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 المستخلص
Abstract 

 ع

هدف البحث إلى تصميم وتنفيذ مكمالت أزياء نسائية مستلهمة من العناصر الزخرفية في العصر (: ع)
زياء العثماني، وذلك من خالل تحليل الزخارف العثمانية الموجودة على بعض المشغوالت الفنية كال 

عادة صياغتها باستخدام برنامج   Adobe)والمفروشات والتحف الفنية من خزف ومعدن وخشب وا 
Photoshop 7.O ME ) الستلهام تصاميم زخرفيه جديدة تجمع بين الصالة والمعاصرة يمكن تنفيذها

 (.      التطريز اآللي، أشغال المعدن، الطباعة الرقمية)بأساليب متنوعة مثل 
تصميمات نالت استحسان عينة البحث ( 01)مقترحا تصميما تم تنفيذ افضل ( 22)الباحثة وقد قدمت 

 .من المستهلكين
بين متوسط ( 1.10 - 1.10)وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة      

متخصصين من درجات بعض التصميمات العشر المستحدثة من زخارف العصر العثماني  وفقا آلراء ال
الناحيتين الجمالية والوظيفية، كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات بعض 
التصميمات وبذلك يكون الفرض الول تحقق جزئًيا، كما وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

عصر بين متوسط درجات بعض التصميمات العشر المستحدثة من زخارف ال( 1.10  - 1.10)
العثماني وفقا آلراء المستهلكين، كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات بعض 

 . التصميمات وبذلك يكون الفرض الثاني تحقق جزئًيا
 



 
 

 

 املوقع اإللكرتوني

WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك عبد العزيز

 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 3 من 2: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 معة الملك عبد العزيزجا: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

E 

     This study aims at designing and implementing supplements of 

female fashions inspired by decoration elements during the Ottoman age. 

This is achieved by analyzing the Ottoman decorations on some artistic 

works, such as fashions, furniture, and artistic antiques of porcelain , metal, 

wood, and re-formalizing by using image treatment program (Adobe 

Photoshop 7.0 ME) for new designs characterized by originality and 

modernism.. The implementation is facilitated by using different means, such 

as mechanical embroidery, metal works, digital printing.   

The researcher exhibited “22” design proposals, out of which the best 

“10” chosen by the sample of consumers were implemented. 

 The study results showed the existence of statistical difference at the 

level indicator (0.01-0.05) between the average grades of some of the ten 

decoration designs renewed from the decorations of the Ottoman era both 

aesthetically and functionally as per the opinion of the specialists. There 

were no statistical differences between the average grades of some of the 

designs, which partially prove the first hypothesis. There were also statistical 

differences at the level indicator (0.01-0.05) between the average grades of 

some of the renewed ten Ottoman era designs according to the opinion of the 

consumers. There were no statistical differences between the average grades 

of some of the designs which partially prove the second hypothesis. 
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