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القرن العشرين في جميع  علىمؤسسة كتب لها ان تضع بصمة الحداثة  1919انبثقت في مدينة فايمر االلمانية في عام 
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 وتصميم المالبس. داخلي،اضاءة واعالنات وتصميم 
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Abstract: 

In the German city of Weimar, in 1919, a foundation of books was created to add The 

modernity on the 20th century in all fields like the Architecture, and everything related to the 

design of the applied and industrial arts, such as furniture, daily use tools, lighting units, 

advertisements, interior design and fashion design. 

One of the most important principles of the founders of the school “Gropius” is the 

application of the product analysis method to its primary elements and many furniture 

factories followed later his ideas.  Consequently, fashion designers were influenced by the 

architectural sense in their works as there are some who were influenced and produced 

geometric designs in a clear manner, and the geometric shapes were both regular like circle 

and cube.  

Research Importance: 

 Take advantage of the design lines of the Bauhaus School in contemporary designs for 

both interior design and fashion design.  

 Studying the design theory and the Principles of the Bauhaus School and the stages of 

creativity in modern design thought.  

Research Problem:  

Do not link the effect of the intellectual trend Bauhaus on both the interior design and fashion 

design the design of the garment, with of each. 

Research Methodology: 

 Analytical description of the direction of Bauhaus school thought. 

Research objectives:  

 Study the influence of the Bauhaus School Principles on interior design and furniture and 

its reflection on fashion design in this time period. 

 Creating fashion designs bearing the characteristics and features of the Bauhaus School. 

Keywords: Bauhaus, Interior design and furniture, fashion design  

 مقدمة:

القرن العشرين في جميع  علىمؤسسة كتب لها ان تضع بصمة الحداثة  1919انبثقت في مدينة فايمر االلمانية في عام 

ي ووحدات مثل االثاث وادوات االستخدام اليوم وصناعية،ما يتصل بالتصميم من فنون تطبيقية  كالعمارة، وكلالمجاالت 

 وتصميم المالبس. داخلي،اضاءة واعالنات وتصميم 

تطبيق اسلوب تحليل المنتج لعناصره االولية    Walter Gropiusومن اهم مبادئ مؤسسي المدرسة " جروبيوس " 

 االثاث.واتبعت افكاره فيما بعد العديد من مصانع 

بعض الذين تأثرو وأنتجو تصميمات هندسية بشكل  فهناكاعمالهم مصممين األزياء تأثرو بالحس المعماري في وبالتالي 

 والمكعب.واضح فكانت األشكال الهندسية سواء المنتظمة كالدائرة 
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 Bauhaus"  1933 – 1919: الباوهاوس "  -1

الي الوحدة بين الفنون المرئية والعمارة والتصميم الصناعي ، فلم تكن الباوهاوس  Bauhausترجع اهمية الباوهاوس 

طراز بقدر كونها اسلوب جديد للحياة ،وفي مجال تصميم االثاث اهتمت الباوهاوس بالدعوة الي ابتكار اشكال وتصميمات 

واالهتمام بالجوانب الوظيفية واالقتصادية جديدة وتعلم التقنيات الحديثة ، والبعد عن الزخارف ورفض كل ما هو تقليدي ، 

والحفاظ علي الوحدة في تصميم االثاث وتوائم االثاث مع المنزل العصري ومالئمته للمساحات الضيقة للمباني السكنية 

 Walterالحديثة وسهولة العناية به وتصميم اثاث خفيف الوزن متعدد الوظائف ، كما تميزت تصميمات " جروبيوس " 

Gropius    بالتوحيد القياسي الذي تطلبه اسلوب االنتاج الكمي لالسهام في البعد االقتصادي ، واتبعت افكاره فيما بعد

العديد من مصانع االثاث في تطبيق اسلوب تحليل المنتج لعناصره االولية سواء علي الجانب الوظيفي او الشكلي وكذلك 

الذي    Walter Gropiusان المثالي من وجهه نظر جروبيوس علي مستوي الخامة لتصميم اثاث غير تقليدي ،والفن

 (. 8ص -1يمتلك القدرة علي التعامل مع الخامة قدر علمه بنظريات التصميم .)

 
 Walter Gropius المقاعد من تصميم جروبيوس إحدىتوضح تصميم  (1)صورة رقم 

    
 توضح تصميم ألدوات المائدة (2)صورة رقم 

 :  Marcel Breuer( المصمم " مارسيل بروير "  1 – 1) 

بأفكار الباوهاوس ، وقام بتصميم المقاعد الفوالذية ذات القطاع األنبوبي  " Marcel Breuer تأثر " مارسيل بروير

ي كان يقودها ذات االنحناءات المعدنية وانسيابيتها الممتدة ، والذي دفع بروير إلنتاج واستلهم افكاره من شكل الدراجة الت

قطعة اثاث تجمع بين الميكنة في صنعها والجماليات الفنية والقبول الجماهيري في تصميمها ، بينما قام بعدة تجارب 

" عن مقاعده المعدنية مشيرا الي أن هذه  Breuer لتصنيع وانتاج االثاث من خامة األبلكاج وااللومنيوم ، وصرح " بروير

الخطوط المنحنية المصقولة الالمعة ليست رمزا للتقدم التكنولوجي الحديث فحسب بل انها التكنولوجيا ذاتها ، وظهرت 

،ثم اهمية االثاث المعدني االنبوبي الذي ابتكره بروير بعدما أنتج مقعد فاسيلي الذي صممه وانتجة تلبية لرغبة العامة 

https://everipedia.org/wiki/lang_sv/Marcel_Breuer/
https://everipedia.org/wiki/lang_sv/Marcel_Breuer/
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انتجته شركة تولت العالمية ، ويعد هذا المقعد من اشهر المقاعد األنبوبية التي تجمع بين النسيج المطاطي والهيكل المعدني 

 .(8ص -1المرن في الحصول علي مقعد مريح يتسم بالحداثة والشفافية والرقة . )

        
 د / وسام حسين تصوير ا. د /عمرو جمال حسونه ،دراسة ميدانية  -توضح التصميم الداخلي لمبني الباوهاوس (3)صورة رقم 

هو مصطلح يشير إلى مدرسة فنية نشأت في ألمانيا كانت مهمتها الدمج بين الحرفة  ( (Bauhausباوهاوس )األلمانية

وال تزال هذه المدرسة لها تأثير قوي  والفنون الجميلة أو ما يسمى بالفنون التشكيلية كالرسم، التلوين، النحت والعمارة ،

والتي أغلب أعمالهم الفنية تجمع بين التصميم  على مدارس الفن المعاصر الذي نشاهد ابتكاراته تجذب الشباب من الفنانين

والحرف اليدوية ولعل اتقان بعض الحرف من قبل هؤالء الشباب يخدم العملية اإلبداعية والتي نتطلع إلى أن تضمنها 

 وسائل التدريس الخاصة بالفنون التشكيلية.

      
 د / وسام حسين حسونه،تصوير ا. د /عمرو جمال دراسة ميدانية توضح تصميم وحدات اإلضاءة داخل مبني الباوهاوس  (4)صورة رقم 

م في فايمار في ألمانيا إلى حين أن انتقلت إلى 1919قام بإيجاد المدرسة المهندس المعماري األلماني والتر غروبيوس عام 

لقها النظام النازي ميالدي قبل ان يغ 1933م حيث اغلقها رئيسها )ميس( عام 1932ثم إلى برلين عام  1925ديساو عام 

 الحاكم آنذاك بدعوى انها عالمية الطراز مما يساهم في ضياع الهوية األلمانية، ولم يبقى منها سوى متحف في برلين،

انها مدرسة الباوهاوس التي اسسها المعماري " والتر جروبيوس " بعد الحرب بعام واحد لتغرس  الجمال،بهدف تحقيق 

 والتفاؤل.االمل 

عبرت الباوهاوس عن حضورها في الثقافة االلمانية بقوة ومنذ البداية بمعارضها وعروضها المسرحية والموسيقية 

وسرعان ما اصطدمت بالروح المحافظة لبرجوازية مدينة فايمر واتهمت الباوهاوس بترويج االفكار الشيوعية مما ادي 

ولكن هذا االنتقال كان فرصة للمعماري " والتر جروبيوس  ،الصناعيةالي مدينة ديساو  1925الي انتقال المعهد عام 

"Walter Gropius    76ص  -5  (الباوهاوس.لبناء موقع المعهد ومبانيه وتجهيزاته واثاثه وفقا ألفكار.) 
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 توضح مبنى مدرسة الباوهاوس األولى في ألمانيا أحد المواقع الموجودة على الئحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي (5)صورة رقم 

 وتوضح توزيع درجات اللون واسخدام األلوان األساسية كمعالجة للحوائط

     

    
 مجمع الباوهاوس في ديساو المعماري والتر جروبيوس حيث البساطة واالختزال في استخدام الخطوط والحوائط (6)صورة رقم 

 د / وسام حسين تصوير ا. د /عمرو جمال حسونه ،دراسة ميدانية الزجاجية التي تحقق نظام االسطح النقية 

بساطة في التصميم وسادها حس هندسي متقشف ، وكان قدمت الباوهاوس في مبانيها وتجهيزاتها نموذجا رائقا للعقالنية وال

التركيز علي الخطوط المستقيمة والعالقات االولية واالقواس الصريحة هو رد الباوهاوس علي االسراف والمبالغة الشكلية 

م بين التي تميز بها التصميم علي يد االرت نوفو وكانت عمارة الباوهاوس تعتمد في فهمها للوظيفة ، علي توازن صار

تم اغالق  1932الصرحية والخفة حيث تلتحم الكتل االسمنية بفراغات يحميها الزجاج في استقرار كامل ، وفي عام 

المعهد كما انتقدت افكاره بشراسة ،ثم حاولت مجموعة من معلمي الباوهاوس إعادة تأسيسه في برلين ولكن كمعهد خاص 

ولكن السلطات االلمانية سرعان ما اعلنت  Mies van der Rohe"   وكانت ابرزها محاولة المعماري " ميس فان دروه

 .1933االغالق النهائي لهذه المحاولة عام 
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طالبها وهو  أحدوالباوهاوس في المانيا علي يد    Walter Gropius“م لفكر "جروبيوس 1968 -1953حدث تطوير 

حيث اصبحت من اهم مدارس التصميم في  باوهاوس،المعماري السويسري " ماكس بيل " حيث قام بتاسيس مدرسة اولم 

 االختزالي.اوروبا وقد ادت جهودها الي ايجاد فكر المذهب 

  للباوهاوس:اهم سمات ومباديء التصميم  (2 -1)

المربع " واستخدام  –المثلث  –البساطة واالختزال في الشكل والكتلة وارجاع التصميم الي األشكال الهندسية " الدائرة 

 العصر.الطرق واالساليب المتطورة إلبتكار تصميمات تناسب روح 

الوضوح والنقاء في التصميم وصراحته في التعبير عن  علىرفض العمارة العاطفية وفن الصالونات المزخرف والحث 

 الداخلي.التصميم 

التكعيبية وهدفها اظهار المبني من جميع جهاته مع االيقاع في الواجهات عن طريق عالقة الخطوط األفقية والخطوط 

 الرأسية.

وح عنصر من عناصر حيث يظهر هيكل السلم في برج زجاجي فيعبر عن وض االنشائي،عدم اخفاء عناصر الهيكل 

 الواجهه. علىاالنشاء 

إظهار األلوان الطبيعية للمواد اإلنشائية سواء كانت من الطوب او الحديد المطلي بالكروم او من الخرسانه او الخشب مع 

   (.102ص  – 6) واللدائن.استخدام الخامات الجديدة مثل الخرسانة المسلحة والصلب والزجاج 

 لباوهاوس:اتصميم االثاث في  :- 2

تصميم االثاث بعد الحرب العالمية االولي كان له اتجاه يعرف باسم " التصميم الجديد " وهو ليس له عالقة بشكل طراز 

ومع تطور التكنولوجيا بدأت المطالبة بالحداثة في   Social needsمعين ، انما له عالقة بتلبية حاجات اجتماعية 

ختزال والبساطة ،حيث اتسمت مقاعد الباوهاوس بصفة عامة بالثبات واإلتزان الذي تصميم األثاث ذو التصميم المتسم باال

يكمن في تصميم الشكل ، والمتانة التي تكمن في الخامة وحجم األجزاء المختلفة والوظيفية والخطوط الهندسية وتأكيد الخط 

والخلو من الزخارف والبساطة ، والشكل الميكني األفقي والرأسي والتكعيبية والخفة في الوزن ، واختفاء األركان الحادة ، 

 (.11ص  -9واستخدام الخامات الحديثة واأللوان األساسية الي جانب الرماديات ودرجاتها واألبيض واالسود . )

 
 1918امستردام  –تصميم جريت ريتفيلد  –المقعد االحمر واالزرق من الخشب الزان ذو الطالءات اللونية  (7رقم )صورة 

 :Mies van der Roheالمعماري ميس فان درووه  (1 – 2)

حيث يري أن  اإلنشائية،البساطة في التصميم مع الصراحة  Mies van der Roheدرووه من اهم المباديء لميس فان 

االساليب التي وجدت في عصره ال تعبر عن الصراحة االنشائية وحقيقة المواد المستخدمة والتي كانت في نظره جوهر 

المنازل الزجاجية التي صممها " ميس فان درووه " هي قمة االختزالية متمثلة في بساطة المظهر الذي  العمارة، وتعد

يفسح مجاال واسعا إلبراز جمال األشكال النقي ويلغي اي شعور بالحوائط ليتم الربط بين المنزل من الداخل والالندسكيب 

 موضح.كما  (8)من الخارجالصورة رقم 
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 توضح تصميم المباني من الخارج واستخدام الالندسكيب (8)صورة رقم 

 علىوكانو يتفقون  الحديثة،اضالع مثلث العمارة  أحدوكان ميس فان درووه اخر رئيس لجماعة الباوهاوس كما نتذكره 

 الحديثة.مذهب واحد يعتقد في عدم توافق األثاث التقليدي مع العمارة 

 
 توضح مقعد من تصميم ميس فان درووه ويتسم بالبساطة والخلو من الزخارف (9)صورة رقم 

 درووه:مباديء ميس فان  (2 – 2)

 - :الفلسفيةمبادءه 

 الكثير.القليل يعني  -الشكل هو الوظيفة واالهتمام بعالقة الخامات بالتصميم  -1

 بالمرونة.البناء الوظيفي هو البناء القابل للتحويل ألي وظيفة من الوظائف متسم  -2

التوجد فيه عوائق او حواجز تعيق انسيابيته بل اعمدة متباعدة التعيق  حر،مسقط افقي مفتوح  المفتوح:الفراغ  -3

 (.160 – 8) بالفراغ.االحساس 

وتمثيل الهيكل اإلنشائي للبناء محاطا بغشاء زجاجي  Skin and bone Construction :أسلوب بناء العظم والجلد -4

 .الجو الخارجييكسوه ويقيه من 

 .أسلوب عولمة العمارة: فالمبنى الجيد يمكن أن يشيد في أي منطقة في العالم مؤديا لجميع وظائفه على الوجه األكمل -5

فكان يهتم بدراسة التفاصيل البسيطة ويجعل منها أشياءاً هامة، Less is more :دقة وبراعة الخالق في التفاصيل -6

 .في مظهره يستلزم وقت أطول لدراستهاألكثر بساطة  إن المبنىوكان يقول 

الفراغ متعدد األغراض(: وأن تكون وظيفة المبنى قابلة للمرونة إلستخدامه طيلة مدة )الكبير نظرية الفراغ الواحد  -7

 .البناء، والقابل لتحويله ألي وظيفة من الوظائف

 .نهاية الجدارالمستوى الرأسي الواحد: ويعني بها الحوائط الغير منتهية بشكل زوايا في  -8

 .أسلوب الربط بين الفن والعمارة التجريدية: فلقد قام بتحويل إحدى اللوحات التجريدية إلى مبنى -9

حيث عمل جاهدا  األمريكية،م الي الواليات المتحدة 1933وقد هاجر " ميس فان درووه بعد إغالق الباوهاوس في برلين 

استمرت مسيطرة  العالمي،وبالتالي فإن الباوهاوس هي نواة الطراز  ،العالميعلي نشر افكار الباوهاوس من خالل الطراز 
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اخر الستينات ولم يعلن انها اندثرت ولكنها ظهرت بتأثير وتكييف جديد من خالل  حتىالتصميم والعمارة  علىمن خالله 

 .(49ص  -3) الباوهاوس.فلسفة  علىالطراز العالمي والمذهب االختزالي وغيرها من المدارس التي قامت 

يعد مجال التصميم لألزياء مجاال شديد التميز، فاألزياء تحتك باإلنسان بشكل مباشر ، اال أن التصميم في مجال األزياء 

تعدى ذلك عبر العصور المختلفة، فنجد األزياء قديما بما تحمله من دالالت تشير للطبقات المختلفة كالسلطان او العامة، ثم 

لة ألخرى عبر فترات زمنية مختلفة متأثرة علميا ووظيفيا وفنيا بالتطور الذي يشهده االنسان بدأت تنتقل وتتنوع من مرح

ذاته، فخرج علينا مصممين بأزياء غير تقليدية بأشكال متنوعة فمنها من يقدم توظيفا جديدا غير مسبوق لخامة تقليدية، 

أو االتصاالت وغيرها، ومنها من تعامل معها كأحد ومنها من يوظف خامات أثمر عنها التقدم العلمي في مجاالت النسيج 

الوسائط لنقل أفكار ومعاني وفلسفات خاصة، أي أن التصميم بدأ ثورة من التنوع من نواحي شتى.,وكما أن لكل تصميم 

جانب علمي ووظيفي، فان الجانب الفني أيضا يلعب دورا كبيرا كأحد معايير نجاح التصميم، لم تعد جماليات الزي هي 

مدى القدرة على اختيار وتوزيع المساحات والخامات واأللوان واألسس الفنية المتبعة في التصميم بل ان األزياء أصبحت 

 أيضا تحمل دالالت ورموز تعبيرية مثلها مثل الفنون األخرى لتصبح بذلك وسيط بين الفكر والمجتمع تتأثر به وتؤثر فيه .

 اعمالهم:مصممين ازياء تأثرو بالحس المعماري في  - 3

تأثر بعض مصممي األزياء سواء كانت أعمالهم تخدم موضة الحياة االعتيادية او أزياء تم تصميمها ألعمال تعبيرية 

 أنكوالمقصود بالحس الهندسي هو  الخصوص،استعراضية بالحس الهندسي عامة والحس الهندسي المعماري علي وجه 

فتجد خطوط واشكال وكتل في تصميم الزي تبتعد تماما عن  هندسية،أن ترجع خطوط الزي البنائية الي أصول تستطيع 

 مختلفة.مستخدمين في ذلك خطوط وأشكال وتكوينات كتلية جديدة بصياغة  الخارجي،خط الجسم البشري 

سية سواء المنتظمة كالدائرة والمكعب هناك بعض الذين تأثرو وأنتجو تصميمات هندسية بشكل واضح فكانت األشكال الهند

أبرز هؤالء  OskarSchlemmerوالمخروط والغير منتظمة هي أساس التشكيل في ازيائهم ، ويعد اوسكار شيلمر 

المصممين وهو مهندس معماري ينتمي لمدرسة الباوهاوس وهي مدرسة فنية ساهمت بشكل كبير في بداية وانتشار الحداثة 

والفن ، وكانت أعمال اوسكار شيلمر في تصميم أزياء شخصياته تعتمد علي فكرة دمج الجسم في التصميم والعمارة 

البشري مع المساحة التي يشغلها ، واتخذ من األزياء وسيلة إلعادة توصيف الهيئة في الفضاء باستخدام أنماط حركة 

االستعراض او بمعني اخر تم تقديمها متميزة من الجسم والمالبس ، كما كانت اعمال شيلمر في تصميم األزياء تخدم 

 كعمل تعبيري بالدرجة االولي ويصاحبه الموسيقي .

 :OskarSchlemmerأوسكار شيليمر  (1 -3)

العديد من مصممي الموضة الذين تأثرو بالحس الهندسي المعماري في  OskarSchlemmer وجاء بعد اوسكار شيلمر

بعضها يظهر واضحا اقتباس تصميم الزي  (،1)كما موضح بشكل تصميماتهم التي منها تصميمات تنتمي لعالم الفانتازيا 

والبعض  تنفيذ،ال علىفيه الي مصدر هندسي او معماري وكأنه تحدي لقدرات المصمم االبداعية في التصميم والقدرة 

 (.40ص  – 2المعمارية. )اآلخر يحمل الروح الهندسية 
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 اوسكار شيلمر -يوضح تصميمات تنتمي لعالم الفانتازيا  (1)شكل 

 :Piet Mondrianم  1944 – 1872بيت موندريان  (2 -3)

 لألشياء،فنه التشكيلي بأنه واقعي فهو تمثيل لما يقع وراء المظهر السطحي  Piet Mondrianيصف " بيت موندريان " 

حيث حولها الي ايقاعات وتوافقات أساسها العالقات الرأسية واألفقية وعند  لوحاته،وقد كشف عن نظام الطبيعة في 

مستندا الي األلوان األساسية  كليا،لوحاته يظهر ان موندريان قد خلق اسلوبا عصريا خاليا من الزخرفة  إحدىمشاهدة 

 (.90ص  -4)والي الزاوية القائمة وبذلك يصمم بالتشكيل بالمستطيالت والمربعات  الثالثة،

والتي تم تنظيمها بحيث يتم اإلتزان  ،“كما تتضح اتجاهات موندريان الهندسية في لوحته " تكوين ازرق واحمر واصفر 

كما يتحدد استعماله في طريقة  لأللوان،ي في تباين مساحة المسطحات المختلفة من خالل الترديد اللوني والتناغم الهندس

كما ان اسلوب التلوين فيه يقوم علي استعمال األلوان األولية في  وعمودية،االداء بإستخدام الزاوية القايمة في خطوط أفقية 

 (.43ص  – 7)ات األخري بعض مساحاته الي جانب استخدام اللون األسود والرمادي واألبيض في المساح

 
 توضح لوحة للفنان موندريان (10)صورة رقم 

     
والتي تم تنظيمها بحيث يتم اإلتزان من خالل  ،“توضح اتجاهات موندريان الهندسية في لوحته " تكوين ازرق واحمر واصفر  (11)صورة رقم 

 تصميم المالبس علىالترديد اللوني والتناغم الهندسي في تباين مساحة المسطحات المختلفة لأللوان وتطبيقها 
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توضح تطبيق إلتجاهات موندريان الهندسية في لوحته " تكوين ازرق واحمر واصفر " في التصميم الداخلي بدرجات لونية  (12)صورة رقم 

 استخدام النسبة الهندسية علىمختلفة مع الحفاظ 

 

 

: اقتراحات تصميمية مستلهمة من الخطوط والدراسات اللونية لمدرسة الباوهاوس من تصميم  -4

 الباحث:

 الباوهاوس:تحليالت لونية للمساحات التي تميزت بها مدرسة  (1 – 4)

      
 توضح تحليالت لونية لفكر وخطوط مدرسة الباوهاوس (13)صورة رقم 
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 توضح تحليالت لونية بالتصميم الداخلي لمبني مدرسة الباوهاوس (14)صورة رقم 

 د / وسام حسين عمرو جمال حسونه ،/تصوير ا. د دراسة ميدانية 
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 الداخلية:اقتراحات تصميمية مستلهمة من الخطوط مدرسة الباوهاوس لبعض التصميمات  (2 – 4)

 
من مدرسة الباوهاوس تصميم م.د/  مستوحاةتوضح تصميمات السكتشات تصميم داخلي لغرفة نوم وحمام بمعالجات تصميمة  (15)صورة رقم 

 وسام حسين

 

 المالبس:اقتراحات تصميمية مستلهمة من الخطوط مدرسة الباوهاوس لبعض تصميمات  (3 – 4)

      
 من مدرسة الباوهاوس مستوحاةتوضح اسكتشات تصميم مالبس بمعالجة تصميمية  (16)صورة رقم 

 تصميم ا. د /عمرو جمال حسونه

 النتائج:

  الجانب الوظيفي او  علىتحليل المنتج لعناصره االولية سواء مدرسة الباوهاوس من اهم المدارس التي ساهمت في

 الشكلي.

  الفترة.التصميم الداخلي وتصميم المالبس في هذه  علىدراسة تأثير الفكر التصميمي لمدرسة الباوهاوس 

  الباوهاوس.تأثر الفكر التصميمي لمصممي المالبس بالخطوط واأللوان المميزة لمدرسة 

  كل من التصميم الداخلي وتصميم  علىاستفاد المصممين من االتجاهات الفكرية والخطوط التصميمية ودراسة أثرها

 المالبس
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 التوصيات:

  التصميمات الحديثة لكل من التصميم الداخلي واألثاث وتصميم  علىتحليل االعمال الفنية برؤية معاصرة وتطبيقها

 األزياء.

 متكاملة.لهندسية والمعمارية لتناسب التصميم المعماري والتصميم الداخلي في منظومة تصميم أزياء تحمل الخطوط ا 
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