد مستمدة من _

  حضارة وادي الرافدين

    

الزخرفية تطبيقات �شرطة   ا�سبوع الخامس  5

الھندسية ونباتية مستمدة من 

تصميم سجاد _ وادي الرافدين 

  مستطيل 

    

تطبيقات �شرطة الزخرفية   ا�سبوع السادس  6

الھندسية ونباتية مستمدة من 

    

  جمهورية العراق

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بغداد :الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  فرع تصميم اقمشة/ التصميم  :اسم القســم 

  الرابع :المرحلة 

  فاتن علي حسين.د :اسم المحاضر الث%ثي 

  مدرس  :اللقب العلمي 



تصميم سجاد _وادي الرافدين 

  دائري 

تطبيقات لنظريات اللون في   ا�سبوع السابع  7

  تصاميم اقمشة مختلفة

    

تطبيق::::ات لمف::::ردات مح::::ورة     الثامن ا�سبوع  8

  تنظيم عنقودي _

    

تطبيقات لمفردات زخرفية   ا�سبوع التاسع  9

  تنظيم تجميعي _

    

تطبيقات لمفردات ھندسية   ا�سبوع العاشر  10

تنظيم خطي ، _وواقعية 

  الحاشية 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة   ا�سبوع الحادي عشر  11

  ا�نشاء التصويري_ا�طفال 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة   ا�سبوع  الثاني عشر  12

  توزيع المربعات _ا�طفال

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة   ا�سبوع الثالث عشر  13

المفارش محددة القياس 

  ا�نشاء التصويري_

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة   ا�سبوع الرابع عشر  14

_ المفارش محددة القياس 

  توزيع المربعات

    

الخامس  ا�سبوع  15
  عشر

      امتحان الفصل ا�ول

          

  عطلة نصف السنة

تطبيقات لتشكي&ت الحرف   ا�سبوع ا�ول  1

العربي في تصاميم اقمشة 

محددة ا�ستخدام 

  ...)ايشارب،وسائد، مناضد (

    

تطبيقات لتشكي&ت الحرف   ا�سبوع الثاني  2

العربي والمفردات التراثية في 

  تصاميم ا�قمشة 

    



تطبيقات تحوير ا�شكال في   ا�سبوع الثالث  3

تصاميم ا�قمشة النسائية 

  والرجالية

    

تطبيقات ا�ختزال الشكلي في   ا�سبوع الرابع  4

التنجيد _تصاميم ا�قشمة 

  والستائر

    

تطبيقات ا�ختزال الشكلي في   ا�سبوع الخامس  5

  ا�طفال_تصاميم ا�قمشة 

    

تطبيقات التكثيف الشكلي في   ا�سبوع السادس  6

  النسائية _تصاميم ا�قمشة 

    

تطبيقات لتصاميم ا�قمشة   ا�سبوع السابع  7

مستمدة من الرموز المعمارية 

  العراقية

    

تطبيقات لتصاميم معلقات   ا�سبوع الثامن  8

نسيجية مستمدة من الرموز 

  المعمارية العراقية

    

الفوتغرافية تطبيقات الصورة   ا�سبوع التاسع  9

  في تصاميم ا�قمشة النسائية 

    

تطبيقات الصورة الفوتغرافية   ا�سبوع العاشر  10

غير مكررة في تصاميم 

  ا�قمشة المنزلية محددة القياس 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة مستمدة   ا�سبوع الحادي عشر  11

  من البيئة الجامدة 

    

البصري في  تطبيقات ا�يھام  ا�سبوع  الثاني عشر  12

  تصاميم اقمشة 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة رجالية   ا�سبوع الثالث عشر  13

مستمدة من المدارس الفنية 

  التكعيبية_ للحداثة 

    

تطبيقات لتصاميم اقمشة نسائية    ا�سبوع الرابع عشر  14

مستمدة من المدارس الفنية 

  التجريدية _ للحداثة 

    

ا�سبوع الخامس   15
  عشر

      الفصل الثاني امتحان
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Course Weekly Outline 

  

Course Instructor Faten Ali Hussien 

E_mail faten_alameri04@yahoo.com 

Title Design on fabrics _ Practical 

Course Coordinator Chapter I and II (Article applied) 

 

Course Objective 

 

_ That the student learns to design applications and multi-purpose career according to 

different techniques. 

 

Course Description 

 

_ Identify the methods and their application to design surfaces with dimensions (fabrics, 

bedspreads, carpets, different kinds). 

_ Identify the modes of application of the basic units in the design iterations in line with 

the dimensional functional and usability of the above. 

Textbook Not  Availabl 

References 1 - Mona Al-Awadi. Entrance in the design and print fabrics. 

2 - Faten Ali Hussein: the integration of textile and fashion designs and relationships 

resulting in the total completed 

 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

University: Baghdad 

College: Fine Arts  

Department: Design 

Stage: The fourth 

Lecturer name: Faten Ali Hussien 

Academic Status: Teacher 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 



 

General Notes 

 

 

   Chapter (1)           Chapter (2)                                        Final Exam 

    As (30%)              As (30%)                                            As (40%) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

Course  weekly Outline  
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 First week Applications derived from the mind of the) student to design 

fabrics 

       (Practical) 

 

2 The second week Applications to multiple phenotypic methods 

within a single design unit 

  

3 The third week Applications to design fabrics _ Women's and 

Men's derived from the civilization of 

Mesopotamia 

  

4 The fourth week Applications to design fabrics, curtains, 

upholstery _ derived from the civilization of 

Mesopotamia 

  

5 The fifth week Applications for decorative tapes engineering 

and plant derived from Mesopotamia _ 

rectangular design carpets 

  

6 The sixth week Applications for decorative tapes engineering 

and plant derived from Mesopotamia _ 

  

University: Baghdad 

College: Fine Arts  

Department: Design 

Stage:The fourth 

Lecturer name: Faten Ali Hussien             

Academic Status: Teacher  

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 



circular design carpets 

7 Seventh week Applications for the theories of color in the 

designs of different fabrics 

  

8 The eighth week Applications of the items of modified cluster 

organization _ 

  

9 The ninth week Applications for the decorative vocabulary of 

the organization _ synthesis 

  

10 The tenth week Applications to geometric vocabulary and 

realistic _ organizing lien, the footnote 

  

11 Atheist tenth 

week 

Applications for children _ fabrics designs 

created graphic 

  

12 The twelfth week Applications for textile designs distribution 

boxes of children _ 

  

13 The thirteenth 

week 

Applications for specific designs fabric 

placemats measurement _ construction 

Photogrammetry 

  

14 The fourteenth 

week 

Applications for specific designs fabric 

placemats measurement _ distribution boxes 

  

15 The fifteenth 

week 

Chapter I examination   

     

         Half-year Break    

1 First week Applications for the Arabic letter formations 

designs in fabrics specific use (Shawls, 

cushions, tables ...) 

  

2 The second week Applications for the Arabic letter formations 

and vocabulary traditional designs in fabrics 

  

3 The third week Applications of modulation formats in the 

designs women's and men's cloth 

  

4 The fourth week Reduction in the formal application designs 

Alaakecma _ upholstery and curtains 

  

5 The fifth week Applications shorthand formal designs in 

fabrics _ Children 

  

6 The sixth week Applications of condensation in the formal 

designs of fabrics _ women's 

  



7 Seventh week Applications for textile designs derived from 

the architectural symbols of Iraq 

  

8 The eighth week Applications for textile designs suspensions 

derived from the architectural symbols of Iraq 

  

9 The ninth week Application is photographic designs in 

women's fabrics 

  

10 The tenth week Photographic applications is not repeated in 

the home textile designs specific 

measurement 

  

11 Atheist tenth 

week 

Applications for textile designs derived from 

the rigid environment 

  

12 The twelfth week Applications of optical illusion designs in 

fabrics 

  

13 The thirteenth 

week 

Applications to design fabrics Men are derived 

from technical schools of modernism _ 

Cubism 

  

14 The fourteenth 

week 

Applications for the women's fabric designs 

derived from the technical schools of 

modernity _ abstract 

  

15 The fifteenth 

week 

Chapter 2 examination   

     

 

 

 


