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 .جامعو بنيا -التطبيقية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممخص البدحث: 
واالتصاالت التى اجتاحت كؿ الحدود ، والتغيرات العالمية فى أسواؽ الماؿ ،واألزمة  تعد ثورة المعمومات     

ىو االقتصادية العالمية التى توجد فى الدوؿ الغنية والمتقدمة والنامية عمى حد سواء ،وما يتبعيـ مف أثر سمبي و 
ماد عمى التقنيات الحديثة وأنظمة التحكـ مما أدى الى االستغناء عف القوى البطالة بسبب االعتنسبة زيادة 

جات لذا يتجو البحث لتقديـ مقترح ألحد المشروعات الصغيرة بما يتوافؽ مع امكانيات البيئة واحتيا–البشرية 
 نسبة البطالة وصوال لمتنمية المستدامة. المجتمع اليجاد فرص عمؿ وتقميؿ

 كمو البدحث:مش 
 مشكمة البحث فى التساؤليف التالييف: تتحدد

o  كيفية إيجاد بيئة حاضنة لتقديـ مقترح ألحد المشروعات الصغيرة بيدؼ تقميؿ نسبة البطالة لمشباب
 بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة؟

o  كيؼ يمكف االستفادة مف البنائيات التشكيمية ألعماؿ فف جرافيتى ممتقى البرلس الثالث إلبتكار
 ة لمكمالت المالبس ترقى بالذوؽ العاـ لممنتج المصري؟تصميمات طباعي

 البدحث: أى اف 
o  ه.أتقديـ مقترح جديد ألحد المشروعات الصغيرة لممساىمة فى ايجاد فرص عمؿ لممر 
o مكمالت المالبس باالستفادة مف فف الجرافيتى لمممتقى قمشة التوصؿ الى استحداث تصميمات طباعية أل

 الثالث بمدينة البرلس.
o تتالئـ مع البيئة المصرية، وقميمة التكمفة.مالبس طباعية متنوعة،  مكمالت انتاج 
o  تحديد شكؿ التصميـ الطباعى ألقمشة مكمالت المالبس مف خالؿ استخداـ بعض برامج الكمبيوتر

 المتخصصة.
 :خطعات البدحث االجرائية 
o د المشروعات الصغيرة.مقترح ألح 
o  يتى الممتقى الثالث.لمختارات مف أعماؿ فف جراف وتفسيرتحميؿ 
o .الدراسة التجريبية التطبيقية 
 :الكممات المفتادحية 
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 .(فف الجرافيتى -الصغيره المشروعات – الطباعية مكمالت المالبس)
Abstract 

 The information and communication revolution that has swept all borders, the 

global changes in the financial markets, the global economic crisis in rich countries, 

developed and developing alike, and the negative impact and increase of 

unemployment due to the reliance on modern technologies and control systems. 

Therefore, the research aims to present a proposal for a small project in line with the 

potential of the environment and the needs of the community to find job opportunities 

that correspond to unemployment and sustainable development. 

:Problem of research•  
The problem of research is determined by the following questions: 

o How to create an incubator environment to present a proposal for a small project in 

order to reduce the unemployment rate for young people in general and women in 

particular? 

o How can I benefit from the plastic arts for the art of graphite The third forum of 

Albertus to create print designs for print supplemental supplements that are up to the 

general taste of the Egyptian product? 

 Purpose of research: 
o Present a new proposal for a small project to contribute to the creation of job 

opportunities for the park. 

o Achieve the development of print designs for the supplement of the printing press 

using the art of graphite for the third forum in the city of Alberus. 

o Producing a variety of print accessories suitable for the Egyptian environment, and 

low cost. 

o Determining the format of the clothing design for clothing supplement fabrics 

through the use of some specialized computer programs. 

 Procedures of procedural research: 
o Proposal for small projects. 

o Analysis of the fine construction of selected works of the art of Graphite III. 

o Applied experimental study. 

:Keywords 

Small Enterprice- Graffiti Art.   –Printing supplements cloths 
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 البدحث: مق مة
 لتنمية اوتوظيفي المبدعة الطاقات تفجير حيث ،مف اإلبتكارية القدرات تنمية بمثابة البداعيةا التنمية       
 تفاعميا دوف ثمارىا تؤتى أف يمكف ال التى المالية الموارد تنمية مف فاعمية أكثر البشر ،وتنمية والمجتمع مصمـال
 تعتبر وأخرى أمة بيف التنمية درجات وتفاوت والمستقبؿ، والتاريخ الحضارات صانع فاالنساف البشرية. التنمية مع

 عبر بالتقدـ األخذ فى راغبة دولة أى لتنمية الحاكـ المحور وىى خفاقيا.إ أو نجاحيا إلحتماالت الرئيسية دالحدو 
 والسياسي والثقافى. واإلقتصادى اإلجتماعى المستوى عمى المسارات كافة
 حشد عمى منطمقاتيا في ترتكز التنمية أف مف وانطالقاً  الشاممة، التنمية بقضية االىتماـ إطار وفي       

 تنمية في وبدورىا بالمرأة االىتماـ يصبح والرجاؿ، النساء بيف تمييز دوف المجتمع في دةالموجو  البشرية الطاقات
 .ذاتيا التنمية عممية في أساسياً  جزءاً  المجتمع

 تنمية بقضية العالمي االىتماـ بدأ،5441 بكيف مؤتمر وحتى5431 عاـ لممرأة العالمي العقد بداية ومنذ       
 توالييئا الدوؿ مف كثير اىتماـ العالمي االىتماـ ىذا واكب وقد، يةمعابف وارىاأد أداء مف وتمكينيا المرأة

 المرأة قمة منتدى آخرىا كافوالمؤتمرات، الندوات مف سمسمة عقد خالؿ مف وذلؾواإلقميمية، الدولية والمنظمات
 مشروع نتائجو ومف 0222 القاىرةب العربية لممرأة األوؿ القمة بمؤتمر مروراً ،0222 أبريؿ في بالمنامة العربية
 ،وىو واجتماعيا اقتصاديا المرأة تمكيف عمى العمؿ خالليا مف لممرأة القومى المجمس يحاوؿ التى المرأه معاونو

 ،(5)لممرأة القومى المجمس بإنشاء 0222 لسنة 42 رقـ الجميورى القرار بشأنيا الصادر التكميفات أىـ مف
القتراح المجمس  مؤسسة الرئاسةوحاليا أستجابو .0225 نوفمبر بالمغرب عربيةال أةلممر  االستثنائية القمة ومؤتمر

ات سواء كاف تحقؽ التمكيف ليا عمى مختمؼ المستويلعاـ المرأة المصرية، ـ 0252 عاـ عتباربإالقومى لممرأة 
التى ىي  ة المرأةؤيات،وفي تحقيؽ ر وترجمتيا لصناع القرار والسياس أو ثقافيااجتماعيا، أو سياسيا،أو ،اقتصاديا

 (0).0202جزء مف خطة الدولة لمتنمية المستدامة 
لذلؾ أصبحت المشروعات الصغيرة محؿ تركيز جيود معظـ حكومات الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد       

 بالقدرات االدارية والفنية ،وتمعب دورا كبيرا فى مواجية مشكمة البطالو ، سواء ، حيث ترفد االقتصاد الوطنى
حيث تستخدـ الصناعات الصغيرة فنونا انتاجية بسيطة نسبيا تعمؿ عمى خمؽ فرص عمؿ تمتص جزء مف 
البطالة ، والحد مف الطمب المتزايد عمى الوظائؼ الحكومية ، وتوفر ىذه المشروعات فرصا عديدة لمعمؿ لبعض 

ف خالؿ استغالؿ الطاقات وتزىر أىميتيا فى بناء االقتصاد الوطنى م ،(0)الفئات، وبصفة خاصة اإلناث
واالمكانيات وتطوير الخبرات والميارات ،مما يساعد عمى توازف المجتمع مف الجانب االقتصادى واالجتماعى 

 كونيا أحد اىـ روافد العممية التنموية.
فاده وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مف قبؿ الحكومة مف اجؿ دعـ المشروعات الصغيرة اال أنو لـ يتـ االست    

المثمي مف مساىمة تمؾ المشروعات فى خمؽ فرص العمؿ وتحسيف االنتاجية ،فتمؾ المشروعات يتعيف عمييا 
 مف ىنا جاءت فكرة ىذا البحث. -تحسيف جودة المنتج ورفع مستوى كفاءة الوحدة االنتاجية

ليضيؼ والبيئة المجتمع يمتد الى  بؿقاعات المغمقة، العمى عممو داخؿ مرسمو أو دور المصمـ  ال يقتصرو     
ميات ممتقي مدينو اعف ضمف جدراف الحوائطرؤيتو الفنية الخاصة عمى بما أتاه اهلل مف موىبة ليعبر عف  مااليي

                                                           
(1)

 .5َ ،ص١3112ت ، اٌّسوص اٌمِٛٝ ٌٍبحٛد االجخّاع١ت ٚاٌجٕائ١ت ، اٌما٘سة ،دزاظت حم١ّ–أِاي ٘الي : ِشسٚع ِعاٚٔت اٌّسأة  
 .05 ص ،5442 القاىرة، األميف، دار المستقبؿ، وتحديات الحاضر مشكالت ػ المصرية المرأة : حمود سميـ رفيقة )0(

(2)
 .21َ ،ص3113خٛش٠ع ،عّاْ ، حعٓ حٛف١ك عبد اٌسح١ُ ٠ٛظف: ادازة االعّاي اٌخجاز٠ت اٌصغ١سة ،داز اٌصفاء ٌٍٕشس ٚاٌ 
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مف  تنبض بالحياة - لوحات فنيةالى سيمفونية رائعة و  المنازؿجدراف لتتحوؿ ، البرلس بمحافظة كفر الشيخ 
 .مالمسوألواف و مفردات صر و ف وحدات وعناالوسائط التشكيمية مخالؿ 

، فمنذ بداية فرد التى ال يمكف االستغناء عنياالمالبس ومكمالتيا مف الحاجات األساسية لم وتعتبر     
الحضارات حاوؿ االنساف ايجاد أشكاؿ مختمفة لتشكيؿ قطع المالبس حوؿ الجسـ، وحيث أف المالبس انعكاس 

قع المجتمعات وتعكس تحوالتيا التاريخية واالقتصادية والثقافية حقيقي لمسياقات التى توجد بيا وتعبر عف وا
واالجتماعية. ويعد مجاؿ تصميـ مكمالت المالبس مف المجاالت الثرية التى تحوى ابتكارا وتنوعا بيف كؿ قطعة 

 .وأخرى فكؿ منيا لو سمات فريدة تميزىا عف األخرى 
باستخداـ التقنيات الطباعية اليدوية النتاج مجموعة  والبحث الحالى يحاوؿ تقديـ مقترح لمشروع صغير     

تصميمات مبتكرة لمكمالت المالبس الطباعية ،مستوحاه مف أعماؿ فف جرافيتى ممتقى البرلس الثالث تواكب روح 
دقيقا، األمر الذى يؤدى لموصوؿ  لممالبس تحديداالعصر وذات سمات بيئية، يتحدد فييا شكؿ األجزاء المكممة 

 لتصميـ قبؿ التنفيذ ،مما يساعد عمى زيادة معدالت توزيع المنتجات.نتائج اب
 :مشكمو البدحث 

 تتحدد مشكمة البحث فى التساؤليف التالييف:
o  كيفية إيجاد بيئة حاضنة لتقديـ مقترح ألحد المشروعات الصغيرة بيدؼ تقميؿ نسبة البطالة لمشباب

 بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة؟
o ف البنائيات التشكيمية ألعماؿ فف جرافيتى ممتقى البرلس الثالث إلبتكار كيؼ يمكف االستفادة م

 تصميمات طباعية لمكمالت المالبس ترقى بالذوؽ العاـ لممنتج المصري؟
 فرعض البدحث: 

 يفترض البحث أف:
o .يمكف التوصؿ إلى توفير فرصة عمؿ تحقؽ عائد اقتصادى بطريقة تتالئـ مع ظروؼ المرأة 
o لة ايجابية بيف انتاج تصميمات طباعية ألقمشة مكمالت المالبس الثابتة والبنائيات وجود عالقة ذات دال

التشكيمية ألعماؿ فف الجرافيتى لممتقى البرلس الثالث وذلؾ عف طريؽ االستفادة ببعض برامج الحاسب 
 األلى المتخصصة.

 :أى اف البدحث 
o فرص عمؿ لممرآه. تقديـ مقترح جديد ألحد المشروعات الصغيرة لممساىمة فى ايجاد 
o باالستفادة مف فف الجرافيتى لمممتقى الثالث تصميمات طباعية لمكمالت المالبس  التوصؿ الى استحداث

 بمدينة البرلس.
o .انتاج مكمالت مالبس طباعية متنوعة تتالئـ مع البيئة المصرية، وقميمة التكمفة 
o ستخداـ بعض برامج الكمبيوتر تحديد شكؿ التصميـ الطباعى ألقمشة مكمالت المالبس مف خالؿ ا

 المتخصصة.
 أىمية البدحث 

o حاضنة لممشروعات الصغيرة لمتغمب عمى العنؼ االقتصادى. طرح مقترح إليجاد بيئة 
o  المساىمة فى تنفيذ مشروعات صغيرة لمشباب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة الستيعاب عدد مف

 األيدى المعطمة لالرتقاء بالوضع االجتماعى لممرأة.
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o نتاج مكمالت مالبس طباعية مف خالؿ االستفادة مف عناصر ومفردات ووحدات فف الجرافيتى لمممتقي ا
 الثالث بمدينة البرلس.

o  عمييا البعد الجمالى والوظيفىإضفاء رفع القيمة التشكيمية ألقمشة مكمالت المالبس الطباعية مف خالؿ 
 جات المرأة العصرية.باستخداـ بعض برامج الكمبيوتر المتخصصة ،لتمبية احتيا

 دح ع  البدحث  
o  تناوؿ البحث مختارات مف األعماؿ الفنية لفف جرافيتى الممتقى الثالث فى         - :حدود زمانيو 
 ـ.0253والتطبيؽ ـ ، 0252ـ، واالستفادة مف عاـ المرأة 0251أكتوبر                        

 عاـ. 01-02مرية مف مفئة العتصميـ أقمشة مكمالت المالبس الطباعية ل  -
o مجموعة األعماؿ الفنية لفف الجرافيتى الممتقى الثالث بمدينة البرلس محافظة كفر     -: حدود مكانيو 

 الشيخ بجميورية مصر العربية.                         
 التطبيؽ بجميورية مصر العربية.  -

o  :اؿ فف الجرافيتى الممتقي     تفسير وتحميؿ فنى لبعض مختارات مف أعم تقديـ -حدود موضوعية 
 الثالث بالبرلس.                             
التجريبية مف خالؿ التصميمات المقترحة لمكمالت المالبس  عرض االجراءات -

 الطباعية.
مقترح لمكمالت المالبس الطباعية ،مف خالؿ تحديد  عرض يقتصر البحث عمى  -

 (Adobe illustrator cc) امجلبر بعض اشكؿ تمؾ األجزاء بتوظيفيا مف خالؿ 
،(Adobe photoshop cc)  ،RamseteIII)). 

 :منيجية البدحث 
 يتبع ىذا البحث المنيج الوصفى التحميمى والتجريبي مف خالؿ:

o  :وصؼ وتفسير وتحميؿ بعض مختارات مف أعماؿ فف الجرافيتى الممتقي المنيج الوصفى التحميمى   
 لث بالبرلس.الثا                          

o التطبيؽ عمى أقمشة مكمالت المالبس الطباعية لتصميمات مف أعماؿ الدارسة. :المنيج التجريبي 
 مصطمدحات البدحث 

o ( أقمشة مكمالت المالبس الطباعيةPrinting supplements cloths:)  
مف حددة جزاء رئيسية مف خالؿ فكرة معينة مالقماش )قطع( تصاحب أ ىى توليؼ واضافة أجزاء مف

قبؿ المصمـ ،الكسابيا طابع وظيفى وجمالى ،لتزيد مف جماليا ورونقيا ،بوسائط متعددة مف القماش مف 
وتصميـ أقمشة المكمالت عممية تنسيؽ وانشاء قطع جذابو مف القماش ...الخ.  حيث الموف والخامة

ف الجزء والكؿ الى جانب قمة لطباعتيا بطريقة ثنائية األبعاد ،وتمتاز بسيولة التشكيؿ والتطويع والتناسؽ بي
ويعد مجاؿ تصميـ مكمالت المالبس الطباعية مف المجاالت الثرية التى تحوى ابتكارا وتنوعا بيف ،التكاليؼ

غير :وتنقسـ مكمالت المالبس الى نوعيف  كؿ قطعة وأخرى فكؿ منيا لو سمات فريدة تميزىا عف األخرى
بات ، أغطية الرأس ، الشاؿ ،... الخ(. ومكمالت المالبس ثابتو ومنفصمة وتشمؿ )حقائب اليد ،االيشار 

                                                           


 حعس٠ف اجسائٟ ٌٍدازظت. 
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كوؿ ، كنارات الثابتة أو المتصمة وتشمؿ )الشرائط الزخرفية ، القطع المضافو ، األكماـ ،كنار األكماـ ، ال
 ، وىذا النوع مف المكمالت ما سوؼ يتناولو البحث.(5)الفساتيف ،... الخ(

o ( المشرععات الصغيرةSmall Enterprice:) 
عمؿ يقـو بو الفرد لينفذ فكرة معينة النتاج منتج محدد ، ويستخدـ المشروع لتنفيذ ىذه الفكرة ببعض     

، ويعتبر صغيرا مقارنو بغيره ولديو قابمية لمنمو الموارد المالية والمعرفية والحرفية ،ويقدـ المنتج بمقابؿ مادى
جغرافى صغير ،مموؿ مف قبؿ عدد بسيط مف مف الشركات فى ذات السوؽ. عممياتو محددة ضمف نطاؽ 

األفراد ويدار مف قبؿ فريؽ صغير غالبا ما يشارؾ أعضاء ىذا الفريؽ فى المياـ التشغيمية وال يقؿ رأسمالو 
عف خمسيف ألؼ جنيو وال يجاوز المميوف جنيو وال يزيد عدد العامميف فيو عف عشرة أفراد. وال يعتمد عمى 

 (0)عاـ ،والحرفية ىى األساس فى قيامو. الكثافة التكنولوجية بوجو

o فن الجرافيتى(Graffiti Art): 
مصطمح فنى يصؼ كؿ الرسائؿ )غير الرسمية( عمى الحوائط وغيرىا، وترجع أصولو الى عصور ما     

وسيمة لمتواصؿ. ولـ تنتشر ىذه التسمية ليذا لالحداث ورسـ التمائـ السحرية قبؿ التاريخ حيث كاف تسجيؿ 
مف االتصاؿ المرئي اال بانتشار الدراسات التى أجريت حوؿ ىذه النوعية مف التعبير البصري والتى النوع 

  (0) (F.S.Krawsـ عمى يد الباحث النمساوى كروس)5452بدأت سنو

بمحافظة كفر الشيخ ـ 0251عاـ لمممتقى الثالث لمبرلس الرسـو الجدارية  يقصد بيا التعريؼ االجرائي:
 نيف المصرييف والعرب.لمعديد مف الفنا

 :خطعات البدحث االجرائية 
 أوال :مقترح ألحد المشروعات الصغيرة.

 ثانيا: تحميؿ وتفسير لمختارات مف أعماؿ فف جرافيتى الممتقى الثالث.
 ثالثا: الدراسة التجريبية التطبيقية.
 أعال: مقترح ألدح  المشرععات الصغيرة

التي تعتمد عمى ة مف تحديات ضخمة وخاصة في عصر العولمة مما تواجيو المشروعات الصغير بالرغـ       
 ونظاـ السوؽ المفتوح، إال أنيا بقيت تحتؿ األىمية األولى في االقتصاديات الوطنية كونيا المحرؾ المنافسة
 الرئيسي لنمو وتطور االقتصاد، وما زالت احد أىـ روافد العممية االقتصادية واالجتماعية في اقتصاديات والمصدر
العمود الفقري ألي اقتصاد وطني، وخاصة بعد أف يا تعتبر ، بؿ أنخاصةوالدوؿ النامية  المتقدمة عامةالدوؿ 

شيد ىذا القطاع انتشارًا واسعًا في مختمؼ أرجاء العالـ خالؿ السنوات األخيرة وأصبحت تشكؿ نسبة كبيرة مف 
 (4).االقتصاد الوطني

فى المشروعات الصغيرة وخاصو ومشاركتيا عزيز الوضع االجتماعى لممرأه جاء دور الدولة فى التأكيد عمى تو     
لتحقؽ عاـ المرأة المصرية،بتسميتو بمؤسسة الرئاسة القتراح المجمس القومى لممرأة ستجابو ابعد ـ 0252عاـ  فى

                                                           
    .00ص ،ـ5،5444ط والجماؿ،دار الفكر العربي، نادية محمود خميؿ: مكمالت المالبس االكسسوار فف األناقة( (1


 حعس٠ف اجسائٟ ٌٍدازظت. 
3))

ر والتسويؽ الفعاؿ ،المركز القومى لمبحوث عقيمو عز الديف محمد طو: كتاب الدليؿ االرشادي لممشروعات الصغيرة ومتناىية الصغ 
     .55، ص0223، مركز التدريب وتنمية القدرات ،مايو 

(3)
 Axel thiel : graffiti lexicon"/www.ecircle .de/groups/graffiti- research 1997,p15.      

(4)
 .1ص ، المرجع السابؽ :توفيؽ عبد الرحيـ يوسؼ  حسف 
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نتشرت العديد فأبصفة عامة  وترجمتيا لصناع القرار والسياسات كافة المستوياتالتمكيف الكمى والشامؿ ليا عمى 
مف المبادرات التى تدعميا الدولة لمشباب عامو ولممرأه خاصو لتمويؿ ودعـ المشروعات الصغيرة ،وخاصو خالؿ 

 الفترة السابقو فى المناطؽ الصناعيو ومنيا مدينو السادات حيث وفرت عدد مف المنشأت الصناعية شاممو كؿ 
لمقضاء عمى البيروقراطيو التى كاف يواجييا شباب المستثمريف  االجراءات الالزمة النشاء مصانع متكاممة المرافؽ

  .لمتنمية وجمعيات آخرى داعمة لصغار المستثمرييف وخاصو المرأه وذلؾ بالتعاوف مع الصندوؽ االجتماعى
وفى تخصص طباعو المنسوجات والصباغة والتجييز بكميات الفنوف التطبيقية بجامعة حمواف ،جامعة       

    - (5 جدوؿفى )امعة بنيا ، جامعة بني سويؼ نالحظ بوضوح زياده عدد االناث عف الذكور كما دمياط ، ج
فجاءت أىمية البحث فى إيجاد فرص عمؿ لخريجى قسـ طباعة  -كما وجد أغمب المصانع تطمب تعييف الذكور

 يز بصفة عامة واالناث بصفة خاصة.المنسوجات والصباغة والتجي

بكليات الفنون التطبيقية بجمهوريه والصباغة والتجهيز منسوجات عدد االناث و الذكور فى قسم طباعه ال ( نسبة1)جدول 
 .م2116/2117للعام الجامعى  مصر العربية

وضع تصور مقترح لمحتوى مشروع صغير ألحد الصناعات اليامة فى مصر، حيث تعد مف الدوؿ المؤىمة       
ى اف أحسف استغالليا ألصبحت ليا مات ىذه الصناعو التجات راقية  نتيجة لتوافر بعض مقو لقياـ صناعة منسو 

شأف فى السوؽ المحمى والعالمى. ويستيدؼ المقترح تفسير وتحميؿ مكوناتو لموصوؿ الى ما يؤىؿ المصمـ)المرأة( 
وكيفية التفاعؿ مع متغيرات احتياجات  ،لممارسة تصميـ العمؿ فى المشروع الصغير بوعى عممى ومعرفى

الذوؽ القومى مف  والتنبوء بو فى المستقبؿ ،وكيفية حماية ى الحاضرف ومتطمبات المستيمؾ فى ىذا المجاؿ
األجنبية وكيفية االستفادة منيا ، واستثمار مزايا الموضوعات البيئية كمصدر أفكار لبناء متناقضات الموضة 

 تصميمات مؤثرة ومثيرة لألذواؽ المحمية والقومية وصوال لمعالمية.
الطباعية أحد مفردات تصميـ طباعة المنسوجات التى تعتبر مف المشروعات  وتمثؿ أقمشة مكمالت المالبس     

ية تمكنو مف استخداـ أنواع متعددة مف مرونو العالالصغيرة التى تعمؿ عمى امداد السوؽ بسمعة جديدة تتميز بال
 وؽ السعرية.المنسوجات والخامات الطباعية ليتحكـ في تكمفة المنتج وبالتالى إصدار منتج يفى بمتطمبات الس

                                                           


تحسيف و محاربة البطالة لكشبكة أماف اجتماعى واقتصادى  5445لعاـ  42اعى لمتنمية بالقرار الجميورى رقـ نشئ الصندوؽ االجتمأ 
تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة. وُكمؼ الصندوؽ االجتماعى بمساندة المشروعات الصغيرة  ،ومستويات المعيشة 

ات المالية وغير المالية ليا وبالتنسيؽ مع كؿ األطراؼ المعنية بيذه المشروعات ومتناىية الصغر وبتقديـ حزمة متكاممة مف الخدم
 عف.0224لعاـ  545بيدؼ تبنى السياسات والتشريعات الالزمة لتطويرىا بموجب قانوف تنمية المشروعات الصغيرة رقـ 

http://www.sfdegypt.org/web/sfd/aboutus/5/JULY/2018.                                                             

عالصباغة عالتجييز بالجامعات قسم طباعة المنسعجات 
 المختمفة

 النسبة المئعية الع   الكمى ع   الذكعر ع   االناث

قسـ طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز بكميو الفنوف 
 التطبيقية )جامعو حمواف(

521 42 051 35.43% 

قسـ طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز بكميو الفنوف 
 التطبيقية )جامعو دمياط(

31 54 44 31.31% 

قسـ طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز بكميو  الفنوف 
 التطبيقيو )جامعو بنيا(

542 04 55 24.20% 

قسـ طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز بكميو  الفنوف 
 التطبيقية )جامعو  بنى سويؼ (

52 5 531 42.4% 

http://www.sfdegypt.org/web/sfd/aboutus/5/JULY/2018
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 : ى ف المشرعع 
ييدؼ المشروع الى امكانية الوصوؿ الى تكمفة اقتصادية إلنتاج أقمشة مكمالت المالبس الطباعية        

باالضافة الى تمبية أغمب أذواؽ المستيمكيف مف حيث الموف والخامات المستخدمة ،والتراكيب النسجية المالئمة ، 
ما يعمؿ عمى تحقيؽ المواصفات التى صمـ مف أجميا )المممس الناعـ ، األلواف م ا.الخامات الطباعية المناسبة لي

ة مفة ،الوزف الكافى لتحقيؽ المتانالجذابة ، االحتفاظ بالمرونة ،السمؾ المناسب لدرجات الحرارة فى الفصوؿ المخت
 ية...... الخ(الملمعمميات االستع

 :أىمية المشرعع 
تناسب الشرائح  ،أنماط جديدة جيدة مف أقمشة مكمالت المالبس الطباعية محاولة انتاجتكمف أىميتو فى      

االجتماعية لممجتمع باالضافة الى تحقيؽ المواصفات الفنية المتنوعة ألذواؽ المستيمكيف، كما أف الخامات 
متطمبات المستخدمة سواء اف كانت قطنية أو مخموطة مع البولى استر أو النايموف تؤدى دورا ىاما فى تحقيؽ ال

االقتصادية لمتصميـ بداءا مف أداء المصمـ فى التصميـ التنفيذى وسيولة ودقة متابعة العامؿ الفنى )الطباع( 
لجودة المنتج أثناء التنفيذ ، ومراعاة جذب انتباه المستيمؾ مف خالؿ التحكـ فى الموائمة إلبعاد تصميـ مكمالت 

 المالبس.
 :الخامات 

   -ع الخامات المستخدمة فى مكمالت المالبس مف األقمشة السادة والمصبوغة)حريرخامات المنتج: تتنو   -    
 ........... الخ(.-قطف مخموط -بولى أستر -نايموف–كتاف  -قطف                       
 خامات تغميؼ: أكياس ، عمب كارتوف ،ورؽ الصؽ... الخ. -

 المنتج التطبيقي: 
الطرؽ الطباعية مثؿ )الشاشة الحريرية، النقؿ الحرارى ، الرسـ المباشر  االنتاج الفعمى : تتـ الطباعة بأحد

،وأكماـ ،سرواؿ...  .. الخ( ، وتتنوع مكمالت المالبس مثؿ كنارات البموزات ، الفساتيف ، كنارات جونمة
النماذج بعض مف ( يوضح أ-1أ،ب ،-1أ،ب ،-4أ ،ب،ج ،-0أ،ب،ج ،-0أ،ب ،-5الخ. والشكؿ)

 قبؿ طباعتيا. تلممكمالالرئيسية 

           ب(                -0شكؿ)     ب(          -5شكؿ )               أ(-0شكؿ)      أ(             -0شكؿ)أ(             -5شكؿ)   
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 أ(-4شكؿ)             ج(-0شكؿ)                ب(-0شكؿ)ج(                     -0شكؿ)

 أ(-1شكؿ)             ب(-1شكؿ)                      أ(-1شكؿ)                       ب(-4شكؿ)      
 بعض النماذج الرئيسية لمكمالت المالبس الطباعية

 المرادحل الفنية لمتصنيع 
  تتمخص العممية االنتاجية فى مجموعة خطوات كاآلتى:

 تجييز منضدة الطباعة لبدء العمؿ طبقا لمتصميـ المقترح     عممية التجييز: تجييز شابمونات الطباعة ،و  -
   4وعدد األلواف، واعداد الخامات المطموب طباعتيا. )تستغرؽ ىذه العممية زمف قدره               
 ساعات(.              

  مخامات عممية الطباعة: تتـ الطباعة بالشاشة الحريرية )الشابمونات( وبمعاجيف الطباعة المناسبة ل -
 .    المستخدمة بفرد األجزاء المراد طباعتيا عمى منضدة الطباعة ، ويراعي اتجاه القماش                   
 (.قطعة فى الوردية 12قطعة أى 1x50)تتـ تمؾ العممية بمعدؿ                    

 الطباعة أو باستخداـ     عممية التجفيؼ: بعد طباعة القطع بالعجائف تتـ عممية التثبيت تبعا لطريقة -
 المكبس الحرارى.                        

 عممية الكى المجسـ: يتـ فرد القطع حراريا بأخذ الشكؿ المجسـ ليا بحيث يتـ طباعتو طبقا لمشكؿ   -
 المطموب باستخداـ مكواه بخارية.                   

 احد.عممية الطى: يتـ طى القطع باستخداـ المكاوى باتجاه و  -
 عممية الفحص والتغميؼ: يتـ التأكد مف صالحية القطع المطبوعة مف خالؿ الفحص البصري ثـ تعبئتيا    -

 عد التغميؼ نوع لحمايتيا مف األتربة والرطوبة وي نيائيا  حسب التغميؼ المقترح                           

                                                           


 ع١ٍّت اٌطباعت ٚصٛال ٌع١ٍّت اٌطٝ.ب ءظاعاث بد6شِٓ اٌٛزد٠ت:  
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 يكوف ذو شكؿ جمالى مناسب. مف الدعاية عف المنتج، فيجب أف                           
 .الخ.تعبئة المنتج: يتـ تعبئة المنتج عمى أف يراعي كتابة أسـ المشروع ، نوع المنتج ، العنواف ... 
  0ـ522المساحة والموقع: يمـز ىذا المشروع مساحة قدرىا (3x50.1.)متر 
   :ؾ.وات 1فولت بقدرة  002/032يحتاج مصدر كيربائي  -المستمزمات الخدمية. 

 يحتاج مصدر لممياه دائـ مف الشبكة العامة.  -
   األجيزة والمعدات واآلالت: اآلالت المستخدمة نمطية األداء ويدوية ،كما تستخدـ بعض اآلالت المساعدة كما           

 :(4،0،0) موضح فى الجداوؿ التالية
 األ عات عالمع ات عالتجييزات -(2ج عل)

 
 ( التجييزات )أثاث عمستمزمات(3ج عل)

 

 االجمالى سعر العدح ة لغرضا الع   النمعذج )المنشأ( العدح ات م

متصميـ ببرامج الجرافيؾ كأداة مساعدة ل 5 مستورد جياز كمبيوتر 5
 وتسجيؿ كافة البيانات المختمفة،

 ج.ـ51222 ج.ـ51222

 ج.ـ422 ج.ـ512  1 محمى كراسي 0
 ج.ـ5222 ج.ـ5222 الضاءة الموقع 1  وحدات اضاءة 0
 ج.ـ212 ج.ـ212  5 محمى مائدة كمبيوتر 4
 ج.ـ122 ج.ـ122  5 محمى كرسي كمبيوتر 1

 ج.ـ  ثمانى عشر الؼ ومائتيف وخمسوف جنيو مصري                  53012 االجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى         

 االجمالى عر العدح ةس الغرض الع   المنشأ األ عات عالمع ات م
طباعة التصميـ مف الورؽ  5 محمى التصنيع سـ12×12مكبس حرارى  1

المراد  خامةال الناقؿ الى
.الطباعو عمييا  

 ج.ـ 1222 ج.ـ 1222

 ج.ـ01222 ج.ـ01222 تجفيؼ األقمشة المطبوعة 5 محمى التصنيع جياز تجفيؼ 2
منضدة خشبية لمطباعة اليدوى  3

 سـ 042×502
لتثبيت األقمشة المراد  5 صنيعمحمى الت

 طباعتيا
 ج.ـ5122 ج.ـ5122

 ج.ـ0122 ج.ـ0122 لحياكة قطع المكمالت 5 مستورد ماكينة حياكة 4
الجراء عممية الكى  5 مستورد )ماليزيا( مكواة بخارية عمودية 5

 المجسـ
 ج.ـ5122 ج.ـ5122

 ج.ـ122 ج.ـ122 لطىالجراء عممية ا 5 مستورد )الياباف( رطؿ 0,1مكواة كيربائية  6
 ج.ـ5222 ج.ـ122 لشد الشابمونات 0 مستورد )الصيف( دباسة 7
 ج.ـ5222 ج.ـ5222 تستخدـ فى القياس 5 مستورد متنوعة أدوات قياس مدرجة 8
دبابيس،  أدوات حياكة)مقص، 9

).. 
مختمفو  تستخدـ فى اغراض 5 مستورد

 ... الخكالقص والتثبيت
 ج.ـ122 ج.ـ122

 ج.ـ تسعة وثالثوف الؼ وخمسمائة جنيو مصري 04122 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   االجػػػػػػػػ
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 ( كشف مستمزمات عخامات االنتاج4ج عل )

 أفراد( ،عامؿ  0)شروع )صاحب المشروع( ،رئيس فنييف)فرد واحد(،فنى طباعة الييكؿ التنظيمى: مدير الم      
 .فرد( 5،فنى حياكو ) فرد( 0مساعد)                  

 :ومراجعة  ى،يـ قبؿ البدء فى االنتاج الكمراجعتيا مع التصمتنفيذ مجموعة مف العينات وم المراقبة والجودة 
 الرسومات.،ودقة التشطيب وتنفيذ ،مراجعة أبعاد المنتجمف سالمتياالشابمونات الحريرية لمتأكد                 

 ار  ، ورخص األسعالتسويؽ: يجب مراعاة زيادة القدرة التنافسية لممنتج مف خالؿ جودة المنتج وتناسؽ األلواف 
 ارات وتصميمات جديدة.، واستحداث ابتك        

  :لى ، وتوفير وسائؿ اطفاء الحريؽ ،توفير اآلسحب التوفير مصادر التيوية الطبيعية و المواصفات البيئية 
    التخمص اآلمف مف  ،/الصناعىمصدر دائـ لممياه ، تواجد شبكة عامة لمصرؼ الصحى                   

 )البيع(، توفير اضاءة جيدة.المخمفات                    
ومف خالؿ ما سبؽ يمكف أف يساىـ المشروع المقترح فى تدريب وتأىيؿ العمالة ،مع إمكانية إنتشار ىذا النوع  

مف الصناعة داخؿ قري مصر بنفس مستوى إنتشارىا فى المدف كما يعمؿ المشروع عمى تمبية أغمب األذواؽ فى 
 المجتمع المصري.

 تفسير مختارات من أعمال فن الجرافيتى الممتقي الثالث بالبرلستدحميل ع : ا ثاني
يعتمد فف الجرافيتى عمى الرؤي البصرية لتحميؿ المعنى القائـ لمعالقات التى يدركيا المتمقي مف خالؿ      

 :ما يميخبراتو البصرية التى تتمثؿ في
 
 
 

  لفف الجرافيتى الرؤي البصرية (5)رسـ تخطيطى
                                                           

(1)
 . SCREEN PRINTING INNOVATION (SPI )ٚفما ٌعسض أظعاز ِٓ شسوت 


 مف عمؿ الدارسة 

النمعذج  الخامات م
 )المنشأ(

 االجمالى العدح ةسعر  الع  

 ج.ـ4012 ج.ـ /لممتر 31 متر 12 مستورد خامات حرير شابموف 1
 ج.ـ042 ج.ـ502-42 ضعؼ الكمية مستورد كيماويات 2
 ج.ـ042 ج.ـ /لممتر 52 فرخ02 مستورد أفرخ طباعة بطريقة انتقاؿ حرارى 3
عجائف طباعة معتمة وشفافة  4

 وبارزة ومضيئة
 ؼكيمو شفا 1 محمى

 كيمو بارز1
 كيمو بودره 0
 كيمو مضيئة 0

معتـ ـ/كيمو، ج. 11شفاؼ 
بارز ـ/ كيمو، ج. 11
بودر مضيئة ـ/ كيمو، ج.532

 ج.ـ/كيمو0222

 ج.ـ021
 ج.ـ001
 ج.ـ012
 ج.ـ4222

 ج.ـ512 ج.ـ512دراى استيؾ مركز  كيمو 5 محمى مواد الصقة 5
 ـج.322 ج.ـ422 ضعؼ العدد محمى ورؽ رسـ وأدوات مكتبية 6
 ج.ـ   عشره آالؼ وسبعمائة واربعوف جنيو مصري52242 االجمالى 

الرؤية 
 الثقافية

الرؤية 
 النوعية

الرؤية 
 المغوية

الرؤية 
 الفولكولورية

الرؤية 
 الكمية

الرؤية 
 كولوجيةالسي

الرؤية 
 الشعبية

الرؤية 
 الوقائية

الرؤية 
 الجمالية

 الرؤي البصرية لفن الجرافيتى
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أنو عادة ما يستخدـ كمرآة ف ،أنو ترجمة لثقافة مجتمع معيف أو عرقيات مختمفة  حيث الرؤية الثقافية: -
 (5)تعكس الطبيعة الثقافية لممجتمع. 

فوجد أف جرافيتى النساء  -يعتمد عمى النوع لتحديد الفروؽ بيف الجنسيف فى المجتمعات الرؤية النععية: -
   (              0) اتية وتيذيبا، بينما رسـو الرجاؿ أكثر جدلية وسمبية وما إلى ذلؾ.أكثر تفاعمية وذ

ربط الكتابات بسياقيا المعموماتى المستمد مف البيئة والمجتمعات التى يتواجد فييا الرسـ  الرؤية المغعية: -
 (0)الجدارى،والطريقة التى يوظؼ بيا فنانو الجرافيتى ىذه المغة.

وتأخذ الكتابات  تقـو عمى تسجيؿ الجرافيتى المكتوب والتعميقات بدقة متناىية، كعلعرية:الرؤية الفعل -
 والتعميقات عبارات ألشكاؿ شعبيو أو دينية أو أقواؿ مأثورة...الخ.

جراء االستبيانات واالستفتاءات حوؿ  الرؤية الكمية: - اعتمدت عمى الدراسات االحصائية لنوعيات الجرافيتى وا 
  .بيات الجرافيتى أو الموضوعات الخاصة بو فى المجتمعإيجابيات وسم

ييدؼ إلى تحميؿ الدوافع الكامنة وراء انتاج فنانى الجرافيتى ليذا النوع مف الفف بناء  الرؤية السيكعلعجية: -
 (4)عمى الدوافع النفسية الذاتية أكثر مف االىتماـ بدور الثقافة العامة أو البيئة االجتماعية.

وىو أقؿ المداخؿ مف حيث األىمية العممية حيث ينتشر الجرافيتى بغرض التسمية الفكاىية  ة:الرؤية الشعبي -
فى  ال أكثر دوف الرجوع إلى العوامؿ التى أدت إلى إنتاج ىذا الجرافيتى أو أماكنو أو سياقو األصمي

                                                                    المجتمع.
تعتبر ىذه الرؤية الوحيدة التى تتعامؿ مع فف الجرافيتى إنو يجب القضاء عميو فى  :الرؤية العقائية -

 المجتمع. 
 (1)مفيـو الجرافيتى كفف يبحث عف القيـ الجمالية والفنية فى المجتمع.ييتـ  ىذا التحميؿ بالرؤية الجمالية: -

 وىذا النوع تعتمد عميو ىذه الدراسة.

م لبعض 2116عام عفيما يمى عرض عتدحميل لمختارات من أعمال فن الجرافيتى الممتقي الثالث بالبرلس     
 -الفنان اسالم عبا ه -فنانو ريم دحسنال -الفنانو فاطمة عب  الردحمن -الفنانين منيم )الفنان عمى سعي  

الفنان ياسين  -الفنانو ى ى العجيمى -الفنان عالء أبع الدحم  -الفنانو عال دحجازى -الفنانو سالي الزينى
 الفنان عالء ععض(. -دحراز

 ()" عمى سعي "لفنان ألعمال ا( 1تدحميل فنى)
 

                                                           
(1)

 R. Free man:Graffiti ,London,Hutchinson & co ,publisher ,1966,P13.   
(2) 

A .James. Green:The Writing on the Stall Gender and Graffiti, University of Otago, Journal of 

Language and Social Psychology September 2003 vol. 22 no. 3,p28.    
(3)

 S.A Grider: names and graffiti ,journal of American folklore 88.347 ,Con Sfos ,Mexican ,americans , 

1975,p37.   
(4)

 D.Robinson: sohowalls ,beyond graffiti,1990,p96.  
(5) 

D.Robinson: Ibd,1990,p98.   


 ـ.0251كؿ األعماؿ الفنية ليؤالء الفنانيف: تصوير الدارسة فى أكتوبر  


ٌٗ ،  3113َحخٝ ا٢ْ.٠شازن فٝ اٌحسوت اٌف١ٕت ِٕر عاَ  3114ِخحف اٌفْٕٛ اٌج١ٍّت باإلظىٕدز٠ت ِٕر عاَ  ِد٠ساٌفٕاْ عٍٝ ظع١د:  

، زِٚا.. ِثًّ ِصس د١ٌٚاً فٟ اٌعد٠د ِٓ اٌدٚي ) 3116ِعسض اٌفٓ اٌّصسٞ اٌّعاصس باٌص١ٓ  اٌعد٠د ِٓ اٌّشازواث اٌد١ٌٚت ِٕٙا

 .ظبا١ٔا(اٌص١ٓ، اٌبٛظٕت، إ

http://jls.sagepub.com/search?author1=James+A.+Green&sortspec=date&submit=Submit
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o يف الشكؿ العمؿ الفنى الترابط واالنسجاـ ب يتضح فى الفنى:تفسير ال
ر مف خالؿ تكراو  المستوحاه مف الطبيعة تكرار العناصرو واألرضية 

كما يتضح التماثؿ شبو المنتظـ لوحدات العمؿ الفنى الكتؿ المونية، 
ـ الى عدة حوؿ محور رأسي حيث قسـ الفناف المساحو الكمية لمتصمي

العناصر النباتية د العناصر المتشابية مف تردياجزاء معتمدا عمى 
قيؽ االتزاف بالعمؿ الفنى مع مراعاة التنوع فى حركة الخط الثراء لتح

    لمفناف عمى سعيد -فف جرافيتى -(2شكؿ)                                      .العمؿ الفنى وجذب انتباه المتمقي
                                                   .ىمف خالؿ القيـ الجمالية والفنية فى العمؿ الفن الرؤية الجماليةعيخضع ىذا العمل الى      

 العناصر عالمفر ات

 

 

  
بعض المالمس 

 المستخ مة
 

 

 

 

  التدحميل المعنى

 ()"فاطمة عب  الردحمن " لفنانةألعمال ا( 2) تدحميل فنى
o مف خالؿ استخداـ  امتعبير عف فكرتية لالفنان تعمدالفنى: التفسير

مف خالؿ عنصر ،المجردة البسيطةطوط المرنة مجموعة مف الخ
تنوع الخطوط وعالقتيا  كما،لوف0واستخداـ)فروع األشجار(بيئي

بو تأثيرا واضحا عمى العمؿ الفنى مما أكسأعطت ببعضيا البعض 
ستخدـ اى مف العناصر الثانوية الدخيمة فمـ ت،نوعا مف الموسيقى

ا الرئيسي صرىالتركيز عمى عن تالكماؿ العمؿ الفنى وانما فضم
مجموعة مف الخطوط  ت،كما أستخدمبرز جمالياتوحتى تؤكد عميو وت

 ة فاطمة عبد الرحمفلمفنان -فف جرافيتى -(3شكؿ)   المختمفة السمؾ والتى تعطى ايقاعات مختمفة فى العمؿ الفنى.
    .يفى العمؿ الفن الفنية مف خالؿ القيـ وااليقاعات الرؤية الجماليةعيخضع ىذا العمل الى 
  العناصر عالمفر ات

  التدحميل المعنى

 ()"ريم دحسن"لفنانة عمال األ( 3) تدحميل فنى

                                                           


 ِدزض بى١ٍٗ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّٗ جاِعٗ حٍٛاْ، أشخسوج فٝ اٌعد٠د ِٓ اٌّعازض ٚاٌب١ٕا١ٌاث اٌّح١ٍت ٚاٌد١ٌٚت.الفنانو فاطمة عبد الرحمف : 
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o بمجموعة  امتعبير عف فكرتية لالفنان اعتمدت الفنى: التفسير
استخداـ  لونية مستوحاه مف الواف السماء ، باالضافة الى 

بيف فيظير تنوع ،المجردة المرنة الرأسية مجموعة مف الخطوط 
الخطوط وعالقتيا ببعضيا البعض تأثيرا واضحا مساحات بيف ال

لنقؿ عيف المشاىد واكساب العمؿ مف ليونو،عمى العمؿ الفنى 
                                                                                           ريـ حسف لمفنانة -فف جرافيتى -(4شكؿ)                                                  .قدرا مف الحيوية

 .مف خالؿ الدوافع النفسية لمفنانة السيكولوجيةالجمالية و الرؤية  عيخضع ىذا العمل الى
  العناصر عالمفر ات

  التدحميل المعنى

 ()" اسالم عبا ه"لفنان عمال األ( 4) تدحميل فنى
o زاء، ثـ قاـ قسـ المسطح الفنى الى ثالث أج الفنى: التفسير

بمعالجة كؿ جزء وربطو بالجزء اآلخر مف خالؿ وحدات ىندسية 
مف خالؿ الخطوط متناىية الدقة التى أضفت عمى العمؿ الوحدة 

ف الحركة والمنكسرة لمتعبير عتنوعت بيف الخطوط الرأسية واألفقيو 
والكتمة مما أكسب العمؿ الفنى نوعا مف الديناميكية والثراء، مف ثـ 

  اسالـ عباده لمفناف -فف جرافيتى -(52شكؿ)                                          .مف الوحده العضوية خمؽ نوع
  .مف خالؿ الدوافع الذاتية لمفناف السيكولوجيةالجمالية و الرؤية  عيخضع ىذا العمل الى

     العناصر عالمفر ات

بعض المالمس 
 المستخ مة

 

 
 
 

  التدحميل المعنى

 ()" سالي الزينى"لفنانة عمال األ( 5) تدحميل فنى

                                                                                                                                                                      
  ـ، 5442الفنانو ريـ حسف: أستاذ بكمية الفنوف الجميمة ، جامعة األسكندرية ،تشارؾ فى الحركة التشكيمية المحمية و الدولية منذ عاـ

، أقامة فنية بدولة  0224وشاركت بعدد مف ورش العمؿ الدولية خارج مصر مف أىميا ورشة عمؿ الدولية بالواليات المتحدة االمريكية 
 . 0250،  0250،  0255، معسكر الفف الدولى برومانيا  0224جنوب أفريقيا عاـ 

 ارض الفنية والمسابقات.الفناف اسالـ عباده:فناف تشكيمى حر، أشترؾ فى العديد مف المع 
 المعرض الدولى الثانى بمعيد الجوتو باالسكندرية  الجميمو جامعو حمواف،اشتركت فى الفنانو سالي الزينى :مدرس بكميو الفنوف

 .0252،أشتركت فى تصميـ حممو ادعـ شعار عاـ 0254عاـ
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o استخداـ عناصر ومفردات مف عمى  تأعتمد الفنى: التفسير
العناصر البيئة مثؿ البيت والشجرة والطيور والنخمة وربطت ىذه 

 مع الشبابيؾ الموجودة فى الجدار.
 

 سالى الزينى لمفنانة -فف جرافيتى -(55شكؿ)                                                                                    
 .مف خالؿ القيـ الجمالية والفنية والتعبيرية فى العمؿ الفنى جماليةالرؤية ال يخضع ىذا العمل الىع 

 العناصر عالمفر ات

    
بعض المالمس 

 المستخ مة
 

 
 

 

  التدحميل المعنى

 ()"عال دحجازى"انة لفنعمال األ( 6) تدحميل فنى
o تأثرت فى العمؿ الفنى بالعناصر المحببة  الفنى: التفسير

، رسـ بعض الزىور ، القطة، مثؿ الحقيبة ، الدراجة لمطفؿ 
والتعبير عف مشاىد الحياة االلعاب الحركية عمى الجدراف 

اليومية فى الشارع المصري برسـو الطفؿ كتعميؽ المالبس 
 عال حجازى لمفنانة -فف جرافيتى -(50شكؿ)                                        .عمى االحباؿ مف النافذة

o سأىؿ البرلمجتمع مف خالؿ عكس ثقافة  الثقافية الرؤية عيخضع ىذا العمل الى. 
 العناصر عالمفر ات

    
 

 
بعض المالمس 

   المستخ مة
 

 
  التدحميل المعنى

 ()" عالء أبع الدحم "ن لفناعمال األ( 7) تدحميل فنى
                                                           


اِعٗ اٌٍّه عبد اٌعص٠ص،اشخسوج فٝ اٌعد٠د ِٓ اٌّعازض ظعٛد٠ت اٌجٕع١ت، حاصٍٗ عٍٝ بىاٌٛز٠ٛض اٌفْٕٛ ج الفنانو عال حجازى : 

 .3112باٌٍّّىٗ اٌعسب١ٗ اٌععٛد٠ت ،ب١ٕاٌٝ األصّخ اٌدٌٚٝ ٌٍف3116ْٕٛاٌف١ٕت ِٕٙا عسض شازة ا١ٌَٛ 


ٙا جاِعت جٕٛب اٌٛادٜ،اشخسن فٝ اٌعد٠د ِٓ اٌّعازض اٌف١ٕت ِٕ -ِدزض بى١ٍٗ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّٗ باأللصس الفناف عالء أبو الحمد : 

 . 3116ِعسض  حٛاز بجا١ٌسٜ ٌٛو١س
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o الفناف لمتعبير عف فكرتو بمجموعة  اعتمد الفنى: التفسير
لونية مستوحاه مف الواف الفف المصري القديـ ، باالضافة 

وتعد رمزًا العيف  بعض مف مفرداتو ومنيا الى  استخداـ
الشريرة تستخدـ لمحماية مف الحسد ومف األرواح  شمسياً 

لمرض ، وتعبر عف القوة الممكية او  ومف الحيوانات الضارة 
 عالء أبو الحمد لمفناف -فيتىفف جرا -(50شكؿ)                                 .رعأو  حورسالمستمدة مف اآللية 

o مف خالؿ انعكاس ثقافة الفف المصي القديـ فى صورتو الرمزية الثقافية الرؤية عيخضع ىذا العمل الى. 
  العناصر عالمفر ات

 
 

بعض المالمس 
 المستخ مة

 

  

  التدحميل المعنى

 ()"ى ى العجيمى"لفنانة عمال األ( 8) تدحميل فنى
o تثـ قامأجزاء، عدةالمسطح الفنى الى  تقسم الفنى: التفسير 

رسـو محببة بمعالجة كؿ جزء وربطو بالجزء اآلخر مف خالؿ 
مف خالؿ الخطوط متناىية الدقة أضفت عمى العمؿ الوحدة  لمطفؿ

ف الحركة لمتعبير عالمنحنية والمائمة التى تنوعت بيف الخطوط 
مف ثـ والثراء، نى نوعا مف الديناميكيةوالكتمة مما أكسب العمؿ الف
                                                                                                    ىدى العجيمي لمفنانة -فف جرافيتى -(54شكؿ)                                    .خمؽ نوع مف الوحده العضوية

 .فى العمؿ الفنى مف خالؿ عكس التسمية الفكاىية شعبيةالالجمالية و الرؤية عيخضع ىذا العمل الى
 العناصر عالمفر ات

 

  

بعض المالمس 
 المستخ مة

  
 

  التدحميل المعنى

 ()"ياسين دحراز"لفنان عمال األ( 9) تدحميل فنى 
                                                           


ِعسض بسٚاق اٌّٛٔا١ٌصا حدزض اٌدوخٛزاٖ فٝ اٌفْٕٛ بباز٠ط، اشخسوج فٝ اٌعد٠د ِٓ اٌّعازض اٌف١ٕت ِٕٙا : الفنانو ىدى العجيمى 

 . ٌٍسظاِت اٌفسٔع١ت .ف١سد١٠ٗ فٛزِٛٔد ِع ِشازوت  بباز٠ط


جاِعٗ االظىٕدز٠ت،اشخسن فٝ اٌعد٠د ِٓ اٌّعازض اٌف١ٕٗ اٌّح١ٍٗ ٚاٌد١ٌٚت  -١ٍّٗ أظخاذ ِعاعد بى١ٍٗ اٌفْٕٛ اٌجالفناف ياسيف حراز : 

 حصً عٍٝ اٌعد٠د ِٓ اٌجٛائص اٌد١ٌٚت . َ،3113ِعسض أواد١ّ٠ت زِٚا ـ ا٠طا١ٌا ِٕٙا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
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o المساحو الكمية لمتصميـ الى عدة اجزاء  قسـ الفنافالفنى: التفسير
رار معتمدا عمى تكلكتابات العربية فى تنوع ا مف حروؼ وكممات

الكتابية( مع مراعاة  )العناصروترديد العناصر المتشابية مف
التنوع فى حركة الوحدات المستخدمة الثراء العمؿ الفنى واستخداـ 
الخطوط المنحنية كقاعدة أرسي عمي عناصره الزخرفية لنقؿ عيف 

                                                       .تنوعدرا مف الحيوية والميونة والالمشاىد واكساب العمؿ ق
 ياسيف حراز لمفناف -فف جرافيتى -(51شكؿ)                                                                   

o تناىيةمف خالؿ الكتابات والحروؼ وتسجيميا بدقة م الفولكولوريةالجمالية و  الرؤية عيخضع ىذا العمل الى. 
   العناصر عالمفر ات

  التدحميل المعنى

 ()" عالء ععض"لفنان عمال األ( 11) تدحميل فنى
o اعتمد فى العمؿ الفنى عمى التراكب بيف الفنى: التفسير

الوحدات المستخدمة الكساب العمؿ العمؽ الفراغي باالضافو 
 الى التكرار لموحدات المستخدمة فى صورة تكرارية شبو متماثمو
العطاء موجو ديناميكية العالقات بيف األجزاء ،يبدو الشكؿ 
    .ضاغطا عمى األرضيو الكساب الرسـ الجدارى طاقو جديدة

 عالء عوض لمفناف -فف جرافيتى -(51شكؿ)
 .مف خالؿ التأثر وعكس طبيعة روح الفف المصرى القديـ الثقافيةالجمالية و  الرؤية عيخضع ىذا العمل الى

 ال راسة التجرييبية التطبيقيةا: ثالث
،وتتمثؿ  تعد مكمالت المالبس الطباعية أحد مكمالت األناقة التى تضفي الموف والثراء والطراز لممالبس       

. وترجع قيمتيا الفنية فى شرائط واألحزمة الثابتة... الخفي الكوؿ والكنار بالفستاف والبموزة والسرواؿ والجونالت وال

                                                                                                                                                                      
 


فى شارع محمد  قاـ بتنفيذ العديد مف الجدارياتجامعة جنوب الوادى، -مدرس بكمية الفنوف الجميمة باألقصر:الفناف عالء عوض 
     .ربي بمحافظة االقصرعراف البنؾ النفذ جدارية عمى جدجداريات فى الدنمارؾ، المانيا ، ـ نفذ0250محمود بالقاىرة،كذلؾ فى عاـ 

 ر اتالعناصر عالمف

 

  

 
بعض المالمس 

 المستخ مة
   

  التدحميل المعنى
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ء معينة لممالبس مف خالؿ فكرة محددة إلنشاء قطع جذابة مف القماش إلكسابيا تصميميا الفريد مف توليؼ ألجزا
 وتقاس طبقا لخبرات وتجارب المصمـ. طابع وظيفي وجمالى

 :عفيما يمى عرض لبعض التصميمات عتطبيقاتيا عتعظيفيا   

 (:1تصميم رقم)

 (5توظيؼ)          بموزةكـ منفوخ وأسورة -(5)تطبيؽ 

 (0توظيؼ)              الفالونة عمى الكتؼ-(0)تطبيؽ                                سـ 12x02: (1)تصميم أبعا 
 (.0( ، شكؿ)0شكؿ)من:  مستعدحى
 أ(   -0أ(، شكؿ)-5شكؿ)مف : التطبيق

                  مستخ مو:االلعان ال
 .شابموف0ع   الشابمعنات: 

                                                  نظاـ الطابعة الواحدة. نعع التكرار:
 

 

 (0توظيؼ)                 كـ منفوخ-(0) تطبيؽ                                                            
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 (:2)تصميم رقم

 ايشارب مثبت-(4)تطبيؽ           

 (4توظيؼ)            

 كـ الوردة-(1)تطبيؽ   الفالونة -(1)تطبيؽ 
 
 
 

                                                                  
 كولة-(2)تطبيؽ              

      سـ.12x02: (2تصميم)أبعا               
                                                                           4شكؿ  :منى مستعدح 

                                                  ب(-5أ(، شكؿ)-0شكؿ)مف التطبيق: 
 (1توظيؼ)                                                                                            ب(.     -0شكؿ) 
                             االلعان المستخ مو: 
                            شابموف 1ع   الشابمعنات:  

                                                                                                                                                                                          كنار كـ-(4ابشارب مثبت   تطبيؽ)-(3تطبيؽ)           نظاـ الطابعة الواحدة. نعع التكرار: 
  
 

                                                                                              
                                                                   

                                                              
 

                                                            

                                                                    
 (1توظيؼ)              مثبت حزاـ وسط-(55)تطبيؽ   قصير كـ-(52)تطبيؽ                                             
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 (3تصميم رقم)

               (2توظيؼ)       فى فتحو الصدر كوؿ-(50)تطبيؽ  
          

 
 

       
 خمفىقصير  كـ-(50)تطبيؽ    

 (3توظيؼ)         
           

           
 كولة-(54)تطبيؽ         

              
 
 
 

 (4توظيؼ) (4توظيؼ) 
                                   مثبتايشارب -(51)تطبيؽ                            سـ.12x02: (3أبعا  تصميم)

                                                                4شكؿ من:  ىمستعدح
                                                  ب(-0شكؿ)ج( ، -0شكؿ)مف التطبيق: 

                             االلعان المستخ مو:
                                                                                              شابموف 1ع   الشابمعنات: 

              نظاـ الطابعة الواحدة. نعع التكرار:  
 (52أيشارب مثبت               توظيؼ)-(51تطبيؽ)                                                         

 
 

                                      
 

                    
                  (55توظيؼ)         (52)اسورة كـ ( 51أيشارب مثبت) تطبيؽ                                                    
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 (4تصميم)

 ايشارب مثبت-(54)تطبيؽ     
 
 
 
 
 
 
 

 (50توظيؼ)                   كـ أسورة-(02)تطبيؽ       
  

 أسورة-(05)تطبيؽ                           سـ02x22 :(4تصميم) أبعا 
 .3، شكؿ 1شكؿى من : مستعدح

 ب(.-4أ( ، )-4)مف التطبيق: 
 األلعان المستخ مة:
                                                                                   شابموف 1ع   الشابمعنات: 

            مامىكوؿ أ-(00تطبيؽ)                   نظاـ الطابعة الواحدة. نعع التكرار: 
  

     
 
   
 
 

 (50توظيؼ)             خمفى وؿك-(00)تطبيؽ                                                     
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 (5)تصميم

  سفرة خمفية-(04تطبيؽ)     

 (54توظيؼ)

 سفرة أمامية-(01)تطبيؽ     

 سـ 32x12:(5تصميم رقم)أبعا  
                                       (52شكؿ رقـ) من: ىمستعدح

     (51توظيؼ)                      كـ-(01)تطبيؽ                         ب(-1أ( ،)-1)مف التطبيق: 
 :األلعان المستخ مة

                                                                                   شابموف 1ع   الشابمعنات:  
                    نظاـ الطابعة الواحدة. نعع التكرار: 

 
 

 أسورة-(02)تطبيؽ                                                        
 
 
 
 
 

 (51ـ جرس طبقات                توظيؼ)ك (03تطبيؽ)                                                     
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 (6يم )تصم

 رومانى كولة-(04)تطبيؽ     

 (52توظيؼ)                 
 
   
 
 
 

 كـ عباءة واسع-(02)تطبيؽ   

 
 سـ32x12:(6تصميم رقم)أبعا  

 (   5شكؿ رقـ)ى من:مستعدح
                       مثبت حزاـ وسط-(05تطبيؽ)               أ(                  -1)مف التطبيق:  

 ن المستخ مة:األلعا
                                                                                   شابموف 1ع   الشابمعنات: 

                    نظاـ الطابعة الواحدة. نعع التكرار: 

 :نتائج البدحث 
 جاءت النتائج وفقا لفروض البحث كالتالى:      

فرص عمؿ تحقؽ عائد اقتصادى لممرأة باستحداث مجاؿ جديد لممشروعات يمكف المساىمة فى توفير  -5
 الصغيرة.

إمكانية وضع حموؿ وقواعد عامة لتصميـ مشروع صغير لتصميـ أقمشة مكمالت المالبس الطباعية،  -0
 بيئيا. لتكوف قميمة التكمفة وآمنووخطوات تنفيذه 

قؽ ثراء جمالى ووظيفي ونفعي ،وتمبي نتاج تصميمات طباعية ألقمشة مكمالت المالبس الثابتة تحإ -0
 إحتياجات المرأة العصرية، وتواكب خطوط الموضة.

البناء التشكيمي ألعماؿ فف الجرافيتى الممتقي الثالث بالبرلس، يعتبر إضافة جديدة بما تحممو األعماؿ  -4
 الفنية مف قيـ لونية وعناصر تشكيمية ومفردات بيئية ومالمس متنوعة ومتعددة.
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 adobe photoshop cc، ramsete III،adobeببعض برامج الكمبيوتر المتخصصة ) االستعانة -1
illustrator cc) .تكسب التصميمات الكثير مف الثراء التشكيمي والوظيفي 

ارب ( تج1ستو ) الدراسة التجريبية التطبيقية أستحدثت مجموعة مف التجارب التصميمة يبمغ عددىا -1
 ( تجربة توظيفية.52سبعة عشر )و يقا ، ( تطب05ثالثوف )و  ىواحدتصميمية، 

 :تعصيات البدحث 
 اإلىتماـ بالمشروعات الصغيرة فى مجاؿ تصميـ طباعة المنسوجات لممساىمة فى القضاء عمى مشكمة البطالة. -5
الدمج والتكامؿ بيف مجاالت الفنوف التطبيقية إلستثمار ذلؾ فى إنتاج مشروعات صغيرة متنوعة  -0

 ومتعددة اإلنتاج.
التى ور الصندوؽ اإلجتماعى لمتنمية بنشر الوعى بدوره باإلستفادة مف الخدمات التمويمية تفعيؿ د -0

 تقدميا صناديؽ وبنوؾ التنمية.
زيادة الوعى بأىمية المشروعات الصغيرة بوسائؿ اإلعالـ المتنوعة لتوضيح دورىا فى التنمية  -4

 اإلقتصادية.
ع وتشجيع الفنانيف بزيادة اإلىتماـ بإقامة الممتقيات الدعوة الى إنشاء مشروع قومى لحماية الفف واإلبدا -1

فى المحافظات ، لما ليا مف دور فعاؿ فى تنمية الحس الفنى لدى الجميور  الفنية لتنفيذ رسـو جدارية
 والتوعية بأىميتيا.
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