رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

اسم الطالبة

سلمى بنت عابد
معيوف الجابري
()1002905

اآلء بنت أحمد يوسف
الحجيري
()1002681

عنوان الرسالة بالعربي

المشرف
الدراسي

عنوان الرسالة بإلنجليزي

"فاعلية موقع تعليمي
على شبكة المعلومات
الدولية "اإلنترنت"
لتعليم الطالبات بعض
أساليب تطريز األزياء
التقليدية لقبائل
(الطائف)"

عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

تاريخ التسجيل

1433/2/15هـ
1435/4/26هـ

دانية بنت أحمد سعيد
الزهراني
()1002693

"التسوق اإللكتروني
للمالبس الجاهزة في
المملكة العربية السعودية
دراسة تحليلية"

مناقشة :التوصية ()7
الجلسة ()9
1435-1434

إيمان بنت عبد
السالم عبد

1433/2/15هـ
1435/3/6هـ

إيمان بنت عبد
السالم عبد

إيمان بنت عمر أحمد
بالعبيد
()1002869

اقرار :التوصية ()3
الجلسة ()5
1433-1432

اقرار :التوصية ()4
الجلسة ()5
1433-1432

"أثر اختالف طرق
التدريج للنماذج المشكلة
على المانيكان في درجة
الضبط والمطابقة"

"إحياء الموروث الشعبي
لمالبس المرأة السعودية
من خالل ابتكار أزياء
للفتيات برؤية فنية
معاصرة"

رقم المحضر

"Traditional Heritage
Revival Of Saudi Women S
Apparel By Creating
Modern Clothes For Young
Women Through A
”Contemporary Vision

تعديل مشرف
رئيسي :كرامة
بنت ثابت حسن
الشيخ
مشرف
مساعد :مها
بنت عبد هللا
محمد على
الدباغ
مها بنت عبد
هللا الدباغ

1

1433/2/15هـ

1435/6/6هـ
1436/2/29ه

1433/2/15هـ
1434/12/25

مناقشة :التوصية ()5
الجلسة ()7
1435-1434

لجنة المناقشة

لجنة المناقشة:
د .رباب بنت حسن محمد حسن
د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
المنتصر

لجنة المناقشة:
د .رانيا بنت مصطفى كامل عبد
العال
د .حنان بنت عبد الحليم بو
بخاري

اقرار :التوصية ()5
الجلسة ()5
1433-1432
تعديل :التوصية ()1
الجلسة ()11
1435-1434
مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()6
1436-1435
اقرار :التوصية ()6
الجلسة ()5
1433-1432

لجنة المناقشة:
أ.د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
المنتصر اليماني
د .عبير بنت إبراهيم عبد الحميد
إبراهيم

لجنة المناقشة:
د .رانيا بنت مصطفى كامل عبد
العال

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

غادة بنت أحمد محمد
الغامدي

أمجاد بنت جميل عبد
هللا علي
()1103642

التسوق اإللكتروني
للمالبس الجاهزة في
المملكة العربية
السعودية -دراسة تحليلية
لمحافظة ينبع
"استحداث تصاميم جديدة
من زخارف العصر
العثماني باستخدام
برنامج معالجة الصور
إلثراء مكمالت المالبس"

"فاعلية التعليم
اإللكتروني في تنمية
جوانب التعلم في التشكيل
على المانيكان"

"وضع مواصفات
مقترحة ألقمشة مالبس
العمال ذات الكفاءة
الوظيفية بالمملكة العربية
السعودية"
آالء بنت صالح أسعد
حبحب
()1103641
تأثير العوامل البنائية
للنسيج على خواص
أقمشة مالبس العمال

عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

مشرف
رئيسي :إيمان
بنت عبد السالم
عبد
مشرف
مساعد :رباب
بنت حسن
محمد حسن

مشرف
رئيسي :منى
بنت محمد أنو
عبد هللا
مشرف
مساعد :ياسر
بن محمد عيد
حسن
مشرف مساعد
بديل  :1منى
بنت محمد عبد
هللا حجي
2

1433/4/19هـ

مناقشة :التوصية ()3
الجلسة ()3
1435-1434

أ.د .فهد بن يوسف شريف
العيتاني

مناقشة :التوصية ()2
الجلسة ()7
1433-1432

لجنة المناقشة:
أ.د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
منتصر اليماني
أ.م .ماجدة بنت خلف حسين أحمد

اقرار :التوصية ()1
الجلسة ()12
1433-1432
1433/7/7هـ
1433/11/22ه
1435/2/23هـ

1433/7/7ه

1433/10/16ه

1433/11/22ه
1435/4/26هـ

تعديل :التوصية ()2
الجلسة ()2
1434-1433
مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()6
1435-1434

لجنة المناقشة:
د .رانيا بنت مصطفى كامل عبد
العال
د .حنان بنت عبد الحليم بو
بخاري

اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()12
1433-1432
تعديل :التوصية ()1
الجلسة ()1
1434-1433
تعديل :التوصية ()1
الجلسة ()2
1434-1433
مناقشة :التوصية ()8
الجلسة ()9

لجنة المناقشة:
د .رانيا بنت مصطفى كامل عبد
العال
أ.د .ياسر بن محمد عيد حسن

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
لمالئمة األداء الوظيفي
في المملكة العربية
السعودية

عهود بنت مثيب عطيه
الحجيلي
()1103985

رفعة بنت محمد قنان
العنزي
()1103823

تغريد بنت هالل خميس
السويلم
()1103835

"فاعلية استخدام برنامج
كوريل درو
) (Coreldrawفي تعلم
مهارات تصميم األزياء
لمتدربات الكلية التقنية
بالمدينة المنورة"
فاعلية استخدام برنامج
كوريل درو ( Corel
 )Drawفي تعلم مهارات
تصميم األزياء لمتدربات
الكلية التقنية بالمدينة
المنورة
فاعلية برنامج تعليمي
باستخدام الوسائط
المتعددة "المالتي ميديا"
لتنمية معارف ومهارات
توليف الخامات في
تصميم مكمالت المالبس
فاعلية برنامج تعليمي
باستخدام الوسائط
المتعددة "المالتي ميديا"
لتنمية معارف ومهارات
الطالبات لتوليف الخامات
في تصميم مكمالت
المالبس
توظيف الزخارف
التقليدية السعودية في
إثراء مجال الصناعات
الصغيرة – دراسة
ميدانية للمنطقة الجنوبية

مشرف مساعد
بديل  :2أميرة
بنت سعد
محمود يوسف

“Effectiveness Of Using
(Corel Draw) Program In
Learning Skills Of Fashion
Design To The Trainees In
Technical College-Al”Madina Al-Munawarh

مشرف
رئيسي :كرامة
بنت ثابت حسن
الشيخ
مشرف
مساعد :عبير
بنت إبراهيم
عبد الحميد
إبراهيم

مشرف
رئيسي :عبير
“Effectiveness Of An
بنت إبراهيم
Educational Program Using
عبد الحميد
"Multimedia" To Develop
إبراهيم
The Students Knowledge
مشرف
And Skills To Synthesis Of
 Raw Materials In The Designمساعد :كرامة
بنت ثابت حسن
”Of Clothing Accessories
الشيخ

” Employment Of Saudi
Traditional Trappings To
Rich The Field Of Small
Industries-A Field Study Of
The Southern Region In The
Kingdom Of Saudi Arabia "،

مشرف
رئيسي :عبير
بنت إبراهيم
عبد الحميد
إبراهيم
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1435-1434

1434/2/23ه
1436/3/8ه
1436/4/21هـ

1434/2/23ه
1435/4/26ه

1435/8/3هـ

1434/2/23ه
1435/8/3هـ

اقرار :التوصية ()1
الجلسة ()8
1434-1433
تعديل :التوصية ()1
الجلسة ()7
1436-1435

لجنة المناقشة:
أ.د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
المنتصر اليماني
د .شادية بنت صالح حسن متولي

مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()10
1436-1435
اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()8
1434-1433
تعديل :التوصية ()6
الجلسة ()9
1435-1434
مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()14
1435-1434
اقرار :التوصية ()3
الجلسة ()8
1434-1433
مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()14

لجنة المناقشة:
أ.د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
المنتصر اليماني
د .شادية بنت صالح حسن متولي

لجنة المناقشة:
د .حنان بنت عبد الحليم بو
بخاري
د .مها بنت عبد هللا محمد على
الدباغ

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
في المملكة العربية
السعودية

مشرف
مساعد :كرامة
بنت ثابت حسن
الشيخ

فاطمة بنت أحمد
الشمراني

فاعلية البرامج ثالثية
األبعاد في تصميم العينة
في مجال صناعة
المالبس الجاهزة

عزيزة بنت ضبيان
الضلعان
()1103824

القيم الجمالية للخط
العربي وتوظيفها فى
تصميم ( العباءة النسائية
) في ضوء المدرسة
التجريدية الحديثة

“The Aesthetic Values Of
Arabic Calligraphy And It's
Use In The Women's Abaya
Through The Modern
”Abstract School

نورة بنت سليمان بن
ناصر المحترش
()1200408

فاعلية استراتيجية
العصف الذهني في تنمية
التفكير اإلبتكاري بمقرر
تصميم األزياء

“Effectiveness Of Brain
Storming Srategy In The
Development Of Innovation
Thinking In Fashion Design
”Course

فاعلية وحدة تعليمية في
تصميم األزياء الرجالي
سماح بنت منصور
أحمد المغامسي
()1300975

فاعلية وحدة تعليمية في
تصميم األزياء الرجالي
لطالبات قسم المالبس
والنسيج بجامعة الملك
عبد العزيز

حنان بنت عبد
الحليم بو
بخاري

“Effectiveness Of
Educational Module In
Designing Men's Wear To
Department Of Clothing
And Textiles Students In
”Kau Jeddah
“Effectiveness Of Eductional
Moudule In Designing Men S
Wear In The Department Of

مشرف
رئيسي :عبير
بنت إبراهيم
عبد الحميد
إبراهيم
مشرف
مساعد :كرامة
بنت ثابت حسن
الشيخ
مشرف
رئيسي :كرامة
بنت ثابت حسن
الشيخ
مشرف
مساعد:
أميمة بنت
أحمد عبد
اللطيف سليمان
مشرف
رئيسي :كرامة
بنت ثابت حسن
الشيخ
مشرف
مساعد:
أميمة بنت
أحمد عبد
اللطيف سليمان
4

1435-1434

1434/6/26ه

مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()18
1434-1433
اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()19
1434-1433

1434/7/9ه
1436/2/29هـ

مناقشة :التوصية ()2
الجلسة ()6
1436-1435

1435/3/6ه

اقرار :التوصية ()1
الجلسة ()7
1435-1434

1436/3/15هـ

1435/3/6ه

مناقشة :التوصية ()6
الجلسة ()8
1436-1435
اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()7
1435-1434

1435/8/3ه

تعديل :التوصية ()3
الجلسة ()14
1435-1434

1436/4/21هـ

مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()10

لجنة المناقشة:
أ.د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
منتصر اليماني
د .رانيا بنت مصطفى كامل عبد
العال دعبس

لجنة المناقشة:
د .نهاد بنت نبيل الحسيني
أ.د .نرمين بنت عبد الرحمن عبد
الباسط

لجنة المناقشة:
أ.د .نرمين بنت عبد الرحمن عبد
الباسط د .حورية بنت عبد هللا
برأت تركستاني

لجنة المناقشة:
د .حنان بنت عبد الحليم بو
بخاري
د .نور بنت عبد الهادي حسين
الصبياني

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
1436-1435

Clothing And Textiles
”Students In Kau

عطاء بنت يوسف
سليمان تمبوسي
()1200748

دراسة مقارنة لتأثيرات
أساليب الطباعة اليابانية
(شيبوري) بالطريقة
التقليدية والرقمية على
خامات مكمالت المالبس

Comparative Study Of The
Effects Of The Japanese
)Printing Methods (Shibori
By The Traditional And The
Digital Way On Clothing
Accessories Materials

ميعاد بنت خالد محمد
الجيزاني
()1200534

فاعلية وحدة تعليمية في
تصميم ورسم األحذية
باستخدام الوسائط
المتعددة

The Effectiveness Of An
Educational Unit For
Designing Shoes By Using
Multimedia

عائشة بنت حمد بن
على السحاري
()1200481

تصميم متحف افتراضي
لألزياء التقليدية في
المملكة العربية السعودية

Designing Virtual Museum
Of Traditional Costumes In
Saudi Arabia

ليلى بنت علي حسين
السقاف
(1103889

معوقات تطوير صناعة
المالبس في المملكة

مشرف
رئيسي:
شادية بنت
صالح حسن
متولي
مشرف
مساعد:
نور بنت عبد
الهادي حسين
الصبياني
مشرف
رئيسي:
شادية بنت
صالح حسن
متولي
مشرف
مساعد:
إلهام بنت
فتحي عبد
العزيز زايد
مشرف
رئيسي :عبير
بنت إبراهيم
عبد الحميد
إبراهيم
مشرف
مساعد:
شادية بنت
صالح حسن
متولي
"رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال
5

1435/3/6ه
1437/5/7هـ

1435/3/6ه
1436/8/1هـ

1435/7/1ه

اقرار :التوصية ()3
الجلسة ()7
1435-1434
مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()7
1437-1436

لجنة المناقشة:
د.عبير بنت إبراهيم عبد الحميد
إبراهيم
أ.د .سهيلة بنت حسن عبد هللا
منتصر اليماني

اقرار :التوصية ()4
الجلسة ()7
1435-1434
مناقشة :التوصية ()1
الجلسة ()16
1436-1435

لجنة المناقشة:
د .حورية بنت عبد هللا برأت
تركستاني
د.عبير بنت إبراهيم عبد الحميد
إبراهيم

اقرار :التوصية ()1
الجلسة ()13
1435-1434

لجنة المناقشة:

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٨
١٤٣٥ -١٤٣٤

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
العربية السعودية –
دراسة تحليلية
عال بنت محمد رأفت
هاشم فيره" رقم
تسجيل (،)1200428
سميرة بنت سعد
منصور العمري
1200694
نوف بنت حسين حسن
عليوه
1200403
"االء بنت حمزة محمد
البحري" رقم تسجيل
(،)1103831
رهام بنت محمد ابراهيم
بخش" رقم تسجيل
(،)1200513
سناء بنت عبد هللا عبد
الرحمن السيامي" رقم
تسجيل ()1200658
"وعود بنت احمد عبد
القادر الياس" رقم
تسجيل (،)1300871
فاطمة بنت عمر أحمد
العمودي" رقم تسجيل
()1300970
أميرة بنت محمد مراد
سرور" رقم تسجيل
()1202893

مشكالت صناعة الثوب
الرجالي في المملكة
العربية السعودية
فاعلية برنامج تدريبي
مقترح إلكساب المهارات
األساسية لتشغيل ماكينة
الحياكة للفتيات ذوي
التوحد
العمليات اإلنتاجية للحزام
في مصنع كسوة الكعبة-
دراسة تحليلية".
فن التوريق اإلسالمي
(األرابيسك) كمصدر
للتصميم الزخرفي
لمالبس السيدات".
صياغات تشكيلية
معاصرة لمالبس السهرة
مستوحاة من المدرسة
اإلنطباعية (التأثيرية)".
"تصاميم مقترحة لزي
طالبات المرحلة
المتوسطة في مدارس
التعليم العام بالمملكة
العربية السعودية
رؤية تصميمية لمالبس
كبيرات السن بما يتالءم
مع احتياجاتهن الملبسية
صياغات تشكيلية جديدة
لعنصر الخط في المدرسة
التكعيبية وتوظيفه في
التصميم على المانيكان
بناء جدول قياسات مقترح
لألطفال من ()6 :3

"رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

إقرار :التوصية ()٣
الجلسة ()١٠
١٤٣٥ -١٤٣٤

"رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

إقرار :التوصية ()٣
الجلسة ()١٠
١٤٣٥ -١٤٣٤

"رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

إقرار :التوصية ()٣
الجلسة ()١٠
١٤٣٥ -١٤٣٤

"د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤

"د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤

"د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤

"د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤

"د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤

د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤
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رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
سنوات -دراسة تطبيقية
لمحافظة جدة".
رباب بنت حسن عمر
الزبير" رقم تسجيل
()1103832
أماني بنت عصام عبد
العزيز سردار" رقم
تسجيل (،)1300969
أروي بنت عصام عبد
العزيز سردار" رقم
تسجيل (،)1300972
كريمة بنت محمد أحمد
حبيب هللا
1201628

"إنتاج مالبس للرجال
المسنين في ضوء
المتطلبات الوظيفية
والجمالية"
بعض العوامل المؤثرة
على اداء المرأة كبائعة
في محالت المالبس
الجاهزة النسائية
بمحافظة جدة"
برنامج تدريبي مقترح
لتنمية مهارات فتيات دار
الرعاية االجتماعية في
مجال صناعة المالبس
برنامج تدريبي مقترح
لتنمية مهارات متدربات
الوحدة االنتاجية في قسم
المالبس والنسيج".

"أفنان بنت عبد هللا
عوض العمري" رقم
تسجيل (،)1300964

المعوقات التي تحد من
إقبال الطالبات لقسم
المالبس و النسيج بكلية
االقتصاد المنزلي

أفنان بنت خالد محمد
نور شربيني" رقم
تسجيل ()1300967

االستفادة من رسوم فناني
الموضة في تصميم وحدة
تعليمية مقترحة لرسم
مانيكان المرأة لتنمية
العملية االبتكارية في
مقرر تصميم األزياء
لطالبات قسم المالبس
والنسيج

د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال
Some Of The Factors
Affecting The Performance Of
Women As A Salesperson In
The Women's Clothing In
”Jeddah
The Proposed Training
Program To Develop The
Skills Of Girls Social Care
Home In The Area Of The
”Garment Industry
A Suggested Training Program
To Develop Of Trainees Skills
In The Production Unit
Department Of Clothing And
”Textile
Obstacles That Limits
Attendance Of Clothing And
Textile Department In Home
Economics
The Benefits Of Fashion
Designers Outcome Drawing
To Built An Education
Drawing Women's Mannequin
For The Development Of The
Innovative Thinking Of
Fashion Design Students In
The Department Of Clothing
”And Textiles

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()١٢
١٤٣٥ -١٤٣٤

"د .شادية بنت
صالح حسن
متولي

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٣
١٤٣٦ -١٤٣٥

"د .شادية بنت
صالح حسن
متولي

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٣
١٤٣٦ -١٤٣٥

"د .شادية بنت
صالح حسن
متولي

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٣
١٤٣٦ -١٤٣٥

د .نرمين بنت
عبد الرحمن"-

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٣
١٤٣٦ -١٤٣٥

د .نرمين بنت
عبد الرحمن"-
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إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٣
١٤٣٦ -١٤٣٥

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
دراسة مقارنة بين
األسلوب اليدوي
والبرامج ثالثية األبعاد
) (3dفي رسم النموذج
المسطح إلنتاج البنطلون
النسائي

A Comparative Study Between
The Manual Way And The
Use Of 3d Programs In
Drowning Flat Pattern For
Female Trouser

أثر بعض خامات التقوية
على مظهرية األقمشة
المختلفة المشكلة على
المانيكان

The Impact Of Some
Supported Materials On
Different Fabrics Superficial
That Draped On Dress- Stan

أثر بعض خامات التقوية
على مظهرية األقمشة
المختلفة المشكلة على
المانيكان

The Impact Of Some
Supported Materials On
Different Superficial Fabrics
Draped On Dress Stand

حليمة بنت محمد بن
مشاري الراشدي
()1202811

تصميم عرض أزياء
افتراضي باستخدام
البرامج الثالثية األبعاد

Designing A Virtual Fashion
Show Using ThreeDimensional Software

حنان بنت فائع حسن
العسيري
()1302631

استحداث تصاميم
مستوحاة من الفن
الجداري العسيري (الق ٌ
ط)

“Creation Of Designs
Inspired From The Asiri
Wall Art (Qatt) To Enrich

فداء بنت خضر بن خالد
فرج
()1300974

"إيمان بنت إبراهيم فهد
الهزاع" ()1300965

مشرف
رئيسي:
رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال
مشرف مساعد:
شادية بنت
صالح حسن
متولي
مشرف
رئيسي:د .رانيا
بنت مصطفى
كامل عبد العال
مشرف مساعد:
إلهام بنت فتحي
عبد العزيز
زايد
مشرف رئيسي
سابق :إلهام
بنت فتحي عبد
العزيز زايد
تعديل مشرف
رئيسي:
د.شادية بنت
صالح حسن
متولي
مشرف
مساعد:
أمال بنت عبد
القادر عبد هللا
باصفار
مشرف
رئيسي :عبير
بنت إبراهيم
8

1435/7/1ه
1437/5/7ه

اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()13
1435-1434
مناقشة :التوصية ()2
الجلسة ()7
1437-1436

1435/7/1ه

اقرار :التوصية ()3
الجلسة ()13
1435-1434

1436/6/18هـ

تعديل :1التوصية ()3
الجلسة ()13
1436-1435

1438/3/20هـ

لجنة المناقشة:
أ.د .عزة بنت محمد حلمي إبراهيم
سالم
د .نور بنت عبد الهادي حسين
الصبياني

لجنة المناقشة:
أ.د .نيرمين بنت عبد الرحمن عبد
الباسط محمد
أ.د .عزة بنت محمد حلمي إبراهيم
سالم

مناقشة :التوصية ()5
الجلسة ()4
1438-1437
جلنة املناقشة:
د .حنان بنت حممد سعيد عبد العزيز

1435/7/1ه
1437/8/12ه

اقرار :التوصية ()4
الجلسة ()13
1435-1434
تعديل  :1التوصية ()5
الجلسة ()12
1436

األشقر
د.عبري بنت إبراهيم عبد احلميد إبراهيم

مناقش خارجي:
د .عزة بنت حممد حلمي إبراهيم"
1436/3/15هـ

اقرار :التوصية ()1
الجلسة ()8
1436-1435

لجنة المناقشة:
د .منى محمد إبراهيم محمد

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
إلثراء جماليات الزي
النسائي

The Aesthetics Of Women's
”Dress

رنيم بنت عباس عبد
اللطيف سندي
()1402925

"القيم الجمالية والفنية
في أعمال المعماري
)(Antoni Gaudi
واإلستفادة منه في فن
التصميم
على المانيكان"

“The Inspiration By (Antoni
Gaudi) Work In Fashion
”Draping

ساره بنت عبد هللا
محمد الدوسري
()1300968

االستفادة من فن
األوريجامي في التصميم
على المانيكان باستخدام
الخامات المختلفة

The Benefits Of Origami Art
In Fashion Draping By Using
Different Fabrics

اإلستفادة من الفن
العثماني إلبتكار وحدات
زخرفية للسجاد باستخدام
برامج الحاسب اآللي

The Innovation Of
Decorative Units For
Carpets Inspired By Islamic
Art Using Computer
Programs

رنا بنت حسن رفعت
العبد هللا
()1202945

عبد الحميد
إبراهيم
مشرف
مساعد:
أميمة بنت
أحمد عبد
اللطيف سليمان
مشرف
رئيسي :أ.د.
نيرمين بنت
عبد الرحمن
عبد الباسط
محمد
مشرف
مساعد:
إلهام بنت
فتحي عبد
العزيز زايد
مشرف
رئيسي :أ.د.
نيرمين بنت
عبد الرحمن
عبد الباسط
محمد
مشرف
مساعد :د .مها
بنت عبد هللا
محمد علي
الدباغ "تعديل
بدون مشرف
مساعد.
مشرف
رئيسي :د.
حنان بنت عبد
الحليم بو
بخاري
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د .نيرمين بنت عبد الرحمن عبد .
الباسط محمد

1436/3/15هـ

اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()8
1436-1435

جلنة املناقشة:

د .إميان بنت إبراهيم بدر سركن

د.عبري بنت إبراهيم عبد احلميد إبراهيم

اقرار :التوصية ()3
الجلسة ()8
1436-1435
1436/3/15ه
1437/8/12ه
1438/3/20هـ

1436/3/15ه
1436/4/21ه

تعديل  :1التوصية ()3
الجلسة ()12
1437-1436

جلنة املناقشة:

أ.د .هناد بنت نبيل السيد احلسيين

د.عبري بنت إبراهيم عبد احلميد إبراهيم

تعديل  :2التوصية ()6
الجلسة ()4
1438-1437
اقرار :التوصية ()4
الجلسة ()8
1436-1435

د .سعدية بنت حسن ابراهيم عمار

تعديل  :1التوصية ()3
الجلسة ()10

إبراهيم

جلنة املناقشة:

د .عبري بنت إبراهيم عبد احلميد

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
1436-1435

مشرف
مساعد:
أ.د .نرمين بنت
عبد الرحمن
عبد الباسط
تعديل مشرف
رئيسي:
أ.د .نرمين بنت
عبد الرحمن
عبد الباسط
مشرف
مساعد:
د .حنان بنت
عبد الحليم بو
بخاري

"ماريا بنت عماد محمد
بشاوري"
()1400788

"تأثير نوافذ العرض على
السلوك الشرائي للسيدات
في مدينة جدة باستخدام
نظرية )“(S-O-R

فاطمة بنت حامد محمد
فقيه" برقم تسجيل
(.)1300873

"اقتراح
تصميمات
ملبسية ألطفال
فئة التوحد
باستخدام

“The Effect Of Show
Windows On Female
Consumers Shopping
Behavior In Jeddah Using
Stimuli–Organism”Response Framework

“Suggested Designs For
Autistic Children Using
”Smart Fabrics

مشرف
رئيسي:
د .مها بنت عبد
هللا محمد علي
الدباغ
مشرف
مساعد:
د .أمال بنت
عبد القادر عبد
هللا باصفار
مشرف
رئيسي:
د .أمال بنت
عبد القادر عبد
هللا باصفار
"أ.د .نرمين
بنت عبد
الرحمن عبد
الباسط
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ا اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()16
1436-1435
1436/8/1هـ
1437/8/12ه

تعديل  :1التوصية ()3
الجلسة ()12
1437-1436

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()1٣
143٦-143٥

جلنة املناقشة:

د .مها بنت عبد هللا حممد علي الدابغ
د .ثناء بنت مصطفي عارف السرحان

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
األقمشة
الذكية"
"شهد بنت محمد سعد
القحطاني" برقم تسجيل
(.)1300971

"خلود بنت زيد حامد
الشريف" برقم تسجيل
()1500425

شهد بنت عمر عبد
العزيز الثبيتي" برقم
تسجيل ()1400785

وداد بنت فيصل هنود
البالدي" برقم تسجيل
()1300870
فردوس بنت عبد هللا
أحمد بالعمش
1400783
سميرة بنت أحمد مفرح
آل شائع" برقم تسجيل
(،)1500429

""تصميمات
معاصرة متأثرة
باألسلوب الفني
للفنانة (سونيا
ديلوني)"
تحقيق التنمية
المستدامة من
خالل إعادة
تدوير مالبس
السهرة
بمعالجات
تصميمية جديدة
"اإلستلهام من
جماليات
المدرسة
التبسيطية
إلثراء التصميم
على المانيكان"
تأثير مواقع التواصل
االجتماعي (االنستقرام
– البنترست) في نشر
الثقافة الملبسية في
المجتمع السعودي
معالم مدينة مكة
المكرمة التاريخية
واإلستفادة منها في
تذكارات سياحية لدعم
مشروع صنع في مكة
"تأثير الخامة ودور
التصميم في تحقيق

“Modern Designs
Inspired By (Sonia
”Delaunay's Art

Achieve Sustainable
Development Through
Recycle Evening Wear
New Design
”Treatments
“The inspiration of
minimalist aesthetics
to enrich the designing
”on the dress form

Effectiveness of social
networking sites (InstagramPinterest) in spreading
clothing culture In Saudi
society

"أ.د .نرمين
بنت عبد
الرحمن عبد
الباسط

د .عبير
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

د .عبير
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

د .عبير
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

إقرار :التوصية ()٤
الجلسة ()٩
143٧-143٦

إقرار :التوصية ()٥
الجلسة ()٩
143٧-143٦

إقرار :التوصية ()٦
الجلسة ()٩
143٧-143٦
إقرار :التوصية ()٧
الجلسة ()٩
143٧-143٦

Tourist souvenirs of historical
landmarks In Makkah AlMukaramah city to support
”Made In Makkah Project
“THE IMPACT OF
TEXTILE AND ROLE
OF DESIGN IN
ACHIEVING

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()1٣
143٦-143٥

د .سلوى بنت
محمد أمين عبد
العزيز
طاشكندي
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إقرار :التوصية ()٣
الجلسة ()٦
143٨-143٧

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
الراحة الملبسية
لمريضات السكري"

CLOTHING COMFORT
FOR DIABETIC
”FEMALES
THE EFFECTIVENESS
OF AN EDUCATIONAL
UNIT FOR DESIGNING
PATTERN FOR
PHYSICALLY
DISABLED BY USING A
”MULTIMEDIA

د .شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم

نجود بنت عمر صالح
بن جحالن" برقم
تسجيل (.)1600686

فاعلية وحدة تعليمية
باستخدام الوسائط
المتعددة في تعليم
الطالبات رسم نماذج
متنوعة للقميص النسائي
باستخدام برنامج
(")Gerber

“The Effectiveness of an
Educational Unit Using
Multimedia TO LEARN
students pattern drawing
for Women Blouses by
Using Gerber Program

د .أميمة بنت
أحمد عبد
اللطيف سليمان

منى بنت أحمد محمد
أحمد امين" برقم
تسجيل ()1602003

" رؤية تصميمية
لمالبس المناسبات في
ضوء المظهر الجسماني
لفتيات التقزم

Vision of occasion wear
design for Dwarfism in
respect to their physical
”appearance

د .رنا بنت
فاروق أحمد
محبوب

أفنان بنت فهد محمد
جدع" برقم تسجيل
(.)1600933

"فاعلية وحدة تعليمية
لتصميم نماذج لألطفال
المعاقين حركيا باستخدام
الوسائط المتعددة"

توظيف جماليات الفن
الجداري (الجرافيتي) في
التصميم على المانيكان

“Hiring Esthetics Of Graffiti
Art To Design On The Dress
Form
Employing Esthetics Of
Graffiti Art To Design On
The Dress Form

فادية بنت مفلح صالح
الخطابي ()1402978
"جماليات فن الكتابة
على الجدران في التصميم
على المانيكان"

إقرار :التوصية ()٤
الجلسة ()٦
143٨-143٧

إقرار :التوصية ()٦
الجلسة ()٦
143٨-143٧

إقرار :التوصية ()٩
الجلسة ()٦
143٨-143٧
1437/8/12هـ
1437/11/20هـ

د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

" Aesthetics Of Graffiti Art
In The Design On The
"Mannequin

1438/2/22هـ
1439/5/11هـ
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اقرار :التوصية ()6
الجلسة ()12
1437-1436
تعديل  :1التوصية ()1
الجلسة ()1
1438-1437
تعديل  :2التوصية ()5
الجلسة ()3
1438-1437
تعديل  :3لجنة ثالثية
()20
1439-1438

لجنة المناقشة:
د .خديجة بنت روزي قشقري
د .ميراهان بنت فرج زيدان

لجنة المناقشة:

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

نوف بنت أحمد علي
الكريديس
()1503379

إيمان بنت عبد العزيز
هاشم ناظر
()1601809

مرام بنت تركي حمزه
حسن الغامدي
()1602498

عواطف احمد سالم
البشري
1701098

وضحى حسين هادي
اليامي
1601910
هيله مانع صالح
محمد حوف
1602002

أثر تطبيق نظام ""5s
السينات الخمس " على
انتاج الثوب الرجالي
بمنطقة مكة المكرمة

The Effect Of “5s” System
Implementation On The
Men’s Thobe Production In
Makkah

ر تطبيق نظام السينات
" على 5sالخمس "
بمنطقة إنتاج المالبس
المكرمة مكة
القيم الجمالية لمشغوالت
الخرز المستوحاة من
زخارف الموروث
السعودي في محافظة
الطائف واالستفادة منها
في التصميم على نموذج
القياس
استحداث تصميمات
ملبسيه مستوحاه من
جماليات فن (اإلبرو)
باستخدام برامج
الحاسب االلي
تطويع أسلوب
الهندسة العكسية في
بناء نموذج الزي
الموحد
فاعلية وحدة تعليمية
مقترحة باستخدام
ماكينة التطريز
المنزلية في تنفيذ
بعض تقنيات الحياكة

The Effect Of “5s” System
Implementation On The
Garment Production In
Makkah Region
The Aesthetic Values Of
Beads Handicrafts Inspired
By Ornamentations The
Saudi Heritage At Taif
Governorate And Benefiting
Them By Design On The
Dress Form

"وحدة تعليمية
مقترحة باستخدام
الوسائط المتعددة
إلكساب الطالبات

1437/8/12هـ
أ.د .عماد الدين
بن سيد جوهر

1437/11/20هـ
1438/2/22هـ

اقرار :التوصية ()7
الجلسة ()12
1437-1436
تعديل  :1التوصية ()1
الجلسة ()1
1438-1437
تعديل  :2التوصية ()6
الجلسة ()3
1438-1437

:لجنة المناقشة
أ.د .منال بنت عبد العزيز سيف
د .نور بنت عبد الهادي خسين
الصبياني

أ.د .نيرمين
بنت عبد
الرحمن عبد
الباسط محمد

1438/3/20هـ

Development Of Design
Clothes Inspired By The
Aesthetics Art (Ebro) Using
Computer Programs

أ.د .نيرمين
بنت عبد
الرحمن عبد
الباسط محمد

1439/4/8هـ

مناقشة :التوصية الثانية
()١٠
١٤٤٠-١٤٣٩

Adapting The Method Of
Reverse Engineering In The
Uniform Pattern Making

أ.د .عماد الدين
بن سيد جوهر

1439/4/8هـ

مناقشة :التوصية
التاسعة
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩

لجنة المناقشة:
د.شادية بنت صالح حسن متولي
سالم
د .الهام عبد العزيز محمد حسنين

مناقشة :التوصية
العاشرة
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩

لجنة المناقشة:
أ.د .رانيا بنت مصطفى كامل
عبد العال
أ.د .لمياء إبراهيم عبد الفتاح

مناقشة :التوصية الحادية
عشر
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩

لجنة المناقشة:
د.شادية بنت صالح حسن
متولي سالم
د .منال عبد العزيز محمد سيف

The Effectiveness Of A
Proposed Educational Unit
Using Home Embroidery
Machine In
Implementation Of
Some Sewing Techniques

د.شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم

1439/4/8هـ

A Proposed Educational
Unit By Using Multimedia
To Provide Students With
Packaging And Covering

أ.د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

1439/4/8هـ
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اقرار :التوصية ()7
الجلسة ()4
1438-1437

:لجنة المناقشة
د .سعدية بنت حسن ابراهيم عمار
د .عبير بنت إبراهيم عبد الحميد
إبراهيم

لجنة المناقشة:
أ.د .عماد الدين بن سيد
جوهر
أ.د .ماجدة خلف حسين أحمد

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

نسيم محمد سعد
القحطاني
1400787

ناديه علي محمد
السفري
1601712

نورة بنت حسن
حسن العمري
()1403177

نهى عوض بطاء
الجعيد " برقم
تسجيل
)(1701573

" داليا عبد الكريم
أحمد قنديل " برقم
تسجيل
()1701576

مهارات التعبئة
والتغليف في صناعة
المالبس الجاهزة
االستلهام من الفكر
التصميمي للمصمم
"بول بواريه" إلثراء
التصميم على نموذج
القياس
تصميم خط إنتاج
للمالبس التقليدية
النسائية في منطقة
مكة المكرمة إلثراء
المشاريع الصغيرة
رؤية تصميمية
لجماليات الكلف
المستوحاة من
التراث الشعبي
لمنطقة الباحة
وتوظيفها بالتصميم
على نموذج القياس
فاعلية برنامج
افتراضي تفاعلي
لدراسة المالبس
التراثية للمساهمة
في تنشيط السياحة
بالمملكة العربية
السعودية"

The Inspiration Of The
Designer’s Thought “Paul
Poirot” To Enrich The
Design On The Dress Form

"د .عبير بنت
إبراهيم عبد
الحميد إبراهيم

1438/4/17هـ

Designing Of Traditional
Apparel Production Line
In Holy Makkah Region To
Enrich The Small Business

د .أميمة بنت
أحمد عبد
اللطيف سليمان

1438/4/17هـ

Aesthetic Vision Of
Trimming On Dress Form
Design Inspired By Al Bahah
Folklore

د .إلهام بنت
فتحي عبد
العزيز زايد

1438/3/20هـ

Effectiveness of an
interactive virtual program
to study traditional
clothing
To contribute to the
revitalization of tourism in
Saudi Arabia

.د .شادية
صالح حسن
متولي سالم

مكتبة افتراضية
مقترحة لمفردات
مالبس النساء
السعوديات في ضوء
علم االنثروبومتري:

A SUGGESTED VIRTUAL
LIBRARY FOR
COMPONENTS of SAUDI
WOMEN GARMENT IN
THE LIGHT Of
ANTHROPOMETRY

" أ.د /رانيا
مصطفى كامل
دعبس

Skills In Readymade
Garment

14

مناقشة :التوصية الثانية
عشر
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩
مناقشة :التوصية
السادسة
()١٢
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()8
الجلسة ()4
1438-1437

اقرار :التوصية ()١
()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٢
()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

لجنة المناقشة:
أ.د .نرمين بنت عبد الرحمن عبد
الباسط محمد
د .منى محمد إبراهيم
لجنة المناقشة:
أ.د .رانيا بنت مصطفى كامل
عبد العال
"د .ألفت شوقي محمد منصور

لجنة المناقشة:
د .مها عبد هللا الدباغ
"د .دالل عبد هللا الشريف

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
دراسة تطبيقية على
منطقتي مكة المكرمة
والمدينة المنورة
أمل عبدهللا إبراهيم
البشري" برقم
تسجيل )
)1701574

رؤى سهيل حسن
قاضي" برقم
تسجيل
()1701577

نسرين فريد مير
السليماني " برقم
تسجيل
()1701575

انتاج مالبس
عسكرية مقترحة
باستخدام تقنيات
الكترونية حديثة
فاعلية برنامج
تدريبي قائم على
التعلم الذاتي معزز
بموقع الكتروني لرفع
وعي المستهلكين
بالموضة
المستدامة"
"كفاءة كتاب
الكتروني تفاعلي في
تعلم تصميم األزياء
الوظيفية"

" ثريا نظام الدين
إسماعيل روزي "
برقم تسجيل
()1701578

"فاعلية برنامج
تدريبي مبني على
نظرية جيلفورد
باستخدام فن التطعيم
بالصدف في التصميم
على المانيكان

مالء عبيد هللا
حسين القرافي"
برقم تسجيل
()1801204

فاعلية مختبر
افتراضي لتنمية
مخرجات مقرر
كيمياء النسيج لدى
طالبات قسم المالبس
والنسيج"

(APPLIED ON MAKKAH
)AND AL MADINAH

The Production of proposed
military uniforms using
recent electronic technology
"The Effectiveness of a SelfPaced Training Program
Enhanced With an Online
Website to Raise Consumer
Awareness of Sustainability
"Fashion

The Efficiency of an
Interactive E-book in
Learning Functional
”Garments Design
The Effectiveness of a
Training Program Based on
Gilford's Theory Using the
Art of Inlaying Mother of
Pearl in Design on the Dress
”Form
The Effectiveness of
Virtual Laboratory to
Develop the Outcomes of
"the Textile
" Chemistry Course for
the Clothing and Textile
Department's Students

اقرار :التوصية ()٣
أ.د .عماد الدين
سيد جوهر

()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٤
د.ميراهان فرج
عرابي

()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

د .ميراهان
فرج عرابي

د .عبير
إبراهيم عبد
الحميد

د .إلهام بنت
نور احمد
مقصود

15

اقرار :التوصية ()٣
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٦
()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

إيمان عبد الرحمن
سليمان األحمدي"
برقم تسجيل
()1801213

"شذى علي عمر
العامودي" برقم
تسجيل
(1801003

خولة منصور
محمد النقيب"
برقم تسجيل
()1801164

هدى محمد صالح
الحازمي" برقم
تسجيل
()1801091

زكية عبدالرزاق
عبدالشكور
حلواني" برقم
تسجيل
(1801236

المعالجة الرقمية
لرسوم أطفال التوحد
لالستفادة منها في
تصميم االقمشة
المطبوعة لمالبس
األطفال"
"كفاءة األداء الوظيفي
للزي الرياضي لطالبات
المدارس بمنطقة مكة
المكرمة لتحسين جودة
المنتج"
"فعالية برنامج تعليمي
بتقنية الواقع المعزز
في تحصيل مهارات
ومعارف رسم النموذج
النسائي لطالبات
المالبس والنسيج"
الدوافع االستهالكية
واالشباعات المتحققة
لمتابعي العالمات
التجارية الفاخرة عبر
وسائل االعالم
االجتماعي
في المملكة العربية
السعودية"
معوقات استخدام
الثروة البتروكيميائية
في صناعة األلياف
والمنسوجات
الملبسية بمصانع
المملكة العربية
السعودية

“Digital Processing of
Autistic Children's
Drawings to Make Use of
of "them in the Design
Printed Fabrics for
Children

" أ.د .نرمين
بنت عبد
الرحمن عبد
الباسط محمد

“The efficiency of the
performance of sports
uniforms for school girls in
Makkah Region to improve
”product quality

د .نور بنت
عبدالهادي
حسين
الصبياني

“The Effectiveness of an
Educational program using
Augmented Reality to
obtain Skills and
Knowledge in drawing
Women’s Patterns for
Cloths and Textile
”Students

د .نور بنت
عبدالهادي
حسين
الصبياني

"Consumer Motivations and
the Gratification Achieved
of Followers for Luxury
Brands across the Social
"Media in Saudi Arabia

Constraints of using
Petrochemical Fibers and
Fashion Textile in Saudi
”Arabian Factories

د .أماني بنت
عدنان محمد
عقيل

د .مها بنت عبد
هللا محمد علي
الدباغ
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اقرار :التوصية ()٧
()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٨
()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٩
()٦
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٤
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٥
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩

لجنة المناقشة:
أ.د .ياسر محمد عيد حسن
أ.د .عماد الدين سيد جوهر

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

هناء هليل صالح
الجهني" برقم
تسجيل
()1602722

مروج فيصل حسن
حلمي" برقم
تسجيل
()1801019
نبراس إبراهيم
عيسى" برقم
تسجيل
()1801448
بسمة عبدالحميد
حامد الجحدلي "
برقم تسجيل
() 1800414

حمده عايد صياح
الرويلي" برقم
تسجيل ()1801374

االستدامة في
المالبس كمفهوم لدى
المستهلك السعودي
للحفاظ على البيئة
(دراسة حالة مواقع
التواصل االجتماعي
لتوعية المستهلك
باالستدامة
استخدام الكاميرا
الحرارية لدعم انتاج
مالبس رياضية مالئمة
”للمرأة السعودية"
معالجة النسيج القطني
المخلوط بالمواد
الطبيعية الطاردة
”للحشرات"
خصائص الراحة
للزي
الحرارية
ّ
الرياضي لطالبات
المرحلة اإلبتدائية

الفسيفساء الدقيقة"
لتنمية المهارات الفنية
لألرامل كمدخل للمشاريع
الصغيرة بالمجتمع
السعودي"

Clothing Sustainability
Concept for the Saudi
Consumer within the
Preservation of the
Environment
Case Study of Social
Network for Consumer
Awareness of Environmental
Sustainability

د .مها بنت عبد
هللا محمد علي
الدباغ

Using Thermal Camera to
Support the Production of
Sportswear That Suitable
for Saudi Women

د .سلوى بنت
محمد أمين
طاشكندي

“Treating Cotton Blend
Fabric by using Natural
”Repellents of Insects
Thermal Comfort
Properties oF Sportswear
Uniform For Girls Students
”in Elementary School
EFFECTIVENESS OF A
TRAINING PROGRAM IN
THE DESIGN OF
CLOTHING
ACCESSORIES USING
""MICRO-MOSAIC ART
TO DEVELOP A
TECHNICAL SKILLS OF
WIDOWS AS
INTRODUCTION TO
SMALL PROJECTS IN
”SAUDI SOCIETY

د .سلوى بنت
محمد أمين
طاشكندي
د .رنا بنت
فاروق أحمد
محبوب

أ.د .نرمين بنت
عبد الرحمن
عبد الباسط
محمد
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اقرار :التوصية ()٦
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٧
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩
اقرار :التوصية ()٨
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩
اقرار :التوصية ()٩
()٧
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()١
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
فاطمة أحمد سعيد
الشمراني" برقم
تسجيل ()1801478

توظيف علم
األرجونومكس في تصميم
حقائب ذكية لتفي
بالمتطلبات الوظيفية
للحجاج والمعتمرين

"أفنان عبد هللا
عوض العمري"
برقم تسجيل
(1801377

برنامج للتنبؤ االحصائي
بقابلية حياكة االقمشة
المقاومة للحرارة

مها طالب الزهراني"
برقم تسجيل
()1801476

أثر تطبيق استراتيجية
التصنيع الرشيق على
العمليات اإلنتاجية
بمصانع المالبس
الجاهزة"

ساره عيد حملوس
الدعدي"
برقم تسجيل
()1800979

تأثير االستدامة
االقتصادية في مصانع
المالبس على التحديات
االقتصادية بالمملكة
العربية السعودية"

"شهد إبراهيم عمر
بدر" برقم تسجيل
()1800409

استخدام ألياف النخل
لتطوير تراكيب نسجية
مستدامة ألقمشة المالبس

منيرة حسين خان
حيدر جان" برقم
تسجيل
(،)1801408

االستدامة في معاملة
األقمشة المطبوعة رقميا
إلنتاج بعض المالبس
التقليدية بالمملكة العربية

“USING ERGONOMICS IN
SMART BAG DESIGNS TO
CONFORM THE
FUNCTIONAL
REQUIREMENTS OF
PILGRIMS
A STATISTICAL
PREDICTING PROGRAM
FOR THE ABILITY OF
SEWING THERMAL
PROTECTIVE FABRICS
EFFECT OF LEAN
MANUFACTURING
STRATEGY
IMPLEMENTATION ON
THE PRODUCTION
PROCESSES IN THE
READY MADE
GARMENTS FACTORIES
IMPACT OF ECONOMIC
SUSTAINABILITY IN
APPAREL FACTORIES ON
ECONOMIC
CHALLENGES IN SAUDI
”ARABIA
THE USE OF PALM'S
LEAF FOR DEVELOPING
SUSTAINABLE TEXTILES
COMPOSITIONS FOR
”APPAREL FABRICS
THE SUSTAINABILITY IN
DIGITAL PRINTED
FABRICS TO CREATE
SOME OF THE
TRADITIONAL

.د .نرمين بنت
عبد الرحمن
عبد الباسط
محمد
أ.د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

اقرار :التوصية ()٢
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩
اقرار :التوصية ()٣
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩

اقرار :التوصية ()٤
.د .عماد الدين
بن سيد جوهر

()١١
١٤٤٠-١٤٣٩
اقرار :التوصية ()٨

د .آمال بنت
عبدالقادر
عبدهللا باصفار

()١١
١٤٤٠-١٤٣٩

د .رنا بنت
فاروق أحمد
محبوب

اقرار :التوصية ()٧
()١١
١٤٤٠-١٤٣٩
اقرار :التوصية ()٦

د .شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم

()١١
١٤٤٠-١٤٣٩
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رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
السعودية في مصانع
المالبس الجاهزة"

"أمل بنت محمد
عبد هللا الشهري"
()1500433

"منى
بنت فهد محمد
الغامدي"
()1460510

"آمال بنت حمود عودة
العديني" ()1601843

"فاطمة بنت وصال
سويعد الزنبقي"
()1601830

CLOTHING AT KINGDOM
OF SAUDI ARABIA IN
”GARMENT FACTORIES
اقرار :التوصية ()2
الجلسة ()5

االستفادة من
جماليات األزياء
التقليدية الرجالية
بمنطقة عسير في
استحداث تصاميم
رجالية باستخدام
الحاسب اآللي

Using The Traditional Male
Fashion Aesthetics In Asir
Region To Innovate Modern
Male Designs By Computer

استلهام تصميمات
طباعة رقمية من
القيم الجمالية للفن
التشكيلي السعودي
وتوظيفها في تصميم
األزياء على نموذج
القياس

Applying Digital Printing
Designs On Dress Form
Inspired By The Aesthetic
Values Of The Saudi
Graphic Art

فاعلية وحدة تعليمية
قائمة علي التعلم المدمج
إلكساب المعارف و
المهارات األساسية
لتقنيات حياكة المالبس
بالكلية التقنية للبنات
بجدة
تصميم نماذج تجارية
للمالبس التقليدية في
منطقة مكة المكرمة
بالمملكة العربية
السعودية

د .نور عبد
الهادي
الصبياني

1438-1437
1438/4/5هـ
مناقشة :التوصية ()٥
الجلسة ()٦

لجنة المناقشة:
د.نرمين بنت عبد الرحمن عبد
الباسط محمد
أ.د .لمياء بنت إبراهيم أحمد عبد
الفتاح

١٤٤١-١٤٤٠

Effectiveness Of An
Educational Unit Which
Based On Blended Learning
For The Acquisition Of Basic
Knowledge And Skills Of
Clothing Sewing Techniques
At The Technical College
For Girls In Jeddah
Designing Commercial
Patterns Of Traditional
Clothing Of The Mecca
Region In Saudi Arabia

د .نور عبد
الهادي
الصبياني

د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

1438/4/5هـ

1438-1437

1438/4/5هـ
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اقرار :التوصية ()4
الجلسة ()5

لجنة المناقشة:

1438-1437
1438/4/5هـ

د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

اقرار :التوصية ()3
الجلسة ()5

لجنة المناقشة:
د .عفت بنت عبد هللا محمد فدعق
د .عبير بنت إبراهيم عبد الحميد
إبراهيم

اقرار :التوصية ()5
الجلسة ()5
1438-1437

1439/6/11ه

لجنة المناقشة:

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
The Design Of Ready Made
Patterns For The Production
Of Conventional Clothing In
”The Holy Mecca Region

1439/8/7هـ

تعديل عنوان :ثالثية
()25
1439-1438

تصميم نماذج جاهزة
إلنتاج المالبس التقليدية
بمنطقة مكة المكرمة

مناقشة :التوصية ()7
الجلسة ()10
1439-1438

"إكرام بنت حسن
عثمان العمري"
()1602232

فاعلية برنامج تدريبي
إلكساب مهارات فن
الكروشية كمساعد في
عالج مرضى االكتئاب

The Effect Of A Training
Program On The Acquisition
Of Crochet Skills As An Aide
For The Treatment Of
Patients With Depression

د .رانيا بنت
مصطفى كامل
عبد العال

"آمنة بنت يحي عبد
هللا حموه" برقم تسجيل
()1602239

محاكاة بعض غرز
وزخارف التطريز
التقليدية بالمملكة العربية
السعودية بغرز التطريز
اآللي وتوظيفها في
المشاريع الصغيرة

Simulate Saudi Arabia
Traditional Embroidery
Stitches And Motifs By Using
Automatic Embroidery
Machines For Small Projects

د .شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم

"زينب بنت رزيق
سويهر السلمي"
()1600395

فاعلية برنامج تعليمي
لمعارف و مهارات رسم
""Pattern Magic
باستخدام الوسائط
المتعددة

Effectiveness Of An
Educational Program For
Knowledge And Skills Of
Drawing “Pattern Magic” By
Using Multi-Media

د .شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم
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1438/4/5هـ

اقرار :التوصية ()6
الجلسة ()5
1438-1437

1438/4/5هـ

1438/4/5هـ
1439/8/7هـ

اقرار :التوصية ()7
الجلسة ()5
1438-1437
اقرار :التوصية ()8
الجلسة ()5
1438-1437
مناقشة :التوصية ()8
الجلسة ()10
1439-1438

جلنة املناقشة:

د .ملياء بنت إبراهيم امحد عبد الفتاح

د .شادية بنت صالح حسن متويل سامل
جلنة املناقشة:

أ.د .عزة بنت حممد حلمي إبراهيم سالم
د .عبري بنت إبراهيم عبد احلميد إبراهيم
جلنة املناقشة:

د .جيهان بنت فهمي مصطفى يوسف
.د .رانيا بنت مصطفى كامل عبد العال

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم
"عهود بنت راجح
عيسى معدي "
()1600396

"فاعلية استخدام
الممارسة المستدامة
( )Zero-Wasteفي
صناعة المالبس الجاهزة
بالمملكة العربية
السعودية"

"إيمان بنت خالد نعمان
اليمني"
()1500426

أفنان بنت عبداإلله
عبدهللا اللهيبي
(.)1500430

مها بنت عبد الحليم
رضوي (.(1801407

رضيه بنت علي محمد
الكاف
(.)1802195

رزان بنت محمد
الغامدي (.)1900845

“The Effectiveness Of Using
Sustainable Practice Of
(Zero-Waste) In Garment
”Industry In Saudi Arabia

د .شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم

1438/4/5هـ

اقرار :التوصية ()9
الجلسة ()5
1438-1437

توظيف األقمشة المضادة
للبكتيريا في تصميم
وتنفيذ مالبس لمرحلة
رياض األطفال

Using Anti-Bacterial Fabrics
In The Designing And
Making Of Kindergarten
Clothes

د .سلوى بنت
محمد أمين عبد
العزيز
طاشكندي

1438/4/5هـ
١٤٤١ه

اقرار :التوصية ()10
الجلسة ()5
1438-1437

المتطلبات الوظيفية لزي
عمال الكي في مصانع
المالبس الجاهزة وأثرها
على تحسين اآلداء

Functional Requirements
For Ironing Workers
Uniform In Readymade
Garments Factories And Its
Effect On Performance
Improvement

أ.د .عماد الدين
بن سيد جوهر

Designing A Virtual Painting
Gallery For The Artist
Abdulhaleem Radwi As An
Inspiration Source For
”Fashion Design

أ.د .نيرمين
بنت عبد
الرحمن عبد
الباسط محمد

Designing A Virtual Factory
Based On The Rules Of
Human Engineering
(Ergonomics) In Apparel
Manufacturing

د .شادية بنت
صالح حسن
متولي سالم

The Effect Of Fashion Ethic
Awareness On Saudi
Consumer Purchasing
”Decision

د .أماني عقيل

تصميم معرض افتراضي
ألعمال الفنان التشكيلي
عبد الحليم رضوى
كمصدر لالستلهام في فن
تصميم األزياء"
تصميم مصنع افتراضي
قائم على قواعد الهندسة
البشرية
(االرجونوميكس) في
تصنيع المالبس

"تأثير الوعي بأخالقيات
صناعة األزياء على قرار
الشراء لدى المستهلك
السعودي"
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١٤٤١ه

مناقشة :التوصية ()٤
الجلسة ()٦
١٤٤١-١٤٤٠

إقرار :التوصية ()١
الجلسة ()٧
١٤٤١-١٤٤٠

إقرار :التوصية ()٢
الجلسة ()٧
١٤٤١-١٤٤٠

إقرار :التوصية ()٣
الجلسة ()٧
١٤٤١-١٤٤٠

جلنة املناقشة:

أ.د .سوسن بنت عبد اللطيف رزق
أ.د .عماد الدين بن سيد جوهر
جلنة املناقشة:

د .مىن بنت إبراهيم حجي
د .اهلام بنت نور مقصود

لجنة المناقشة:
" د .نور بنت عبدالهادي حسين
الصبياني
"أ.د .عزة محمد حلمي سالم

رسائل املاجستري املسجلة ابلقسم

غيداء بنت عبد هللا
النهاري (.)1900768

تدريب السجينات على
مهارات التطريز اليدوي
وتأثيره على السلوك:
دراسة حالة في سجن
ذهبان النسائي بجدة

The Embroidery Training
Impact On Female Prisoners
Behaviour: Case Study In
Thahban Prison In Jeddah

د .أماني عقيل

إسراء بنت عبد هللا
باقازي (.)1900844

"تصاميم مقترحة لزي
موحد لموظفات المبيعات
في متاجر المالبس
النسائية بمدينة جدة"

Proposed Designs For
Saleswomen
Uniform In Apparel Stores
”In Jeddah

د .الهام
مقصود

"ليان بنت خالد
الزنبقي
).(١٩٠٠٧٧١

وئام بنت عمر عبد
الرحمن الثقفي
(.)1900766

تأنيث الوظائف في متاجر
األزياء وتأثيره على
قرارات الشراء لدى
المستهلك بمدينة جدة".

" تمكين المرأة السعودية
في ضوء رؤية 2030
وتأثيرها اإليجابي على
أداء سيدات األعمال
بمجال األزياء بمدينة
جدة"

“The Feminization Of The
Salesperson On Consumer
Buying Decision In Jeddah

" Empowering Saudi
Women Within The 2030
Vision And Its Positive
Impact On Female
Entrepreneurs Performance
"In Jeddah

د .امال باصفار

د .امال باصفار
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إقرار :التوصية ()٤
الجلسة (-١٤٤٠ )٧
١٤٤١
إقرار :التوصية ()٥
الجلسة (-١٤٤٠ )٧
١٤٤١

إقرار :التوصية ()٦
الجلسة (-١٤٤٠ )٧
١٤٤١

إقرار :التوصية ()٧
الجلسة (-١٤٤٠ )٧
١٤٤١

