
Professional 
Program in 
Fashion Design

Basic 
  98 ساعة 

- دراسة جسم المانيكان بالقياسات الهندسية  
- رسم أطراف الجسم ( كف اليد،القدم) 

- تطبيق وضعيات متحركة للمانيكان الحر 
والهندسي بانواعة 

- دراسة البشرة وتلوينها بمختلف درجاتها  
- رسم وتلوين الشعر الواقعي بمختلف اشكاله 

الساعات: 18  

الرسم اإلحترا للمانيكان     
Professional Figure Drawing

- شرح كيفية أخذ قياس الجسم  

- كيفية عمل باترون التنورة األساسية 

- كيفية عمل باترون البنطلون األساسي 

- كيفية عمل باترون البلوزة (Bodice) مع البنسة األساسية 

- كيفية عمل باترون الكم األساسي 

- كيفية عمل باترون الياقة األساسية 

- ماكينة الخياطة (مقدمة) - ماكينة الخياطة (مقدمة) 

الساعات: 20

Pattern Making

اساسيات الباترون 

Art of Fashion Design (Fabrics)

- التعرف على انواع األقمشة ومسمياتها  و كيفية تلوينها 
- الموود بورد واهميته في تصميم خامة مبتكرة  
- دراسة األلوان والخيوط والنسيج المناسبة للخامة 

المبتكرة 
- عمل تصاميم أقمشة متنوعة (كاجوال، سهرة، رسمي) 

- رسم وتطبيق األقمشة ورقيًا 
- إخراج كاتلوج أقمشة مبتكرة - إخراج كاتلوج أقمشة مبتكرة 

الساعات: 18  

فن ابتكار األقمشة 

Draping

- تمكين المتدربة من معرفة الخطوط األساسية على 
المانيكان (نموذج للجسم ). 

- تمكين المتدربة من فهم المهارات األساسية 
إلمساك األقمشة واتجاهاتها بحسب الموديل . 

- تمكين المتدربة من تثبيت األقمشة والتمكن من 
تشكيل الموديالت األساسية. 

- التعرف على أبرز التقنيات المستخدمة في فن - التعرف على أبرز التقنيات المستخدمة في فن 
التصميم على المانيكان 

الساعات: 24

التشكيل ع المانيكان                       

Art of Fashion Design(How to dress a figure) 

- انواع الجسم الخمسة وما يناسبها من مالبس 
- كيفية رسم المالبس على المانيكان الجاهز مع 
مراعاة خطوط العرض للمرأة كحركة األكتاف، 

الوسط واألرداف 
- كيفية رسم موديالت مختلفة من المالبس 
كالفساتين والبنطلونات والقمصان والتنانير 

- رسم تفاصيل األزياء على المانيكان مع تفاصيل - رسم تفاصيل األزياء على المانيكان مع تفاصيل 
الكسرات و الكشاكش و الثنيات والبليسيه 

- طريقة رسم الرفلز والزم والطبقات 

الساعات: 18  

فـــــــن تصميـــــــم االـيـــــــــــــــــــاء 

E : Info@future-center.com
S : www.future-center.com

T : 0545500660
T : 0562235577

للتواصل واالستفسار 

المدربة التي تكمل الدورات الخمس 
بنجاح تحصل على شهادة من  
هيئة بيرسون - بريطانيا 


