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 ملخص البحث:

يعتبر فن التيبوغرافي أحد أهم أنواع الفنون التي تتيح لمصمم اإلعالن لغة بصرية تشكيلية قوية في التصميم لما له من 

للحروف العربية  وفنية خالل إرتباطات رمزية وتعبيريةالربط الذهني وتأصيل رموز الهوية البصرية من دور فعال في 

كعناصر دعم بصرية للتصميم السياحي من خالل الدمج بين الصورة والحروف العربية لتقديم تصميم إعالني مبهر 

 جمالية بغرض تعميق األثر الذهني للفن والحضارة المصرية لتنمية السياحة المصرية، حيث يتسم فن التيبوغرافيا بقيم

وزخرفية قوية التأثير يمكن تطويعها لخدمة الهوية السياحية المميزة للتراث المصري والوليدة للتاريخ الحضاري 

المصري. فتكمن مشكلة البحث في قصور وعي المصمم بتوظيف فنون التيبوغرافيا في التصميم اإلعالني بالرغم من 

إقتصادية  لألزمة مالية مؤثرة علي متلقي الرسالة، ونظرا  قدرته علي تأصيل الهوية المصرية بصياغة بصرية تشكيلية ج

الماضية والتي تتطلب تقديم صيغ تصميمية إعالنية عالية التأثير للتعبير عن  السنوات فى مصر فى وإنحدار السياحية

التراث الحضاري السياحي المصري. فيهدف البحث إلي إلقاء الضوء علي قوة فن التيبوغرافي في تأصيل الهوية البصرية 

نية اإلستفادة من فن التيبوغرافيا المصرية لتنمية السياحة المصرية وجذب المتلقي، وبالتالي إهتمت الدراسة بتوضيح إمكا

في تعميق الهوية البصرية المصرية للنهوض بالسياحة، مما يزيد من تحسين المردود السياحي والحضاري المصري مما 

ينعكس علي اإلقتصاد بشكل إيجابي، ويتبع البحث المنهج التحليلي من خالل تحليل بعض النماذج اإلعالنية التي تم 

فن التيبوغرافيا، وكذلك المنهج التجريبي لتصميم مجموعة من النماذج اإلعالنية التي تطوع فن  تصميمها بإستخدام

تطويع فن التيبوغرافيا تتجلي أهم النتائج التي توصل لها البحث في أن والتيبوغرافيا لتأصيل الهوية البصرية المصرية، 

لهوية البصرية المصرية في اإلعالن السياحي مما يثري من يقدم حلول تصميمية إعالنية مبهرة تؤثر إيجابيا  علي تأصيل ا

ونستخلص من نتائج البحث أن توظيف الحروف وفن مضمون الرسالة اإلعالنية، وُينعش السياحية والحضارة المصرية، 

للسياحة  نافسيةقدرتها الت التيبوغرافيا في اإلعالن له دور فعال في تعميق أثر الرسائل اإلعالنية كلغة بصرية إتصالية لرفع

 المصرية.

 -الخطننوط العربيننة  -التصننميم اإلعالننني  -اإلعننالن السننياحي  -الهويننة البصننرية  -فننن التيبننوغرافي  :الكلماااا اإلفتتاحيااة

 الصورة الذهنية

Abstract: 

The art of typography is one of the most important types of art that allows the graphic 

designer to design a strong visual language in the design because it has an effective role in 

connecting the mind and rooting the symbols of visual identity through symbolic and 

expressive links to the Arabic characters as visual support elements of the tourism advertising 

by combining the picture and the Arabic letters to provide A dazzling advertising design 
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designed to deepen the mental impact of ancient Egyptian art for the development of Egyptian 

tourism. The art of typography is characterized by strong aesthetic and decorative values that 

can be adapted to serve the distinctive tourist identity of the ancient and nascent Egyptian 

heritage of Egyptian cultural history. So, the issue we are discussing in this paper lies in the 

lack of awareness of the designer by the use of the arts of typography in the design of 

advertising, despite the ability to root the old Egyptian identity by drafting a visual aesthetic 

affecting the recipient of the message, Due to the economic crisis and the decline of tourism 

in Egypt in the past years, which require the presentation of high-impact creative design to 

express the cultural heritage of Egyptian tourism. The aim of the research is to shed light on 

the power of the art of typography in establishing the ancient Egyptian visual identity for the 

development of Egyptian tourism and attracting the recipient. Therefore, the study is 

concerned with clarifying the possibility of benefiting from the art of typography in deepening 

the old Egyptian visual identity for the advancement of Egyptian tourism, thus increasing the 

improvement of the Egyptian tourism and civilization returns, which is reflected positively on 

the economy. The research follows the analytical approach through the analysis of some ads 

that were created through the art of typography, as well as the experimental approach to 

design a group of ad models that volunteered the art of typography to root the ancient 

Egyptian visual identity. One of the most important results of the research is that the 

adaptation of the art of typography offers creative advertising solutions that positively affect 

the rooting of the ancient Egyptian visual identity, which enriches the content of the 

advertising message and revives the tourism and civilization of Egypt.  And we conclude from 

the results of the research that the use of letters and the art of typography in advertising has an 

effective role in deepening the impact of advertising messages as a visual communication to 

increase the competitiveness of Egyptian tourism. 

Keyword: Typography Art - visual identity - touristic advertising - advertising design - 

Arabic typography - visual identity 

 المقدمة:

إتسم العصر الحالي بتطور عالمي في محيط اإلعالن مما يزيد من التحديات العصرية التي يجب علي مصمم اإلعالن 

الهوية المصرية خاصة في اإلعالن السياحي والذي يشكل دعامة لإلقتصاد المصري طبقا  مجابهتها والتغلب عليها لتأصيل 

لدوره القائم بتنشيط السياحة المصرية وبالتالي تحسين الدخل القومي، فتشكل الهوية المصرية أحد محفزات السلوك 

جتمع، فأصبح فن التيبوغرافيا أحد أبرز السياحي للسائح الخارجي، ونظرا  إلرتباط السياحة المصرية بالهوية البصرية للم

المدخالت التصميمة كضرورة ملحة لتأصيل الهوية البصرية المصرية، من خالل دراسة التكوينات التيبوغرافية 

واإلستفادة منها في التعبير عن الهوية بشكل يتوافق مع ثقافة المجتمع وموروثه الثقافي، حيث يتم اإلستفادة من البعد 

 يبوغرافيا باإلضافة للبعد الوظيفي للحروف العربية. الجمالي للت

ويعد اإلستفادة من فن التيبوغرافي باإلعالن السياحي وإستلهام صياغات فنية وجمالية متطورة وتفعيل أطر منهجية 

السياحي لتصميم اإلعالن والدمج بين الحروف وبين الصور الفوتوغرافية السياحية للتأكيد علي الهوية المصرية باإلعالن 

مدخال  متطورا  لصياغة أفكار إعالنية مؤثرة ومبهرة سياحيا  حيث يتسم فن التيبواغرافي بطاقات تعبيرية وتشكيلية وجمالية 

تساهم في فتح آفاق جديدة للتشكيل اإلعالني والكشف علي أبعاد جمالية جوهرية بالتيبوغرافيا في اإلعالن السياحي، تبعا  
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علي تقديم كم كبير من العالقات الجمالية والتكوينات التشكيلية المبهرة  ولدوره البنائي لصياغات لقدرة فن التيبوغرافيا 

 الشكل التعبيرية.

وبما أن اإلعالن السياحي يعد أحد أهم القطاعات المساهمة في نمو اإلقتصاد المصري تبعا  لتنمية السياحة المصرية، مما 

ر النمطية السياحية وإختالق أبعاد جمالية جديدة خارجة عن األطر التقليدية، يتطلب من مصمم اإلعالن الخروج عن الصو

وإستمداد الطابع المصري األصيل للحضارة المصرية، وهنا تظهر قدرة الحروف العربية علي بلورة تلك الهوية المصرية 

ل والتي تتسم بعدة مميزات تسمح بداخل جماليات فن التيبواغرافي وتشكيالته الجمالية التي تحمل الطابع العربي األصي

لمصمم اإلعالن بتوظيفها بداخل اإلعالنات السياحية المصرية المعاصرة، حيث يعتبر فن التيبوغرافي أحد مدخالت 

تصميم الهوية وتضمين األبعاد الجمالية التصميمة إلحداث عالقات تشيكيلة جديدة تتسق مع محددات الهوية المصرية 

ية البصرية المصرية الناتج الذاتي للحضارة المصرية والتي تتكون في أذهان متلقيين اإلعالن السياحية، وتشكل الهو

السياحي المصري، وبالتالي أصبح تضخيم الهوية البصرية المصرية أحد أهم عوامل نجاح اإلعالن السياحي لما له من 

 لقوة تعبير فن التيبوغرافي والحروف العربية عظيم األثر علي تعميق الصورة الذهنية القائمة للحضارة المصرية، وتبعا  

التي تمثل القومية العربية، فيتيح دمجها مع صور فوتوغرافية مستمدة من الحضاة المصرية أبعاد تشكيلية جديدة باإلعالن 

 السياحي برؤي حديثة.

 البحث: مشكلة

 تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤلين التاليين:  

  اإلستفادة من فن التيبوغرافي كأحد المداخل اإلعالنية األصيلة لتحقيق الهوية البصرية المصرية باإلعالن ما مدي

 السياحي؟

 كيف يمكن توظيف األبعاد الجمالية والتعبيرية والتشكيلية للهوية البصرية المصرية في اإلعالن السياحي؟ 

 هدف البحث:

ا بالرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومي المصري والتي تشكل بدورها تبعا  لتراجع دور السياحة المصرية وإنحداره

 أحد أهم معابر التعبير عن الثقافة المصرية التاريخية ومحددات التطور المصري القومي، لذلك تسعي هذه الدراسة إلي: 

حية مبهرة بهدف تأصيل دراسة قدرة فن التيبوغرافي التعبيرية والجمالية والتشكيلية علي صياغة رؤي تصميمة سيا -1

 الهوية البصرية المصرية السياحية وتضمين صورة ذهنية حضارية تتوافق مع مقومات الحضارة السياحة المصرية.

في صياغة إعالنات سياحية  والتشكيلية لفن التيبوغرافيا الجمالية القيم من تصميمة معاصرة لإلستفادة رؤيةتقديم  -2

 رية.مصرية لتنمية مقومات الهوية المص

 يفترض البحث:فروض البحث: 

 تطويع فن التيبوغرافي في التصميم اإلعالني السياحي قد يعزز من تأصيل الهوية البصرية المصرية. أن  -

يمكن أن تساهم جماليات فن التيبوغرافي في تضمين أبعاد قيمة جماليا  وتشكيليا  وتعبيرا  في التصميم اإلعالني  -

 السياحي.

اإلعالنية المناسبة ودمجها بفن التيبوغرافيا قد تساهم في إبتكار محفزات بصرية قادرة علي اإلستحواذ إنتقاء العناصر  -

 علي إنتباه المتلقي.
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 : البحث حدود

تصميم مجموعة من النماذج اإلعالنية السياحية القائمة علي دمج فن التيبوغرافيا بالعناصر التصميمة األخري بالملصق 

تصميمة قوية ومبهرة، من خالل دراسة فن التيبوغرافيا للفرقة األولي قسم اإلعالن كلية فنون  اإلعالني لتقديم رؤي

 تطبيقية إشراف الباحثة، وتصميم ملصقات إعالنية سياحية معتمدة علي دمج هذه الدراسات بعناصر التصميم اإلعالني.

 منهجية البحث:

نماذج التصميمات القائمة علني فنن التيبوغرافينا منن تنفينذ طلبنة الفرقنة على المنهج التحليلي بتحليل بعض  البحث هذا يعتمد

التجريبني منن خنالل توظينف هنذه النمناذج فني تصنميم إعالننات  المننهج األولي قسنم اإلعنالن كلينة فننون تطبيقينة، ومنن ثنم

 ية.سياحية قائمة علي فن التيبوغرافيا بغرض تأصيل الهوية البصرية المصرية لتدعيم السياحة المصر

 :البحث أدواا

 .الصور الفوتوغرافية التراثية المجمعة من صفحات اإلنترنت -

 المعالجة الجرافيكية بإستخدام الحروف العربية لدراسة الصور الفوتوغرافية وتحليلها. -

برنامج ملصقات إعالنية من إنتاج الباحثة بإستخدام المعالجات الجرافيكية السابقة المعدة تحت إشراف الباحثة بإستخدام  -

 الفوتوشوب.

 .)األنترنت( العالمية  المعلومات شبكة على اإلليكترونية المواقع -

 اإلطار النظرى للبحث: المحور األول دراسة فن التيبوغرافي

الحروف العربية بمميزات عديدة تجعلها أحد أهم عناصر التشكيل البصري الناجحة، فيشكل الحرف العربي عنصرا  تتسم 

بالتصميم اإلعالني، لما له من إعتبارات خاصة تسمح بإستنباط عالقات فنية جديدة تمثل أبعادا  خالقة في جماليا  جوهريا  

تعميق الهوية البصرية المصرية في اإلعالن السياحي، حيث يمكن اإلستفادة من هيئة الحروف ونظم فن التيبوغرافي في 

بشكل عصري من خالل الدمج بين جماليات فن  أطر منهجية لتطبيق هوية حضارية بصرية تعكس رموز الحضارة

التيبوغرافي والصور الفوتوغرافية السياحية من خالل آليات التطبيق الحديثة الكومبيوترية والبرامج المعاصرة لتكويد 

 رسائل سياحية خالقة ذات طابع  يحمل خصائص الهوية البصرية المصرية.

 تطور فن التيبوغرافي: -1

وتعنني كتابنة  graphiaوتعنني شنكل و typosفن التيبنوغرافي: هني فني األصنل كلمنة يونانينة األصنل مكوننة منن شنقين 

علننى الخطننوط، وحجننم الكتابننة، وطننول األسننطر، والمسننافة بننين وبالتننالي فهنني تعننني شننكل الكتابننة، وتشننمل التيبننوغرافي 

ويعند فنن التيبنوغرافي  الصلة بنالحرف ولغنة التصنميم.الحروف والكلمات والترتيب البصري الفني للعناصر األخرى ذات 

بمثابة أحد أبرز أنواع الفنون والتي تعرف علي أنها ترتيب فني ووظيفي لجعل الكتابات مقنروءة لخخنرين. وكنذلك عرفنت 

 علنني أنهننا فننن إنتنناج الحننروف واألرقننام والرمننوز واألشننكال بشننكل ميكننانيكي مننن خننالل فهننم العناصننر األساسننية والمبنناد 

  .[1]وسمات التصميم، فهو يمثل أداة فعالة في كل من الفن وعلوم اإلتصال

فهي التصميم بالحروف والخطوط العربية، إذ يعتمد هذا النوع من التصميم علي الخطوط والكتابات العربية فقط، 

. وتعتبر [2]اباتوتوزيعها وترتيبها للحصول علي عمل إبداعي مبتكر، ينطوي علي جماليات تشكيلية بالحروف والكت

التيبوغرافيا أحد المرتكزات الهامة التي يقوم عليها اإلعالن السياحي لدورها الرئيس لتفسير إنطباعات الهوية العربية التي 

يشملها اإلعالن، حيث يتميز فن التيبوغرافيا بخصائص عديدة تؤهله ليكون أحد المعابر الثقافية المعبرة عن موروث 

رية، طبقا  لألبعاد الجمالية التي تفرضها محددات التيبوغرافيا وقوة العالقات التبادلية بين فراغات الهوية البصرية المص
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الحروف وتراكبها وجماليات األبعاد التعبيرية عن الهوية والتي تمثل عوامل تعمل علي تعميق الهوية المصرية البصرية 

 باإلعالن السياحي.

الخطوط والكتابات العربية في التصميم ويتسع مفهومها ليشمل دراسة ومعالجة الحروف فتعد التيبوغرافيا فنا  يعتمد علي 

وتوظيفها بداخل التكوينات التشكيلية والتعبيرية باإلعالن وكيفية إختيارها وحجمها ونوعها، فهي فن توظيف الحروف 

ية بسيطة الشكل بدون تعقيد، فكل خط العربية لتكوين نوع من التناسق المتبادل فيما بينها بتكرارها وإخراج قيمة فن

مستخدم في اإلعالن يوصل رسالة ما، فالخطوط الكالسيكية تنم عن القوة، والحديثة تنم عن اإلبداع، والخطوط الحرة تنم 

 .[3]علي الحرية وغيرها

هذه الهوية البصرية  ونستخلص مما سبق أهمية التيبوغرافيا كأحد أهم محددات الهوية العربية ومؤشر بالغ األهمية لتعميق

طبقا  لقوة إرتباطه بالموروثات الثقافية، وقدرته الفائقة علي إبراز الصورة الذهنية البصرية لشخصية اإلعالن السياحي، 

 فعند تأمل الحروف العربية يتضح قيم جمالية ووظيفية فائقة التأثير في ظل محتوي الغرض الوظيفي لها.    

 العربي:نبذة تاريخية عن الخط  -2
 ظهر العربي الخط أن ويتضح من خالل إتفاق أغلب العلماء العربي، الخط نشأة في والمؤرخين الباحثين تعددت أراء وقد

 قبائل تعيش كانت وفلسطين، حيث سيناء جزيرة شبه بين الممتدة البقعة في العربية، الجزيرة شبه من الغربي الشمال في

 العربي أستنبط الخط الخط النبطي ومن خطهم، وإستخدمت بحضارتهم وتأثرت باآلراميين إتصلت عربية قبائل وهم النبط

عثر في الجزيرة العربية وفي أماكن . و[4]العربي بالخط فيها عرف الميالدي الخامس القرن في جديدة صورة آتخذ حتى

اإلسالم أصبح أهل مكة يكتبون بقلم مختلفة علي كتابات عربية مدونة بخط )المسند( وهو خط أهل اليمن، و لما جاء 

خاص بهم يختلف عن حروف "المسند" ودعوه القلم العربي أو الخط العربي وصار الخط الرسمي للمسلمين نظرا  لكتابة 

الوحي به، وفي عصر الخلفاء الراشدين حث علي إبن أبي طالب علي تحسين الخط وإتقانه، طبقا  لبناء الدولة اإلسالمية 

ية تدوين حضارتها، أما في العصر األموي أصبح للخط وظائف تعبيرية وجمالية حيث زينت القصور الفتية وأهم

 .[5]والمساجد بالخطوط

وبعد دخول اإلسالم تبلوت أهمية الحروف العربية من خالل التندوين والتوثينق لنصنوص القنران واألحادينث النبوينة، وهننا 

حات والتماثيل القديمة والصور، وتبلوت أهمية الحروف كأحد مدخالت القنيم تغير مفهوم الفنون الذي كان قاصرا  علي اللو

الفنيننة والجماليننة التنني لننم تخطننر علنني بننال أحنند، ومننن هنننا تجلننت الحننروف العربيننة كأحنند أهننم األبعنناد الجماليننة الحضننارية 

ينة ذات مرجعينة عربينة، والثقافية التي ترمز للهوية العربينة، حينث أصنبحت رمنوزا  بصنرية حضنارية ذات تعبينرات جمال

 وأنتجت الكثير من التشكيالت والتكوينات الجمالية.

وطبقا  لدور اإلعالن السياحي كمدخل رئيسي إلقناع السائحين بزيارة المعابر السياحية بجمهورية مصر العربية، لذا يجب 

ب إنتباه المتلقي حتي يمثل قوة أن يتسم اإلعالن بمقومات مبهرة قادرة علي تصوير جماليات وعمق الهوية البصرية لجذ

دافعة لتشجيعه علي إدراك العناصر التنفيذية لإلعالن، ومن ثم معالجة معلومات اإلعالن ذهنيا  للوصول لحالة اإلقناع 

لتلبية رسالة اإلعالن. ويصح القول بأن للحروف العربية قواعد ومعايير محددة إال أن مرونة الحروف وقدرتها علي 

تجديد مع الحفاظ علي القيم األصيلة لهوية الحروف العربية تتيح لمصمم اإلعالن مهارات خاصة يمكن من اإلستطالة وال

 خاللها تقديم بعدا  إبداعيا  وقيما  جمالية جديدة إنسجاما  مع روح العصر.
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 نبذة مختصرة عن الخطوط العربية: -3

 الخط الكوفي: -

اإلتجاه الرأسي واألفقي وتصنع في إتصالها زوايا قائمة، وبالرغم من فهو خط رأسي خطوطه مستقيمة يغلب عليها 

خضوع الخط الكوفي لألصول الهندسية فلو نصيب وافر من الجمال وذلك لما فيه من الليونة، وقد مر الخط الكوفي بعدة 

ي، والمضفر تطورات وتنوع إلي قرابة خمسين خطا  من أشهرها المحرر، والمشجر، والمربع، والمدرو، والهندس

 إحساسا  باإلستقرار ويعطي الهندسية األدوات بإستخدام يرسم بهندسية أشكال حروفه حيث الخط . فتميز هذا[6]وغيرها

 وظيفته إنحصرت وقد المزهر، الكوفي ليسمى الزهور إليه أضيفت ثم القائمة، والجمود لزواياه بالجفاف ويتسم والثبات،

ويعتبر الخط الكوفي األقدم بين الخطوط العربية المتنوعية، وإشتهرت ، [7]الزخرفية اتللحشو المكونة المساحات تحديد في

 المصاحف المكتوبة بالخط الكوفي، وإستمد هذا الخط من الخط النبطي.

  
 يوضحان األشكال الهندسية التي يعتمد عليها الخط الكوفي وجمود زواياه [9] (2،) [8] (1شكل )

 خط الرقعة: -

الرقعة بأن حروفه قصيرة تميل للتدوير، و يعتبر من أصل الخطوط العربية ويمتاز بالوضوح واإلستقامة وهو إمتاز خط 

. ويتسم خط الرقعة بسهولة كتابته ويسر قراءته ويكمن جماله في بساطة تشكيل [10]خط ال يحتمل التشكيل أو التركيب

خط الرقعة كونهم في الماضي كانوا يدونون كتاباتهم حروفه وسمكها وعدم هبوط حروفه الغالبة عن السطر، ويسمي ب

علي رقاع الجلود وغيرها، ويعد أحد الخطوط تركية األصل ويعد من الخطوط الثابتة علي الخط األفقي بقوة حيث يمثل 

 عمود الخط الرئيسي.

 
 يوضح طريقة كتابة حروف خط الرقعة التي تميل لإلستدارة والليونة [11] (3شكل)

 خط النسخ:  -

يتصف خط النسخ بالسالسة وسهولة القراءة حيث أن بساطة تشكيل الحرف تعزز من تذكر ماهية المعلومات المكتوبة 

 أكثر من اإلنشغال بشكل الحرف ذاته. 

وكان يستخدم لنسخ الكتب والمخطوطات، وكان في أول عهده تنسخ به الكتب العادية التي ال تمس للتقديس بصلة، ثم 

طورا  ملحوظا  في العصر المملوكي، فأصبح أكثر الخطوط وضوحا  باإلضافة إلي ما يتميز به من صغر حجم تطور ت

حروفه التي تأخذ حيزا  أصغر في عدد الصفحات، وعدم تراكبها مما جعله أهال ليكون خط المصاحف ايضا ، وأشتهرت به 

 .[12]المصاحف المملوكة والعثمانية
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 يوضح حروف خط النسخ ومدي سهولتها [14] (5شكل) يوضح خط النسخ العربي في األياا القرانية [13] (4شكل)

 

 خط الثلث:  -

 خط وهو المنازل، جدران بها تزين والتى اللوحات على القرآنية اآليات به يكتب حيث العربية الخطوط أرقى يعد من

 تتراكب مع الكلمات حروف نهايات أن كما البعض، بعضها مع وإلتصاقها فراغاتها وإستدارة حروفه بإستطالة يتميز

 وهيئات مختلفة صور فى كتاباته تشكيل على القدرة الخط هذا خصائص ومن ومتناغم، متوازن بشكل البعض بعضها

ا خطا   جعله مما متفاوتة األحجام  إمتاز وقد التطبيقية، والمشغوالت المصاحف ونسخ اإلسالمية العمائر زخرفة فى رسمي  

 .[15]األفقية حروفه حجم وكبر القائمة حروفه بطول العصر المملوكى فى الخط هذا

  

 يوضحان قوة التشكيل التي يتميز بهاخط الثلث، والتزيين بهيئاا مختلفة األشكال [17] (7،) [16] (6شكل)

 الخط الديواني:  -

إلى  نسبة كذلك وسمى السلطانية واألوامر الفرامانات به تكتب كانت فقد العثمانية، للدولة الرسمى الخط هو الديوانى الخط

 تشابك مع عنه الهابطة الحروف فيه وتقل السطر على ويكتب تمايلها مع حروفه باستدارة الخط هذا ويتميز الدواوين،

والتنوع في تنغيم  وتتميز حروفه بالليونة واإلستدارة والتداخل والتشابك. [18]الفراغ يقل بحيث البعض مع بعضها الكلمات

سمك الحرف من رفيع إلي سمك ثم إلي رفيع مرة أخري، وتتسم حروف الديواني باإلنسيابية والرشاقة وميلها وإمتدادها 

 .[19]بإستدارة إلي أسفل سطر الكتاب

 
 يظهر تشابك خطوط الخد الديواني والليونة واإلنسيابية [20] (8شكل)

 الخط الفارسي: -

ظهر في بالد الفرس في القرن السابع عشر، وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة واإلمتداد، كما يمتاز بسهولته ووضوحه  

 .[21]وإنعدام التعقيد
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 يوضح مدي سهولة الخط الفارسي [22] (9شكل)

 خط اإلجازة:  -

حليات الزينة باإلضافة لجنودة قراءتنه نظنرا  يعد مزيجا  بين خطي الثلث والنسخ ولهذا سمي باإلجازة، ويتسم بظهور بعض 

 لسهولته يميل للبساطة وعدم التراكب بين الحروف وبعضها، ويندر إستخدامه في الوقت الحالي.

 
 يمثل بساطة حروف خط اإلجازة [23] (10شكل)

 

 مميزاا فن التيبوغرافي كعناصر تشكيلية: -4

قدرة الحرف علي العربي علي تصوير التراث الحضاري والموروثات   األصالة والقدرة علي التعبير عن الهوية: -

 الثقافية العربية. 

أبعاد جمالية وتعبيرية وفنية: حيث يستطيع مصمم اإلعالن توظيف مقومات الحرف العربي ليصيغ رؤي جمالية بعيدة  -

 تماما  عن األبعاد الوظيفية التي يؤديها الحرف العربي.

ير بالخط علي معان سيكولوجية بشكل حر مثل إنطباعات الحرية والثبات والسرعة وكذلك أمكانية التعب  الطالقة: -

 التنوع في اإلنعكاسات السيكولوجية لمعني الخط بشكل يتيح لمصمم اإلعالن مادة تشكيلية وفنية غنية.

 .حيث يسم الخط العربي بمرونة فائقة تتيح لمصمم اإلعالن عناصر تشكيل عالية الدقة  :المرونة -

 إمكانية الدمج بين الحروف واألشكال والرموز والعناصر والصور.    -

يستطيع مصمم اإلعالن تطويع الخط العربي ليتناسب مع إحتياجات ومتطلبات التصميم اإلعالني بشكل   :الطواعية -

 يتسق مع مفردات اللغة البصرية للتصميم.

تشكيل الحرف وإستطالته ومده بشكل يتناسب مع محددات التشكيل: لمايتصف به الخط العربي من قدرة فائقة علي  -

 الشكل المراد تصميمه.

 الهوية البصرية واإلعالن السياحي: -5

 مكانة والتي ينعكس دورها علي السياحية اإلعالنات خالل علي المتلقي من وليدة الهوية البصرية الذهنية الصورة تؤثر

اإلقتصاد المصري، حيث يسهم اإلعالن السياحي بتعزيز صور ذهنية مناسبة السياحية، بإعتبارها أحد محددات  مصر

للنشاط السياحي المعلن عنه، و هنا يجب علي مصمم اإلعالن البحث عن عناصر تصميمة يمكن توظيفها كنقاط جذب 

رة علي اإلستحواذ علي مناسبة للهوية ومبهرة للمتلقي، فتتجلي أهمية فن التيبوغرافيا كأحد أنواع الفنون المبهرة والقاد

 المتلقي وإبهاره وتعميق الهوية العربية باإلعالنات السياحية حيث تمثل قوي دافعة للسياحة.
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 الهوية البصرية: -6

تمثل حقيقة الشئ المشتملة علي صفاتة الجوهرية وهي كل ما يشخص الذات ويميزها، فهي تعني التفرد، وبالتالي تشكيل 

 .[24]بها عند المتلقيإنطباعات خاصة واإلحتفاظ 

هذا  سمعة على التأثير فى حيوى دور ولها ما يمس بالكيان السياحي للدولة، كل مرئيا  سياحيا  و البصرية الهوية وتجسد

 وسمعته، هذا الكيان، داخل يتم ما مزج على يعتمد بكيان ما الهوية الخاص مزيج فإن وأخيرا   كبير، حد إلى ونجاحه الكيان

 بمرحلتين تمر الكيان هوية أن إفتراض يمكن أخر بمعنى العملية كاملة، مباشرة أى التسويقى، والجانب البصرية، والهوية

 بصريا   إلظهاره سبق ما كل تجسيد على تعمل خارجية والثانية داخليا ، يتم ما تحديد على تعتمد داخلية األولى هامتين

 .[25]للمتلقين

الهوية اإلطار التنظيمي المرئي الذي تتخذه مؤسسة أو كيان ما كمدخل تصميمي معبر عن كيانها من خالل  فتشكل

مجموعة من الرموز واألشكال واأللوان والخطوط وغيرها، والتي تعرض علي المتلقي وتحفظ تدريجيا  من خالل 

 في المصمم اإلعالن السياحي ويعتمدلشركة. التراكمات البصرية التي يتعرض لها المتلقي لتصبح رمزا  معبرا  عن ا

مستمدة من عراقة التراث المصري من خالل تضافر أحد الموروثات  ذهنية صورة بتضمين البصرية الهوية تحقيق

 من بناءها يتم الثقافية أال وهو فن التيبوغرافيا مع عناصر بصرية معبرة عن التراث تأكيدا  وتعميقا  للهوية البصرية، والتي

المتلقي الناتجة عن تراكم الخبرات السابقة عن  لدى الذهنية العمليات به ترتبط أن يمكن هذه العناصر لما تحليل لخال

 تلعب الشكل الجمالية والفنية للتيبوغرافيا ودمجها بعناصر بصرية سياحية قوية، لذلك لغة مفردات عبر السياحة المصرية

واإلقتصاد والصناعة وغيرها، حيث تعتبر أحد محددات اإلقناع بالخدمة  السياحة مجاالت في هاما   دورا   البصرية الهوية

أو بالمنتج، حيث تتيح الهوية صفات مميزة خاصة لكل خدمة أو منتج علي حدة تجعله مميزا  عن غيره، وبالتالي ترفع من 

 دولية والتجارة الدولية عالميا .حدود المنافسة مما يجعل الهوية البصرية أحد أهم العوامل المؤثرة علي السياحة ال

 الحروف، ورسم والتكوينات، الخطوط، والرسم، منها مؤشرات متعددة طريق السياحي عن التصميم في الهوية وتتجسد

 في الرمز هوية وترتبط والبيئة. الديني، والمعتقد التصميم، في الرمز عرض وأسلوب التصميم، في المستعملة واأللوان

 إن والبيئية، لذا واإلجتماعية الحضارية ومرجعياته بالتاريخ المرتبطة المتوارثة، لتقاليده المصمم الفنان بمحاكاة التصميم

 عن واإلفصاح الخالد، والماضي الحضاري بالتراث اإلرتباط عن تعبير هو التصميم في والسيما الهوية يميز الذي التعبير

 والتاريخية الجمالية ولونا  باإلضافة إلي الجوانب شكال   الرمز هيئة في وعناصره التصميم خالل من المرجعيات تلك

  .[26]واألصالة

 هدف الهوية البصرية: -7

تهدف الهوية البصرية إلي "التعريف"، ويتحقق التعريف من خالل الرؤية والتي تتم من خالل اإلختالف والتفرد، و 

اإلختالف ملفتا  لإلنتباه ومحفزا  ودافعا  لمن حوله وهذا بالتالي يتصف المنتج بالتميز عما حوله، ويجب أن يكون هذا 

 والبناء الجانب الثقافى، عدة جوانب تشكل اإلطار المحدد لهذا الكيان أهمها . فهي تسعي لبناء[27]يتضمن بناء الهوية

 وفك هذه ورسوم، وصور وألوان أشكال من اإلعالن شفرات وضع فى وبارزا   حيويا   حيث تلعب دورا   االستراتيجى،

 كبيرة عند أهمية له المستهدفين المتلقين قبل من الثقافى المستوى المتلقي، فتحديد قبل من صحيحا   فهما   وفهمها الشفرات

مقترحة  وبدائل محددة خطوات لها متبعة خطة فهو البناء االستراتيجى التعبير عنها، أما وكيفية اإلعالنية الرسائل إختيار

 .[28]األهداف وتحقيق التنبؤ بالنتائج على تساعد وتحليالت وإستبيانات معلومات على بناء توضع
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 الصورة الذهنية البصرية: -8

تشكل الصورة الذهنية أحد أهم وأبرز المحددات التي تشكل إنطباعات خاصة عن الهوية البصرية الخاصة باإلعالن 

الدور التراث والحضاري والجوهري للدولة المصرية،  السياحي، طبقا  لدعمها للحيثيات الداعمة للسياحة، من خالل إبراز

ومن هنا تبرز أهمية توافق عناصر التصميم اإلعالني السياحي المراد ترويجه مع موروثات الهوية البصرية المصرية، 

ويقدم الربط الذهني بين موروثات الحضارة المصرية وبين تصميم اإلعالن السياحي بلورة ال شعورية للحالة التي 

يعيشها السائح عند زيارته للدولة المصرية ومن هنا يبرز أهمية إستخدام فن التيبوغرافيا كأحد أهم عوامل الربط الذهني س

بين الموروثات الثقافية وتوظيفها في اإلعالن السياحي من خالل الدمج بينها وبين األشكال الجرافيكية في التصميم حيث 

 تشكيلية وفنية مؤثرة علي إستلهام المتلقيين للواقع المصري والعربي الحضاري. تمثل رموزا  لها أبعاد جمالية وخصائص

وطبقا  لتعريف الصورة الذهنية علي أنها تمثل الناتج النهائي لإلنطباعات الذاتية التي تتكون في أذهان األفراد إزاء فرد 

غير المباشرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف معين أو نظام ما، وقد تتكون هذه اإلنطباعات من خالل التجارب المباشرة و

األفراد وإتجاهاتهم وعقائدهم بغض النظر عن صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه التجارب، فهي في النهاية تمثل 

 . [29]دافعا  صادقا  بالنسبة ألصحابها ينظرون من خالله إلي ما يفهمونه علي أساسها

اإلعتماد علي الصورة الذهنية للربط بين عناصر مختلفة، حيث يكون للصورة الذهنية الدور وبالتالي أصبح من الممكن 

األبرز في تشكيل إنطباعات خاصة عن الهوية البصرية تبعا  لقدرتها علي تشكيل رؤي خاصة عن موضوع ما مما يتحكم 

يقوم بعامل الربط الذهني الالزم لبناء الهوية  في اإلستجابة الفعلية للرسائل اإلعالنية، ومن هنا نجد أن فن التيبواغرافيا

البصرية حيث تستحضر الخبرات السابقة عن الحضارة والتراث المصري وتربطه بكيان جديد مستمد من اإلعالن 

السياحي المعتمد علي فن التيبوغرافيا، لذا يجب علي المصمم اإلعالن صياغة الصورة الذهنية المالئمة للربط بين الهوية 

 رية واإلعالن السياحي لدورها الفعال في تكوين معتقدات المتلقيين وتشكيل إتجاهاتهم.البص

 إعالن الصورة الذهنية: -9

ُيعرف بأنه محاولة لخلق صورة ذهنية محببة لمنتج أو كيان ما عند المتلقيين، بهدف ربط المنتج أو الخدمة أو المؤسسة 

ة. وحتي يكون اإلعالن السياحي إعالنا  للصورة الذهنية فيجب أن يؤسس المعلن عنها بأسلوب خاص أو بإضافة قيمة معين

لصورة إيجابية للبلد السياحي، وأن يرفع من مكانة إسمها في السوق السياحي الترويجي فتصبح لها مصداقية وسمعة طيبة 

غيرها، ما قد يسهم في وصولها بين المتلقيين، لتترجم تلك الجهود في النهاية إلي سلوك تفضيل عند المقارنة بينها وبين 

 . [30]إلي مكانتها المرجوة علي الخريطة السياحية

 اإلعالن السياحي:-10

َقلت السياحة في مصر تبعا  للظروف السياسية الراهنة مما يشكل أحد أوجه العجز في الدخل القومي، طبقا  ألهمية السياحة 

ري ويقلل من فرص اإلستثمار، ومن هنا يتضح لنا أهمية كأحد أبرز مصادر الدخل، مما يؤثر علي اإلقتصاد المص

مواجهة حمالت التشوية للسياحة المصرية وإندثار الهوية العربية من خالل شن حمالت إعالنية سياحية تبرز الهوية 

البصرية المصرية والتي يجب أن تعتمد علي بناء صور ذهنية إيجابية عن الحضارة المصرية والتاريخ المصري، 

ير الهوية العربية البصرية بشكل يتسق مع مكانة مصر الدولية وعراقة تاريخها وحضارتها، ولذلك فإن هناك العديد وتصو

من العناصر التشكيلية العربية األصيلة التي يمكن اإلستعانة بها تجسيدا  لقوة الهوية العربية وإتساقا  مع الثقافة الحضارية 

معبرة عن عراقة تاريخ المصريين، وبالتالي يمكن لنا توظيف فن التيبوغرافيا المصرية إلكساب التصميم صبغة عربية 

كأحد أبرز الفنون المعبرة عن الهوية البصرية في اإلعالن السياحي والذي يمثل بدوره أحد أنواع اإلعالن الترويجية التي 
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لوعي السياحي والثقافي للحضارات تبعث رسائل بغرض الترويج والوعي ونشر الصور السياحية عالميا  وبالتالي نشر ا

المختلفة في أنحاء العالم مما يعود علي الدولة بإرتقاء مكانتها بين دول العالم. وتبعا  لكون اإلعالن السياحي يمثل أحد 

الرسائل الهامة التي تسهم في جذب السائحين لمصر لما له من أثر فعال في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج، 

 اإلستجابة لإلعالن السياحية بتراكمها كصور ذهنية وبصرية قائمة في عقول المتلقين والداعمة للسياحة المصرية. وتتميز

 المعرفة حب ودافع السفر، الى الحاجة أهمها السائح، لدى والرغبات الحاجات االعالن السياحي مجموعة ويخاطب

 يكون وقد . وتطورها السياحة تنشيط وسائل من هامة وسيلة اإلعالن يعد األساس هذا وعلى ، والبحث واإلستطالع

 وتعمل الحكومية السياحية الهيئات الدول، أو به تقوم العالمي أو المحلي المستوى على سواء "رسميا   السياحي اإلعالن

 مصحات أو دينية مقدسات أو تاريخية، آثار أو طبيعية، من هبات الدولة به تتميز بما اإلستمتاع بأهمية السائح إقناع على

 السياحة شركات به تقوم خاصة اإلعالن يكون وقد ، والترويج الترفيه أماكن أو لإلستشفاء والرياضة، ومنتجعات عالجية

 .[31]غيره دون معين سياحي برنامج أو تقدمها سياحية عن برامج السفر ووكاالت

من المجاالت، ويرجع ذلك ألن التسويق السياحي يبدأ  وترتبط السياحة بمجال اإلعالن بشكل قوي مقارنة بين غيرها

بالتعرف علي اإلنطباعات اإليجابية والسلبية عن األماكن السياحية التي يرغب الترويج لها، وتحليلها للتعرف علي مسببات 

ية من خالل تكامل حدوثها المباشرة والغير مباشرة، ثم بناء الخطط لتغيير الصورة الذهنية السلبية وتعزيز الصور اإليجاب

 .[32]البنية التحتية للسياحة كالفنادق وكيفية السفر والخدمات العامة وغيرها

 خصائص اإلعالن السياحي المصري الناجح: -11

 توافق رسالة اإلعالن السياحي مع مورروث المجتمع المصري وهويته. -

 م الصورة الصادقة في تصوير التراث.التعبير عن صورة واقعية للتراث والحضارة المصرية بدون تحريف وإلتزا -

 له دور فعال في بناء صورة ذهنية تراكمية ومنتشرة بين المتلقين طبقا  لتبادل المعلومات. -

 وسيلة فعالة لإلنتشار جغرافيا  بين متلقين مختلفين في أماكن مختلفة. -

 له دور فعال في زيادة الطاقات اإلنتاجية واإلقتصادية. -

 ي مدي بعيد من خالل إبراز الهوية اإليجابية للحضارة وتعميق هذه القيمة.يستطيع ترسيخ صورة عل -

 القدرة علي إثارة اإلنتباه من خالل التهيئة البصرية اللالزمة لمكونات التصميم. -

 القابلية علي توظيف علي مختلف الوسائل اإلعالنية الحديثة بما يتوافق مع كل وسيلة حسب طبيعتها. -

 وحب التجربة عند المتلقين.يثير رغبة التغيير  -

يتيح اإلعالن السياحي فرصة اإلستمتاع والسفر وحب المغامرة والتعرف علي الحضارات المختلفة من خالل مضمون  -

 .الرسالة اإلعالنية

 الدراسة التحليلية: -12

هذه العناصر من تستعرض الدراسة بعض النماذج واألشكال السياحية المدروسة بدقة لتوظيف فن التيبوغرفيا لتشكيل 

خالل اإلستفادة من مقومات الخطوط العربية وقدرتها علي التوظيف الجمالي والفني والتشكيلي )تصميم طالب الفرقة 

 األولي كلية الفنون التطبيقية بقسم اإلعالن تحت إشراف الباحثة( كما يلي:
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 (11شكل )

 تصميم تيبوغرافي لتمثال حورس

العربية ومرونتها لتكوين شكل  إعتمد التصميم علي الحروف

طائر حورس الفرعوني حيث تم دمج الحروف وتشكيلها 

وإستطالتها بشكل يتناسب مع حدود الشكل وثناياته مع مراعاة 

الظل والنور في تلوين الحروف إلنتاج شكل منسجم ومتسق مع 

الشكل األصلي معتمداً علي أصالة الحروف العربية وأبعادها 

للوصول لمثير بصري مستمد من الهوية  الفنية والجمالية

 الفرعونية المصرية كرمز من رموز السياحة المصرية.

 (12شكل)

 تصميم تيبوغرافي لصورة داخلية لمعبد فيلة

تناول التصميم لقطة لمنظر داخلي ألحد المعابد الفرعونية ووظفا 

الحروف العربية علي هيئة األعمدة والسقف الخاص بالمعبد بشكل 

رة الحرف العربي علي تجسيم العناصر المرئية بشكل يبرز قد

جمالي محافظاً علي هويتها وصورتها الذهنية، وتراكبا وتشابكا 

الحروف لتعطي إحساس المنظور من خالل تصغير بعض الحروف 

وتكبير األخر، كذلك إعتمد التجسيم علي درجاا الظل والنور في 

 ونية المصرية.األلوان التي تحافظ علي طبيعة الهوية الفرع

  
 (13شكل )

 تصميم تيبوغرافي لمالبس ملكة فرعونية

جسدا الحروف العربية شكل لملكة فرعونية، حيث إتسما 

الحروف بالتشابك والتراكب فيما بينها إلعطاء إنحناءاا 

وجهها وتفاصيل التاج الفرعوني بكامل تفاصيله، كذلك تظهر 

أللوان التي إشتهرا بيها الهوية الفرعونية من خالل اإللتزام با

 الحضارة الفرعونية المصرية.

 (14شكل )

 تصميم تيبوغرافي لراقص تنورة

تصميم عن رقصة التنورة المشهورة علي أنها تمثل أحد أشكال 

الفلكلور المصري، وتظهر الحروف العربية المكونة لصورة 

الراقص بشكل يحافظ علي تفاصيل جسده كما يظهر ثناياا التنورة 

ها من خالل تجسيد الحروف لها، وإتسما الحروف باإلتزان ذات

بداخل التصميم، والحفاظ علي المجموعة اللونية المميزة لهذا 

 النوع من التراث.



 عشر ثالثلعدد الا                                                          مجلة العمارة والفنون                                            

279 

 

 

 (15شكل)

 تصميم تيبوغرافي لمسجد محمد علي

إستخدام فن التيبوغرافيا لتشكيل صورة مسجد تراثي مصري 

والوظيفية للشكل وللحرف معاً، بشكل يراعي األبعاد الجمالية 

ويتضح من الشكل قدرة الحروف العربية علي التشكيل 

والتراكب والتشابك بشكل يعبر عن الهوية الحضارية وينسجم 

 مع مكوناا التصميم

 

  
 (16شكل)

 تصميم تيبوغرافي لتمثال توتع عنخ امون

إستخدام الحروف العربية وتوظيفها لتكون في مجموعها شكل 

رأس التمثال الفرعوني وتظهر الفراغاا بشكل جمالي يسمح 

 لخيال المتلقي بتكملتها للشكل األصلي.

 (17شكل)

 تصميم تيبوغرافي صورة لمظهر سياحي مصري

تضافرا الحروف العربية لتكون شكل الجمل المشهور في التراث 

المصري وكذلك األرضية وقرص الشمس مما يعكس رؤية جديدة 

 جرافيكية مبهرة للتراث القومي.ومعالجة 

 

 الدراسة التطبيقية: -13

قامت الباحثة بتوظيف العناصر التيبوغرافية الموضحة سابقا  في الدراسة التحليلة في تصميم إعالنات سياحية لتعميق 

اج محفزات بصرية الهوية البصرية المصرية، من خالل عملية الدمج بين التيبوغرافيا والصور الفوتوغرافية التراثية إلنت

متسقة مع الموروث الثقافي المصري، إلكساب اإلعالن خصائص مصرية وتراثية تعبر عن الحالة العاطفية التي سيعيشها 

 المتلقي أثناء زيارته للدولة المصرية العريقة.

الرسالة اإلعالنية  أما بالنسبة للجملة اإلعالنية كتبت في التصميم بالغة اإلنجليزية حتي يسهل علي المتلقي فك شفرة

المكتوبة وترجمتها وفهم معانيها تماشيا  مع اللغة اإلنجليزية لجذب السائح األجنبي، مع اإلحتفاظ بظهور الحروف العربية 

 في إحياء الهوية التراثية المصرية ودمجها مع الشكل الرئيسي الذي إحتل التصميم.
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 (18شكل )

بدمج التيبوغرافيا إعالن عن تنمية السياحة المصرية 

مع الصورة الفوتوغرافية لتمثال حورس مع مراعاة 

درجات الظل والنور، حتي يظهر التمثال مكسو 

 بالهوية المصرية بشكل يعمق من الهوية البصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19شكل)

إعالن عن التنمية السياحية بالدمج بين التصميم 

صورة التيبوغرافي السابق من الدراسة التحليلية وال

الفوتوغرافية لمعبد فيلة بشكل يؤكد علي جماليات 

 الهوية المصرية السياحية
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 (20شكل)

إعالن لتنمية السياحة بدمج حروف التيبوغرافيا 

المعروضة سابقا  في الدراسة التحليلية مع شكل تمثال 

توت عنخ أمون ليظهر كأنه مكسو بالهوية المصرية، 

اإلعالنية باللغة اإلنجليزية حتي مع وجود الجملة 

 يستطيع المتلقي األجنبي من تفسيرها

 

 

 

 

 

 

 

 (21شكل )

تصميم إعالني لتنمية السياحة من خالل تراكب 

الخطوط العربية المصممة مسبقا  والمعروضة في 

الدراسة التحليلية مع صورة الملكة الفرعونية لتظهر 

صرية من الملكة الفرعونية تحمل صفات الهوية الم

 خالل الحروف العربية واأللوان الفرعونية
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 (22شكل)

 إعالن لتنمية السياحة المصرية

يعرض التصميم رؤية حضارية متطورة لظهور 

الهوية المصرية من خالل التشابك بين الحروف 

 العربية المكونة لشكل الجمل واألرضية

 

 

 

 

 

 

 

 (23شكل)

 المصريةإعالن عن تنمية السياحة 

من خالل دمج لقطة فوتوغرافية لمسجد محمد علي 

مع التصميم التيبوغرافي بشكل يظهر أبعاد المنظور 

 مع تركيب الصورة بشكل يتسق مع جماليات العمران
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 (24شكل )

 إعالن عن تنمية السياحة المصرية

من خالل تركيب التيبوغرافيا علي شكل جسد 

الهوية المصرية بشكل الراقص ليصل إلي محتوي 

 مبهر وجاذب لإلنتباه

 

 

 

 

 

 (25شكل )

 إعالن عن تنمية السياحة المصرية

تم تركيب الحروف من خالل برامج الجرافيك علي 

شكل التابوت الفرعوني بشكل يتسق مع درجات الظل 

والنور لتعميق الهوية المصرية المعبرة عن تاريخ 

 الحضارة الفرعونية

 

 

 
 البحث:نتائج -14

تبين من الدراسة التطبيقية للبحث أن لفن التيبوغرافيا أبعاد جمالية وتعبيرية وتشكيلية يمكن اإلستفادة منها لتأصيل  -

 الهوية البصرية المصرية في اإلعالن السياحي.

مصمم أن تعميق الهوية المصرية باإلعالن السياحي يمثل بعدا  محوريا  لتطوير الصيغ البصرية التي يستخدمها  -

 اإلعالن لتحسين الصورة اإليجابية للسياحة المصرية.

الدمج بين عناصر فن التيبوغرافيا والعناصر التصميمة األخري باإلعالن السياحي يعزز من الصور البصرية لإلعالن  -

 السياحي ويخلق محفزات لإلستجابة السياحية لإلعالن.
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عالن السياحي المصري طبقا  إلستمداد األلوان من األلوان يعد اللون أحد العناصر التي تعزز الهوية البصرية لإل -

 التراثية المصرية المميزة.

 توصياا البحث: -15

ضرورة شن حمالت سياحية واسعة التغطية عالميا  لتحسين الصورة اإليجابية عن مكانة مصر العريقة والتاريخية  -

 والتوعية السياحية المصرية.

 باإلعالن السياحي حيث يمثل أحد محددات الدخل القومي المصري. اإلهتمام بتعميق الهوية المصرية -

 دراسة األبعاد السياسية وتأثيرها علي اإلعالن السياحي المصري. -

 ضرورة دراسة دور اإلعالن في تغير الصورة السلبية عن السياحة في مصر. -

 ويج السياحية المصرية عالميا .دراسة دور الوسائل التكنولوجيا الجديدة ومواقع التواصل اإلجتماعي علي التر -

 إعداد إستراتيجيات سياحية تستهدف من ترويج البدائل السياحية المصرية. -

 إعداد دراسات علي توليد والء السائح للسياحة المصرية العريقة. -

 لإلعالن السياحي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة بشكل يتواءهم مع التطور العالمي. خاصة ميزانيات رصد -

 المراجع: -17
1- Nakilcioğlu, İsmail Hakkı. The effects of font type choosing on visual perception and 
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