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 خلفية البحث:

ترجع أصول الفكر السٌرٌالى فى مصر إلى اإلكتشاؾ والتؤسٌس لعالم جدٌد من التصورات الالواقعٌة واألشكال الحٌوٌة، 

والؽنٌة، وتحوٌل وتؽٌٌر مستمر للمؤلوؾ عن طرٌق قوى حٌوٌة. والفنانٌن السٌرٌالٌٌن المصرٌٌن هدفهم استخدام وسٌلة 

اذ لمحتوٌات الالشعور؛ فمنهم من استخدم عالم الرموز والعالمات واألشكال ومثلت بذلك لؽة، ومنهم من تمكنهم من النف

استطاع أن ٌكشؾ أهمٌة استخدام التقنٌات الملمسٌة القرٌبة الشبه من التصوٌر الفوتوؼرافى سواء كان فى العناصر 

 الطبٌعٌة أو الخٌالٌة.

 مشكلة البحث:• 
 بحث فى التساإل التالى:ٌمكن صٌاؼة مشكلة ال  

 هدف البحث:• 

ٌهدؾ البحث إلى تطوٌع األسالٌب التشكٌلٌة اللونٌة والملمسٌة والشكلٌة لبعض فنانى السٌرٌالٌة المصرٌة، إلستحداث     

وابتكار تصمٌمات طباعٌة لمكمالت مالبس السٌدات، وتقدٌم دراسة تحلٌلٌة لبعض الُنظم واإلتجاهات الخاصة بها، لتحقٌق 

 أبعاد جدٌدة فى الفكر التجرٌبى باستخدام بعض برامج الكمبٌوتر المتخصصة فى هذا المجال.

 خطوات البحث اإلجرائية:• 

 الدراسة التحلٌلٌة الفنٌة لمختارات من أعمال بعض فنانى السٌرالٌة المصرٌة. -

 أنماط التصمٌم الطباعى لمكمالت مالبس السٌدات. -

 الوسٌلة التطبٌقٌة. -

 مٌمات الطباعٌة )التجربة الذاتٌة للدارسة(. التص -

السٌرٌالٌة المصرٌة، قٌم المالمس السطحٌة، القٌم الشكلٌة، القٌم اللونٌة، التصمٌم الطباعى، مكمالت  الكلمات المفتاحية:• 

 مالبس السٌدات.
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Abstract: 

The Origins of Surrealist thought in Egypt back to the discovery and establishment of a new 

world of perceptions unrealism vital forms, rich, and the conversion of continuous change and 

power through the vital forces. Egyptian surrealists aim to use a means to force the contents of 

the subconscious; some of them use the world of symbols and signs and forms so represented 

the language, could detect the importance of using the texture techniques close analogy of 

photography, whether in the natural elements or fairy tales. 

• The research problem: 

     The research problem can be formulated in the following question 

How to take advantage of the structural foundations of constructivist movement Egyptian 

Movement surrealists characters through the work of some of its artists (Abdul Hadi al-Jazzar, 

Hamed Nada, Samir Rafie) to achieve innovative entrances to develop systems and new 

directions Printing designs for ladies modern typographical manner. 

• The goal of the search: 

     Research aims to adapt the methods the touch and tonal and formal fine for some Egyptian 

surrealistic artists To innovating and originality typographic designs for integrant of clothes 

sovereign and do Presentation of study analytic for some composition and the relative to its 

directions To achieve new dimensions in the pilot thought of using some computer programs 

specialized in this area 

• Procedural steps of the searching: 

- The analytic study the technician for selected from works of some Egyptian surrealist artists. 

-  Manners of the printing design for women integrant sovereign clothes. 

- The Applied means. 

- The Printing designs (The self-study experience). 

• Keywords:  
Surrealistic Egyptian Surrealism, The values of surface Toucher, Formal Values, Chromatic 

Values,  printing design, Women's clothes Supplements. 

 

 خلفية البحث:

ا، وتوالت الحركات واإلتجاهات الفنٌة التشكٌلٌة فى الؽرب فظهرت الحركة الطبٌعبٌة تعددت المذاهب الفنٌة فى أوروب    

والحركة الواقعٌة، وألول مرة فى تارٌخ الفنون التشكٌلٌة نجد مفهوم الفن ٌخضع لتؤثٌر العلم واإلكتشافات الحدٌثة حٌث 

شر أضوائه بسرعة إلى المذاهب والحركات العلماء ٌبحثون فى عالقة الضوء باأللوان ، فٌظهر المذهب التؤثٌرى وتنت

الفنٌة حتى ظهرت عدة مذاهب جدٌدة منها مذهب التكعٌبٌة و التعبٌرٌة والوحشٌة وإختتمت تلك المذاهب والحركات 

 واإلتجاهات الفنٌة التشكٌلٌة بإتجاه السٌرٌالٌة.

كة، فقد وجد من األفكار الخٌالٌة مإسس هذة الحر هو(Sigmund Freud)1  وٌعتبر العالم النفسى "سٌجموند فروٌد"

مالذاً للخروج من تعقٌدات الحٌاة ومتناقضاتها، وبدأت تنتشر هذه الحركة بٌن المثقفٌن والُكّتاب والفنانٌن التشكٌلٌٌن، 

وُتعتبر نظرٌاته هى أساس الفكر السٌرٌالى، وٌبتدع السٌرٌالٌون رموزهم من عالم اإلنسان أو الحٌوان أو النباتات أو 

 كائنات البحرٌة.ال

                                           
1
(: غجيت أػصبة ٔيؼبنظ َفطٗ ٔػبنى فيطيٕنٕعٗ ًَطبٖٔ، إظبفخ إنٗ 1939ضجزًجر  23 -1856يبيٕ  6) Sigmund Freudضيغًَٕذ فرٔيذ  - 

ًّق فٗ دراضخ ٔرحهيم انكضير يٍ انًظبْر انزٗ رؤصر ػهٗ ضهٕك اإلَطبٌ ٔحيبرّ. اشزُٓر ثزطٕير َظريبد انزحهيم انُفطٗ ٔغُرقّ  كَّٕ فيهطٕفبً. رؼ

ط زٗ رؼذ انُٕاح ألضبنيت انطت انُفطٗ انحذيش انزٗ رؼزًذ ػهٗ رحّذس انًريط ػٍ يشبكهّ دٌٔ أٖ ػٕائق. ٔقذ ضبًْذ َظريبرّ ٔأثحبصّ فٗ ػالٔان

 انؼذيذ يٍ األيراض انُفطيخ ٔفٗ رفطير ضهٕكيبد انًغزًؼبد ٔانضقبفبد انًزُٕػخ.
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 ويمكن تقسيم أسلوب اإلتجاه السيريالى من حيث التقنية إلى محورين :

 ٌعتمد على التصوٌر الدقٌق القرٌب الشبه من الفوتوؼرافٌا سواء فى العناصر الطبٌعٌة أو الخٌالٌة ،  المحور األول :

 لسٌرٌالٌة وهو )مزج الواقع بالالواقع(.وٌجمع هذا النوع بٌن الواقع و الخٌال فى لوحة واحدة تحقق الهدؾ األول ل

 ٌعتمد هذا األسلوب على البعد عن الواقع نهائٌاً واإلقتراب من التجرٌدٌة و الرمزٌة، وٌهدؾ الفنان فٌه المحور الثانى :

 إلى إطالق عنان خٌاله بدون التقٌد بالعقل الواعى.

فظهرت فى مصر بلد  الٌات المتحدة وأوروبا وإتسع إنتشارهاولقد إمتدت هذه الحركات واإلتجاهات الفنٌة التشكٌلٌة إلى الو

وتعد تٌار مإثر وهام فى حٌاة مصر السٌاسٌة والثقافٌة  الحضارات القدٌمة مع أول بٌان للسٌرٌالٌة على ٌد )جورج حنٌن(،

ناسب مع ما قدمهه مبهدعوها الحدٌثة، وعلى الرؼم من أهمٌتها إال أنها لم تلق إهتماماً من المإرخٌن والنقاد بالصورة التى تت

 من إنجازات وأعمال فنٌة خالدة ورائعة.

وترجع أصول الفكر السٌرٌالى فى مصر إلى التصورات الحالمة والالواقعٌة فى الفن المصرى القدٌم الذى ٌجمع بٌن 

ن القبطى، عناصر متباعدة فى الشكل، والمضمون مثل الطٌور ذات الرأس اآلدمى. وكذلك اإلتجاهات الرمزٌة فى الف

وأٌضاً فى الفن اإلسالمى المتمثل فى بعض الموضوعات واألساطٌر كالبراق وهو حصان له جناحان. كل هذه العناصر 

كانت لها أكبر األثر فى الفنون الرمزٌة التى تستمد موضوعاتها من صور األحالم والتى كانت مصدر إٌحاء للمذاهب 

رن العشرٌن وبخاصة المذهب السٌرٌالى، وتموج مصر بحركات ثقافٌة حٌة الرمزٌة والحركات والجماعات الفنٌة فى الق

 2من اإلتجاهات التى كّونت جزءاً من الحٌاة الثقافٌة العالمٌة فى نهاٌة العصر الذهبى.

، عنهدما كهّون )جهورج حنهٌن( مهع بعهض أصهدقائه جماعهة "الفهن 1939ٌنهاٌر  9تؤسست الجماعة السٌرٌالٌة فى مصر فى 

اء فهههى قههرار تؤسٌسههها أنهههها تكونههت للهههدفاع عههن حرٌههة الفهههن، والثقافههة، ونشههر المإلفهههات الحدٌثههة، وإلقهههاء والحرٌههة" وجهه

 3المحاضرات، وإٌقاؾ الشباب المصرى على الحركات األدبٌة والفنٌة واإلجتماعٌة فى العالم.

ك علهى رسهومه وتصهوٌره، ففهى وٌعتبر )رمسٌس ٌونان( من أوائل من تٌقنوا بؤهمٌة عالم الالوعى كمنبع للفنهان وطّبهق ذله

لوحاته األولى نجد اقتراباً من تكوٌنات )سلفادور دالى(، وانضم إلٌهم العدٌد من الفنانٌن المصرٌٌن واألجانب وعلى رأسهم 

 )كامل التلمسانى( و )فإاد كامل(.

ز النمطٌة التهى طالهت مئهات والسٌرٌالٌة فى مصر استطاعت أن تحرك الركود الذى كان سائداً فى الثقافة العربٌة، وأن ته 

حامهد   -السنٌن دون تؽٌٌر، وما ٌزال تؤثٌرها مقروء فى أعمال الجٌل التالى الذٌن ٌؤتى علهى رأسههم: عبهد الههادى الجهزار 

 سمٌر رافع.  –ندا 

ن ومن هنا جهاءت فكهرة البحهث؛ وههى دراسهة البنهاء التشهكٌلى إلتجهاه السهٌرٌالٌة المصهرٌة مهن خهالل أعمهال بعهض الفنهانٌ

التشكٌلٌٌن المصرٌٌن: )عبد الهادى الجزار ، حامد ندا ، سمٌر رافع(، وذلك عن طرٌق دراسهة فنٌهة تحلٌلٌهة إلدراك وتفّههم 

وإستخالص القوانٌن و الُنظم الجمالٌة البنائٌة الفنٌة من الملمس والشكل واللون وتحقق الوحهدة و التنهوع واإلتهزان فهى بنهاء 

 أعمالهم .

 ظم إتجاهات مكمالت مالبس السٌدات ٌمكن إستحداث نظم وإتجاهات حدٌثة ومبتكرة لتلك المكمالت .وبدراسة وتحلٌل و ن

إن تصههمٌم األزٌههاء عامههة وتصههمٌمات مكمههالت مالبههس السههٌدات قههد تتههؤثر إلههى حههد كبٌههر بفكههر المصههمم وتتطههور علههى مههر 

 ات. العصور بما ٌضفٌه المصمم من جدٌد وما ٌتطلبه العصر من إلتزامات وإستحداث

                                           
2
 -عبيؼخ حهٕاٌ -كهيخ اإلقزصبد انًُسنٗ -رضبنخ دكزٕراح -يخ ٔثيٍ رصًيى األزيبءيطرٖ يؼٕض ػيطٗ أحًذ: دراضخ انؼالقخ ثيٍ انًذارش انفُ - 

 .66ص - 1995
3
 .31ص -1998 -انقبْرح -يكزجخ األضرح -انٓيئخ انًصريخ انؼبيخ نهكزبة -ضًير غريت: انطيريبنيخ فٗ يصر - 
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لذا ٌتجه البحهث إلهى التحلٌهل واإلسهتدالل لهتجهاه السهٌرٌالى المصهرى المسهتوحى مهن قهٌم المالمهس السهطحٌة للفنهان )عبهد 

الهادى الجزار(، والقٌم اللونٌة للفنان )حامد ندا(، والقٌم الشهكلٌة للفنهان )سهمٌر رافهع( وذلهك بالتجرٌهب مهن خهالل اسهتخدام 

فة، كؤبعاد جمالٌة إلبتكهار تصهمٌمات طباعٌهة ألقمشهة مكمهالت مالبهس السهٌدات بطرٌقهة الحذؾ والتعدٌل والتولٌؾ واإلضا

 طباعٌة حدٌثة.

 

 مشكلة البحـث :

 يمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤل التالى:

حامد المصرٌة من خالل أعمال بعض فنانٌها )عبد الهادى الجزار،  السٌرٌالٌة كٌفٌة اإلستفادة من األسس البنائٌة للحركة° 

ندا، سمٌر رافع( لتحقٌق مداخل إبداعٌة مبتكرة، وإلستحداث ُنظم واتجاهات جدٌدة للتصهمٌمات الطباعٌهة لمكمهالت مالبهس 

 السٌدات بطرٌقة طباعٌة حدٌثة قد ُتثرى الذوق المصرى.

 أهمية البحث:

 خالل:هذا البحث محاولة إلثراء مجال التصمٌمات الطباعٌة ألقمشة مكمالت مالبس السٌدات من 

من اتجاه السهٌرٌالٌة المصهرٌة فهى مجهال تصهمٌم طباعهة المنسهوجات بصهفة عامهة وتصهمٌم  طرح رإٌة جدٌدة لهستفادة° 

 طباعة مكمالت مالبس السٌدات بصفة خاصة.

ادة المساهمة فى إثراء فكر المصمم من خالل تقدٌم دراسة تحلٌلٌة فنٌة لعدد من فنانى الحركة السٌرٌالٌة المصرٌة لهستف° 

 منها فى استحداث ُنظم واتجاهات موضة مصرٌة للتصمٌمات الطباعٌة المستمدة منها.

ٌسهم البحث فى رفع القٌمة الفنٌة للتصمٌم الطباعى ألقمشة مكمالت مالبس السٌدات من خالل القٌم الفنٌة الشكلٌة والفنٌة ° 

 للسٌرٌالٌة المصرٌة.

 حمله من قٌم شكلٌة وفنٌة إلثراء فن تصمٌم طباعة المنسوجات. تؤكٌد العالقة بٌن الفنون التشكٌلٌة بما ت° 

 فروض البحث:

 ٌفترض البحث أن:

هناك عالقة إٌجابٌة بٌن دراسة البناء التشكٌلى للحركهة السهٌرٌالٌة المصهرٌة كمصهدر لتفعٌهل واسهتحداث ُنظهم واتجاههات ° 

 جدٌدة للتصمٌمات الطباعٌة ألقمشة مكمالت مالبس السٌدات.

اإلستفادة من األعمال الفنٌة لهبعض فنهانى الحركهة السهٌرٌالٌة )سهمٌر رافهع، حامهد نهدا، عبهد الههادى الجهزار(، ومها ٌمكن ° 

تحمله أعمالهم من تفّرد، وتعدد أسالٌبهم التشكٌلٌة والتصمٌمٌة والتى لها من الثراء التشكٌلى والتنوع مها ٌتهٌم مهن تطوٌعهها 

 فى مجال تصمٌم أقمشة مكمالت السٌدات.

 التقنٌات الرقمٌة فى التصمٌم والتطبٌق قد ُتثرى التصمٌمات الطباعٌة ألقمشة مكمالت مالبس السٌدات. استخدام °

 أهداف البحث:

تطوٌههع تنههوع األسههالٌب التشههكٌلٌة اللونٌههة والملمسههٌة والتصههمٌمٌة لعههدد مههن فنههانى الحركههة السههٌرٌالٌة المصههرٌة إلبتكههار ° 

 بس السٌدات.تصمٌمات طباعٌة ألقمشة مكمالت مال

التوصل إلى استحداث قٌم شكلٌة جدٌدة ومبتكرة من خالل اإلستلهام من القٌم الشكلٌة لبعض أعمال الفنان )سمٌر رافهع(، ° 

والقٌم اللونٌة من الفنان )حامد ندا(، والقٌم الملمسٌة من الفنهان )عبهد الههادى الجهزار(، وذلهك بمها تحتهوى مهن أبعهاد جمالٌهة 

 تصمٌم أقمشة مكمالت مالبس السٌدات. وتشكٌلٌة قد ُتثرى
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دراسههة علمٌههة تحلٌلٌههة لههبعض ُنظههم واتجاهههات تصههمٌم مكمههالت مالبههس السههٌدات إلسههتحداث تصههمٌمات مبتكههرة فههى هههذا ° 

 المجال.

ابتكار مجموعة من التصمٌمات الطباعٌة ألقمشة مكمالت مالبس السٌدات لتحقٌق أبعاد جدٌدة فى الفكهر الفنهى التجرٌبهى ° 

 دام بعض برامج الكمبٌوتر المتخصصة.  باستخ

 طباعة تصمٌمات طباعٌة بإحدى وسائل الطباعة الحدٌثة لتحقٌق قٌم جمالٌة عالٌة.° 

 حدود البحث:  

  حدود مكانية:° 

كنمهاذج للحركهة )عبد الهادى الجزار، حامد نددا، سدمير رافد   ٌتناول البحث دراسة مختارات من األعمال الفنٌة للفنانٌن  -

 ٌرٌالٌة بجمهورٌة مصر العربٌة.الس

 ٌتم تنفٌذ التجربة الذاتٌة للدارسة على الحاسب الشخصى لها. - 

 حدود زمانية:° 

 .1990إلى عام  1945ٌتناول البحث دراسة مختارات من األعمال الفنٌة السٌرٌالٌة بمصر فى الفترة من عام  -

 عام. 35-20بس السٌدات ُتالئم الفئة العمرٌة من تقوم الدارسة بعمل تصمٌمات طباعٌة ألقمشة مكمالت مال -

 حدود موضوعية:° 

السهٌدات مهن خهالل الدراسهة التحلٌلٌهة الفنٌهة ألعمهال  فنٌهة إلبتكهار تصهمٌمات طباعٌهة ألقمشهة مكمهالت دراسة تجرٌبٌة -  

 سٌدات.بعض فنانى الحركة السٌرٌالٌة المصرٌة، والدراسة التحلٌلٌة لُنظم واتجاهات مكمالت مالبس ال

 دراسة تطبٌقٌة وذلك باستخدام إحدى طرق الطباعة الحدٌثة وهى الطباعة الرقمٌة. -

 منهجية البحث:

 ٌتبع البحث المناهج التالٌة:

                         من خالل الوصؾ والتحلٌل الفنى لمختارات من أعمال الفنانٌن السٌرٌالٌٌن المصرٌٌن                             المنهج الوصفى التحليلى: ° 

 )سمٌر رافع، عبد الهادى الجزار، حامد ندا(.

فهى اسهتخدام تقنٌهات التصهمٌم الرقمهى فهى التجهارب التصهمٌمٌة ألقمشهة مكمهالت مالبههس  المدنهج التجريبدى )التطبيقدى :° 

ات باسههتخدام برنههامجى والمسههتوحاة مههن أعمههال هههإالء الفنههانٌن الثالثههة والتوظٌههؾ ألقمشههة مكمههالت مالبههس السههٌد السههٌدات

Photoshop وIllustrator .والتطبٌق بطرٌقة الطباعة الرقمٌة 

 مصطلحات البحث:

 مكمالت مالبس السٌدات – Priting design التصمٌم الطباعى –Egyptian Surrealism السٌرٌالٌة المصرٌة

Women Accessories -  قهٌم المالمهس السهطحٌةValues Texture -  القهٌم الشهكلٌةShape Values- 

 .Women Accessoriesالقٌم اللونٌة 

  السيريالية المصريةEgyptian Surrealism : 

حركة ارتبط ظهورها فى مصر بمفهاهٌم ثورٌهة أكثهر مهن أن تكهون علمٌهة بتهؤثٌر الشهاعر السهٌرٌالى )جهورج حنهٌن(  وهى

فهن والحرٌهة التهى كهان أبهرز أعضهائها الذى عاش ودرس فى فرنسا وأسس أول جماعهة سهٌرٌالٌة مصهرٌة وههى جماعهة ال

)رمسٌس ٌونان( و)فإاد كامل( و)كامل التلمسانى(، وإلى جانب هإالء السهٌرٌالٌٌن الهذٌن تعلقهوا بمبادئهها الفرنسهٌة ظههرت 
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، والذى ٌعتمهد ههذا البحهث علهى 4جماعة "الفن المعاصر" لكى تعبر عن سٌرٌالٌة جدٌدة مناخها مصر والخٌال الشعبى فٌها

عبهد الههادى الجهزار. ههذا إلهى جانهب عهدد كبٌهر مهن الفنهانٌن المسهتقلٌن الهذٌن ظههروا فهى  –ضائها: سهمٌر رافهع بعض أع

 ستٌنات وسبعٌنات وثمانٌنٌات القرن العشرٌن مثل: صبرى منصور، ومحمد رٌاض سعٌد، ونهى طوبٌا وؼٌرهم.

 

  التصميم الطباعىPriting design: 

فى ؼرض ٌتناسب مع الطرٌقة الثنائٌة األبعاد لطباعة المنسوجات  ت ٌمكن استخدامهاهو تصمٌم ٌصلم طباعته على خاما 

 5ولٌست ثالثٌة األبعاد وتساعد الخامة فى تؤدٌة وظٌفتها بعد طباعتها علٌه بؤحد طرق الطباعة المناسبة.

 مكمالت المالبسWomen Accessories : 

أنهها إضهافات أو قطهع سهواء كانهت كلهؾ أو إكسسهوارات إلظههار  هً الكمالٌات التً تضاؾ لتحسٌن وتجمٌل المظهر أي 

المالبهس أكثهر رونقهاً وجمهاالً متهؤثرة بعهدة عوامهل عنهد القٌههام بتصهمٌمها مهن أهمهها الخامهات المسهتخدمة فهً إنتهاج المكمههل 

 .6 والوظٌفة التً سٌقوم بها والفكرة العامة لمودٌل المكمل

  قيم المالمس السطحيةValues Texture: 

المالمس السطحٌة هى تؤثٌرات ملمسٌة إٌهامٌة، وهى إحدى أدوات مصمم طباعة المنسوجات فى صٌاؼة تصمٌمات  

 لتحقٌق قٌم جمالٌة.

  القيم الشكليةShape Values : 

 تحدٌد األشكال وهٌئاتها وأجزاءها ومكوناتها، وتؤخذ هٌئة هندسٌة أو تمثٌلٌة.

  القيم اللونيةColor Values : 

ملٌة إبداعٌة لتوازن الكمالٌات اللونٌة، وتؤثٌراتها البعدٌة على سطوح التصمٌمات الطباعٌة، وٌسهل تبدٌل األلوان فى هى ع

 التوافق".  -التباٌن -التصمٌم الطباعى من حٌث اإلضافة أو اإلختزال ودرجات سطوع اللون من حٌث "اإلضاءة

 عمال بعض فنانى السيريالية المصرية:)أوالً : الدراسة التحليلية الفنية لمختارات من أ 

إن لبعض فنانى السٌرٌالٌة المصرٌة دوراً هاماً فى التنوٌر الفكرى والثقافى، ولهم من الثراء الفنى ألعمالهم ما ٌجعلهم 

مصدراً هاماً لهستلهام واستحداث تصمٌمات طباعٌة من خالل المالمس السطحٌة من تؤثٌرات ملمسٌة إٌهامٌة ألعمال 

 ان )عبد الهادى الجزار(، والقٌم اللونٌة ألعمال الفنان )حامد ندا(، والقٌم الشكلٌة ألعمال الفنان )سمٌر رافع(. الفن

 القٌم الملمسٌة الفنٌة فى أعمال الفنان "عبد الهادى الجزار": -أ

ج عن اللمس وذاك الناتج عن إن الملمس تعبٌر ٌدل على الخصائص السطحٌة للمواد كما أنه خلٌط ٌجمع كالً من اإلحساس النات

اإلدراك البصرى، فهو العنصر الذى ٌكمل التصمٌم، فالمادة التى ٌستخدمها مصمم طباعة المنسوجات هى النسٌج الذى تشكل على 

 إلٌها. أساسه الخامة طبقاً لحدودها المعروفة تشكٌالً ٌهدؾ إلى تطوٌعها لتصبم شٌئاً ٌفى بالمتطلبات الوظٌفٌة المقصودة التى نحتاج 

وتتمٌز أعمال الفنان )عبد الهادى الجزار( بثرائها الملمسى الفرٌد من نوعه والمتنوع فهو تارة ٌعتمد على استخدام التهشٌر 

والحبر الشٌنى فٌخلق مالمس حادة مسننة، وتارة ٌستخدم الرموز الشعبٌة واألوشام اآلتٌة من قلب البٌئة القاهرٌة الشعبٌة، 

 رٌق المالمس شدٌدة التعقٌد والدقة فنجده ٌصّور التروس واآلالت المٌكانٌكٌة الدقٌقة. وتارة ثالثة ٌنتهج ط

 

                                           
4
 .50ص -1981 -عبيؼخ حهٕاٌ -كهيخ انفٌُٕ انغًيهخ -طزيررضبنخ يبعي -يحًذ أحًذ ػهٗ ضهيًبٌ حغبط: اإلرغبِ انطيريبنٗ فٗ انزصٕير  - 

5
- Ralph M. Gaedeke, Dennis H.Tootelian, Small Business Management: Operation and Profile, 1985, P.23.  

6
- http://tech4eco.blogspot.com.eg  
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 ( 1شكل رقم : 

 

 (:1( لشكل رقم )1التحلٌل الوصفى رقم )

 الميثاقإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: زٌت على خشب -

 1962تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: خشب -

 ـم س 183*132مساحة العمل:  -

 مصدر العمل: متحؾ الفن الحدٌث بالقاهرة -

 القيم الملمسية فى العمل الفنى:

             

 المعالجة التشكٌلٌة:

ٌتسم هذا العمل بالوضوح والمباشرة وطؽٌان الفكرة األدبٌة على التعبٌر التشكٌلى وتقدم برموزها البسٌطة المباشرة     

 مضموناً قوٌاً.

حة متنوعة وتحقق فى الوقت ذاته نفس الهدؾ الفنى وهو تحقٌق التجسٌم؛ فمالبس المرأة تعتمد على والمالمس فى اللو   

إنسدال العدٌد من الثناٌا المتعددة فوق بعضها البعض، تحقق هذه الثناٌا ملمس ناعم ٌوحى باإلنسدالٌة واإلنسٌابٌة، فى حٌن 

                                           

  Sobhy Sharouny: Abdel Hadi Al Gazzar- Elias Modern Publishing House- 2007- p.80. 
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شكال مٌكانٌكٌة ومتشابكة فالخطوط حادة، شدٌدة التالحم تعطى ٌجاورها من الناحٌتٌن الٌمنى والٌسرى مالمس عبارة عن أ

مظهر مناقض تماماً للمظهر الناعم المجاور لها. ولكن الفنان استطاع أن ٌصٌػ من هذه المالمس المتنافرة لوحة فنٌة ذات 

 وحدة واحدة تجمع بٌن تلك المتناقضات دون أن ٌشعر المتلقى باإلؼتراب.

 ( 2شكل رقم : 

 

 (:2( لشكل رقم )2لٌل الوصفى رقم )التح

 البقعة المجهولةإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌت  -

 1964تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: توال -

 سـم   55*75مساحة العمل:  -

 مصدر العمل: مجموعة نجٌب ساوٌرس -

 القيم الملمسية فى العمل الفنى:

            

 لية:المعالجة التشكي

تظهر سٌرٌالٌة الفنان جلٌة فى هذا العمل فنحن ال نعرؾ أٌن تقع تلك البقعة المجهولة وهذه الشجرة الجرداء، وشاهد   

القبر المنقوش علٌه رأس كائن بقرنٌن وهذا التابوت المؽلق ولماذا ٌقؾ هذا الحصان بجواره، هل ألنه ٌحمل صاحبه 

على سطم الماء. هذا المكان الالمعقول وكل ما فٌه ٌوحى بالموت وٌرمز له، بداخله. وهذه المرأة الؽارقة التى تطفو 

ورؼم هذه المؤساوٌة فى الفكرة ورموزها إال أن المعالجة التشكٌلٌة بها مسحة رومانسٌة مؽلفة بالشجن. هذا الوفاء من 

على البحر الواسع عن طرٌق  الحصان لصاحبه ووقوفه إلى جوار تابوته، هذه المرأة الؽارقة محاطة داخل مكان ٌنفتم

برزخ لكنها شبه محاصرة التستطٌع أن تخرج فهذا المكان هو قبرها. هذه الشجرة جدباء التنبت رؼم قٌامها على قبر 

 وبجوار مٌاه. 

                                           

 https://www.pinterest.com/pin/529806343633506012/ 
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 ( 3شكل رقم  

 

 (:3( لشكل رقم )3التحلٌل الوصفى رقم )

 القضاء والقدرإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: أحبار على ورق -

 1949تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: ورق -

 سـم   150*75مساحة العمل:  -

 مصدر العمل: مجموعة األمٌرة فاٌزة -

 القٌم الملمسٌة فى العمل الفنى: 

         

 المعالجة التشكيلية:

والتكبل أما هذه األٌدى صور الفنان فتاة فوق رأسها قوقعة ٌخرج منها فؤر ٌزحؾ على رأس هذه الفتاة ٌرمز إلى القٌد 

 التى تربت على كتؾ الفتاة وتحمل من الوشم ما ٌمأل الذراع إنه الموروث الشعبى الذى ٌحافظ على هوٌة هذه الفتاة.

 ( 4شكل رقم) 

                                           

 .76ص -2009 –انقبْرح  –انًركس انقٕيٗ نهزرعًخ  -ررعًخ إدٔار انخراغ َٔؼيى ػطيخ  -إيًيّ آزار: انزصٕير انحذيش فٗ يصر  



 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

441 

 

 (:4( لشكل رقم )4التحلٌل الوصفى رقم )

 األرضإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌت  -

 1964تارٌخ العمل:  -

 مة المستخدمة: توالالخا -

 سـم   90*100مساحة العمل:  -

 مصدر العمل: متحؾ الفنون الجمٌلة باإلسكندرٌة -

 القٌم الملمسٌة فى العمل الفنى:

              

 المعالجة التشكيلية:

ألحالم حٌث هذه اللوحة تمزج بٌن السٌرٌالٌة والتجرٌدٌة؛ فهى تصؾ رإٌة الفنان الشاملة لكوكب األرض من عالم ا   

المبانى والمالبس تخفى األجساد العارٌة. وتوجد نافذة ونساء عارٌات على الجانب األٌمن من اللوحة، كما ٌوجد قاربٌن 

 لهبحار وحصانٌن على الجانب اآلخر تتحرك مع حركة األرض.

 

 

 

                                                                                                                                    
 


 .145ص -1966 -انقبْرح -ر انقٕييخ نهطجبػخ ٔانُشرانذا -صجحٗ انشبرَٔٗ: ػجذ انٓبدٖ انغسار.. فُبٌ األضبغير ٔػبنى انفعبء 
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 ( 5شكل رقم  

 

 (:5( لشكل رقم )5التحلٌل الوصفى رقم )

 معدل التحركإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌت  -

 1963تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: توال -

 سـم   50*80مساحة العمل:  -

 مصدر العمل: مجموعة ٌسرا إبنة ٌاسمٌن الجزار -

 القٌم الملمسٌة فى العمل الفنى:

       

 المعالجة التشكيلية:

مجموعة من المجاالت والذبذبات المكونة من تضاؼطات  كما نرى فى هذا العمل الفنى فإن الوحة عبارة عن     

وتخلخالت لموجات مختلطة. وهذا اإلسم الذى أطلقه الفنان علٌها ٌفسر ذلك حٌث أن هذه الخطوط البٌضاء المتناثرة على 

بك صفحة العمل الفنى فى موجات تعبر عن معدل تحرك. كما نالحظ أن هذا الصراع الخطى السائد فى العمل حٌث تتشا

 الخطوط وتتصارع لتصنع مجاالت، ربما تجعل المتلقى فى توتر وقلق لفك هذا التشابك والتصارع .

 

 

 

 

                                           

 http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/Works.asp?Ids=362&whichpage=9&pagesize=12 
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 ( 6شكل رقم  

 

 (:6( لشكل رقم )6التحلٌل الوصفى رقم )

 أجسام متحجرةإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌت  -

 1964تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: كتان -

 سـم   80*120لعمل:مساحة ا -

 مجموعة نجٌب ساوٌرس مصدر العمل: -

 القيم الملمسية فى العمل الفنى:

   

 المعالجة التشكيلية:

ٌصور الفنان أشخاص متالحمٌن وٌشكلون كتالً صخرٌة صؽٌرة ومتماسكة، وتحمل اللوحة الكثٌر من مالمم التكعٌبٌٌن 

ة تتالحم وتتداخل وتحوى العدٌد من األشخاص فى أوضاع مختلفة من حٌث التكوٌن وتحلٌل األشكال إلى مجسمات صؽٌر

 ٌبدو كما لو كانوا مومٌاوات وكؤن الكتلة التى تحتوٌهم هى كفن لهم.

 القيم اللونية فى أعمال الفنان حامد ندا: -ب

الصابؽة التى  كلمة لون ٌطلقها الفنانون التشكٌلٌون وكذا المشتؽلون بالصباؼة، وعمال المطابع، وٌقصد بها المواد

ٌستعملونها إلنتاج التلوٌن، وهى عملٌة إبداعٌة لتوازن الكمٌات اللونٌة وتؤثٌراتها البعدٌة على سطوح التصمٌمات فى 

 لوحات الفنان )حامد ندا( واإلستفادة منها فى التصمٌم الطباعى ألقمشة مكمالت مالبس السٌدات.

                                           

 http://www.artnet.com/artists/abd-al-hadi-el-gazzar/fossilized-creatures-B5Dir8fr8LL2JNIm-0ixYA2 
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"القٌمة  –" )وهى تلك الصفة التى ُنمٌز وُنعّرؾ أى لون عن اآلخر( Hueكما أن الخواص المحددة للون تتمثل فى "الكنه 

Value" أو ما ٌطلق علٌه كلمة "Tone وهو الوصؾ الذى ٌدل على عدة معان، فتستخدم للتعبٌر عن المناطق القاتمة( "

ٌُفسر بؤنه تدرج  Tonal Gradation، كما تعبر عن التدرج اللونى Dark & Lightأو الفاتحة  ألوان الصورة الذى 

، Intensity، الشدة Contrastللتعبٌر عن التباٌن "Half Tone" بٌن "األسود واألبٌض" وما بٌنهما، أو التدرج اللونى

فنجد بعض األلوان قوٌة مشبعة وبعضها  Saturationفهى خاصٌة توصؾ أو ُتمٌز القوة أو الدسامة، أى درجة التشبع 

اب اللون من درجة النقاء(. وهذه هى الخطوة األولى نحو تقٌٌم األلوان، ولكى ضعٌؾ ممزوج فإن الشدة تدل على اقتر

 نتخٌر األلوان ٌجب أن ندرسها جٌداً، ألن األلوان من العناصر الهامة فى التصمٌم.

سكونى وقد كان العالم السٌرٌالى عند "حامد ندا" إفرازاً ذاتٌاً دون دراسة مسبقة؛ فقد عبر عنها فى رسومه ذات المظهر ال

الجامد والتى تتصؾ بالخشونة والؽلظة فى نسب األجسام وأحجام األطراؾ، وهى تبدو كالتماثٌل المنحوتة وتظهر فى 

أوضاع تعكس ما تعٌش فٌه من بإس واستسالم. أما العناصر المحٌطة بها فهى عبارة عن رموز خرافٌة تشبه الوشم، 

 7ٌل، باإلضافة إلى القطط ومصابٌم الكٌروسٌن.تصور حشرات وأسماكاً وطٌوراً وكفوفاً وحدوات الخ

أما ألوانه فقد ُصورت أؼلب أعماله بالجواش والحٌر الصٌنى والشمع، وقد ساعدته هذه الخامات على تؤكٌد خشونة السطم 

 8فى لوحاته. وكانت ألوانه قلٌلة ٌؽلب علٌها األلوان الداكنة المتمثلة فى "األسود والبنٌات والرمادٌات".

 الفنان )حامد ندا( تمٌزها "ألوانها"  أعمال

 ( 7شكل رقم : 

 

 (:7( لشكل رقم )7التحلٌل الوصفى رقم ) 

  قناة السويسإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان جواش وألوان مائٌة -

 1956تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: ورق -

 سـم   80*120مساحة العمل: -

 لمصرى الحدٌثمتحؾ الفن ا مصدر العمل: -

 

                                           
7
 .12ص -2012 -انقبْرح  –انٓيئخ انًصريخ انؼبيخ نهكزبة  -نفٍ انًؼبصرصجحٗ انشبرَٔٗ: حبيذ َذا َغى ا - 

8
            -1995 -عبيؼخ حهٕاٌ -كهيخ انفٌُٕ انغًيهخ -رضبنخ يبعيطزير -يحًذ ػجذ انًُؼى إثراْيى: انقيى اإلثذاػيخ فٗ انزصٕير ػُذ حبيذ َذا - 

 .46ص

 .14ص -ضجق ركرِ يرعغ  -صجحٗ انشبرَٔٗ: حبيذ َذا َغى انفٍ انًؼبصر 
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 التحليل اللونى العمل الفنى

        

 المعالجة التشكيلية:

ٌؽلب على اللوحة التسطٌم الكامل والتبسٌط لألشكال فى المعالجة التصوٌرٌة، وعدم اإلهتمام بالمنظور؛ فلم ٌلجؤ إلى    

ردة معاً، فاللون األزرق الؽامق الذى ٌحتل نصؾ إبرازه أو إلى التجسٌم. ولجؤ الفنان إلى استخدام األلوان الساخنة والبا

اللوحة وٌقع فى المساحة الخالٌة بٌن الشخصٌن ٌجذب اإلنتباه للوهلة األولى. كما أن األلوان األصفر واألخضر من األلوان 

ات المثلثة الساخنة والدافئة والتى أضفت حٌوٌة على التكوٌن الصارم، فالتكوٌنات الهندسٌة فى المنتصؾ وخاصة التكوٌن

تعطى إحساساً بالرسوخ وصالبة الكتلة فمن المعروؾ فى التكوٌنات المثلثة أن تكون القاعدة ذات لون داكن ورأس المثلث 

بها مساحة صؽٌرة داكنة وهذا ما نراه فى هذا التكوٌن مع التؤكٌد على الشخصٌة من خالل اللون الفاتم فى الخلفٌة والذى 

ن الداكن والتى رسمها كما كان الفنان المصرى القدٌم ٌرسم شخوصه بلون بنى ؼامق. كما ٌإكد على الشخصٌة ذات اللو

نجد أن المجموعات اللونٌة المتشابهة وضعها الفنان فى حٌز مكانى واحد فاللون األخضر واألصفر والبنى الفاتم قد كّون 

دة على ٌمٌن اللوحة فى هٌئة فستان. كما راعى الفنان بهم األشكال الهندسٌة المتداخلة، بٌنما اللون واألبٌض قد ألبسهم للسٌ

تردٌد المساحة الزرقاء الكبٌرة فى منتصؾ اللوحة على الجزء العلوى من مالبس الفتاة فى أقصى الٌمٌن لٌحافظ على 

    اإلتزان اللونى المطلوب فى عمله الفنى.

 ( 8شكل رقم : 

 

 (:8( لشكل رقم )8التحلٌل الوصفى رقم )

  حسن ونعيمة العمل: إسم -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1969تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: توال -

 سـم   123*135مساحة العمل:  -

 متحؾ العالم العربى ببارٌس مصدر العمل: -

 

                                           

  http://www.fineart.gov.eg/Arb/CV/Works.asp?Ids=135&whichpage=5&pagesize=12 



 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

446 

 التحليل اللونى العمل الفنى

       

 المعالجة التشكيلية:

د رسمت بحجم كبٌر بالنسبة للرجل الذى ٌعد بمثابة القزم بجوارها؛ فالمرأة هنا هى التى نرى فى هذه اللوحة أن المرأة ق  

تسٌطر وهى التى ُتشكل العنصر الرئٌسى فى اللوحة أما الرجل فذو أطراؾ قصٌرة. أما األلوان فٌؽلب علٌها البنى 

 بؤلوان رسومات اإلنسان البدائى. بدرجاته لتبدو أشبه

 ( 9شكل رقم : 

 

 (:9( لشكل رقم )9حلٌل الوصفى رقم )الت

  الموسيقى النحاسية إسم العمل: -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1986تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: قماش ملصوق على خشب -

 سـم   120*120مساحة العمل:  -

 مجموعة د."محمد سعٌد فارسى" مصدر العمل: -

 التحليل اللونى العمل الفنى

       

 المعالجة التشكيلية:

نري كل ما فً اللوحة ؼٌر طبٌعً فنري طٌور تقؾ على البوقٌن، كما نري الفتٌات وقد كسر فٌهم الفنان كل النسب     

فنراهم ممشوقتٌن أكثر من االزم عند منطقة الوسط والرقب اطول من الوضع الطبٌعً والٌدٌن التً تشبه العصا، فقد 

 سلوب المدرسة السرٌالٌة فً إظهار فكرته وهً حالة من الفانتازٌا الراقصة.إستخدم حامد ندا أ

تنتمى تلك اللوحة إلى مجموعة لوحات اللون الواحد "بدرجاته" فكلها باللون البنى. وٌبدو اللون فٌها مسطحاً كاألعمال 

فؤشكاله ال تعتمد فى تجسٌمها على مصدر ضوئى أو على درجات  الجدارٌة فى الفن المصرى القدٌم وفنون الكهوؾ،

                                           

https://www.pinterest.dk/pin/2955555983187295/  
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اللون الؽامق والفاتم، بل ٌبدو لنا استعماله للون هنا رمزٌاً وٌتحكم فى اإلحساس بالتجسٌم درجات األلوان الساخنة والباردة 

لألشكال ثم ٌقوم بملء  المنؽمة. كما نالحظ اعتماده على معالجاته المستقاة من الفن الفرعونى فى تحدٌد خط خارجى

المساحات بالدرجات اللونٌة الصرٌحة والمسطحة لهطار الذى ٌحدد تلك المساحة مع إحداث تؤثٌرات لونٌة أخرى مسطحة 

 أٌضاً بالفرشاة فُتزٌد من تؤكٌد الحجم.

من مكان على  كما نالحظ أن التوازن اللونى فى اللوحة ٌتحقق من خالل تردٌد درجات من اللون الواحد فى أكثر   

 مسطم اللوحة وفى أكثر من عنصر أو شكل زخرفى، فٌتحقق اإلتزان عن طرٌق هذه التردٌدات اللونً.  

  ( 10شكل رقم       

 

 

 (:10( لشكل رقم )10التحلٌل الوصفى رقم )

  الفتوة إسم العمل: -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1989تارٌخ العمل:  -

 قماش  الخامة المستخدمة: -

 سـم 119*108مساحة العمل:  -

 مجموعة د."محمد سعٌد فارسى"  مصدر العمل: -

 التحليل اللونى العمل الفنى

          

 المعالجة التشكيلية:

تحتل الكتلة الزرقاء المصمتة أعلى اللوحة معظم مساحتها وتشد اإلنتباه لها على الفور. وعلى النقٌض من اللوحة    

 تتواجد األلوان الساخنة هنا بكثرة فنرى اللون األصفر بدرجاته واألحمر. السابقة

 ( 11شكل رقم) 

                                           

 https://www.pinterest.com/pin/543739355001340462/ 


 http://omar-artcollection.com/artist/286 
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 (:11( لشكل رقم )11التحلٌل الوصفى رقم )

  عناصر سيريالية إسم العمل: -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1990تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: قماش  -

 سـم 80*60مساحة العمل:  -

 مجموعة د."أسامة الباز" مصدر العمل: -

 التحليل اللونى العمل الفنى

          

 المعالجة التشكيلية:

نرى فى هذا العمل أن الفنان قد تعمد حصر األلوان بداخل شكل أشبه بقفاعة مفتوحة، وكل ما هو خارج هذه الفقاعة     

 ذات لون أزرق خفٌؾ.  ٌؽلب علٌه الرمادٌة والبهتان، وبضع ضربات فرشاة

ٌؽلب على مفردات اللوحة األلوان الساخنة؛ فاللون األحمر النارى المتجسد فى أجسام السٌدتٌن، وفى عنصر الهرم فى 

منتصؾ اللوحة تعمل على لفت أنتباه المتلقى، بجانب أنه ذو درجة عالٌة من التشبع فاستخدمه الفنان بكمٌات قلٌلة فقط 

له الفنى. أما اللون األصفر بدرجاته فقد استخدمه الفنان فى تلوٌن معظم عناصره، فنراه تارة بدرجة لٌشد العٌن باتجاه عم

صرٌحة كما فى العناصر المتواجدة بداخل الفقاعة، وتارة أخرى بدرجات بنٌة تتدرج من أول العنصر إلى آخره كما نرى 

سه التى تم تلوٌنها بنفس درجة األحمر النارى لٌحقق فى عنصر الحصان، فاللون ٌتالشى بشكل تدرٌجى كلما إتجهنا لرأ

فى جمٌع العناصر أسفل اللوحة إلى جانب  -بدرجاته–الفنان إتزاناً لونٌاً فى منطقة منتصؾ اللوحة. كما نراه أٌضاً 

 درجات لونٌة أقل هٌمنة، كاألخضر واألحمر.

م بدون تدرجات لونٌة، كما فى عنصر الطائر الجاثم أما بؤسفل اللوحة فنرى إدخال عدة عناصر باللون األخضر الصرٌ   

فوق السٌدة، وفى العنصر البشرى المجاور له، وفى العناصر الخطٌة أسفل الفقاعة مباشرة. كما ٌتواجد اللون األخضر 

 على هٌئة ضربات لونٌة خفٌفة على رقبة الحصان.

 دٌد الدرجات اللونٌة فى مساحات متفرقة.واللوحة بشكل عام إتزانها اللونى رائع وٌعتمد بشكل كلى على تر
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 ( 12شكل رقم     

 

 (:12( لشكل رقم )12التحلٌل الوصفى رقم )

  حى الجمالية إسم العمل: -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1978تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: قماش  -

 سـم 75*150مساحة العمل:  -

 سؾ"مجموعة "م. على ٌو مصدر العمل: -

 التحليل اللونى العمل الفنى

         

 المعالجة التشكيلية:

تبدو اللوحة بؤلوانها البنفسجٌة وعناصرها العائمة أشبه بجزء من الفضاء أو من عالم آخر، كما أضاؾ إلٌها الفنان كتابة    

ة بداخل دائرة بنفسجسة متعددة الدرجات عربٌة تظهر فى الجزء األٌمن من خالل كلمة "هللا" كما وضع الفنان عنصر المرأ

 من األؼمق لألفتم.

 القيم الشكلية فى أعمال الفنان سمير راف : -ج

إن الشكل هو اإلنطباع األول للتصمٌم، وتحدٌد الشكل الخارجى للتصمٌم هو الذى ٌحدد الخصائص وصفات المنظر العام، 

 9تصاالً مناسباً بالشكل العام.واإلنطباع الجٌد هو أن ٌكون كل جزء من التصمٌم ٌتصل ا

وٌتمثل الشكل فى الخطوط والمواد أكثر منها فى األشٌاء التى نتبٌنها أو التصمٌم الذى أمامنا، وتعتبر العناصر الشكلٌة هى 

 10المبادئ األولى فى تصمٌم طباعة المنسوجات.

كل فى التصمٌم هو ذلك الشكل المصاغ وشكل العمل الفنى هو الجانب المرئى منه، وهو ترتٌب أجزاءه والمقصود بالش

 بطرٌقة معٌنة لكى ٌإثر فى المتذوق.

و ٌعتبر الفنان سمٌر رافع أحد النابؽٌن من الجٌل التشكٌلً الثانً الرائد فً مصر والعالم العربً، وقد حظى بشهرة عالمٌة إلقامته  

دار نصؾ قرن، على عدد كبٌر من الفنانٌن العالمٌٌن فً بارٌس لمدة اقتربت من نصؾ قرن، وتعرؾ خالل إقامته فً بارٌس على م

 كان من أبرزهم رائد الفن التشكٌلً السرٌالً اإلسبانً بابلو بٌكاسو.

                                           

 .58ص -يرعغ ضجق ركرِ  -حبيذ َذا َغى انفٍ انًؼبصرصجحٗ انشبرَٔٗ:   

9
- Marino S., Hill House: Dress Selection And Design, The Mascmillan, New York, 1963,P.42.  

10
 .72ص -1976 -عبيؼخ حهٕاٌ -كهيخ اإلقزصبد انًُسنٗ -رضبنخ دكزٕراح -ػهيخ أحًذ ػبثذيٍ: دٔر انزفكير اإلثزكبرٖ فٗ رصًيى األزيبء - 
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كان رافع ٌبحث عن الجوهر الداخلً لالشكال واالشخاص بعٌدا عن الشكل الظاهري لالشٌاء محددا توجهاتة من خالل وجدانة 

ركة المصرٌة كؤول الفنانٌن المهتمٌن بالرمز فً اعمالهم بعد ان ظهر تؤثرة بالواقعٌة والتؤثٌرٌة وخٌالة الجامم لٌدخل بذلك تارٌخ الح

 والسورٌالٌة والتجرٌدٌة مازجاً بذلك بٌن الفلسفة االجتماعٌة وعلم الجمال من خالل بناء العمل اإلبداعى. 

ٌرات حداثٌة من خالل معاصرته لتٌارات الفن األوروبى وتتمٌز أعمال سمٌر رافع باإلؼراق فى الرموز المصرٌة مع ظهور تؤث    

بالعاصمة الفرنسٌة بارٌس وإن لم ٌبتعد عن رموز فرعونٌة ومزج شخوص إنسانٌة تداخلت مع أٌقونات حٌوانٌة فى مقاربة مع 

نسانى بكل تعقٌداته، التكعٌبٌة بلمحة سرٌالٌة ، فجاءت لوحاته انسانٌة عمٌقة ذات خطوط قوٌة و مضمون مركب ٌستشؾ الوجدان اال

وهو واحد من  .فنجد تشكٌالت عدة تداخلت على مفردات المرأة، وتداخلها مع الحٌوانات فنجد كلباً كرمز للوفاء وذئب متربص بها

 .الجٌل الذى أسس لتمصٌر اللوحة مع رفاقه الجزار، حامد ندا، وآخرٌن

 ( 13شكل رقم  

 

 :(13( لشكل رقم )13التحلٌل الوصفى رقم )

  تكوينإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1959تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: خشب -

 أشكال ومفردات وعناصر العمل الفنى:

     

 المعالجة التشكيلية:

ٌة تظهر اعتمد الفنان فى هذه اللوحة على مزج عناصر نباتٌة وحٌوانٌة "طٌور" فى تكوٌن سٌرٌالى محكم ذو مسحة تكعٌب

فى الخطوط المتشابكة المكونة النباتى الذى ٌتوسط اللوحة. واألشكال فى اللوحة مستقاة تماماً من البٌئة الشعبٌة المصرٌة 

 والمتمثلة فى الطٌور الداجنة وزهرة الصبار.

                                           

 https://marefa.org/ 
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 ( 14شكل رقم  

 

  طائر وزهرة إسم العمل: -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة -

 1960تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: خشب -

 أشكال ومفردات وعناصر العمل الفنى:

   

 المعالجة التشكيلية:

ٌستخدم الفنان فى هذه اللوحة األسلوب الهندسى فى أبسط صوره، ٌظهر ذلك فى الخطوط الحادة فى عنق الطائر، وفى 

للوحة، وفى أرضٌة اللوحة المقسمة إلى الخطوط الداخلٌة المكونة للزهرة، وفى القطع الناقص اللذى ٌظهر فى خلفٌة ا

مساحات مستطٌلة متساوٌة. وحتى الخطوط المنحنٌة المكونة لجسد الطائر مرسومة بشكل صرٌم بدون تعقٌدات تصوٌرٌة 

 كما ٌفعل ؼالبٌة المصورٌن.  

 

 

 

                                           

 .131ص -1999 -انقبْرح -انٓيئخ انًصريخ انؼبيخ نهكزبة -ضًير رافغ يٍ درة انهجبَخ إنٗ ثبريصضًير غريت: انٓغرح انًطزحيهخ   
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 ( 15شكل رقم  

 

  المرأة والكلب إسم العمل: -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان زٌتٌة وأكرٌلٌك -

 1956تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: توال -

 أشكال ومفردات وعناصر العمل الفنى:

 

 المعالجة التشكيلية:

نجد أن الفنان استخدم النهج التجرٌدى جنباً إلى جنب مع السٌرٌالٌة وذلك حٌنما رسم عنصرى اللوحة بؤبسهط شهكل ممكهن، 

صهٌل األجسهاد وفهى إحاطهة ههذان العنصهران بهالهة تفصهلهما عهن فى حٌن اعتمد على الخطوط اللونٌة فى إظهار بعض تفا

 باقى الخلفٌة. 

 ( 16شكل رقم  

 

 

                                           

 http://www.innfrad.com/News/26/387073/ 


 http://fineart.anamil.net/CVDetail/2012 
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  تكوينإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان أكرٌلٌك -

 1949تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: ورق -

 أشكال ومفردات وعناصر العمل الفنى:

  

 

 المعالجة التشكيلية:

سٌرٌالى فى تلك اللوحة من خالل إبراز وتؤكٌد عنصر اإلؼراب فنرى كهائن ٌرٌهد التههام آخهر أصهؽر منهه ٌتضم المفهوم ال

 حجماً وهذا الصؽٌر ٌرٌد التهام األصؽر منه وهكذا فهو ٌجنم بؤشكاله هنا إلى الرمز. 

 

 ( 17شكل رقم : 

 

  تكوينإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان مائٌة -

 1960تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: ورق -

                                           

 http://www.alaangate.com/page.php?id=7644 
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 أشكال ومفردات وعناصر العمل الفنى:

    

 المعالجة التشكيلية:

لوحة متفردة استخدم فٌها الفنان أوراق الجرائد كخلفٌة لعناصهره وقسهمها إلهى مسهاحات لونٌهة مسهتطٌلة شهفافة بحٌهث تظهل  

مسهتوحى مهن عنصهر الٌهد فهى الفهن المصهرى القهدٌم مهن الكتابة ظاهرة من تحتها. أما عنصر الٌد المزدوجة السٌرٌالى فهه 

 حٌث الشكل البنائى والتى تبدو وكؤنها منحوتة.

 ( 18شكل رقم  

 

  تكوينإسم العمل:  -

 أسلوب التنفٌذ: ألوان أكرٌلٌك -

 1962تارٌخ العمل:  -

 الخامة المستخدمة: ورق -

 أشكال ومفردات وعناصر العمل الفنى:

  

                                           


 http://fineart.anamil.net/CVDetail/2012 
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 لية:المعالجة التشكي

ٌظهر اإلنسان فى هذه اللوحة وكؤنه مهن عهالم األسهاطٌر جعلهه الفنهان ٌنبثهق مهن األرض فهربط الشهكل اإلنسهانى بهالحٌوان، 

وكؤنه مثله مصدره األول األرض. ورفع الهذراعٌن ٌسهترعى اإلنتبهاه وٌعطهى شهعور حهاد باإلحتجهاج علهى الوسهط المحهٌط 

حدود فى هذا العهالم الهذى أبدعهه الفنهان ٌتعهاطؾ فٌهه مهع ضهعؾ اإلنسهان الذى ٌشبه السجن، فهناك نوع من التخلص من ال

 حدته.وو

 

 )ثانياً : أنماط التصميم الطباعى ألقمشة مكمالت مالبس السيدات:

وهى عبارة عن تصمٌمات تتطلب مهارة خاصة على مكمل المالبس بعد التصمٌم الطباعى. وهى تعنى إضافة قطع     

: أن للمكمالت ؼرض أساسى هو إكمال 1976د من جمالها ورونقها، وتعّرفها مارى كٌفن تصاحب أشٌاء رئٌسٌة لُتزٌ

المظهر الخارجى للفرد، فقٌمتها المادٌة لٌست هامة ولكن عالقة لونها وشكلها وتصمٌمها بالملبس هو العامل المهم، 

ٌر الشعور الكلى بالشكل الخارجى : أنها التفاصٌل السحرٌة للموضة، والتى ٌمكن بواسطتها تؽ1980ٌومارجرٌن دٌون 

 11للفرد، وهى تلك اإلضافات التى ُتزٌد أو ُتنقص من المظهر الخارجى له.

  12وتعّرفها نادٌة خلٌل: بؤنها تلك اإلضافات التى ُتزٌد من جمال المالبس، وإن كانت فى حد ذاتها ثانوٌة.

لملبس أو التى ُتشّكل معه فتعطى الملبس شكل إبداعى جدٌد، أما سهام عبد الؽنى تعّرفها بؤنها تلك القطع التى ُتضاؾ إلى ا

  13وٌتؽٌر هذا الشكل وٌتجدد بتؽٌٌر شكل وتوزٌع القطع المضافة.

 وتنقسم المكمالت إلى نوعٌن:

  ٌُشّكل مع الملبس نفسه والٌمكن اإلستؽناء عنه مثل الكسرات والكوالت المكمل المتصل "الثابت": وهو المكمل الذى 

 المتصلة والجبٌر واألزرار. بؤشكالها المختلفة، إلى جانب األشرطة والورود -إذا كانت من خامة مختلفة – والدربٌهات

  المكمل المنفصل "ؼٌر ثابت": وهو المكمل الذى ٌضاؾ إلى الملبس بعد اإلنتهاء من تشكٌله وإنهائه، فٌعطٌه الشكل

المضافة بعد التشكٌل من حلى وحقائب الٌد واألحذٌة الجمالى واإلبداعى معاً مثل الدرابٌهات المنفصلة والقطع 

 14واإلٌشاربات.

 ويتخذ التصميم الطباعى على هذه المكمالت عدة هيئات:

 فى هيئة كنار. -

        

                                           
11

 إيًبٌ يحًٕد أحًذ قبضى: رطجيق إرغبِ انٓذو ٔإػبدح انجُبء ػهٗ أػًبل ثؼط انًصًًيٍ انًصرييٍ ثبثزكبر رصًيًبد غجبػيخ نألزيبء  ثأضهٕة - 

 .96ص -2017 -عبيؼخ حهٕاٌ -زطجيقيخكهيخ انفٌُٕ ان -رضبنخ دكزٕراح غير يُشٕرح -انزشكيم ػهٗ انًبَيكبٌ
12

 .148ص -1999 -انقبْرح –انطجؼخ األٔنٗ  -دار انفكر انؼرثٗ -َبديخ يحًٕد يحًذ خهيم: يكًالد انًالثص اإلكططٕاراد فٍ األَبقخ انغًبل  - 
13

 -كهيخ اإلقزصبد انًُسنٗ -رضبنخ دكزٕراح  -ضٓبو يحًذ فزحٗ ػجذ انغُٗ: ثرَبيظ نزًُيخ اإلثذاع فٗ رشكيم يكًالد انًالثص ثبضزخذاو انًبَيكبٌ - 

 .15ص -2004 -عبيؼخ حهٕاٌ
14

 .18ص -َفص انًرعغ  - 
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 فى هيئة مركزية -

       

 فى هيئة انتشار -

      

 فى هيئة إشعاعية -

       

تعتمد على الموضة، ومع التقدم الصناعى تطورت الموضة لتصبم صناعة تقوم  إن مالبس السٌدات ومكمالتها صناعة    

على العلم والتكنولوجٌا إلى جانب الفن، باإلضافة إلى كونها تتمٌز بالتؽٌٌر والحركة متؤثرة بروح العصر الذى نعٌش فٌه 

وم العدٌد من الصناعات وما ٌتصؾ به من خصائص ممٌزة له. وصناعة الموضة فى أوسع معانٌها تتسع لتحتوى الٌ

، واأللوان Linesوالخطوط  Designsالمساعدة والمكملة. فالموضة الجدٌدة تقدم كل جدٌد من حٌث التصمٌمات 

Colors  وحتى أقمشة المالبسClothing Fabrics والمكمالت ،Accessories.15 

                                           
15

- Jeannette, Jarnow& Miria, Guerreiro: Inside The Fashion Business Text and Reading, 5
th

 Ed, The  Macmillan 

Co., 1991, P.7. 
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لٌها أطوار أخرى، حٌث ٌسبقها طور فالتصمٌمات الطباعٌة لها دور وسٌط من دورة صناعة الموضة تسبقها أطوار وت

األلٌاؾ، والخٌوط والصبؽات، ثم تؤتى عملٌات النسٌج، وأخٌراً الطباعة. ٌلى ذلك عملٌات تصنٌع المالبس ثم عملٌات 

 الدعاٌة واإلعالن والتسوٌق.. إلخ.

الٌبها الجدٌدة دورٌاً، فتصمٌم طباعة المنسوجات حلقة فى سلسلة متشابكة تعمل فى إٌقاع منتظم، حٌث تقدم كل حلقة أس

 وفى وقت مبكر جداً للحلقة التى تلٌها فى اإلنتاج.

وهناك عدة عوامل تإثر تؤثٌراً مباشراً فى صناعة موضة مكمالت مالبس السٌدات، ولكن ٌمكن حصر أهم تلك العوامل 

 من خالل خمسة جوانب كما ٌلى:

 

 ى على احتٌاجاته من الموضة، كما تختلؾ الموضة فى المجتمع الجانب اإلجتماعى: ٌإثر تركٌب المجتمع وهٌكله البنائ

 الواحد وفقاً للظروؾ المناخٌة والبٌئٌة، فهى مثالً فى المدن تختلؾ عن الرٌؾ.

  الجانب اإلقتصادى: كانت الموضة قدٌماً مالزمة للفئات البارزة فى المجتمع مما ساعد على سٌطرتها. فرؼم المتؽٌرات

ادٌة التى طرأت على العالم بؤكمله، إال أن الموضة الراقٌة مازالت تبحث أساساً عن متطلبات تلك الفئة اإلجتماعٌة واإلقتص

التى تحتل قوة شرائٌة أساسٌة وضخمة، إلى جانب ذلك فإن أصحاب الدخول المتوسطة ُتمثل القاعدة العرٌضة حالٌاً، 

 والتى ٌتوفر لها المال الذى ٌكون قوة شرائٌة هائلة.

 نب الفنى: إن الموضة هى فى الحقٌقة أحد روافد الجمال؛ فتصمٌم طباعة المنسوجات ٌتضمن الكثٌر من أنواع الجا

 الفنون، وتتعدد مصادره الفنٌة سواء من الطبٌعة أو التراث، وتتؤثر موضوعاته بالحٌاة فهو ٌنحصر بٌن الواقعٌة والتجدٌد.

 األلٌاؾ الصناعٌة، وما أعقبه من تطور فى صناعات الؽزل و  الجانب العلمى: إن التطور التكنولوجى فى صناعة

النسٌج والصباؼة، أدى بدوره إلى إنتاج أقمشة حدٌثة، مما كان له األثر الكبٌر فى صناعة الموضة، وتطوٌر الصناعات 

 المكملة لها.

 :جانب األحداث المتؽٌرة 

سواء فى مجال السٌاسة أو  –رة والبارزة عالمٌاً إن األحداث العظٌمة مثل الثورات والحروب، والشخصٌات المشهو

 16تعتبر عناصر لصناعة الموضة من خالل اإلبتكارات التى ُتعد خصٌصاً لهم. -الرٌاضة أو الفن

 

                                           
16

- The previous reference- p. 30, 31. 
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 )ثالثاً : الوسيلة التطبيقية: 

 الطباعة الرقمية:

والتى أصبحت تحوالً  ومنها الطباعة الرقمٌة،تعددت أنواع الطباعة فً ظل التقدم المستمر للتكنولوجٌا وظهرت طرق حدٌثة للطباعة 

تارٌخٌاً فى عالم الطباعة الٌوم، سواء فى السوق المحلى أو العالمى؛ حٌث أنها طرٌقة الطباعة المالئمة لحل مشكالت اإلنتاج 

ات. فاإلستخدام الجٌد الطباعى المحدود بواسطة بدائل عدٌدة، تواكب المفاهٌم الحدٌثة إلى جانب تؤثٌر الموضة على طباعة المنسوج

والمثالى لنظام الطباعة الرقمٌة وتطوٌر إمكانٌة الؽرض المستخدم من أجله ٌساعد على إٌجاد فكر ووعى وتقنٌة معاصرة تحمل بٌن 

 جانبٌها المفهوم الحقٌقى لهبداع ولهبتكار من خالل الجودة والمثالٌة فى اآلداء.

الدقٌقة والحلول المنطقٌة وؼٌر المنطقٌة للمصمم مساحة ثرٌة لهبتكار والتطوٌر والتلقائٌة  لقد أتاحت اإلختبارات الكثٌرة واإلمكانٌات

والعدد الالنهائى  Half Toneوالالمعقول حٌث أن اإلمكانٌات من استخدام الكمبٌوتر بدٌالً عن التصمٌم الٌدوى المحدود، وإمكانٌات 

ى القٌم الخطٌة واللونٌة والتؤثٌرات الملمسٌة السطحٌة وسرعة التكرار والمستوى من الدرجات اللونٌة مع إمكانٌة التؽٌٌر والتعدٌل ف

التكنولوجى الفنى العالى الجودة ثم نقل كل هذا اإلبداع التلقائٌة والفكر المتقدم إلى خامة الطباعة مباشرة دون وجود تشوٌه فى كل 

لنقل المباشر من شاشة الكمبٌوتر إلى خامة الطباعة سواء كانت منسوج مرحلة من مراحل الطباعة التقلٌدٌة بمراحلها المختلفة، فهذا ا

أو معدنى أو بالستٌك مباشرة دون وجود أخطاء فى أى مرحلة من مراحل الطباعة التقلٌدٌة بمراحلها المختلفة، فهذا النقل المباشر من 

 والوقت. النسجٌة مباشرة قد وفّر الكثٌر من الجهد شاشة الكمبٌوتر إلى خامة الطباعة

 مراحل الطباعة الرقمية:

تبدأ مراحل الطباعة بإعداد التصمٌم، حٌث ٌظهر التصمٌم على الشاشة من خالل برامج معٌنة للحاسب اآللى تقوم بتحلٌل 

البٌانات الرقمٌة إلى هٌئة تصمٌمٌة على القماش مباشرة، وٌتم وضع اسطوانة القماش المراد طباعته، حٌث أن هذه 

بؤسطوانتٌن أحدهما للؾ القماش قبل طباعته واألخرى للؾ القماش بعد طباعته، وٌضبط سٌر القماش  الطباعة مزودة

 17أوتوماتٌكٌاً وهى ذات ضبط وتحكم عالى وتجرى عملٌة الطباعة باستخدام صبؽات نشطة.

ة، ثم عملٌة تجفٌؾ وٌمكن تلخٌص مراحل الطباعة الرقمٌة فى خطوات متتابعة، تبدأ بمعالجة الخامات بالمواد الكٌمائٌ

( وإجراء عملٌة تبخٌر عند درجة حرارة معٌنة Encad Digital Textile 1500 TXللخامة ثم طباعتها بماكٌنة )

 طبقاً لنوع الخامة ثم عملٌة الؽسٌل والتجفٌؾ مرة أخرى.

 )رابعاً : التصميمات الطباعية )التجارب الذاتية للدارسة 

 ( 1تصميم رقم  

 

                                           
17

انًؤرًر انؼهًٗ انطبدش نإلقزصبد  -ثحش يُشٕر -يطخ فكرٖ: يصًى غجبػخ انًُطٕعبد ٔرحذيبد انقرٌ انغذيذ "دراضخ رحهيهيخ رغريجيخ"يب - 

 و.2000أثريم  24/ 22 -عبيؼخ حهٕاٌ -انًُسنٗ
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 توظيف التصميم:

 

 ( 2تصميم رقم:  
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 توظيف التصميم:

 

 (3تصميم رقم:  
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 توظيف التصميم:

 

 (4تصميم رقم:  
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 توظيف التصميم:

 

 (5تصميم رقم:  
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 توظيف التصميم:

 

 (6تصميم رقم:  
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 توظيف التصميم:

 

 (7تصميم رقم:  
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 توظيف التصميم:

 

 (8تصميم رقم:  
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 :توظيف التصميم

 

 نتائج البحث:

القٌم الشكلٌة فى أعمال الفنان )سمٌر رافع(، والقٌم اللونٌة فى أعمال الفنان )حامد ندا(، وقٌم المالمس السطحٌة فى  -1

أعمال الفنان )عبد الهادى الجزار( تتمٌز بمرونة التطوٌع والحداثة، لتتالئم مع تصمٌم طباعة المنسوجات بصفة عامة 

 مالبس السٌدات بصفة خاصة. وتصمٌم طباعة مكمالت

 إمكانٌة إنتاج تصمٌمات طباعٌة لمكمالت مالبس السٌدات تواكب تكنولوجٌا العصر. -2

( حلول تصمٌمٌة تناسب مكمالت مالبس السٌدات، مما ٌفتم آفاقاً أوسع للتطوٌر 8أمكن التوصل إلبتكار وتقدٌم ثمانٌة ) -3

 فى هذا المجال.

 Encadكآداة تقنٌة للتصمٌم والتوظٌؾ، واستخدام ماكٌنة  Photoshopنٌات برنامج إمكانٌة استخدام بعض إمكا -4

digital Printing .فى التطبٌق بطرٌقة الطباعة الرقمٌة 

 توصيات البحث:

السٌرٌالٌة المصرٌة من المصادر الهامة لهبداع التصمٌمى، لذا ٌجب دراستها أكادٌمٌاً وتحلٌل أعمال بعض فنانٌها  -1

 علمى.بؤسلوب 

أهمٌة استخدام أدوات التقنٌات الحدٌثة من خالل بعض برامج الكمبٌوتر المتخصصة فى التصمٌم الطباعى بصفة  -2

 عامة، والتصمٌم الطباعى لمكمالت مالبس السٌدات بصفة خاصة.

 ضرورة األستفادة من طرق الطباعة الرقمٌة الحدٌثة فى تنفٌذ التصمٌمات الطباعٌة المبتكرة. -3

هتمام بانتاج تصمٌمات طباعٌة لمكمالت مالبس السٌدات، مستلهمة من السٌرٌالٌة المصرٌة، بشكل كمى وطرحها اإل -4

 فى السوق المصرٌة.
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 المراج :

 أوالً: المراج  العربية

 الكتب العربية -أ

 .1962 -القاهرة -دار المعارؾ -ترجمة كمال المالخ -حول الفن الحدٌثجورج:  ،فالنجان -1   

 .1998 -القاهرة -مكتبة األسرة -الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب -السٌرٌالٌة فى مصرسمٌر:  ،ؼرٌب -2   

 .1994 -القاهرة -الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب -مدارس ومذاهب الفن الحدٌثصبحى:  ،الشارونى -3   

 .1986 -القاهرة -لعامة للكتابالهٌئة المصرٌة ا -: هإالء الفنانون العظماء ولوحاتهم الرائعة     -4   

 . 2008 -القاهرة -دار الكتب المصرٌة -قراءات فى الفن الحدٌثعبد العزٌز أحمد:  ،جودة -5   

 .1974 -القاهرة -دار النهضة العربٌة -التكوٌن فى الفنون التشكٌلٌةعبد الفتاح:  ،رٌاض -6   

 .1969 -القاهرة -مإسسة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ والنشرال -رٌنٌه ماجرٌت والواقعٌة السحرٌةنعٌم:  ،عطٌة -7   

 الرسائل العلمية -ب

إبتكار تصمٌمات لطباعة أقمشة السٌدات من األسالٌب والرإٌة الفنٌة لبعض   أسٌة حامد مصطفى:  ،األرناإوطى -8 

 .1994 -جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة -رسالة دكتوراة -مدارس الفن الحدٌث

تطبٌق إتجاه الهدم وإعادة البناء على أعمال بعض المصممٌن المصرٌٌن بابتكار    إٌمان محمود أحمد:  ،سمقا -9 

جامعة  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة -رسالة دكتوراة ؼٌر منشورة -تصمٌمات طباعٌة لألزٌاء  بؤسلوب التشكٌل على المانٌكان

 .2017 -حلوان

رسالة دكتوراة   -لتنمٌة اإلبداع فى تشكٌل مكمالت المالبس باستخدام المانٌكان برنامجسهام محمد فتحى:  ،عبد الؽنى -10

 .2004 -جامعة حلوان -كلٌة اإلقتصاد المنزلى -

جامعة   -كلٌة اإلقتصاد المنزلى -رسالة دكتوراة -دور التفكٌر اإلبتكارى فى تصمٌم األزٌاءعلٌة أحمد:  ،عابدٌن -11

 .1976 -حلوان

جامعة  -كلٌة الفنون الجمٌلة -رسالة ماجٌستٌر -القٌم اإلبداعٌة فى التصوٌر عند حامد نداد عبد المنعم: محم إبراهٌم، -12

 .1995 -حلوان

  -إبتكار مجموعات متناسقة لمالبس السٌدات باستخدام التقنٌات الٌدوٌة المتعددةنهى عبد الرحمن فإاد:  ،النحاس -13

 .2007 -جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة -رسالة ماجٌستٌر

 -كلٌة اإلقتصاد المنزلى -رسالة دكتوراة -دراسة العالقة بٌن المدارس الفنٌة وبٌن تصمٌم األزٌاءٌسرى معوض عٌسى:  ،أحمد -14

 .1995 -جامعة حلوان

 المجالت العلمية -ج

اكتوبر  -مجلة علوم وفنون -ٌةالمرأة فى أعمال التصوٌر والجرافٌك لبعض فنانى السٌرٌالعبد العزٌز أحمد:  ،جودة -15

1998 . 

  المإتمر  -بحث منشور -مصمم طباعة المنسوجات وتحدٌات القرن الجدٌد "دراسة تحلٌلٌة تجرٌبٌة"ماٌسة:  ،فكرى -16

 م.2000أبرٌل  24/ 22 -جامعة حلوان -العلمى السادس لهقتصاد المنزلى
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