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E 
Take advantage of the potential of aesthetic and plastic fabrics for 

curtains in the design on the mannequin contemporary vision 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

الدراسة  الى دراسة تأثير الخصائص المميزة ألقمشة الستائر على ابداعات مصمم  هتهدف هذ

وابتكار تصميمات لمالبس المساء والسهرة والمناسبات . االزياء اثناء تصميمة على المانيكان

ط الخاصة بسعر اقل من مالبس التى يستخدم فيها االقمشة المألوفة لتناسب الدخل المتوس

ومن اهمية هذة الدراسة المساهمة في التعرف علي العالقة بين خصائص الخامة و ,للمستهلكات 

تصميمات على ( 16)تم تصميم عدد  باقي مفردات التصميم من زاوية التشكيل علي المانيكان 

المانيكان من أقمشة الستائر المختلفة , وتم التأكد من أن التصميمات المقترحة تحقق الجوانب 

لجمالية , والتقنية , والتآلف التام بين األقمشة والتصميمات عن طريق استطالع آراء المتخصصين ا

من خالل استبيان أعد لذلك ,أيضا تم استطالع آراء عية من النساء المستهلكات ( 11)وعددهم 

كل  أسفرت النتائج على تقبل  6نحو التصميمات المقترحة وذلك من خالل استبيان آخر( 33)عددهم 

واختلفت جماليات  6من المتخصصين والمستهلكات للتصميمات المقترحة بمستويات مختلفة

 حسب خصائص اقمشة الستائر  التصميمات على 

 



 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك عبد العزيز
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 4 من 2: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           42864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

E 

 

 This study aims to examine the impact of the distinguishing 

characteristics of curtain fabrics fashion designer creations during the 

design on the mannequin. And innovation designs for evening wear 

and evening and special events at a lower price of clothing which uses 

fabrics familiar to fit average income of consumers, and the 

importance of this study contribute to identify the relationship between 

the properties of the raw and the rest of the vocabulary design from the 

point of forming the mannequin designed a number (10) designs on 

mannequin of curtain fabrics different, was to ensure that designs 

proposed verification aesthetic, technical, and harmony full of fabrics 

and designs by poll specialists and number (11) through a 

questionnaire prepared for that, Outdated poll consciousness of women 

disposables number (33) to proposed designs through a questionnaire 

last 0 yielded results to accept both professionals and disposables for 

the proposed designs at different levels 0 and aesthetics of the designs 

differed depending on the characteristics of curtain fabrics  
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