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استخدام التكنولوجيا في صياغة أنماط زخرفية مستحدثة لتصميمات أقمشة 
 البلوزات المطبوعة

 
 جيهان محمد الجملأ م د/ 

 أستاذ مساعد _ قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

 كلية الفنون التطبيقية_ جامعة دمياط

  : INTRODUCTIONمقدمة 
رتبطت ما. وامنذ القدم ، والمالبس تشكل ضرورة لإلنسان كغيرها من ضروريات الحياة من مأكل ومسكن وغيره        

يوانات ود للحالحاجة للملبس بالحاجة إلى الوقاية من األحوال الجوية كالبرد والحر. فتطورت المالبس من كونها جل

 .تنوعهاطورها وللثورة الصناعية عظيم األثر في ت و ، ي أشكالهاوالصوف والفراء والريش إلى مالبس يحيكها ويتفنن ف

ية  و قتصادكما ارتبطت في العقود األخيرة بالموضة وتصميم األزياء. وهى تعكس شخصية صاحبها فتعبر عن حالته اال

و ى الحداد أكدليل علء سوداء أو البيضاال كارتداء المالبسة النفسية تكما تنقل صورة عن حال –تدل على مهنته –االجتماعية 

ر شكل ور في تغييدألوانها تعطي انطباعا عن مرتديها ، و لبعض المالبس والمالبس  أشكال، وكذا فمختلفة الفرح فى دول 

 .... الخ عرض أو تضييق جزءا من الجسم أكتفين الالجسم كأن تعمل على إظهار 

 ايستدامة اقتصادحيث تلعب دوراً هاما فى تحقيق التنمية المأضحت التكنولوجيا تحدد القدرة على المنافسة ، و       

اته عبر ان ومتطلبت االنسرشيد االستهالك لضمان تلبية حاجامن خالل تواجتماعيا وبيئيا، باستخدام امكاناتها الال متناهية ، 

غير لمتجددة وخامات االفاقد من التحديد االحتياجات الالزمة وتقليل نسبة األجيال ، األمر الذى يتطلب وضع استراتيجية ل

م وانتاج ى تصميفاستخدام التكنولوجيا المتجددة ، وتحقيق نمو اقتصادي يحفظ مخزون طويل األمد للمصادر الطبيعية . و

 كامكانية لتشكيللأقمشة المالبس المطبوعة صار أمرا حتميا لكونها أيسر و أقل تكلفة و أكثر تنوعا ومرونة ، وطواعيه 

 اضافة أو تغيير أجزاء أثناء التصميم قبل االعداد للطباعة .حذف أو 

 

  : Backgroundخلفية البحث 

 

و دور  شركات المنتجةيشهد العالم فى األونة األخيرة منافسة قوية فى مجال صناعة المالبس المطبوعة حيث تسعى ال        

الل انتاج خقيقها من مكن تحياألزياء العالمية الى تحقيق معادلة " المنتج عالى الجودة واألقل تكلفة واألكثر أناقة " ، والتى 

ى فغناء عنها على وجه الخصوص فهى أحد القطع الملبسية التى ال يمكن اإلستعة المطبووالبلوزة  المالبس بوجه عام 

لخاص ، ذوقها او التى تدل على شخصية من ترتديها حيث تمثل قراءة  لثقافة المرأة وعمرها , وخزانة مالبس السيدات 

ى فليومي أو افي عملها  لها أبديا سواءواحتياج المرأة ، والتى تعد رمزا لألناقة ومؤشر على مكانتها المادية واالجتماعية 

المكان سب زيها وحتحرص المرأة األنيقة على تغييرها  وتالئم المالبس الكاجوال والكالسيك فهى المناسبات المختلفة ، 

لعالمية ا ت األزياءيقة بيوفهى تعرف أن البلوزة جزء أساسى فى أناقتها ، و قد أيقنت هذه الحقوالمناسبة التى ترتديها فيها ، 

 وتيبوالعديد من  ،، فكل موسم تظهر أشكاال وأنواعا وألوانا مختلفة منها تحظى بمواكبة التطور فى الخامات والتقنيات 

ال ت أشكااألزياء اتخذت شعارا لها فى تصميم وتصنيع البلوزات" ان كل شيء جائز ويخضع للذوق الخاص " لذا قدم

سنة من فصول الو ر أوالليلأوقات النهاال تتقيد بفي الوقت ذاته و، التي تسعى لألناقة مختلفة من البلوزات التى تالئم المرأة 

  . حيث األلوان أو الخامات ، أو بالمناسبات فأنتجت بلوزات أصبحت بمثابة تحف فنية

وذلك ت ، ج البلوزاى انتاوالبحث الحالى يحاول تحقيق التنمية المستدامة للخامات النسجية المطبوعة ، والمستخدمة ف         

ل حديد شكتقليل نسبة الفاقد من مسطحات القماش المطبوع بتحديد شكل مسبق_باترون_النفراج البلوزة وتمن خالل 

 مساحاتريك هذه اليمكن تحوتحديدا دقيقا ، باالستعانة بالحاسوب ،  البلوزة األجزاء المطبوعة فىلون وتصميم  وومساحة 

 لى شاشةع_فى اتجاهات مختلفة كماممسطح قماش األمام والخلف واأل _المحددة بالخطوط الخارجية لشكل الباترون 

المطبوعة  لألجزاءعمل تعشيق  ويمكن  Master peaseميمات القطعة الواحدةالتصميم ليالئم تص شكل لتغييرالحاسوب 

لية مقبل اجراء ع بيرة ،المستخدم فى تنفيذ البلوزة ، عند انتاجها باعداد ك المطبوع لتحقيق أقل نسبة فاقد من مسطح القماش

مسطحات لة والصباغة المستخدمة فى الطباع الموادكمية مما يؤدى الى قلة ، تمهيدا لتجميعه )حياكته( ،  القصالطباعة أو 

كما يع ، ة عن التصنناتجالة( متبقية )هالكالقمشة األكيميائية والمواد ال، و بالتالى يقلل من نسبة العوادم من المستخدم  القماش

وتطوير تغييرانية مع امك،  بالتالى يقلل من قيمة التكلفةوواأليدى العاملة و الجهد المبذول فى تنفيذ البلوزة يقلل من الوقت 

ات فيذ تصميممكانية تنوكذا اباستخدام برامج الحاسوب المختلفة الحديثة خطوط الموضة  لتالئمة للبلوزات الباترونات الناتج

ى لزخرفية علعمل تدرج أو تكثيف للوحدة ا أومناظر طبيعية لوحات فنية أو للبلوزات مطبوعة بطريقة النفث الحبرى 

ج( ومناعة مربلين Marblingالطباعية االخرى كالترخيم )أو تنفيذ تصميمات يستحيل تكرارها بالطرق مسطح التصميم 

شكلها   تفقدالتصميمات الشمع )الباتيك( و الرسم المباشر على الحرير بالصبغة أو باستخدام مناعة الجوتا أو طباعة 

   .نة لثمياالجواهر باهظة الثمن كعقود الماس واللؤلؤ و تصميمات ألشياء رونقها بالغسيل كتصميمات االستراس أوو
DOI:10.12816/0040791 
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 : Problem of Researchمشكلة البحث 

  تتحدد مشكلة البحث فى السؤال األتى :     

مالى ذات ثراء ج ،بطريقة النفث الحبرى  ةالمطبوعأقمشة البلوزات ألجزاء مسطح  تصميمات ستحداثكيف يمكن ا

 تحقق التنمية المستدامة ؟و، يستحيل تكرارها بالطرق الطباعية األخرى وسهولة فى التنفيذ و

 

   Research Hypotheses:فروض البحث

 

 .لتنفيذ لة اجمالى وسهالثراء تحقق ال المطبوعةلبلوزات لانتاج تصميمات  يمكن -1

 .الحبرى  بطريقة النفثللبلوزات المطبوعة رقمية امكانية استخدام الحاسوب كأداة تقنية النتاج تصميمات  -2

 البلوزة قبل طباعتها باستخدام الحاسوب .أجزاء  وتصميم تحديد شكل -3

 انتاج تصميمات يستحيل تكرارها بالطرق الطباعية األخرى . -4

 

 :  Purpose of research البحث أهداف

 

 . الواحدة القطعة تصميمات تالئم مطبوعة بلوزات انتاج -1

 ( .الباترونات) المطبوعة البلوزة تصميم أجزاء شكل تحديد -2

 . المطبوعة السيدات لبلوزات مستحدثة تشكيلية صياغات اليجاد جديدة تجريبية مداخل طرح -3

 .  لتكلفةا وانخفاض الشكل وجمال والتنفيذ التصميم بسهولة تتميز مطبوعة بلوزات النتاج جديدة أفاق فتح -4

 

 :Importance of Researchأهمية البحث 

 

 وعة .ت المطبتجريبية لصياغات تشكيلية مستحدثة تتميز بالطالقة والمرونة ألشكال بلوزات السيداطرح مداخل  -1

 تخطيطاتمنتج طباعى متميز من خالل عرض لبعض العمل التغلب على بعض المشكالت التصميمية والتنفيذية ل -2

 ) باترونات ( بلوزات السيدات المطبوعة .

اكب يولذى واالمساهمة فى رفع كفاءة المنتج الطباعى من خالل الربط بين المنتج الطباعى المصمم والمنفذ  -3

 .العالميةالموضة 

ة فى ساهملماو ترشيد استخدام الموارد الطبيعية االستفادة من المخزون التعليمى لمصممى طباعة المنسوجات ل -4

 تحقيق التنمية المستدامة .

 

 : Definitions of researchحدود البحث 

 حدود زمانية : 

د وحتى عام قبل الميال 3482يتناول البحث دراسة تاريخية لبعض أشكال البلوزات )القمصان( فى الفترة من عام 

 م .  2017

ى الصباح أوالمساء فسنة ، وتصلح لٳلرتداء  35_ 20السيدات المطبوعة للفئة العمرية من  لبلوزاتيتم تنفيذ تصميمات     

 .2017 أوالسهرة ، وتالئم موضة صيف وخريف عام

 حدود مكانية :  

 .السيدات المطبوعة تالئم الفتاة والسيدة المصرية  لبلوزاتيتم تنفيذ تصميمات     

 

 :  Research Methodologyمنهجية البحث 

 

خية ب التاريفى الحقوالقمصان  بلوزاتشكال الأليتناول البحث المنهج الوصفى التحليلى من خالل عرض وتحليل       

 المختلفة . 

 ويتبع المنهج التجريبى فى الجانب التطبيقى للبحث ويشمل الخطوات التالية : 

  حاسوب و الستعانة بالبا الباحثة أعمال منعلى الموديل  امع عرضه المطبوعة السيدات لبلوزاتتصميمات عمل

 . Illustrator CS6برنامج باستخدام

  ) البلوزة باستخدام برنامج ألجزاءعمل انفراج _ رسم تخطيطى ) باترون Illustrator CS6. 

 الباترون باستخدام الحاسوب من خالل برنامج  مسطح على أجزاءالمطبوع تصميم عرض شكل الIllustrator 

CS6 . 
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Use of technology in the formulation of decorative patterns of innovative 
designs for fabrics printed blouses 
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Head of Department Textile Printing, Dyeing and Finishing 

 Damietta University, Faculty of Applied Arts 

        Background: 

The world is witnessing a fierce competition in the printed clothing industry, where 

manufacturers and fashion houses are striving to achieve the formula of "the highest quality, 

lowest cost and most elegant product", which can be achieved through the production of 

printed clothing in general and the blouse in particular. The clothing which cannot be 

dispensed with in the ladies' wardrobe, which shows the personality of the woman who wears 

it, represents a reading of the culture of women, their age, their special taste, and a sign of 

their physical and social status, which is a symbol of elegance and the woman's need for her 

forever in her daily work or in the It is suitable for casual and classic clothes and elegant 

women are keen to change them according to their costume, place and occasion. They know 

that the blouse is an essential part of their elegance. The development of raw materials and 

techniques, and many fashion houses have taken the slogan in the design and manufacture of 

blouses "Everything is permissible and subject to taste," and therefore offered different forms 

of blouses that suit women who seek elegance and process at the same time, and does not 

adhere to the seasons of the year in terms of Colors or materials, or events, and produced 

blouses became art. 

           The current research attempts to achieve the sustainable development of printed textile 

materials used in the production of blouses by reducing the percentage of the loss of the 

printed cloth surfaces by specifying the preformed shape of the blouse and determining the 

shape, size, color and design of the printed parts in the blouse precisely, using the computer. 

With the outer lines of the shape of the pattern- the surface of the cloth in front, back and 

sleeves - in different directions on the computer screen to change the design to fit the designs 

of Master Pease and can work to interlock the printed parts to achieve the lowest proportion 

of flat The printed cloth used in the implementation of the blouse, when produced in large 

numbers, prior to the process of printing or cutting, in preparation for collection (woven), 

which leads to a small amount of materials used in printing and dyeing used canvas surfaces, 

thus reducing the proportion of exhausts of chemicals and fabrics remaining This reduces the 

cost of the blouse and the possibility of changing and developing the resulting patterns to suit 

the modern fashion lines using different computer programs as well as the possibility of 

implementing the design. For the printing of embossed patterns of art or landscape paintings 

or of the work of inserting or intensifying the decorative unit on the design plane or the 

implementation of designs that cannot be duplicated by other printing methods such as 

marbling, wax prevents, painting on silk, print designs Do not lose its shape and shine by 

washing, such as the design of the storages or designs of expensive objects such as 

diamonds, pearls and precious stones. 

      Key words: 

Technology _formulation _ decorative_ patterns_ design_ fabric printed 
blouses_ printed fabrics  
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Problem of Research: 

The research problem is determined by the following question: 

How can designs for flat parts of printed blouses be developed, which are richly simple and 

easy to implement and impossible to replicate by other printing methods and achieve 

sustainable development? 

 

Research Hypotheses :  

1 - The production of designs for printed blouses can achieve aesthetic richness and easy to 

implement. 

2 - The possibility of using the computer as a technical tool for the production of digital 

designs of printed pullovers. 

3- Determining the shape and design of the blouse parts before printing them using the 

computer. 

4- Production of designs that cannot be duplicated by other printing methods. 

Purpose of research: 

 

1- Production of printed blouses suitable for single piece designs. 

2- Determining the shape of the parts of the design of the printed blouse. 

3 - Introduce new experimental entries to find new formulations for printed ladies' blouses. 

4 - opening new horizons for the production of printed jerseys characterized by easy design 

and implementation and the beauty of form and low cost. 

 

Importance of Research: 

 

1- Introducing experimental entries for new formulations that are characterized by fluency 

and flexibility of printed ladies' blouses. 

2 - Overcoming some of the design and executive problems to produce a distinctive print 

product through the presentation of some designs (Patterns) printed ladies' blouses. 

3 - To contribute to the enhancement of the efficiency of the print product through the link 

between the printed product design and outlet fashion trends. 

4 - Utilization of educational stock for textile printing designers to rationalize the use of 

natural resources and contribute to the achievement of sustainable development. 

5 - Highlighting a form of small projects. 

 

Research Methodology: 

 

Words in the sense: study different recipes. 

The experimental approach is followed in the applied side of the research and includes the 

following steps: 

• Graphic Designer - Graphic Designer - Graphic Designer - Graphic Designer - Graphic 

Designer. 

Illustrator CS6. 

• Display the printed design on the parts of the patron surfaces using the computer through the 

CS6 program. 

 Results of Research: 

The research found: 
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1- Production of designs for printed jerseys achieve aesthetic richness and ease of 

implementation and shape beauty and low price and sustainable development. 

2- Using the computer as a technical tool to produce digital designs for the printed pulley. 

3- Determination of the design of the printed surfaces of the parts of the blouse before 

printing them using computer production designs that can not be repeated by other 

printing methods. 

4- Opening new horizons for small projects at low cost and adequate and rapid material 

return. 

5- Introduce new experimental entries to find new formulations for printed jerseys. 

 

Key words: 

Technology _formulation _ decorative_ patterns_ design_ fabric printed 
blouses_ printed fabrics  

 مصطلحات البحث : 

 التكنولوجيا :

 الحرف وكلووالفنون  و هى تعني العلم التطبيقي الذي يهتم بدراسة الصناعات بها التقنيةيقصد التكنولوجيا كلمة أعجمية. 

 يع، طرائقب التصنوالقواعد األساسية التي تدُخل في تصميم المنتجات والخدمات، و أساليما يتعلق بها من مواد ووسائل 

" أن التقنية تتضمن جميع  ead BrainR -قد قال عنها عالم االجتماع ريد برينو (1،ص 10)التسيير أو نظم المعلومات.

لتي ننتج ارات ااألدوات، واآلالت، واآلوانى، واألسلحة، واألجهزة ، والكسوة ، وسبل التواصل، وأجهزة النقل، والمه

قسيم تفة" ، ويمكن ويعرفها قاموس ويبستر على أنها "اإلمكانية المعطاة من التطبيق العملي للمعر بفضلها ونستعملها "،

 . (26)حايدة م، تقنية  للوقت التقنية إلى أربعة أنواع  رئيسية : تقنية موفرة لرأس المال ، تقنية موفرة للعمالة ، تقنية موفرة

 النمط :

عرف ص ، وين أشياء ذات خواص مميزة ، وهو أسلوب أو ذوق مفضل لدى الشختعنى الصنف أوالنوع أو الطراز م       

م ط يلحق بهط األوس" بجماعة من الناس يجمعهم أمر واحد ". وفي الحديث: " خير هذه األمة النم قاموس اللغة العربيةفي 

 . (29)التالي ويرجع إليهم الغالي"، وتعنى أيضا الطريقة أواألسلوب وجمعها أنماط 

 

 صميم الزخرفى للمالبس المطبوعة : الت

هو تطوير للتصميم البنائى بغرض اضافة  التصميم الزخرفىينقسم التصميم الى ثالثة أنواع بنائى ووظيفى وزخرفى،و      

جماليات تغيرالبناء الخارجى للتصميم ككل ويتم فى مجال تصميم البلوزات المطبوعة باضافة هيئة خامات خارجية للبلوزة 

   وط واألزرار والسالسل والقالبات بدون جيوب واالستراس واألحجار الثمينة والتطريزوالتصميمات الطباعية كالخي

 التنمية المستدامة : 

رة لمساس بقددون ا هو مصطلح يشير إلى التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتي تُلبي احتياجات الحاضر       

 لتكنولوجيالتطور األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها ، وهي كذلك عملية إستغالل الموارد ، وتوجيه االستثمارات ل

 . (18، ص 17) جات المستقبلية بجانب االحتياجات الحالية"والتغييرات المؤسسية التي تلبى االحتيا

دامة ستكما تهدف اال ،واالستدامة االقتصادية تهدف إلى زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الحكومى 

تدامة ا االس، أماالجتماعية إلى دعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل لألغلبية الفقيرة في القطاع غير الحكومى 

 (219ص ،8).ص والخا البيئية فتسعى إلى االستخدام المستدام للموارد الطبيعية ، لتحقيق نمو اقتصادي في القطاعين العام

 

 : Blouseالبلوزة 

يها طلق عليهى رداء نسائى خارجى ، يغطى النصف العلوى من الجسم ، وغالبا ما يتم تجميعها في الخصر ،         

كون بكم ، قد ت  تتخذ شكل القميص الرجالى وتتميز بوجود ياقة أو كولة أو وشاح يشبه رابطة العنق، و Camisia " الشميز"

مع الجونلة  ، ذات أشكاال متعددة تبعا التجاهات الموضة السائدة ، ترتدى (243، ص 9)طويلة أونصف كم أوبدون أكمام 

. رأو الصوفوالحريم ، متعددة األطوال ، تصنع من القطن أو الكتان أأوالبنطلون أوالتايور ، وهى أقل احكاما على الجس

 ( 61،68،123،ص 13. )1890ولم تكن من مفردات الموضة النسائية حتى عام 

 

                                                           

 .تعريف اجرائي للباحثة *
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 : ةالبلوزتاريخ  

 القمصان فى عهد األسرات :

قبة على شكل رمن ألياف الكتان وذو فتحة المصنوع و،  أقدم المالبس المنسوجة في العالميعد قميص طرخان         

 لتى ترجع الىاجنوب القاهرة و  أحد المقابربم من قبل عالم المصريات وليام بيتري 1912وتم إكتشافه عام ،  Vحرف 

ا منسوجة يدويقطع  من ثالثويتكون الثوب عالية ، دقة قد صنع ب و،  يالدقبل الم 3102-3482 عامى بين األسرة األولى

 .(82) مراهقا أو امرأة رقيقةوتشير األبحاث الى انه كان يخص األكمام ، وتمثل األمام والخلف 

لقماش من اأن لفظة مس أطلقها المصريون القدماء على القمصان التى يتم صنعها عن طريق طي مستطيل من        

األكمام عن  تثبت بهو للعنقفتحة مستديرة به سم ، و 100طول حوالىبغرز فى الجانب المقابل النصف وحياكته بعمل 

يرجح أنه كان وفي الدير البحري عثر عليه قبل الميالد  800عام  يرجع الىقميص  أمثلته، ومن أشهر  حياكةطريق ال

 .(92) لههيستخدم كنوع من القرابين لأل

ن حكم الملك خوفو أبا قبل الميالد 2400عام للدولة القديمة يرجع ، م 1923 عام ثوب كامل من الخرزعلى عثر وقد        

يعتقد و  .لذهبامن بيضاوية خرازات و ،باللون البيج  أشكال أسطوانيةات ذرخام من ال خرزحبة  3000يتألف من الثوب  و

 والتى توضحها الصور التالية : (81)ويستخدم للمناسبات الرسمية ، بالغة فتاة هذا الثوب لأن 

   
 

ثوب طرخان األسرة ( 1صورة رقم )

متحف  قبل الميالد 3035 عاماألولى 

 فكتوريا و ألبرت

القرابين  قميص( 2صورة رقم )

قبل  800حتحور ،   لهةلٳل

 الميالد ، المتحف البريطاني

سترة من الخرز ( 3صورة رقم )

الدولة الوسطى ، متحف الفنون 

 الجميلة ، بوسطن

 سالمية :القمصان فى العصور اٳل 

 
ة" لما لقمصان المسحورتوجد عدة قمصان في متاحف العالم المختلفة فى مصر وإيران وتركيا وألمانيا يطلق عليها "ا         

اض من األمر وللشفاء أثناء المعارك الحربيةوحماية تحمله من كتابات غامضة ، كان يرتديها األمراء وقادة الجيوش كوقاية 

 ألرقام،جنبا إلى جنب مع الحروف واوآيات من القرآن الكريم مزينه بسور منها قمصان بال أكمام من الكتان ،

العضالت  وتدل مقاساتها علي أن من كان يرتديها ممتلىء الجسد ، عريض األكتاف وسواعده مفتولة (643،ص5)السحرية

محفوظة بمتحف وال اإلمبراطورية، وتوجد بين مجموعة المالبس (72)ضخم البنية ، وأنه مهيىء ألن يكون رجالً محارباً 

ى فخدامها قميص عثماني مغطى بكتابات آليات قرأنية ، مع هالل القمر وأشجار السرو والتى شاع استقصر توبكابى 

 والتى توضحها الصور التالية : (12)الزخرفة العثمانية في القرن السادس عشر
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مزخرف قميص ( 4صورة رقم )

 الكريم ايرانيات من القرآن بأ

قميص من الكتان ( 5صورة رقم )

 ، متحف توبكابي15،القرن 

قميص عثماني ( 6صورة رقم )

 متحف توبكابي 16القرن 

ن ضى يكوفي المشافي العثمانية قديماً كانت تُصرف للمريض في حال طالت ُمدة بقاؤه قميص مخصص للمر         

ت ت لتقسيمامخيطه بكمين ، مصنوعة من القطن أو الكتان بها تصميماوتمائم. وهذه القمصان غير أدعية مكتوب عليه 

 . (263، ص1)ان تقهندسية غاية فى الدقة واإل

 
 

  

عثماني  قميص ( 7صورة رقم )

 متحف توبكابى،  تركيا

تفصيل من ( 8صورة رقم )

 زخارف القميص السابق

تفصيل من زخارف ( 9صورة رقم )

 القميص السابق

 -العصر البيزنطى :القمصان فى 

 

خام من الصين الحرير ال، حيث كان يشترى  قسطنطينية أول مركز للحرير في أوروباالالعاصمة البيزنطية تعد         

 حرير احتكاراجوستنيان األول ، أصبح تصنيع وبيع المبراطور اٳلعهد  وفى،  باهظة الثمنالحريرية األقمشة لتصنيع 

حمر واألصفر باللون األ اتالمنسوج علىالمعقدة للتطريز التصويرية ، والتصاميم  الذهبط وخي تواستخدم إمبراطوريا

لى عبيزنطة  تنهيمو، من الزخارف بخيوط الذهب و الجواهر الثمينة  وتحلى بأشرطة، تدل على الفخامة  والتىوالقرمزى 

ها ارتدٳ، ثم  باعتباره سترة إمبراطوريةوظهر الساكوس ،  (276،ص 7)العصور الوسطى فى بداية إنتاج الحرير في أوروبا 

و أأزرار ب الجانبين معاأكمام واسعة تصل إلى أسفل الركبتين ويتم تثبيتها على ذات سترة وهو عبارة عن األساقفة الكاثوليك 

 لتالية :توضحه الصور ا ذىالو (20) طرز بشكل معقدو تصنع من نسيج الديباج ت و ،الدالماتيك زى شرائط. وتشبه 
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رداء ( 10صورة رقم )

القرن  األرثوذكس الشرقية

م ، اليونان 13  

( 11صورة رقم )

ساكوس بيزنطي ، 

،المتروبوليتان1364  

 قميص( 12صورة رقم )

كونتيسة دي مارزيبان ،  

، روسيا موسكو الكرملين1696  

ساكوس ، ( 13صورة رقم )

بأزرار متحف  17القرن 

 بيناكي ، أثينا ، اليونان

 

 -البلوزة فى دول مختلفة :

 
ا سا وبولندالنمن ايطاليا وكل مترتدى المرأة عادة بلوزة بيضاء مع دريل أو جيليه ، في بافاريا والمناطق الريفية في          

دى المرأة الهندية بلوزة ، بينما ترت (52)، تصنع من أقمشة خفيفة كالحرير أو القطن و غالبا ما تكون باللون األبيض أو البيج 

 ع الساري.موالتى تعد جزء من الزى التقليدي في الهند و المعروف باسم غاغرا تشولي وترتدى عادة  चोलीالتشولي 

صيرة قا أكمام وله،  خيوط ذهبية وفضية وملونة وخرز وأحجار كريمة ب تطرزتصنع من القطن أو الحرير بألوان زاهية وو

 الصور ، والتى توضحها(423، ص2) تالئم فصل الصيف و تتناسب بإحكام مع الجسم ، بأزرار من الخلف و وعنق منخفض

 : التالية

 
 

  

بلوزة من القطن ( 14صورة رقم )

متحف ،  4419- 1800بولندا 

Met(18) 

بلوزة من ( 15صورة رقم )

ترجع لعام مطرزة الكتان 

 ، ايطاليا1550

تشولي ( 16صورة رقم )

التى يتم ارتدائها مع بلوزة ال

 الساري

 األشكال الرئيسية للبلوزة : 

 :  Middy Blouseبلوزة بحريه  -1

اء ضباط ألن خطوط تصميمها مقتبسة من أزي نوعيه من البلوزات اسم بلوزات البحرية  أطلق علي         

صل طولها تتصف بأنها مضبوطة على الجسم ، يوم ، تصنع من القطن ،  1898عام و التى انتشرت فى البحرية 

ول بحارى عريض كخطى الكتف مضبوطين على الجسم ، بوسم ،  10الى أسفل مستوى خط الوسط بحوالى 

ين شق ذو سم ، بجيب 3مزين بشرائط قيطان رفيعه ، و تصل فتحة الكولة الى أسفل مستوى خط الصدر بحوالى 

ع كمين تركيب مضبوطين على الذراوسم ،  5ط الوسط بحوالى ضلعين مصممين بشكل أفقى أسفل مستوى خ

تحتين وزة بوجود فقيطان بشكل أفقى قبل نهاية الكم ، و تتميز البلالمن سم يزينا بشرائط  20يصل طولهما حوالى 

 .(133، ص 6)سم 10فى خطى حياكة الجنب يصل طول كل منهما حوالى 
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 Gibson Blouse :بلوزة جيبسون -2

فتاة الشهيرة  رسم لوحته الذى نسبة الى جيبسون تشارلز داناجيبسون اسم أطلق على نوعية من البلوزات        

أنها تتصف بتصنع من األقمشة القطنية ،  وهى ،م  1902عام  جيبسون وهى ترتدى طراز مميز من األزياء

توازية خطوط عرضية مها نزية تيصل طولها الى مستوى خط الجنب ، بكولومضبوطه على الجسم الى حد ما ، 

نطقة متد فى موتبمرد بسيط يغلق بواسطة أربعة أزرار ، وبخطى كتف طويلين نسبيا ، و شرائط أوالقيطان .المن 

أخذ يالذيل  تصميم خطوكسرات طويلة تبدأ من فتحة العنق الى خط الذيل يمين ويسار خط نصف األمام ، بالصدر 

 ئم مع شكلاع يتال) انتفاخ من أعلى الكم ( وينسدالن باتس ان بوجود كشكشةكمين طويلين يتميزالشكل المنحنى ، ب

 . (375ص  ،21)الذراع وينتهيان بأسورة عريضة 

 :Tunic Blouse بلوزة تونيك   -3

ترجع والفسكوز  وأالحرير أو من الكتان تصنع  م بانجلترا وأمريكا ،  1946عام  ظهرت بلوزة التونيك فى        

تتصف بأنها  ، انىالروم و بهذا االسم نسبة الى التونيك الذى كانت ترتديه النساء فى العصر اليونانى ، تهاتسمي

سعة تشبه سم ، بفتحة عنق وا 10فضفاضة على الجسم نسبيا ، يصل طولها الى أسفل مستوى خط الجنب بحوالى 

ين ين تركيب طويلين ومضبوطكموبخطى كتف طويلين )كتف ساقط ( ، بحزام رفيع حول الوسط ، والقارب،

 . (167ص ،11) ستيكأ سم بواسطة10الكم بحوالى يضما قبل نهايةوعلى الذراع من أعلى وينسدالن باتساع 

 : Shirt Blouseبلوزة القميص  -4

طوط خن ألوقد سميت بذلك انجلترا ، فى  م  1949عام فى حوالى ارتدت السيدات بلوزة القميص         

، يصل  تتصف بأنها مضبوطة على الجسمو،  صنع من الكتانت تصميم القميص الرجالى ،تصميمها تشبه خطوط 

 ية بطرفيسم ، بخطين كتف مضبوطين على الجسم ، بكول شميز 2طولها أسفل مستوى خط الجنب بحوالى 

ول ط ام يمتدببنستين رأسيتين أماميتين يسار خط نصف األمو مرد بسيط يغلق بواسطة أربعة أزرار ، ومدبب ، 

ل يأخذ الشكل تصميم خط الذيوسم ، 7كل منهما بدأ من نهاية الجيب العلوى الى أسفل مستوى خط الوسط بحوالى 

رار اسطة زالمستدير ، بكمين تركيب طويلين ينتهى كل منهما باسورة متوسطة العرض مستطيلة الشكل تغلق بو

 .  (176، ص4)وعروة 

 :Slim (Tapered Blouse)بلوزة ضيقة بشكل مخروط  -5

،  Tapered Blouseتعرف باسم م فى انجلترا  1957 عامنوعية من البلوزات مخروطية الشكل  انتشرت        

ين سم بخط 15مضبوطة على الجسم ، يصل طولها أسفل مستوى خط الوسط بحوالى وهى تصنع من الكتان ، 

سار يمين وي وبنستين رأسيتين أماميتين كول اسبور بمرد بسيط يغلق بواسطة ستة أزرار،و ،كتف طويلين نسبيا

سط سم الى أسفل مستوى خط الو 10خط نصف األمام يمتد طول كال منهما أسفل مستوى خط الصدر بحوالى

 .(54، ص 51)سم  20سم، يعلوهما قالب يغلق بواسطة عروة وزرار صغير،بكمين تركيب طولهما حوالى 7بحوالى 

 

 :Blouse  Gypsyبلوزة جيبسى  -6

تتصف بأنها  ، تصنع من خامة الحريرنوعية من البلوزات  م1968عام الغجر األسبان استخدمت سيدات          

ين ، سم ، بخطى كتف مضبوط 3مضبوطة على الجسم الى حدما ، يصل طولها أسفل مستوى خط الجنب بحوالى 

ين فتحة شق فى خط نصف األمام تغلق بواسطة شريط ، بكموفتحة عنق مستديرة ومضبوطة على العنق ، ب

 . (367،ص 61)كشكشة أسفل فتحة العنق ورجالن طويلين ، 

 :Peplum Blouseبلوزة ببليوم  -7

 قديما ات قييغركانت ترتدية النساء اٳلالذى  peplumشكل الببليوم اتخذت هذه النوعية من البلوزات           

ميز بكونها تتو ،  الكتانأقمشة من ، وصنعت م بانجلترا 1987عام و التى انتشرت  ببليومال بلوزة فأطلق عليها اسم

يصل و الى خط الذيل مضبوطة على الجسم بدءا من مستوى خط الكتف الى مستوى خط الوسط ثم تنسدل باتساع

ة ، بقصطولها الى مستوى خط الجنب ، بخطى كتف مضبوطين على الجسم بفتحة عنق متسعة تشبه القارب 

ا من ما بدءعرضية عند خط الوسط ، ببنستين رأسيتين أماميتين يمين ويسار خط نصف األمام يمتد طول كل منه

ل طول سم الى القصة العرضية الموجودة عند الوسط ، بكمين تركيب يص 7أسفل مستوى  خط الصدر بحوالى 

 . (376، ص 3) كل منهما الى ثلثى الذراع ومضبوطين على الذراع
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بلوزة ( 1شكل رقم )

 بحريه

بلوزة ( 2شكل رقم )

 تونيك

( 3شكل رقم )

 بلوزة القميص

بلوزة ( 4شكل رقم )

 جيبسى

( 5شكل رقم )

 بلوزة ببليوم

 

 البلوزة فى القرن الواحد والعشرين :
ناعية  معات الصنحو البساطة والراحة بما يالئم المجتفى مطلع القرن الواحد والعشرين اتجهت تصميمات البلوزة 

ن األماكفى و لتسوقاأثناء حيث استخدمت البلوزات الكالسيك جنبا الى جنب مع البلوزة الكاجوال ، والتى ترتديها السيدات 

شراشيب تزينها ال ىالتنفيذ والتفى لة والشكل وسهفى طة ابسالنوعية األكثر العامة ، وصارت البلوزة تجذب األنظار خاصة 

نز الجي  بخاصةمن القطن بأنواعه وات وتنوعت الخامات المصنوعة منها فظهرت بلوز هالمضاف ية، والشرائط القماش

 هاألوان دتوتعديب كالشيفون والتل والحرير الساتان و الكر واألقمشة المخرمة )الشبيكة( واألقمشة الناعمة أو الشفافة

لخرز وا الخيوط ب، واستخدم فى زخرفتها الدانتيل و التطريز منها السادة والمنقوش بين متنوعة  بدرجاتها المختلفة ،

تقليدية والحديثة والجلد كما استخدمت الطباعة بالطرق ال والترتر واالستراس المعدنى والزجاجى والريش والخيش والفرو

لمية ياء العاألشهر بيوت االزالمطبوعة ت فى تنفيذ تصميماتها المتنوعة والصور التالية توضح أحدث صيحات البلوزا

  .م 2017عام لصيف وربيع 

  
 

( بلوزة من تصميم 18صورة رقم )

 (21) لألزياء Pradaبرادا دار 

( بلوزة من تصميم 19صورة رقم )

 (23) لألزياء GUCCIجوتشى  دار

( بلوزة من تصميم 20صورة رقم )

 (22) لألزياء Hermès هيرمس دار

 التجربة الفنية : 
 .فى مساحة مربعة أو مستطيلة ثنائى األبعاد المسطح الطباعى التصميم بعمل نبدأ  -1

 المراد تكرارها أوتوزيعها.)الوحدة الزخرفية(  ةجزاء التصميماألأفضل  نختار -2

الخط  ( والذى يمثل)الباترونالوحدات الزخرفية عليه  مراد توزيعالمسطح الوأطوال يتم تحديد شكل  -3

 .ألمام أو الخلف أو األكمام ... الخ الخارجى ل

ها على وتطبيق copyها أخذ نسخة من ويتممسطح أجزاء الباترون على الزخرفية  الوحدات ثم يتم توزيع -4

 ية :و الذى توضحه الصور التال قبل طباعتها  حياكتهالبلوزة بعد لافتراضى ليظهر شكل موديل ال

 

 
  (178، ص 41) توضح طريقة تطبيق التصميم على أجزاء الموديل لتالئم تصميمات القطعة الواحدة (20صورة رقم )
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ى أفضل األشكال الوحدات الزخرفية حتى الوصول التكرار واتجاه  ولونيمكن تغيير شكل وحجم  مع مالحظة أنه          

ثم  (ونطح الباترمسالخط الخارجى للتصميم )تم تحديد يوباستخدام الحاسوب مالئمة لتصميمات القطعة الواحدة التصميمية 

بات ثعلى درجة تعطى أو تجهيزها ل والمنتج المطبوع نبدأ بطباعة التصميم بعد اختيار أكثر أنواع األقمشة مالئمة للتصميم

ع ترك مساحة م حول التصميم القماش قصيليها مرحلة على القماش  الطباعة بالنفث الحبرىنقوم بعملية وللضوء والغسيل 

 التالية : ةوالذى توضحه الصورمعا  البلوزة أجزاءلحياكة 

 

  
 

على القماش التصميم المطبوع شكل ( 22صورة رقم ) طباعة التصميم على ألة  النفث الحبرى( 21صورة رقم )

 قبل اجراء عملية القص 

 ض باستخدام ماكينةبعضها البع مع بحياكتها البلوزةجزاء أ تجميع خاللها  يتموالتى  الحياكةيلى ذلك مرحلة          

و الوجه بوع هالمط البلوزةفيوضع وجهى القماش متقابلين وتتم الحياكة على ظهر القماش ، بحيث يصبح وجه  الخياطة

يه يل ولك ميم ذار اذا ما تطلب التصرالظاهرى عند قلب القماش بعد االنتهاء من تجميعه ، ثم يثبت بها سوست أو أز

 .تقنام مظهرا البلوزة وإعطاء القماش ، في أو تكسير تجعد أي الزالة باستخدام المكواةعملية كى البلوزة 

 

ل حدود تمثالتى وبعض تصميمات البلوزات المطبوعة والتخطيطات )الباترونات( الخاصة بها نستعرض فيما يلى            

وزات يع البلوالتى يتم طباعتها فقط  ، وتؤدى هذه الطريقة فى تصن بلوزةلألجزاء ا لتصميم المسطح الخارجيلقص ال

عنها  الناتجة الملوثات ىإل من نسبة الفاقد من األلوان المتمثلة فى الصبغات والعجائن الطباعية باإلضافة الحدالمطبوعة الى 

ع مات الوقت فى نفس ذ الباترونشكل اعة حيث يتم طب، ، وكذا كمية الفاقد من األقمشة المتبقية من التصنيع وسهولة التنفيذ 

يدى أالى  حتاجتال  هذه الطريقةوو الوقت والجهد وبالتالى يؤدى الى قلة التكاليف  البلوزةقماش التصميم المطبوع لمسطح 

 عاملة ذات خبرة واسعة فى كل مراحل التنفيذ .

 

 

 ( :1التصميم رقم )

 

   
التصميم ( 23صورة رقم )

 المطبوع البلوزةالمقترح لقماش 

 مناظر طبيعية

 البلوزة( 24صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها

تصميم ( 25صورة رقم )

المطبوعة بعد  لبلوزةلأخر

 حياكتها
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   مألمام وخلف البلوزة موضح به المقاسات بالس جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 26صورة رقم )

 

 : القطن المقترحالقماش 

 25_ 20:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 

 ( :2التصميم رقم )

 

  
التصميم ( 27صورة رقم )

 المطبوع البلوزةقماش لالمقترح 

 لوحة زخرفية

 البلوزة( 28صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها

تصميم ( 29صورة رقم )

المطبوعة بعد  لبلوزةلآخر

 حياكتها

 
 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعألمسطح نموذج مصغر ( 30صورة رقم )

 الحرير :  القماش المقترح

 30_ 20:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى الطباعة المقترح:أسلوب 
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 ( :3التصميم رقم )

 

 

 
  

التصميم ( 31صورة رقم )

 البلوزةالمقترح لمسطح قماش 

 لقوقعة  المطبوع

 البلوزة( 32صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها

 تصميم( 33صورة رقم )

المطبوعة بعد  لبلوزةلأخر

 حياكتها

 
يمثل  جزاء القماش المطبوعألنموذج مصغر ( 34صورة رقم )

 بلوزة موضح به المقاسات بالسملا أمام 

 

جزاء القماش لمسطح أنموذج مصغر ( 35صورة رقم )

 موضح به المقاسات بالسمككل بلوزة لل المطبوع

 

 قطنحرير أو ال: ال القماش المقترح

 25_ 20:   الفئة العمرية

 وبعد الظهر  مساءال وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 ( :4التصميم رقم )

 

 

 
التصميم المقترح ( 36صورة رقم )

زخرفية ات لوحد المطبوع البلوزةقماش ل

 لمجموعة من الزهور والفراشات 

 البلوزةتصميم ( 37صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها
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 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 38صورة رقم )

 : القطن القماش المقترح

 25_ 20:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 

 ( :5التصميم رقم )

 
 

التصميم المقترح ( 39صورة رقم )

 المطبوعو البلوزةلمسطح قماش 

 المربلينج  بطريقة

 البلوزة( 40صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها

 
 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 41صورة رقم )
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 حرير: ال القماش المقترح

 30_ 20:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  االستخدام : وقت

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 

 ( :6التصميم رقم )

 
 

 

التصميم المقترح ( 42صورة رقم )

للوحة  المطبوع البلوزةلمسطح قماش 

 تصويرية

تصميم ( 43صورة رقم )

المطبوعة بعد  البلوزة

 حياكتها

تصميم ( 44صورة رقم )

المطبوعة بعد  لبلوزةأخر ل

 حياكتها

 
 رونلباتنموذج مصغر ( 45صورة رقم )                       

 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل المطبوع القماش

 المطبوع البلوزة شكل قماش ( 46صورة رقم )

 أو الحرير : القطن القماش المقترح

 25_ 20:   الفئة العمرية

 وبعد الظهر  المساء االستخدام :وقت 

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 ( :7التصميم رقم )

  

التصميم المقترح لمسطح ( 47صورة رقم )

لرسم والمنفذ بطريقة ا البلوزةقماش 

 مباشرعلى الحريرلا

 البلوزة( 48صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها
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 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 49صورة رقم )

 حرير: ال القماش المقترح

 30_ 25:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 ( :8التصميم رقم )

 
 

 

التصميم المقترح ( 50صورة رقم )

والمنفذ  البلوزةلمسطح قماش 

 مباشر على الحرير اللرسم بطريقة ا

( 51صورة رقم )

 البلوزةتصميم 

 المطبوعة بعد حياكتها

 تصميم( 52صورة رقم )

المطبوعة بعد  بلوزةللأخر

 حياكتها

 

 
 

 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 53صورة رقم )
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 القطنالحريرأو:  القماش المقترح

 25_ 20:   الفئة العمرية

 وبعد الظهر مساء ال وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 

 ( :9التصميم رقم )

 
 

التصميم المقترح ( 54صورة رقم )

 المطبوعو البلوزةلمسطح قماش 

 المناعة بالشمع بطريقة 

تصميم ( 55صورة رقم )

المطبوعة بعد  البلوزة

 حياكتها

 
 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 56صورة رقم )

 أو الحرير : القطن القماش المقترح

 25_ 20:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:
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 ( :10التصميم رقم )

 
 

التصميم المقترح ( 57صورة رقم )

والمنفذ بطريقة  البلوزةلمسطح قماش 

 مباشر بالصبغاتاللرسم  ا

 شكل( 58صورة رقم )

المطبوعة بعد  البلوزة

 حياكتها

 

 
 

 بلوزة موضح به المقاسات بالسملل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 59رقم ) صورة

 أو الحرير : القطن القماش المقترح

 30_ 20:   الفئة العمرية

 الصباح وبعد الظهر  وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 

 :( 11التصميم رقم )

 

  
التصميم المقترح لمسطح ( 60صورة رقم )

 لعقد من الماس  المطبوع البلوزةقماش 

 البلوزة( 61صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها

 أخر تصميم( 62صورة رقم )

 المطبوعة بعد حياكتها لبلوزةل
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 طبوعا مبحيث يبدو عقد الماس حقيقيا وليس بلوزة لل جزاء القماش المطبوعلمسطح أنموذج مصغر ( 63صورة رقم )

 : القطن القماش المقترح

 30_ 25:   الفئة العمرية

  و السهرة مساءال وقت االستخدام :

 بأحبار الصبغات المشتته  طباعة بالنفث الحبرى أسلوب الطباعة المقترح:

 

 نتائج البحث :

اهم فى وتسلسعروسهولة التنفيذ وجمال الشكل وانخفاض اانتاج تصميمات للبلوزات المطبوعة تحقق الثراء الجمالى  -1

 .تحقيق التنمية المستدامة 

 استخدام الحاسوب كأداة تقنية النتاج تصميمات رقمية للبلوزات المطبوعة بطريقة النفث الحبرى . -2

 جزاء البلوزة قبل طباعتها باستخدام الحاسوب تصميم المسطحات المطبوعة ألتحديد شكل  -3

 تصميمات يستحيل تكرارها بالطرق الطباعية األخرى .انتاج  -4

 فتح أفاق جديدة لمشروعات صغيرة بتكلفة قليلة وعائد مادى مالئم وسريع . -5

 المطبوعة . للبلوزاتطرح مداخل تجريبية جديدة اليجاد صياغات تشكيلية مستحدثة  -6

 

 :Recommendations of Researchتوصيات البحث 

 تصميمجال مبخاصة اعداد المزيد من الدراسات المتخصصة التى تهتم بالتطوير الفنى والتقنى فى المجاالت المختلفة و -1

 طباعة المنسوجات 

لطباعى اتصميم اعداد برنامج تدريبى لطالب أقسام طباعة المنسوجات بالكليات والمعاهد الفنية لممارسة عملية ال -2

 لربط مجال الدراسة بسوق العمل .وعة بالحاسوب على منتجات طباعية متن

تجات المنثراء لية الضرورة المزج بين المجاالت الفنية المختلفة ، وعدم الفصل بينها ومحاولة استثمار الرؤية التكام -3

 .المطبوعة 

 حددة وضرورة رسم خريطة لمكونات البيئة في مصر لالنتفاع بها في وضع خطط للتنمية المستدامة على أسس م -4

 .استثمارها فى خدمة التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة 

 أوال: المراجع العربية : 

لنشر عة واتحية كامل حسين :" تاريخ االزياء وتطورها الجزء الثالث: العصور الحديثة", دار نهضة مصر للطبا -1

  .2002والتوزيع, 

  .1998, القاهرة، والنشر والتوزيعثريا سيد نصر:" تاريخ ازياء الشعوب"، عالم الكتب للطباعة  -2

موسوعة تاريخ االزياء االوروبية  و مكمالتها و زخارفها و تطريزها " عالم الكتب للطباعة " :ثريا سيد احمد نصر -3

  .2008 القاهرة ، والنشر والتوزيع,

 .2014رحاب رجب محمود حسان:" فن تصميم األزياء _ دراسات علمية ورؤى فنية"، دار المنهل  ،  -4

 اطمي"،ر الفمصري من الفتح االسالمي حتى نهاية العصمحمد أحمد أحمد ابراهيم :" تطور المالبس في المجتمع ال -5

  .2007مكتبة مدبولي، 

رياض ، _ ال سحر على زغلول على : "تصميم مالبس النساء)الداخلية_المنزلية_الخارجية_الرياضية ("دار الزهراء -6

2015. 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%B5%D8%B1%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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ة كلي، ة"تطبيقية مقارنسلوى هنرى جرجس:" االزياء "البيزنطية" واثرها على االزياء المعاصرة دراسة فنية  -7

 .1988االقتصاد المنزلى, 

العالم  تركيز علىمع ال عبدهللا بن عبدالرحمن البريدي التنمية المستدامة: مدخل تكاملي لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها  -8

 .219، ص 2015،العبيكان للنشر,  العربي

ر باعة والنشب للطم األزياء للنساء"، عالم الكتكفاية سليمان أحمد، سامية عبد العظيم، رباب حسن محمد:" أسس تصمي -9

 .2007والتوزيع, 
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14- Melanie Bowles , Ceri Isaac:" Digital Textile Design, Second edition 2nd ,  College of Art 

and Design Laurence King, 2012. 

 

15- Rebecca Rissman:" History of Fashion QR code for History of Fashion Essential Library 
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 ثالثا : مواقع شبكة المعلومات الدولية : 
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20- http://musee-renaissance.fr/ 

21- http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr 

22- http://www.prada.com/en/WW/store- 

23- http://www.hermes.com/index_all.html 

24- https://www.gucci.com/int/en/ca/women-c-women 

25- http://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland/ 

26- http://www.almaany.com/home.php?language=arabic 

27- http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-islamische-

kunst/home.html 

28- https://www.vam.ac.uk/exhibitions/balenciaga-shaping-fashion 

29- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%85%D8%B7/ 

 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lawrence+J.+King%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.mfa.org/متحف%20بوسطن
http://www.metmuseum.org/
http://musee-renaissance.fr/
http://www.topkapisarayi.gov.tr/trمتحف
http://www.prada.com/en/WW/store-
http://www.hermes.com/index_all.html
https://www.gucci.com/int/en/ca/women-c-women
http://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland/
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-islamische-kunst/home.html
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-islamische-kunst/home.html
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%85%D8%B7/

