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 الملخص:

ينبغى لمالبس الطفل أن تتواار  رياوم متطابوما ةمتوض تهاوتيام او اء الحاك الل ىوى الوبه يهوال بول الطفول   لوى  منو   

المنسوا،  اببوح أن تسومي  مالبوس  الباق السايل االبسمطض رى التتميل اتنمسوق اانسو مل ىول مون تتوميل الماوبس اتتوميل

الطفمل اإلت مهما العملميض اللحيثض ) المااض( رإرتهمح عنتو اللحاثض روى ماوبس الطفول يولحه  لوى بوعا ص بوملنه   الىون 

 ي   عحل اإلن  اء ا اك التيم اا الغ بيض رى المااض التى ب تتنمس  مع بيئتنم ال اقيض اتهمليح م تمعنم.

ن البعح عن زةم ء البيئض المليطض اعن الاغض الع بيوض ااإلت ومص الوى عنمتو  بيئوما أةو ه الغوما ارى ال مم نلن ريل م

أة ه مةتافض ىمن التفىي  رى ماااع البلث لإلستفمحة من الهيل ال ممليض المتميزة لازةم ء النبمتيوض لناوم ملببول لاطفومل 

ةل لتويماما تتوميميض تلهوق اببتىوم  ابلوخ مون ةوالل اأيام الةط الع بى لامسمهمض رى  ب از أهميض الةط الع بى ىموح

م مل طبمعض المنسا ما البه يعتب  من الم مبا الاممض لتنفيب الزةوم ء عاوى المنوتل المابسوى ايىوان بلوخ عاوى مالبوس 

 أطفمل تتمبى مع المااض متعححة البىمل ) من ةالل استةحال الهطع المابسيض المامرض أا المىمالا (.

 . الخط العربى -الزخارف النباتية  -الموضة  -تصميم  -مالبس األطفال  -الكلمات المفتاحية : الطباعة 

أا  ابتىووم  تتووميمما لمالبووس الطفوومل متعووححة البووىمل بمسووتةحال الهطووع المابسوويض الماوومرض وقددد رجددرب البحدد: ب دددف:

هوومك الاوواك عاووى هووبص الناعيووض موون المااووض متعووححة  ل -المىمووالا إلبووبمع لوو  التميووز االااووا  بماوومه  متعووححة لاطفوومل

اإلستفمحص من الهيل ال ممليض لازةم ء النبمتيض االةوط الع بوى  -البىمل التى تث ه ال من  ال مملى االنفعى لمالبس الطفمل

 رى تتميل زةم ء طبمعيض معمت ة  لمالبس الطفمل متعححة البىمل .

ح اسوض ىيفيوض اللتوال عاوى أىثو  مون بوىل لاتتوميل الاالوح ااسوتةحال  لبح: هىو العناصر األساسية التي تبرز رهمية ا

الطبمعض رى  ث اك هبص التتميمما   لهومك الاواك عاوى حا  الهطوع المابسويض الماومرض االمىموالا روى ت بويح اإلنفومق عاوى 

بوىمل مموم يزيوح مون  قبومل المالبس الةم  يوض لاطفومل  تلهيوق التفو ح االتميوز مون ةوالل التتوميمما المطباعوض متعوحة ال

المسووتااىين عاياووم  مسوومعحة الهوومئمين عاووى توونمعض مالبووس الطفوومل بإنتووم، مووم يتنمسوو  مووع التيم ووما المسووتااىين االهووح ة 

 الب ائيض لاساق.

 التلاياى التطبيهى ابلخ لمالكمتل لتلهيق أهحاء البلث االتلهق من ر اال. اتبع البح: المن ج

( تتوميل ثول 59اتلايل  لتمئى لهيمس عحة ملوما  لاتتوميمما المهت لوض  ليوث تول اقتو ا  ) ستبيمن  اشتمل البح: على

( تتميمما اللمتاض عاى أعاى نسوبض قبوال ابلوخ بعوح ع اوام عاوى م ماعوض مون المتةتتوين لإلبوحاك بو أيال ;تنفيب )

 لاتلهق من أهحاء البلث.

mailto:fatmamadian@azhar.edu.eg
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ط الع بووى  رووع موون الهيمووض ال ممليووض لامااووض متعووححة أن طبمعووض الزةووم ء سووااك النبمتيووض االةووتددتلخص نتددالج البحدد: فددى 

الاتال  لي  بتىم  م ماعوض مون التتوميمما المطباعوض لاطفومل روى م لاوض الطفالوض  -البىمل الةمتض بمالبس الطفمل

تتووميل ايتووار  باووم  مىمنيووض تغيوو  بووىل التتووميل سووااك  59المتاسووطض االمتوو ة ة باا بعووح  مووملي بوو لد  حيووحة اعووححهم 

بمستةحال الهطع المابسيض المامرض أا المىمالا اتنفيب السبع تتميمما اللمتالا عاوى أعاوى نسوبض قبوال بوين أ اك السومحة 

 الملىمين.

Abstract: 

child clothes should meet the special requirements of the child's performance conditions, As 

well as good gustation and simplicity in design, consistency and harmony both design and 

clothing design woven; Children's clothing must conform to modern world trends. The 

absence of modernity in children's clothing leads to a sense of inferiority, but should not drift 

behind the currents of Western fashion that is not commensurate with our environment and 

the high traditions of our society and in light of what we are in the distance from the 

decorations of the surrounding environment and the Arabic language and to the elements of 

other environments and different languages The thinking of the subject of the research was to 

take advantage of the distinctive aesthetic values of the floral decoration because it is beloved 

to the children and also the Arabic calligraphy to contribute to highlight the importance of the 

Arabic calligraphy, As an input to design formulas that achieve innovation through textile 

printing, which is an important area for the implementation of decorations on the garment 

product and This is done on Children's clothes that are compatible with multi-modal fashion 

(through the use of added garment parts or supplements). 

Keywords: Printing  - Children Clothes - Design  - fashion -  Plant elements  - Arabic 

calligraphy   .  

The was carried out with the aim of: To create designs for multi-shape children's clothing 

using Pieces added to clothes or Accessories to satisfy the love of excellence and appearance 

in various manifestations of children. Highlighting this kind of fashion in a variety of shapes 

that enhance the aesthetic and useful aspect of children's clothing. In decorative decorations 

for children's clothing. 

The main elements that highlight the importance of the research are the study of how to 

obtain more than one form of design and the use of printing in enriching these designs, shed 

light on the role of Pieces added to clothes and Accessories to rationalize spending on 

children's outer clothing, achieving uniqueness and calibrations through printed designs of 

different shapes Increase the demand of consumers, to help children's clothing manufacturers 

to produce commensurate with the needs of consumers and the purchasing power of the 

market. 

Research Methodology The applied analytical approach was used to suit the objectives of the 

research and verify its hypotheses. 

The research included a questionnaire and a statistical analysis to measure several axes of 

the proposed designs. It was proposed (15) design and implementation of (7) designs with the 

highest acceptance percentages after presenting them to a group of specialists to express their 

opinion to verify the research objectives. 
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The results of the research are summarized in the fact that the printing of the motifs, both 

the plant and the Arabic calligraphy, raised the aesthetic value of the multicolored fashion of 

the children's clothing - reaching the creation of a collection of creative print designs for 

children in middle and late childhood, after a beautiful aesthetic vision of 15 design, Whether 

by using Pieces added to clothes or Accessories and the implementation of the seven designs 

of the highest acceptance among the opinions of arbitrators. 

 المقدمة:

ينبغى لمالبوس الطفول أن تتواار  رياوم متطابوما ةمتوض تهاوتيام او اء الحاك الل ىوى الوبه يهوال بول الطفول   لوى  منو  

الباق السايل االبسمطض رى التتميل اتنمسوق اانسو مل ىول مون تتوميل الماوبس اتتوميل المنسوا،  اببوح أن تسومي  مالبوس 

همح عنتو اللحاثض روى ماوبس الطفول يولحه  لوى بوعا ص بوملنه   الىون الطفمل اإلت مهما العملميض اللحيثض ) المااض( رمرت

ي   عحل اإلن  اء ا اك التيم اا الغ بيض رى المااض التى ب تتنمسو  موع بيئتنوم ال اقيوض اتهمليوح م تمعنوم) سواي  ملمواح 

بوبع لو  التميوز التوى ( .االمالبس التى تبع  الطفل بملتميز بين أق انل ات ب  انتبمص ابة ين لول ت5>-ل:615 -اأة ان

هى تفل من تفما هبص الم لاض العم يض اها مم تار ص المااض متعححة البوىمل ليوث يسوتطيع أن يااو  الطفول ببوىاين 

مةتافين من ةالل تغي  أا  امرل بسيطض لامابس من ةالل ل ىض بسيطض اأيام من الممىن أن ياا  ببىاين مةتافوين مون 

 ين اهى مم تع ء بملمااض متعححة البىمل ممم يار  من النمليض ابقتتمحيض. اقا لة  راا ماحيل يلل ملل ماحل

اع ء  نسمن مم قبول التوم يف رون الزة روض اقوح ىومن اقتاوم يسوي  تبعوم لافطو ة اىمنوا اهتممممتول اقتيول ب تتعوحه المطملو  

نهش ازة ء بعض البىمل السمسيض من م ىل امب   امسىن  اهنم  مكا الزة رض رط يض رى نب تام ر سل اإلنسمن ا

البحائيض ااستم  بلخ رت ة طاياض  ثل تغي ا هبص الزةم ء عنحمم عال ابنسمن با اح قاة ةفيض رى الطبيعوض ا سوماا ليناوم 

اللياانما االنبمتما ابعض الاااه  الطبيعيض امع تهحل ابنسمن مع ريم الام يم  مكا اللم ض مالوض لات ميول  رمسوتعمل 

 (87=-ل6158 -الىااء اابل ال سل اتزيين المالبس ااي هم .) زين  ألمح الزة رض رى تزيين

ىمووم توول الةووط الع بووى  لووى مسووتاه م موواق رووى ال موومل ااإلتهوومن رووى أ بعووض قوو ان اأتووب  عنتوو  هممووم رووى الفنووان 

ليوض مون اإلسالميض  ااستطمع المتممان أن يباغاا اميومتال عنوحمم عامواا موم روى اللو اء الع بيوض مون ةتومئ  رنيوض  مم

ليث ال بمقض ااإلستهممض االتنمسق ا عطمك أبىمل مةتافض لااتال الى بىل تتميمى  حيح يتااكل موع معطيوما العتو .) 

 (=>5-ل 6158 -ملمح السيح

امن العسي  تلحيح البحايض اللهيهيض لفنان زة رض المنسوا ما بمسوتةحال الطبمعوض الىون يمىون الهوال أناوم  ومكا مبمبو ا أا 

تل لامنسا ما  اتةتاء الطبمعض عن التبماض رى أن التبماض تااين ىممول لامنسوا، روى لوين الطبمعوض هوى ماازيض لمع ر

تبماض ماااع ةمتض تىان أبىمب أا  سامما عاى سط  الةممض بمستةحال ط ق مةتافض لتلهيق بلخ  اهى تبمل  ميع 

 (91-ل6111-الن.)متطفى ملمح اأة ان  ط ق الطبمعض بحايض من ال سل المبمب   لى ألحث الط ق الطبمعض السمئحة

ارى ال مم نلن ريل من البعح عن زةم ء البيئض المليطض اعن الاغض الع بيوض ااإلت ومص الوى عنمتو  بيئوما أةو ه الغوما 

أة ه مةتافض ىمن التفىي  رى ماااع البلث لإلستفمحص من الهيل ال ممليض المتميزة لازةم ء النبمتيوض لناوم ملببول لاطفومل 

يام الةط الع بى لامسمهمض رى  ب از أهميض الةط الع بى ىموحةل لتويماما تتوميميض تلهوق اببتىوم  ابلوخ مون ةوالل اأ

م مل طبمعض المنسا ما البه يعتب  من الم مبا الاممض لتنفيب الزةوم ء عاوى المنوتل المابسوى ايىوان بلوخ عاوى مالبوس 

 ةحال الهطع المابسيض المامرض أا المىمالا (.أطفمل تتمبى مع المااض متعححة البىمل ) من ةالل است
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 ومما سبق تضح مشكلة البح: التى يمكن رن تتبلور فى اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

مم  مىمنيض اإلستفمحة من الهطع المابسيض المامرض امىمالا المالبس  ممليم ااايفيم لتغي  بىل التتميل المابسى  -

 لاطفمل؟

لتيماما التبىيايض ال ممليض لبعض العنمت  النبمتيض أاالةط الع بى رى ابتىم  تتميمما مابسيض ىيفيض ابستفمحة من ا -

 مطباعض لإلطفمل تث ه المااض متعححة البىمل؟

 رهداف البح: :

ابتىم  تتميمما لمالبس الطفمل متعححة البىمل بمستةحال الهطع المابسيض المامرض أا المىمالا بببمع ل  التميز  -

 ا  بمامه  متعححة لاطفمل.االاا

 الهمك الااك عاى هبص الناعيض من المااض متعححة البىمل التى تث ه ال من  ال مملى االنفعى لمالبس الطفمل. -

اإلستفمحص من الهيل ال ممليض لازةم ء النبمتيض االةط الع بى رى تتميل زةم ء طبمعيض معمت ة  لمالبس الطفمل  -

 متعححة البىمل .

 بح: :رهمية ال

 ح اسض ىيفيض اللتال عاى أىث  من بىل لاتتميل الاالح ااستةحال الطبمعض رى  ث اك هبص التتميمما. -

  لهمك الااك عاى حا  الهطع المابسيض المامرض االمىمالا رى ت بيح اإلنفمق عاى المالبس الةم  يض لاطفمل . -

 البىمل ممم يزيح من  قبمل المستااىين عايام.تلهيق التف ح االتميز من ةالل التتميمما المطباعض متعحة  -

 مسمعحة الهمئمين عاى تنمعض مالبس الطفمل بإنتم، مم يتنمس  مع التيم ما المستااىين االهح ة الب ائيض لاساق. -

 فروض البح:: 

 التتميل.يا ح ر ق حال  لتمئيم بين السمحة المتةتتين عاى التتميمما المهت لض رى تلهيق ال من  ال مملى رى  -5

 يا ح ر ق حال  لتمئيم بين السمحة المتةتتين عاى التتميمما المهت لض رى تلهيق  احة التتميل. -6

يا ح ر ق حال  لتمئيم بين السمحة المتةتتين عاى التتميمما المه لض رى  مىمنيض طبمعض مالبس الطفمل متعححة  -7

 الع بى.البىمل بتتميمما معمت ة مستمحة من الزةم ء النبمتيض االةط 

 إجراءات البح: :

 تل استةحال المنال التلاياى التطبيهى ابلخ لمالكمتل لتلهيق أهحاء البلث االتلهق من ر اال.من ج البح: :  -1 

م ماعووض موون السوومحة الملىمووين المتةتتووين رووى م وومل المالبووس االنسوويل لاتعوو ء عاووى   اكهوول رووى عينددة البحدد: :  -2

 ىمين.مل 51التتميمما المهت لض اعححهل 

 حدود البح: :  -3

 سنض(. 56 – :مالبس الة ا، لاطفمل ) رى م لاض الطفالض المتاسطض االمتمة ة )من  -

 استةحال الزةم ء النبمتيض االةط الع بى . -

 استةحال الطبمعض بمإلستنسل . -

 < ردوات البح: -4

 استبيمن محه تهبل المتةتتين لاتتميمما المهت لض. -

المتاسط اللسمبى ااإلنل اء المعيم ه االمتاسط المئاه  -ممل ألفم ى انبمخ للسم  الثبماالمعمل ما اإللتمئيض <) مع -

 لح اسض معنايض الف اق(.  anovaتلايل التبمين  -الم    )معممل ال احة(
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 المصطلحات :

هى الط يهض التى يمىن بام اللتال عاى نممب، أا  سامما ماانض بط ق مةتافض عاى بتى  :Printing الطباعة  -

 (757 -ل6151 –أنااع النسيل المع ء. ) أمي ة عبح هللا 

هى ألح أقحل ط ق الطبمعض اليحايض عاى المنسا ما  اع ء منب الهحل رى :  Stencil Printingطباعة اإلستنسل  -

ىبي   لى استةحال البمبض الل ا يض ثل بمستةحال التهنيما اللحيثض بملىمبيات   اتعتمح عاى  التين االيمبمن اتطا  تطا ا

تف يغ الممىن المطاا  طبمعتامعاى ا ق اي  مسممى بليث تسم  بنفمب الطبمعض رى الممىن الم اح طبمعتام اتمنع 

 (556-ل6157 -م اة ملماح -نفمبهم رى الممىن الة ه .) مام ملمح

هى ىل مم ي تحيل الطفل من قطع مابسيض سااك ىمنا حاةايض أا ةم  يض اهى : Children Clothes األطفالمالبس  -

 (:571-ل6159 –المالبس التى يهتح بتتنيعام الطفمل.) سملى العبمماه اأة ان 

ح ريبع ص بملسعمحة  مك تع يفام رى قمماس الزيمك ب نام النمط السمئح با الت ثي  الهاه عاى الف :  fashion الموضة  -

 با ىمن ماا ص أنيهم أا لتى قبيلم  حيئم مم حاما هبص المااض باا بعبيض املبابض من م ماعض ىبي ة من النمس.) يممن 

 (69-ل6155-يس ه

هى ال زاك التى يمىن  امرتام لامابس لتعطيل بىال  :Pieces added to clothesالقطع الملبسية المضافة  -

تل ىبلخ يمىن رتاام ا  تحائام مع مابس أة  لس  اللم ض أه أن لام  منبم اقتتمحيم ا ة   ممليم.)  ممليم اتزيح من قيم

 ( ىمم يمىن   تحاك المابس بحانام رياا  المابس ببىل مةتاء.;-ل:615-هبل سالمض 

الم أة لامىمالا هى الامسض الةي ة التى بحانام ب يىتمل الماا  الةم  ى لاف ح رمقتنمك : Accessoriesالمكمالت  -

 ممليض سايمض لامابس ىىل .)  المةتافض ىمإليبم بما االلزمض ااي هم ىل بلخ لل مىمنل رى حاب  المالبس إلعطمك لمسض

 (;-ل:615-هبل سالمض

ها تاخ العمايض الىمماض لتةطيط بىل بئ مم ا نبمئل بليث يلهق ال من  الاايفى ارى نفس الاقا : Designالتصميم  -

 (51 –ل 6156 –ا   لى النفس  أه إلببمع لم ض اإلنسمن نفعيم ا ممليم رى اقا االح.) حعمك نبيل ي ا  الس 

هى زةم ء مبتهض من أا اق النبما المةتافض من الزها  المناعض : The Plant decorationsالزخارف النباتية  -

 (:71 -ل6151-هللاالنبمتيض متحاةاض أا متبمبىض أا متنما ة تتى   بتا ة منتامض.)أمي ة عبح 

 سال اأبىمل ل ريض تحل عاى الىامما المسماعض الحالض عاى مم  :الخط هو Arabic calligraphy الخط العربى -

 رى النفس اإلنسمنيض من معمن امبمع   اع رل الع   ب نل لسمن اليح.

  < ها هللا الس  معنى  -المنتلها عمل من تنع هللا ابلخ ارهم لمعمنى الل اء) ع < يحل عاى العمل االفعل العربى :

 (6=-ل:615 –االيمك< لانسبض(. ) مام عمم   –ل ارام ها بمنى ال ض رملبمك ل ء البنمك اال اك ل ء ال ض 

 الدراسات السابقة : روال :الدراسات التى تتعلق بالموضة متعددة األغراض:

ايض لازةم ء رى عت  مااخ الطاائوء ااإلرومحة مناوم ل( تاحء الح اسض  لى ح اسض تلاي:615 –مثل ح اسض )هبل عبحهللا 

 ث اك م مل تتميل الزيمك من ةالل عمول م ماعوض تتوميمما  -رى  بتىم  تتميمما نس يض تااء ىهطع مابسيض مامرض

 مابسيض تب ز  ممليما الهطع النس يض المنفبة بإامرتام عاى التتميل رى بىل قطع مابسيض مامرض مثل ال ي  االىالض االىل

 -ااي هم مع  مىمنيض  امرتام لامابس ارتاام لالستةحال مع مابس أة  بمستةحال ألح الاتالا ىملساسا االز ا ... لوف

تلهيق ال من  ابقتتمحه بمستةحال ىل قطعض من الهطع المامرض مع أىث  من مابس إلعطمئل قيمض  ممليوض ااايفيوض عمليوض  

حء الح اسض  لى  قت ا  م ماعض من التتوميمما المةتافوض التوى يااو  ل( تا:615 -سازان السيح  –ح اسض )هحه تال 

ت بيح اإلنفومق عاوى المالبوس مون ةوالل الهوح ة عاوى تغييو  قيمسوتام ااإلسوتفمحة مون الهيموض  -ريام حا  المىمل ببىل مالاا
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لوى  بتىوم  معمل وما ل( تاوحء الح اسوض  6156-ال ممليض االاايفيض لامىمول المسوتةحل روى الماوبس  ح اسوض )  ينومس عومحل 

تتميميض باا قيمض اقتتمحيض تلال الماا  الةم  ى الممل  لى ماا  ةم  ى مب ق امثي   االتى تبوتمل عاوى الرىوم  

اإلبتىم يوض االتهنيوما سووااك  ن ىمنوا يحايووض أا ميىمنيىيوض التوى يمىوون    ائاوم عاووى التتوميل المابسوى ليبووحا بتوا ة أ موول 

 ستةحامما ممم ي رع ايزيح من قيمتام اإلقتتمحيض اال ممليض معم.ات عاام متعححة الاامئء ااب

 ثانيا : الدراسات التى تتعلق بالطباعة على مالبس األطفال:

ل( امن أهل أهحارام تاايء العنمت  الهاميوض روى اسوتلحاث تتوميمما تنمسو  الاايوض :615 -مثل ح اسض )منل هللا أسممض 

ل( تاووحء الح اسووض  لووى ;615-لنفسووى ااإلسووت اتي ى لاطفوول  ح اسووض ) يووض ألمووح المتو يض لاطفوول اتعىووس النمووا العهاووى اا

 بتىم  تتميمما مستلحثض من عنمت  رن الهتض المتا ة المتتمبعض ات ىيوز الاواك عايول روى م ومل طبمعوض المنسوا ما 

اإلسوتفمحة مون  -ىماااع لل يلا بملح اسض رى هوبا الم ومل مموم يمثول  اومرض  حيوحة لامىتبوض الع بيوض روى م ومل التةتو 

اسوتلحاث اابتىوم   -المااح التىنالا يض اللحيثض رى م مل طبمعض المنسا ما روى تنفيوب تتوميمما طبمعيوض لمالبوس الطفومل

تتميمما  حيحة امةتافض تسمهل رى تطاي  م مل تتميل طبمعض المنسا ما ةمتوض روى مالبوس الطفومل اهوا موم يتنمسو  

ل( تاووحء الح اسووض  لووى التعوو ء عاووى أهوول المميووزاا ;615-سووميلض ملمووح مووع التيم ووما السوواق المتوو ه  ح اسووض ) 

 بو از أهميوض الفون البوعبى ااإلسوتفمحة منول روى  ثو اك  -االةتمئ  االسومما لافون البوعبى االتوى تنمسو  الطفول المتو ه

الزة روى  التعو ء عاوى التهنيوما التوى تثو ه التتوميل -التتميل الزة روى لمالبوس الطفومل روى م لاوض الطفالوض الاسوطى

التط يوز( ااسوتةحامامم روى تنفيوب التتوميل الزة روى عاوى مالبوس ابطفومل روى  -االت ىيح عاى  ممليوما أسواابى )الطبمعوض

 م لاض الطفالض الاسطى.

 التعليق على الدراسات السابقة:

بووىمل موون  ميووع تنمالووا الح اسووما السوومبهض المااووض متعووححة الروال :التعليددق علددى دراسددات الموضددة متعددددة األشددكال : 

 اانبام اتااوي  اسوتةحاممتام مون ليوث تغيو  المهومس اأناوم اقتتومحيض اأناوم تغيو  مون بوىل الماوبس اهوبا موم تلىوح عايول 

 .الح اسض اللمليض الىنام لل تستةحل الطبمعض رى  ث اك هبص المااض الل تستةحل لم لاض الطفالض

أااولا الح اسوما السومبهض أراول الةمموما لمالبوس الطفومل ل:ثانيا : التعليق على دراسات الطباعة على مالبس األطفدا

االعاامل التى ي   أن ت اعى عنح تتميل مالبس الطفمل االتتميمما الطبمعيض المنمسبض لام اهبا مم تلىح عايل الح اسوض 

تسوتةحل الطبمعوض روى للمليض الىنام لل تتنمال رى تتميممتام لمالبس الطفمل استةحال المااوض متعوحح البوىمل ابملتوملى لول 

  ث اك هبص المااض.  

أن المااض قاة ماماسض ااقعيل  اهى حليل اإللسومس االليايوض امهيومس لموحه التهوحل اهوى تهوال عاوى **الجانب النظرى :

سح اللم ما الياميض اتىمن قاتام عاى   تبا  النمس ااهتمممال الىبي  باوم بموم تتاومنل مون  وحص اا ابول اهوى تعتبو  رون 

المالبس من  ميع الةممما ات مع بين مةتاء ثهمرما العملل  االزيمك تت ث  بىل مم هوا  حيوح مون تهنيوما لحيثوض  ااسع من

ريزحاح  زحهم هم  اىل متمل يايء ال حيح بليث يتممبى مع متطابما العت  ايتفوق االمااوض تبعوم لابيئوما المليطوض.) 

 (55:7 -ل6159 –هحه امزه اأة ان 

 ن مبتى ه الرىوم  ال حيوحة لامااوض هول المتوممان الوبين ينبولن الطو ز المابسويض التوى يهبول عاياوم أا ي راوام  ماوا  

المبت ين  اي   عايل ابتىم  المستلحث من الط ز إل امك طابما العمالك  ا ن المتمل النم   يىان حائمم عاى  تتمل 

ال ا ت مهمتال اقويمال المابسويض اطو ق معيبوتال اأعموملال ىموم يوتفال مستم  مع عمالئل البين يتمل لال  ايع ء اهتممممت

ايلس بملبلن السيمسيض  ىمم تلث  اسمئل اإلعالل عاى المااض ت ثي ا مبمب ا رتت  ل اهتممموما المبومهي   لوى تتوميمما 
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االمع رض الغزي ة لامااض  يتهباام ىثي  من ال ممهي   رمتمل الزيمك ها البه يعب  عن ال اه  لالهبل من الزمن بملح ايض

 (>7-ل>==5-.)ن مة ملمح

اقووح تىووان المااووض متعووححة البووىمل بمسووتةحال الهطووع المابسوويض الماوومرض أا بمسووتةحال المىمووالا  ايهتووح بووملهطع المابسوويض 

ع ماوبس المامرض ال زاك التى يمىن  امرتام لامابس لتعطيل بىال  ممليم اتزيح من قيمتول ىوبلخ يمىون رتواام اا توحائام مو

أة  لس  اللم ض لبا يمىن  ح ا ام تلا مسومى المىموالا موع ابةوتالء الاااو  روى ط يهوض ابسوتةحال االاايفوض مثول 

ل ماض ااي هم اىاام يمىن اتال بملمابس بمستةحال الاتالا المةتافوض ىوملز ا   –لزال  –قتض  –ىل  –ىالل  – ي  

(  ايهتوح بوملمىمالا هوى أبويمك أا 7-ل :615 -.  لوف )هبول سوالمضاالساسا االىبمسين االع ااه االب يط ابتق ....

قطع أا أحااا تتمل  أبيمك  ئيسيض اتعمل عاوى زيومحة ت ثي هوم اهوى روى لوح باتاوم ثمنايوض ايمىون اإلسوتغنمك عناوم اهوى 

 تافى  ممب عاى المنتل اهى ناعمن<

 يع مثل الز ا  االساسا ااي هم .< اهى ب تنفتل عن المابس أثنمك أا بعح التتنروال: مكمالت ثابتة 

اهى متناعض من ةممما مةتافض يمىن  امرتام اا ةاعام من المابس مثل الهبعما أا لهمئو   ثانيا : مكمالت غير ثابتة : 

 (;571-ل6159 –اليح ااي هم .) سملى العبمماه اأة ان 

النسوبى روى تىواين البةتويض ا عوحاحص لاليومص  تهسل  لى ةموس رتو اا ايفيوح طالاومالتقسيمات المختلفة لمرحلة الطفولة : 

 المستهبايض اهى ىمآلتى<

) مون أال السونل  فترة الطفولة المبكرة -) ةمسض أبا   لى عممين( فترة الحبو -) من الميالح  لى أ بعض أبا ( فترة الم د

) من  فترة الطفولة المتأخرة -) من أال السنل السمحسض  لى أة  الثممنض( فترة الطفولة المتوسطة -الثملثض لااة  الةممسض(

( 5( االبووىل  قوول ):571 -ل6159 –أال السوونض التمسووعض لتووى أةوو  السوونض الثمنيووض عبوو (.) سووملى العبوومماه اأةوو ان 

 ياا  التتميل المنمس  لمالبس الطفمل.

 

 (83-2016 –ير محمود ورخرون ( يوضح التصميم المناسب لمالبس األطفال)س 1شكل رقم )

 رهم العوامل التى يجب اإلهتمام ب ا فى مجال تصميمات مالبس األطفال:

 ن المالبس بملنسبض لاطفول مون أهول البويمك الامموض روى نمواص اتطوا ص  روإن ال الوض اسواالض الل ىوض االلواان االزةوم ء 

  رانومخ متطابووما ي و  عاوى المتومل م اعتاوم رووى المسوتةحمض عاوى هوبص المالبوس تعمول رووى تسوايل عمايوض النموا االتطوا

(  اأهول هوبص العاامول عاوى اإلطوالق الةمموض 5:6-ل6158 -تتميمل لتى يفى بملغ ض البه تمل من أ ال ) يممن ألمح

لن لام ت ثي  ىبي  رى  اام  المابس بتا ة  بابض اتىان لام من المتمنض لىوى توتالكل موع نبومط الطفول  رملقمبوض الهطنيوض 

الةمموما المنمسوبض لاوبص الم لاوض العم يوض لناوم ب تسوب  اويق اتموت  العو ق امون الةمموما المتينول بطبيعتاوم اهوبص مون 

المتمنض تةتاء لس  ناعل اتتونيفل  ىموم أن القمبوض المةااطوض مون الليومء الطبيعيوض االتونمعيض مون الةمموما المنمسوبض 
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ا لاليمء الطبيعيض مون امتتوم  العو ق اال طابوض اال الوض روى لمالبس الطفمل الةم  يض ليث أنام ت مع أرال التفم

 (7>-ل:615 –اإلستةحال اتفما الليمء التنمعيض باا الماا  ال ميل .) ساي ملماح اأة ان 

يلتل التتميل الزة روى مىمنوض متميوزة بوين الفنوان  ليوث يسومهل بىول أبعومحص روى  ثو اك العمول الفنوى   التصميم الزخرفى :

تازيع الالحاا االعنمت  الزة ريض المىانض لابىل العومل  -التتميل الزة رى عاى تازيع الةطاط ال ئيسيض ايتاقء ن م 

اإلةتيوم  السوايل لالواان اتنسويهام  -ت ابط اتنسويق هوبص العنمتو  ببعاوام الوبعض روى الوحة متىمماوض  –اتنسيهام ا تزانام 

 ا نس ممام معم.

ل البه يلاى بهح  ىبي  من اإلهتممل لزة رتل يعاق روى الوبهن أىثو   اىاموم ىمنوا  ن استةحال الزةم ء يثي  الت مل رملبى

الزة رض مستمحة من البيئض المليطض اتىوان مالكموض لو ا  العتو   ىمنوا التتوميمما معبو ص عون الطو از الهامى.)زينو  

 (=7=-ل6158 –المح 

هووى أسوومس التىوواين الزة رووى ايمىوون تع يفاوم ب ناووم الفوو اط الملتووا  بووين ةووط أا م ماعووض ةطوواط  الوحددة الزخرفيددة: 

 متالقيض تبعم لناعام  ايمىن تتنيفام  لى ناعين أسمسين<

اهى التى يمىن تىاينام من العالقما الةطيض االبىمل الانحسيض االمااعما المنتامض االبىمل  الوحدات ال ندسية : -1 

 الن ميض.

هووى الالووحاا المسووتمحة موون الطبيعيووض اأهوول العنمتوو  الزة ريووض الطبيعيووض < النبمتيووض االلياانيووض  الوحدددات الطبيعيددة : -2

 (88=ا87=-ل6158 -االحميض االتنمعيض .) زين  ألمح 

وسددوف نتحددد: عددن الزخددارف النباتيددة والخددط العربددى ألن مددا نددوعى الزخددارف المسددتخدمان فددى هدد ا 

 البح::

هووى ىوول زينووض أا لايوول زة ريووض تعتمووح رووى  سوومام أا نهبووام عاووى عنمتوو  النبووما ىملسوويهمن االا اق  تيددة:الزخددارف النبا

االزها  االثمم  بمةتاء أبوىملام اتوا هم سوااك ببوىاام الطبيعوى أا ملوا ص عون الطبيعوض بتوا ص بعيوحة عون توا تام 

حيل  أمم اسوتةحامام روى العتو  اإلسوالمى رهوح التايض  اأال من استةحماا الزةم ء النبمتيض ىمن رى العت  المت ه اله

توول اسووتةحامام رووى تووا ة ملووا ص اتوول اسووتةحامام رووى معاوول الفنووان التطبيهيووض موون نسوويل از ووم، ا اوواح اأةبووم .)أمي ة 

 (757 -ل6151-عبحهللا 

موون أىثوو   الةووط الع بووى بمووم عوو ء عنوول موون تهنيووما اأسووملي  اقوويل  ممليووض امىمنوول رنيووض اتوول  لياووم  يعووح الخدط العربددى :

التطا اا التم يةيض  زحهم ا راهح أتب  أال الةطاط من ليث اإلبوحاع االتنمسوق االبوىل  الهوح ااوع مبوحعى الةوط بعوح 

 -بلووخ قااعووح اأتوواب  اعووى رياووم تتوواي  اللوو اء بمناوو ا  موويال بووبيام بلووس الافووا العووب  عاووى السوومع.)م اة السوويح

 (=69 -ل:615

قايال مم نبمهحهم روى ةطواط المول الةو ه  روملةط الع بوى يعتبو  أ قوى اأ مول االةطاط الع بيض باا ةتمئ   ممليض 

ةطاط العملل البب ه عاى ا ل البسيطض رإن لل مون لسون بوىال ا مومل هنحسوتل ابوحيع نسوهل موم  عاول ملبابوم لتوى لوحه 

 ال من  الغ بيين.

ثوول بعووح بلووخ ااووعا لوول الهوواانين االسووس  ن البووحايما الالووى لالهتموومل بووملةط الع بووى ىوومن مبعثاووم المع رووض االووتعال 

المااوواعيل االعاميوول  ااةت عووا لوول الطوو ق االسووملي  اإلبتىم يووض التووى أاوومرا قيمووم  ممليووض أتملتاووم العهايووض اإلسووالميض 

 (1=5 -ل6158-االع بيض اللحيثض باحء اإل تهمك بملةط الع بى  لى مم ها أ مل.) ملمح السيح 

الع   الةط قبل اإلسالل اأطاهاا عايام أسممك البالح التى ا ح منام رع ء الةط النبطى  قح ع ء رنواع الخطوط العربية :

نسبض  لى بالح النبط االتى ىمنا تهع رى بممل ال زي ة الع بيض  ىمم عو ء الةوط بنواع الىتمبوض رسوميا الةطواط بمهمح هوم 
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اقيع   أا نسوبا  لوى مةت عياوم ىمليومقاتى )أه نس  الةط( ىملثاث االنتء  ىموم نسوبا  لوى الاو اض التوى تلحياوم ىوملت

نسبض  لى الةطمط يمقاا المستعتى  أا ع را بايئمتاوم ىملمساسول الوبه لويس روى ل ارول بوئ ينفتول عون ايو ص) مو اة 

(  اقح اةتت  بن مهال الةطاط  لى ستض ةطاط ثول  زحاح عوحاحهم الىناوم ت ا عوا ابهيوا الةطواط 6:5-ل:615 -السيح

ةوط  -الةوط الوحياانى -الةوط ال قعوض -الةوط النسوف -الةوط الثاوث -سبعض ةطواط اهوى< الةوط الىوارى الىث  استةحامم عاى

 (;6 -6155-الةط الفم سى.)منى  ب اهيل  -اإل مزة

 خواص الحروف العربية :

تمتمز ب نام تهبل التبىل ب ه بىل هنحسى أا عاى أه تا ة ىتمبيض اب يط أ عاى  اه هوم تغيو  بةوالء اي هوم مون  -5 

 الل اء.

 مسميما ل ارنم رى تح  أسممكهم رمثال تح  ىامض يمك "ه" اهبا بةالء الاغما الة ه. -6

 (1=5 -ل6158-السيح  ن ىل ل ء لفاى لل ل ء ىتمبى االح بةالء الاغما الة ه.) ملمح  -7

 –البوىل ااإلع ومل  –البسوط ) اإلمتوحاح الرهوى(  –الل ىوض  -الموح ) اإلمتوحاح ال أسوى ( المقومات التشكيلية للخط العربى:

تعوحح توا   -التزايول -التبومبخ االتوحاةل -بوغل الفو اط -قمبايوض لإلةتتوم  -البيومض -المطمطيوض -الهمبايض لاتلواي  -التحاي 

 ( 7=-ل:615 –الل ء الاالح.)مام عمم  

ميل طبمعوض المنسوا ما مون أىثو  الفنوان التبوىيايض قوحيمم ليوث اسوتةحال اإلنسومن روى يعح تتو تصميم طباعة المنسوجات :

البحايووض ثيمبووم باا الووحة بسوويطض   لووى أن أتووبلا القمبووض باا التتووميمما المطباعووض تمثوول ألووح  اانوو  الليوومة اللحيثووض  

إللتيم ما المسوتااخ امتطابمتول  اتع ء عاى أنام عمايض  بحاع ا بتىم  عمل رنى بغ ض طبمعتل عاى المنسا، ابلخ تابيض

المةتافض االتى تاا  رى الثيم  أا المف ابما أا رى تا ة أعممل رنيض تبىيايض تمتمز بمل مومل ايااو  بلوخ روى المعاهوما 

(  اتتناع ط ق الطبمعض سااك اليحايض أا اآلتاممتيىيض الىن ساء نتلحث عن طبمعض ;69 -ل;615 –ال حا يض )طل طل 

 الط يهض المستةحمل رى هبا البلث. اإلستنسل لنام

يعح رن طبمعض اإلستنسل ألح رنان الطبمعض التهايحيض االىث  رمعايض ااستةحامم اتستةحل عاوى نطومق اسوع طباعة اإلستنسل:

(  اهوى تف يوغ التتوميل المو اح Jianbiao Pan- Gregory L. Tonkay- 2004-125ابلوخ لناوم قاياوض التىافوض )

اتاواين هوبص الف ااوما  اه ب ينفب منل الاان أا يتب بل لعزل الاان عن السط  الم اح الطبمعض عايولطبمعتام عاى ا ق مه

-Patricia Meehan- 1995 بمللاان المطاابض  ااإلستنسول قوح يىوان بسويط أا معهوح الىون تسوتطيع تنفيوبص بمفو حخ.)

130) 

عبوم ة عون توبغما مبوتتض تول تلاوي هم روى  نت وهىواأللوان التى تم استخدام ا فى طباعة اإلستنسل هى رلوان البيجم

تا ة معاهما ممئيوض لموااح ماانوض نهيوض اتلاو  بسولق هوبص الموااح الماانوض روى ا واح عممول تبوتيا منمسوبض ايوتل اةتيوم  

أ ة  المااح الماانض رى تلاي  تبغما البي منا بليث تلهق الزهمك اعمق الاان المطاا  موع قاوض التىومليء  ايا وح 

 (559-ل6151 –اي  العاايض(.) يممن عم   -ماانما البي منا همم ) العاايض ناعمن من

 تقنيات طباعة اإلستنسل : 
 نهل أا بء التتميل عاى البفمريض. .5

 ( تاا  بفمريض مف اض.5استةحال أحاة قطع مثل الهط  لتف يغ التتميل المطاا  طبمعتل عاى بفمريض.تا ة  قل ) .6

 ش أا السط  المطاا  طبمعتل. ااع البفمريض المف اض عاى الهمم .7

(تاا  أبىمل األ مل 6نهال بملتااين عاى السط  المطاا  طبمعتل ابلخ بمستةحال الف ش )المحقما(. تا ة  قل) .8

 ( تاا  استةحال المحق رى التااين.                                         7المحقما  االتا ة  قل)
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( Marthe Le Van- 2008-18ابا نىان قح قمنم بطبمعض التتميل الم اح .)يتل  رع البفمريض من عاى السط  اب  .9

 ( تاا  التتميل بعح  زالض البفمريض .8االتا ة  قل )

  

      

  

 

 ( توضح رشكال ورحجام المدقات2صورة )                       ( توضح شفافية مفرغة             1صورة )                 

Amy A. Miller- 2006-50)                  )                     Susan Crabtree, Peter Beuder- 2012-147)     ) 

                                                                                               

 

 

 

 ( توضح التصميم بعد إزالة الشفافية4صورة )               ( توضح استخدام المدق فى التلوين               3صورة )         

(Amy A. Miller- 2006-106)                                                     Amy A. Miller- 2006-34)                                             )                     

 رهم المميزات في طباعة اإلستنسل : -

 قاياض التىمليء اسااض اإلستةحال ممم يمىن من تطبيهام ري الم مل الت باد ل ميع الم الل . -5

 تتسع ل ميع الا اض الاايفيض االسط  الطبمعيض اىبلخ العنمت  الزة ريض . -6

 مىمنيض الت سيل االتسطي  االت ىي  االبفمريض االتحاةل أد التهنيما يلحه لاتلىل ري ىثمرض الاان اح  متل  لى  -7

 المةتافض لطبمعض اإلستنسل ممم يسمعح عاى تلهيق مستايما ري ال ليم حاةل العمل الفني .

يمىن مز، اللاان اتحاةاام عاى السط  الطبمعي ببىل تح ي ي أا ر مئي ري التتميل الىاى أا حاةل المسملض  -8

 الاالحة. 

الحقض المتنمهيض عنح عمايض تف يغ ا ق اإلستنسل بملنسبض لاتتميمما الحقيهض .) عبي  هم العيوب في طباعة اإلستنسل :ر

 اأمىن التغا  عاى هبا بملتف يغ بملايز .(،  95 91 -ل;611-ألمح 

لاتى الطفالوض المتاسوطض قمما البملثض بإبتىم  م ماعض من التتميمما المهت لض لمالبس الطفمل لم **الجانب التطبيقى: 

عمل( االتى تنمسو  الةو ا، موع السوي  عاوى ةطواط المااوض متعوححة البوىمل مسوتةحمين لوبلخ الهطوع 56 -:االمتمة ة )

المابسيض المامرض أا المىمالا ممم يلهق  منو   موملى متميوز لاماوبس بمإلاومرى الوى البعوح الواايفى ااإلقتتومحه اقوح تول 

الةط الع بى رى أث اك هبص التتميمما بإستةحال أساا  الطبمعض بمإلستنسل اقوح تول اإلسوتعمنض استةحال الزةم ء النبمتيض أا

 بب نممل الفاتابا  لااتال الى التا ة النامئيض لاتتميمما.
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 التصميمات المقترحة

 (1التصميم رقم )

https://apkgk.com/id/com.CalligraphyArtGalle

ry.doadroid 

موون ال ينووز بلموومبا ع ياوول بوول التاتوويء< رسووتمن 

 احياما مون السوفل ابول ىملانول قطون روى المنتتوء 

مطباعض بزةم ء من الةط الع بى ا الفستمن بو ز ا  

من الممل عنح رتلل تااو  الىملانوض المطباعوض أا تهفول 

 لتةتفى.

 قطن. -الةممض المهت لض<  ينز

 (2التصميم رقم )

 

 

https://apkpure.com/id/kaligrafi-arab/com. 

kaligrafiarab.picturedroid 

التاتيء< عبم ة عن باوازة بلمومبا مون الهطون ا اناوض 

 ينز قتي ة تتل  لي راق ال ىبض راقام طبهض من الىتومن 

طباعووووض عاووووي الا وووول بووووملةط الع بووووى االا وووول الةوووو  م

بيلتاد عاي أد زةم ء امن الممىن  روع طبهول الىتومن 

لعاي اتثبيتاوم عاوي الىتومء بااسوطض الهطومن المثبوا باوم 

 ا بطل عاي هيئل ريانىض.  

 ىتمن. - ينز -الةممض المهت لض < قطن

 (3التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picsart.com/i/sticker-galery-

262446290039212 

 

 (4التصميم رقم )

 

  

 

https://www shutterstock.com/image-vector 

/abstract-arabic-letters-seamless-pattern-

163025039?src=UF_nnC8TDXN9Z  

M00GxVhww-1-9 

https://apkpure.com/id/kaligrafi-arab/com.%20kaligrafiarab.picturedroid
https://apkpure.com/id/kaligrafi-arab/com.%20kaligrafiarab.picturedroid
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التاتيء< رستمن  ينز بلمومبا بول طبمعوض بزةوم ء 

نبمتيووض عاووى ال ووزك العاوواه اموون أعاووى ال ووزك السووفاى 

لافسووتمن  اعنووح ناميووض الفسووتمن يا ووح بوو يط سوومتمن يووتل 

تحىيىل رى ناميض الفستمن ليتل التلىل رى  تسومع الفسوتمن 

 رعوول عاووى الاسووط اعايوول  مىيووا ى يوو  عنووحمم يووتل 

قتووي  باووان موواء ابىووال بيبووى ابوو ز ا  موون الةاووء 

ايووتل   تحائوول عنووحمم يووتل  رووع الفسووتمن لعاووى ايثبووا 

 بلزال ر ا عنح الاسط .

 ر ا. -ى ي  - ينز الةممض المهت لض<

التاتيء<  بنطاان اتيبي ا با ىال أاريسويل ا بول مو ح 

ممئل من ل حص ال قبل  لي لو حص اإلبوط االىمومل قتوي ص   

ايلتوواد عاووي  ووزك ي تووحد ى نوول ىووم  لووال ال قبوول  اقووح 

سووط اهووا مطبوواع بلوو اء ي تووحد ى نوول  اناوول لووال الا

ع بيوووض االىوووال االمووو ح اناميوووض الىمووومل مطباعوووض بووونفس 

 الزةم ء.

 الةممض المهت لض<  ب حين.

 (5التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/4497970815280

54037/ 

التاتوويء< يتىووان موون  ووزك عاوواه )بووحه( بلمووملتين 

عون طبهتووين ا اناوض قتوي ة تتول  لووى ال ىبوض عبوم ة 

طبهض من الهطن اطبهض من ال ينز المطبواع اباوم أزا  

من المنتتء ارتلما تعطى بىل ال يوا  يوتل  رعاوم 

 اا تحالهم عاى بىل تيب ا بحان أىممل.

 قطن ليى ا. -الةممض المهت لض<  ينز 

 

 

 

 

 

 (6التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.udemy.com/arabic-proverbs/ 

التاتوويء < باووازص قطوون ب ىموومل طاياووض ا بووا ا  ينووز 

ا اناض  احياما الام لمالا بام تاىل يمىون مون ةاللاوم 

 تهتي  اللمالا بليث يمىن أن تتب  ال اناض ىم .

  ينز. –الةممض المهت لض< قطن 

https://blog.udemy.com/arabic-proverbs/
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 (7التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weheartit.com/entry/198583462 

التاتوويء<  رسووتمن يتوول طالووض  لووى ال ىبووض اطبهووض 

مطباعووض بزةووم ء نبمتيووض ت ىوو  أسووفل الفسووتمن موون 

الاسووط تااوو  ىطبهووض سووفايض لافسووتمن اماتوواض بوول عوون 

ط يووق أز ا  حاةايووض أا ساسووتل عنووح الاسووط اممىوون 

عاى بىل بمل ماهى عاى الب اعين بمإلاومرض أ تحائام 

  لى  زال عنح الاسط مطباع بنفس زةم ء البمل.

 الةممض المهت لض<  ب حين ت ىى.

 (8التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip2099.wordpress.com/2018/07/02 

التاتيء < رستمن سمتمن ايق مىوان مون قتول ع اويض 

الهتوض الع اويض  راق التح  اقتتين  منبتين تتول مون

 لوووى الاسوووط موووع ا ووواح أز ا  روووى ناميوووض الهتوووض اعاوووى 

الفستمن طبمعض بملةط الع بوى مازعوض بط يهوض ممئاوض  اقوح 

يامء الى الفستمن  اناوض ى يو  )قطعوض مابسويض ماومرض( 

بىمووو  بووول عووو ااه يوووتل تثبيتاوووم موووع الفسوووتمن عووون ط يوووق 

 الز ا .

 ى ي . -الةممض المهت لض< سمتمن

 (9التصميم رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.pngtree.com/freepng/floral-

decoration_229949.html 

 (10التصميم رقم )

 

 

https://www.pinterest.com/aygularici/etamin-hat-

yaz% C4%B1lar%C4%B1/?lp=true 

https://ar.pngtree.com/freepng/floral-decoration_229949.html
https://ar.pngtree.com/freepng/floral-decoration_229949.html
https://www.pinterest.com/aygularici/etamin-hat-yaz%25%20C4%B1lar%C4%B1/?lp=true
https://www.pinterest.com/aygularici/etamin-hat-yaz%25%20C4%B1lar%C4%B1/?lp=true
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التاتووويء< بنطاوووان  ينوووز اباوووازص  بووو حين طبهتوووين< 

الطبهض الالي سمحص بام ب يطين ىبىبل يتل  رع هبان 

لتووووي تااوووو  الطبهوووول الثمنيووووض المطباعووووض البوووو يطمن 

 بزةم ء نبمتيض.

  ب حين. -الةممض المهت لض<  ينز

 

التاتيء < رستمن قتي  بل زةم ء من الل اء الع بيض 

المطباعووض مووع  اناووض ب سووتخ عاووى الاسووط الايووض  اوومريض 

عاى الىتمء متتاض بسالسول  امون الممىون  زالوض اللايوض 

الما وواحة عاووى الىتوومء ا رووع ال اناووض بليووث تمثوول ىووم  

 عاى الىتمء.

 الةممض المهت لض < سمتمن.

 (11التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.fr/pin/314126142730210

437 

التاتيء<رستمن ىتمن يتل الي أسفل ال ىبوض اال وزك 

السفاي مطباع بزةم ء نبمتيض يوتل تثبيوا طبهوض ى يو  

الاسووط الووي ناميووض الفسووتمن باووم تبووبل ال اناوول موون ةووط 

ساستض بعوح ةوط منتتوء المومل بهايول  لوي اليموين يوتل 

رتلاووم أا ااهاووم أا  زالتاووم بااسووطض الساسووتض ايلتوواد 

أيام عاوي بايو اص ى يو  قتوي  يوتل ت ىيبول أا  زالتول 

 بملتبمحل مع ال انال السفايض .

 ى ي .  -الةممض المهت لض < ىتمن

 (12التصميم رقم )

 

https://www.imgrumweb.com/post/Blb1QKWhUj

U 

التاتوويء< رسووتمن  ينووز ةفيووء بلموومبا عاووى الىتوومء 

اعاى أعاى الز اعين ا احياما من أسفل ابل لزال عنح 

الاسط  ايمىن  امرض قطعض مابسيض مامرض عاايض اب يط 

اء ع بيووول امثبتووومن روووى الفسوووتمن سوووفاى مطبووواعين بلووو 

ب ز ا  االتى ت ى  مع الع ااه الب يحص التى تىوان مثبتول 

 رى التا  االب يط السفاى.

 الةممض المهت لض <  ينز ةفيء.

 (13التصميم رقم )

 

 

 

 (14التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.fr/pin/314126142730210437/
https://www.pinterest.fr/pin/314126142730210437/
https://www.imgrumweb.com/post/Blb1QKWhUjU
https://www.imgrumweb.com/post/Blb1QKWhUjU
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https://www.stashfabrics.com/fabric/bloss

om-in-turquoise 

أسوفل التاتيء < رستمن سمتمن ايق سومحة يتول  لوى 

ال ىبووض بووحان أىتوومء الووزال مطبوواع بزةووم ء نبمتيووض 

اقطعض مابسيض مامرض عاايل  تببل التيبوي ا الهتوي  

يتل طالض  لى أسوفل التوح  ابول رتلوض حائ يوض أعاوى 

ناميووض الىتفووين مطباعووض بوونفس زةووم ء اللووزال اموون 

 الممىن  امرتام أا  زالتام.

 الةممض المهت لض< سمتمن.

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/5222768880072665

20/?lp=true 

التاتيء < تيبي ا ت يىوا ا يبوض سومتمن  يطوملى قتوي ة 

تتوووول  لووووى ال ىبووووض مطباعووووض بلوووو اء ع بيووووض اقطعووووض 

السملابيا العاايض مطباعض بنفس الزةم ء المستةحمض رى 

ال يبض امتتال بام عن ط يوق أز ا  حاةايوض بليوث يمىون 

 تاام عنام .ر

 سمتمن أيطملى. -الةممض المهت لض<  ت يىا

 (15التصميم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l

=21.169294 

التاتيء< رستمن  ب حين يمىن ا تحائل ىفسوتمن بوحان 

لموالا اسومحص )بووحان طبمعوض(  ايمىوون ا تحائول امعوول 

قطعوول مابسوويض ماوومرض موون السوومتمن اإليطووملى ىفسووتمن 

بلموومبا عاووى ال قبوول ابفتلووض تااوو  منطهووض التووح  

بملفسووتمن السووفاى ابفتلووض موون أسووفل  لووى ةووط ال نوو  

 امطباعض بزةم ء نبمتيض.

 سمتمن  يطملى. -الةممض المهت لض<  ب حين

 

http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=21.169294
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=21.169294
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 للتصميمات : التوصيف العام

 أطفمل  الموديل

 ة ا، المناسبة

 سنل 56الى  :م لاض الطفالض المتاسطض االمت ة ة من سن  الفلة العمرية

 الةط الع بى –زةم ء نبمتيض  الزخارف المستخدمة

 الطبمعض  األسلوب الفنى المستخدم لزخرفة الملبس

 اإلستنسل  طريقة الطباعة المستخدمة

 بمت انما مسطلض للموديلرسلوب التنفي  

تل تهيويل التتوميمما مون ةوالل عو ض اإلسوتبيمن عاوى م ماعوض مون السومحة الملىموين  صدق وثبات إستمارة المحكمين :

عاوى التتوميمما المهت لوض  ابلوخ لات ىوح توالليتام لالىول بااا الةب ة من المالبس االنسيل االت باه لالىل عاى موحه 

بتحق ملتااهم اتالليتام لاتطبيق اقوح تول تعوحيل بعوض  التهييل المطاا  اقح أق اا  ميعممن ملتااهم ابمالام لعنمت  

  سوتمم ة اإلسوتبيمن( 5االاتال  لوى البوىل الناومئى إلسوتمم ة اإلسوتبيمن) مالوق  قول  العبم اا بنمكا عاى طا  الملىمين

 محه تلهيوق عنمتو  التتوميل) ى فى التصميموتضمنت بنود استمارة اإلستبيان األتى : روال : مدى تحقيق الجانب الجمال

 -مسوتاه اإلبتىوم  االت حيوح روى التتوميل  -الالوحة الزة ريوض المسوتةحمض اىيفيوض تازيعاوم  - محه تلهيق أسوس التتوميل -

)الطبمعض تب ز  ممليوما التتوميل  ثانيا: مدى تحقيق جودة التصميم(   يايء التعحيل المهت   عاى التتميل لمسض  ممليض

سوواالض اسووتةحال التتووميل  –مووحه تلهيووق ال منوو  اإلقتتوومحه رووى التتووميل. -ه مالكمووض الحاك الوواايفى المهتوو   مووح –

عومل( ايسومي  المااوض(  ىوبلخ تول لسوم  56-:منمسبض التتميل لفت ة الطفالض المتاسطض االمتو ة ة ) -بمإلقت ا  الماا 

 66=.1لاملوا  الال )ليوث ىمنوا 51=.1اىمنوا ىملتوملى  قيل اإل تبمط إلستمم ة الملىمين لاملا ين الإلستبيمن ىىول 

لاسوولال الةووممس(   >>:.1 -لاسوولال ال ابووع 1:;.1 -لاسوولال الثملووث 87>.1 -لاسوولال الثوومنى 87>.1 –لاسوولال الال 

 57=.1 -لاسولال الثملووث :9>.1 -لاسولال الثومنى 5;;.1 –لاسولال الال  68=.1لاملوا  الثومنى )ليوث ىمنوا 76=.1

لإلستبيمن ىىل اتعح الهيل م تفعوض له باوم مون الاالوح التولي  ا ميعوم  6:=.1لاسلال الةممس(   88=.1 - ابعلاسلال ال

 ثول تول عو ض التتوميمما ممم يوحل عاوى توحق اإلسوتمم ة ابلوخ بإسوتةحال  ةتبوم  ألفوم ى انبومخ  1.15حالض عنح مستاه 

أسووممك  6ملىموين )مالووق  قول 51اعووححهل تتووميل عاوى م موواع مون الملىمووين تةتو  المالبووس االنسويل 59اعوححهم 

 تتميمما ليتل تنفيبهل. ;الملىمين( ابلخ إلبحاك ال أه رى بناح  ستمم ة اإلستبيمن ا ةتيم  أرال 

تل تلايل البيمنما الاتفيض الى  قميض بإتبمع التى<  عطمك ثوالث ح  وما لتاتويء منمسو  اح  توين  التحليل اإلحصالي:

  وض االوحة لتاتويء ايو  منمسو   اتول لسوم  المتاسوط اللسومبى ااإلنلو اء المعيوم ه لتاتيء منمس   لى لح مم اح

االمتاسط المئاه الم    لاملا  الال االثمنى بمإلامرض لامتاسط المئاه الم    ل ميع الملما  ات تيو  التتوميمما   

لإلسوتبيمن ىىول االةمتوض بىول لح اسض معنايض الف اق لىل ملا  عاى لحا ثل لم مول الملوما   ANOVAاتلايل التبمين 

 . 61 تحا   SPSSتتميل اتل التلايل بإستةحال ب نممل 
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( يوضح المتوسط الحسابى واالنحراف المعنوى والمتوسط الملوى المرجح ألراء المحكمين حول التصميمات المقترحة للمحور 1جدول رقم )

 وترتيب التصميمات األول والثانى باإلضافة للمتوسط الملوى المرجح لجميع المحاور
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المتوسط 

الملوى 

المرجح 

للمحور 

 الثانى

المتوسط 

الملوى 

 المرجح

)لجميع 

 المحاور(

 ترتيب التصميم

 الثامن 95.34% 94.67% 0.919 14.2 96% 0.843 14.4 1

 التاسع 94.67% 96.67% 0.527 14.5 92.67% 1.287 13.9 2

 األول 98.99% 99.3% 0.316 14.9 98.67% 0.422 14.8 3

 الثال: 98% 97.33% 0.516 14.6 98.67% 0.632 14.8 4

 العاشر 94.31% 96% 0.834 14.4 92.67% 0.876 13.9 5

 الخامس 97.34% 96.67% 0.707 14.5 98% 0.483 14.7 6

 الحادى عشر 93.33% 95.33% 1.059 14.3 91.33% 1.160 13.7 7

 الرابع 97.67% 96.67% 0.850 14.5 98.67% 0.422 14.8 8

 الثال: عشر 91.67% 93.33% 1.054 14 90% 0.707 13.5 9

 الرابع عشر 90.33% 91.33% 0.823 13.7 89.33% 0.843 13.4 10

 السابع 96.33% 97.33% 0.516 14.6 95.33% 0.823 14.3 11

 الخامس عشر 88.5% 88.67% 0.823 13.3 89.33% 0.699 13.4 12

 الثانى عشر 92.34% 90.67% 1.075 13.6 94% 0.876 14.1 13

 السادس 97% 98% 0.483 14.7 96% 0.843 14.4 14

 الثانى 98.34% 98.67% 0.422 14.8 98% 0.483 14.7 15

 

 

 ( يوضح المتوسط الملوى المرحج للمحور األول والثانى لكل تصميم2شكل رقم )

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

13579111315

المتاسط المئاه الم    
لمحه تلهيق ال من  ال مملى 

 رى التتميل

المتاسط المئاه الم    
 لمحه تلهيق  احة التتميل
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 ( :2( والشكل )1يوضح الجدول )

 اتفمق أ اك السمحة المتةتتين لال التتميمما المهت لض ري الملا  الال )محه تلهيق ال من  ال مملى رى التتميل(.

ا نل اء >.58( بمتاسط لسمبى >-8-7%( لاتتميمما  قل );:.>=معممالا اإلتفمق مم بين نسبض )ت االا  -

 57.8( بمتاسط لسمبى 56%( لاتتميل  قل )77.=>عاى التاالى  انسبض )1.866-76:.1-1.866معيم ه 

 ممم ياا  تلهيق ال من  ال مملى رى التتميل. ==:.1ا نل اء معيم ه 

 المتةتتين لال التتميمما المهت لض ري الملا  الثمنى )محه تلهيق  احة التتميل( .ىمم اتفمق أ اك السمحة 

ا نل اء معيم ه  =.58( بمتاسط لسمبى 7%( لاتتميل  قل )7.==ت االا معممالا ابتفمق مم بين نسبض ) -

تلهيق  ممم ياا  67>.1ا نل اء معيم ه 57.7( بمتاسط لسمبى 56%( لاتتميل  قل );:.>>  انسبض ):1.75

  احة التتميل.

 

 ( يوضح نسبة قبول التصميمات المقترحة وفق إستجابة السادة المتخصصين بالنسبة لجميع المحاور3شكل رقم) 

ت تي  التتميمما المهت لض ارق است مبما السمحة المتةتتين بملنسبض ل ميع ( :3( والشكل )1يتضح من الجدول )

( لتل عاى نسبض 59%( ات تيبل الال  يايل التتميل )==.>=) ( عاى نسبض7الملما  رهح لتل التتميل )

( لتل عاى 8%( ات تيبل الثملث  يايل التتميل)>=( لتل عاى نسبض )8%( ات تيبل الثمنى  يايل التتميل)78.>=)

( 58%( ات تيبل الةممس  يايل التتميل)78.;=( لتل عاى  نسبض ):%( ات تيبل ال ابع  يايل التتميل );:.;=نسبض )

%( ات تيبل السمبع  يايل 77.:=( لتل عاى نسبض )55%( ات تيبل السمحس  يايل التتميل);=لتل عاى نسبض )

%( ات تيبل ;:.8=( لتل عاى نسبض )6%( ات تيبل الثممن  يايل التتميل)9.78=( لتل عاى نسبض )5التتميل )

%( 7.77=( لتل عاى نسبض );يايل التتميل)%( ات تيبل العمب   8.75=( لتل عاى نسبض )9التمسع  يايل التتميل)

( لتل =%( ات تيبل الثمنى عب   يايل التتميل )6.78=( لتل عاى نسبض )57ات تيبل اللمحه عب   يايل التتميل)

%( ات تيبل ال ابع عب   1.77=( لتل عاى نسبض )51%( ات تيبل الثملث عب   يايل التتميل);:.5=عاى نسبض )

 %( ات تيبل الةممس عب  االةي .9.>>عاى نسبض )( لتل 56يايل التتميل)

 

 

 

82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%

مكانية طباعة مالبس األطفال متعددة األشكال المتوسط الملوى المرجح إل
 بتصميمات معاصرة مستمدة من الزخارف النباتية والخط العربى
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 لكل محور من محاور االستبيانالتصميمات  ( تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق بين2جدول رقم )

 مصدر التباين محاور اإلستبيان
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

مدى تحقيق الجانب 

 التصميمالجمالى فى 

بين 

 التصميمات
14 38.773 2.770 

4.348 
دالة عند 

(0.01) 
داخل 

 التصميمات
135 86 0.637 

  124.773 149 اإلجمالى

مدى تحقيق جودة 

 التصميم

بين 

 التصميمات
14 30.293 2.164 

3.670 
دالة عند 

(0.01) 
داخل 

 التصميمات
135 79.600 0.590 

  109.893 149 اإلجمالى

 

 (:2(يوضح الجدول 

( بين  سوت مبما السومحة المتةتتوين عاوى التتوميمما المهت لوض روى 1.15عنح مستاه حبلض ) يا ح ر ق حال  لتمئيم -

امسووتاه الحبلووض أقوول موون مسووتاه المعنايووض >8.78مووحه تلهيووق ال منوو  ال مووملى رووى التتووميل ليووث باغووا قيمووض )ء( 

 (  ممم يحل عاى ا اح ر اق بين التتميمما رى هبا الملا .1.15)

( بين  سوت مبما السومحة المتةتتوين عاوى التتوميمما المهت لوض روى 1.15عنح مستاه حبلض ) ميا ح ر ق حال  لتمئي -

(  مموم يوحل 1.15امستاه الحبلض أقل مون مسوتاه المعنايوض )  1;:.7محه تلهيق  احة التتميل ليث باغا قيمض )ء(  

 عاى ا اح ر اق بين التتميمما رى هبا الملا  .

 راسة معنوية الفروق بين التصميمات لالستبيان ككل( تحليل التباين لد3جدول رقم )

 اإلستبيان ككل  
مصدر 

 التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

إمكانية طباعة مدى 

مالبس األطفال 

متعددة األشكال 

بتصميمات معاصرة 

مستمدة من الزخارف 

 النباتية والخط العربى

بين 

 التصميمات
14 60.247 4.303 

6.988 

دالة 

عند 

(0.01) 

داخل 

 التصميمات
285 175.500 0.616 

  235.747 299 اإلجمالي

 (:3(يوضح الجدول 

( بوين  سوت مبما المتةتتوين عاوى التتوميمما المهت لوض روى موحه 1.15عنح مسوتاه حبلوض ) يا ح ر ق حال  لتمئيم -

 مىمنيض طبمعض مالبس الطفمل متعوححة البوىمل بتتوميمما معمتو ة مسوتمحة مون الزةوم ء النبمتيوض االةوط الع بوى ليوث 

ى ا اح رو اق بوين التتوميمما (   ممم يحل عا1.15ا مستاه الحبلض أقل من مستاه المعنايض )>>=.:باغا قيمض )ء( 

 رى اإلستبيمن ىىل .
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 التصميمات التى  تم تنفي ها

 

 (3( التصميم رقم )1المنف  رقم )
 (15( التصميم رقم )2المنف  رقم )

 

 (4( التصميم رقم )3المنف  رقم )

 (8( التصميم رقم )4المنف  رقم )
 (14التصميم رقم )( 6المنف  رقم ) (6( التصميم رقم )5المنف  رقم )

 

 (11( التصميم رقم )7المنف  رقم )

 

 

 **عرض النتالج المرتبطة بإختبار صحة فروض البح::

" يا ح ر ق حال  لتمئيم ري تلهيق البعح ال مملى لاتتميل ارهم آل اك النتالج المتعلقة بفرض البح: األول ومؤداه : .1

( بين  ست مبما السمحة 1.15يا ح ر ق حال  لتمئيم عنح مستاه حبلض )وقد رثبتت النتالج ما يلى : الملىمين" 

ليث باغا قيمض )ء( محه تلهيق ال من  ال مملى رى التتميل المتةتتين عاى التتميمما المهت لض رى 

 (  ممم يحل عاى ا اح ر اق بين التتميمما رى هبا الملا .1.15امستاه الحبلض أقل من مستاه المعنايض )4.348
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" يا ح ر ق حال  لتمئيم رى تلهيق  احة التتميل ارهم آل اك لنتالج المتعلقة بفرض البح: الثانى ومؤداه :ا .2

( بين  ست مبما السمحة 1.15يا ح ر ق حال  لتمئيم عنح مستاه حبلض )وقد رثبتت النتالج ما يلى : الملىمين" 

امستاه الحبلض أقل 3.670ل ليث باغا قيمض )ء( المتةتتين عاى التتميمما المهت لض رى محه تلهيق  احة التتمي

 (  ممم يحل عاى ا اح ر اق بين التتميمما رى هبا الملا  .1.15من مستاه المعنايض )

" يا ح ر ق حال  لتمئيم ري محه  مىمنيض طبمعض مالبس الطفمل النتالج المتعلقة بفرض البح: الثال: ومؤداه : .3

وقد رثبتت النتالج متعححة البىمل بتتميمما معمت ة مستمحة من الزةم ء النبمتيض االةط الع بى ارهم آل اك الملىمين" 

لتتميمما ( بين  ست مبما السمحة المتةتتين عاى ا1.15يا ح ر ق حال  لتمئيم عنح مستاه حبلض )ما يلى : 

المهت لض رى محه  مىمنيض طبمعض مالبس الطفمل متعححة البىمل بتتميمما معمت ة مستمحة من الزةم ء النبمتيض 

(  ممم يحل عاى ا اح 1.15امستاه الحبلض أقل من مستاه المعنايض ) 6.988االةط الع بى ليث باغا قيمض )ء( 

 ر اق بين التتميمما رى اإلستبيمن ىىل .

 :لنتالج**ملخص ا

أن طبمعض الزةم ء سااك النبمتيض االةط الع بيض  رع من الهيمض ال ممليض لامااض متعححة البىمل الةمتض بمالبس  .5

 الطفمل

الاتال  لي  بتىم  م ماعض من التتميمما المطباعض لإلطفمل رى م لاض الطفالض المتاسطض االمت ة ة باا بعح  .6

ايتار  بام  مىمنيض تغي  بىل التتميل سااك بمستةحال الهطع المابسيض المامرض أا تتميل  59 مملي ب لد  حيحة اعححهم 

 المىمالا.

المهت لض ارق  ست مبما السمحة الملىمين بملنسبض ل ميع ملما  اإلستبيمن االتى تل تنفيبهم هل  أن أرال التتميمما .3

( 8%( ات تيبل الثمنى  يايل التتميل)98.34ض )( بنسب59( ات تيبل الال  يايل التتميل )%98.99( بنسبض )7التتميل )

( بنسبض :( ات تيبل ال ابع  يايل التتميل )%97.67( بنسبض )>( ات تيبل الثملث  يايل التتميل)%98بنسبض )

( بنسبض 55( ات تيبل السمحس   يايل التتميل )%97( بنسبض )58(ات تيبل الةممس  يايل التتميل)97.34%)

 بع.ات تيبل السم( 96.33%)

 التوصيات :** 

 ابهتممل بح اسض متطابما الطفل رى مالبسل من ليث الةممض  امسمي تام لامااض ممم ي عال يبع  بملتميز اسط أق انل. -

 اإلهتممل بزيمحة الح اسما االبلاث رى استةحال الطبمعض ل رع الهيمض ال ممليض لامااما اللحيثض. -

 المستااىين اتلهيهام بمم يتالكل االا اء اإلقتتمحيض لامستااىين.زيمحة الح اسما الةمتض بملساق امتطابما  -

اإلستفمحة من نتمئل البلث االح اسض التطبيهيض لتب يع الهمئمين عاى تنمعض المالبوس إلنتوم، هوبا النواع مون المالبوس مموم  -

 ب ائام.يعاح بملنفع عاى المستااىين  ممليم انفعيم اعاى المنتل بزيمحة  قبمل المستااىين عاى 

 **المراجع :

. تتميل مف ابما بملزةم ء النبمتيض من بهميم القمبض ا مىمنيض استفمحة الس  المنت ض منامنا  الحين  أمي ة عبح هللا .  .5

 ل.6151  سبتمب  >5م اض الت بيض الناعيض    ممعض المنتا ة  العحح 

1. nwor aldyn, amyra abd allh . tcmym mfrwoshat balzkarf alnbatyah mn bkaya alakmsh w 

emkanyt astfadt alasr almntgh mnha. magalet altrbyh alnwoeyh , gamieat almnswora, aladd 

18, sbtmbr 2010m 
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 ب اهيل   يممن عم  عبح الاطيء .اإلستفمحة من التهنيما المةتافض لاطبمعض االتط يز عاى أقمبض ال ينز لمالبس الفتمة  .6

 ل . 6151ههض. مم ستي   قسل الماليس االنسي   ىايض ابقتتمح المنزلى   ممعض المناريض  رى م لاض الم ا

2. ebrahym, eyman omr abd allatyf .al estfadto mn altknyat almktlfto lltbaato waltatryz ala 

akmshto algynz lmlabs alftato fy mrhlto almrahkto. magstyr,   ، gsm almlabs walnsyg ،kuliyat 

alaktcad almnzly ،gamieat almnwofyh ،2010m. 

. م اض حا  اللىل االمثمل البعبيض ىما اث ثهمرى ااستةحامام رى طبمعض مالبس الطفملعبح هللا   يممن ملمح.  .7

 ل.6158  ينمي  5  العحح 8التتميل الحاليض  الم اح 

3. abd allh,  eyman mahmd. dwor alhkm walamthal alshabyto kmworwoth thkafy wastkdamha 

fy tbaeto mlabs alatfal. magalet altcmym aldwolyh   ، almgld 4, aladd 1, ynayr 2014m. 

. مم ستي   ىايض الفنان سيىالا يض المااض اتهنيما المالبس لحه طملبما ال ممعضالمياى   يممن يس ه متطفى.  .8

 ل.6155التطبيهيض   ممعض لااان  

4. almyhy,  eyman ysry mctafy. sykwolwogyt almwoda wtknyat almlabs ldy talbat algamieat. 

magstyr ،kuliyat alfunun alttbyeyh ،gamieat elwoan ،2011m. 

معمل ما تتميميض مستلحثض إلث اك  ممليما مالبس الم أة العمماض االتغا  عاى الا اء الفااة ه   ينمس عمحل .  .9

 ل.6156. حىتا اة  قسل اإلقتتمح المنزلى  ىايض الت بيض الناعيض    ممعض ىف  البيف  ضاإلقتتمحي

5. alfwoahry, eynas adl . moalgat tcmymy msthdtha l ethraa gmalyat mlabs almrah alamlh 

walt'glb ala alzrwof al elgtcadyh. duktura ،gsm al egtcad almnzly ،kuliyat altrbyh alnwoeyh  ،

gamieat kfr alshyk ،2012m.  

رن الهتض المتا ة المتتمبعض ىمتح  إلبتىم  تتميل طبمعض أقمبض الطفمل ب لبم  ملمح   يض ألمح عبح الفتم .  .:

 ل.;615مم ستي   قسل طبمعض المنسا ما االتبماض االت ايز  ىايض الفنان التطبيهيض  ممعض لااان    مستلحثض.

6. mahmd, ayh ahmd abd alftah. fn alksh almcworh almttabeh kmcdr l ebtkar tcmym tbaet 

akmsht alatfal bahbar msthdthh. magstyr, gsm tbaet almnswogat walcbagh waltghyz ،kuliyat 

alfunun alttbyeyh  ،gamieat elwoan   ، 2017m. 

التلتيل اتنميض مام اا تتميل الزيمك لطملبما المحا س الفنيض رعمليض ب نممل  لىت انى رى ملمح  حعمك نبيل.  .;

 ل.6151. مم ستي   قسل اإلقتتمح المنزلى  ىايض الت بيض الناعيض   ممعض ىف  البيف   التنمعيض

7. mahmd, doaa nbyl. Faalyt brnamg  elktrwony fy althcyl wtnmyt mharat tcmym alazyaa 

ltalbat almdars alfnyh alcnaeyh. magstyr ،gsm al egtcad almnzly   ، kuliyat altrbyh alnwoeyh  ،

gamieat kfr alshyk   ، 2010m. 

حمل  ماز الىتمبض الاي ااايفيض بملل اء الع بيض ااإلن ايزيض إلث اك النممط الزة ريض عبح العزيز  زين  ألمح.  .>

 ل.6158  ينمي 5  العحح 8. م اض التتميل الحاليض  الم اح لمالبس الببم  امىمالتام

8. abd alazyz, zynb ahmd. dmg rmwoz alktabh alhyrwoglyfyh balhrwof alarbyh wal englyzyh l 

ethraa alanmad alzkrfyh lmlabs alshbab wmkmlatha. magalet altcmym aldwolyh   ، almgld 4 ،

aladd 1 ،ynayr2014m. 

. م اض التتميل الحاليض  إلعمحة تتميل تثبيا  ىسساا اا مالبس الطفمل مهت  العبمماه  سملى ألمح  اأة ان.  .=

 ل.6159  أىتاب  8  العحح9م اح

9. alashmawoy, saly ahmd wahrwon. moktrh l ehadt tcmym tthbyt  eksswoarat mlabs alatfal. 

magalet altcmym aldwolyh   ، mgld5 ،aladd4 ،aktwobr 2015m. 

اإلستفمحة من بعض عنمت  الفن البعبى رى  ث اك التتميل الزة رى لمالبس مح لمرا ملمح. عمم   سميلض مل .51

 ل.;615. مم ستي   قسل اإلقتتمح المنزلى  ىايض الت بيض الناعيض   ممعض المنتا ة  الطفمل
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10. aamr, smyha mahmd hafz mahmd. al estfadh mn bad anacr alfun alshaby fy  ethraa 

altcmym alzukrfy lmlabs alatfal. magstyr   ، gsm al egtcad almnzly   ، kuliyat altrbyh alnwoeyh   ،

gamieat almnswora   ، 2017m. 

. ق  منل بيئيمتتميل مالبس أطفمل مااىبل إلت مهما المااض العملميض اطبمعتام بط عثممن  ساي  ملماح اأة ان.  .55

 ل.:615  أىتاب  8  العحح:م اض التتميل الحاليض  م اح 

11. othman, sohyr mahmwod wahrwon. tcmym mlabs atfal mwoakbh l etgahat almwoda 

alalmyh wtbahtha btork amnh byeyan. magalet altcmym aldwolyh   ، mgld 6 ،aladd4 ،aktwobr 

2016m. 

الاان رى أعممل الفنمن ةاان مي ا ااإلستفمحة منل رى تتميل أقمبض أبا اليزيح اأة ان. أبا طملان  طل طل  .56

 ل.;615  ينمي  5  العحح;. م اض التميل الحاليض  الم اح السيحاا المطباعض

12. abwo tahwon, th th abwo alyzyd wahrwon. allwon fy aamal alfnan kwoan myrwo wal 

estfadh mnh fy tcmym akmshat alsydat almtbah. magalet altcmym aldwolyh   ، almgld 7 ،

aladd1 ،ynayr 2017m. 

الحة م  عيض ىمحةل تتميل طبمعض المنسا ما قمئمض عاى نال اللمسبما لمعامى باه سملممن  عبي  ألمح عاى.  .57

 ل.;611   ممعض عين بمس  . حىتا اة  قسل الت بيض الفنيض  ىايض الت بيض الناعيضاإللتيم ما الةمتض رئض التل

13. salman, abyr ahmd aly.wehdh mrghyh kmdhal tcmym tbaht almnswogat kaemh ala nzm 

alhasbat lmoalmy zwoy al ehtyagat alacah feat alcm. duktura   ، gsm altrbyh alfnyh ،kuliyat 

altrbyh alnwoeyh  ،gamieat eyn shms ،2007m. 

. م اض المعميي  الهيمسيض لإلستفمحة من بىل الل ء أا الىامض لتعزيز رمعايض التتميل اإلعالنىملماح  ملمح السيح.  .58

 ل.6158  أب يل 6التتميل الحاليض  م اح ال ابع  العحح 

14. mahmwod, mahmd alsyd. almaayyr alkyasyh ll estfadh mn shkl alhrf awo alklmh lthzyz 

faelyt altcmym al ealany. magalet altcmym aldwolyh   ، mgld alraba ،aladd 2 ،abryl 2014m. 

الةط الع بى ىمف حة  ممليض تبىيايض رى تتميل طبمعض أقمبض السيحاا من ةالل أبا اإلسعمح  م اة السيح  ب اهيل.  .59

 ل.:615  ياليا7  العحح:. م اض التتميل الحاليض  م احااض العملميض ت مهما الم

15. abwo al esaad, mrwoh alsyd  ebrahym. alhd alarby kmfrdh gmalyh tshkylyh fy tcmym 

tbaet akmsht alsydat mn klal  etgahat almwoda alalmyh. magalet altcmym aldwolyh   ، mgld6 ،

aladd3 ،ywolywo2016m. 

اليحايض. الهمه ة< متطفى ملمح لسين  الطبعض الثمنيض   تتميل طبمعض المنسا مالسين  متطفى ملمح اأة ان.  .:5

 ل.6111

16. esyn, mostfy mahmdwahrwon. tcmym tbaht almnswogat alydwoyh. Alkahrh: Mostafa 

Mohamed Hussein ،altbah althanyh ،2000m. 

 56 -:ع الهامى لتلهيق الاايض المت يض رى تتميمما أقمبض الطفمل المطباعض من سن الطمبسعح  منل هللا أسممض.  .;5

 ل.:615. مم ستي   قسل المنسا ما  ىايض الفنان التطبيهيض   ممعض لااان  سنض

17. sad, mnt allh osamh. altabh alkwomy lthkyk alhwoyh almcryh fy tcmymat akmsht alatfal 

almtbwoa mn sn 6- 12 snh. magstyr ،gsm almnswogat   ، kuliyat alfunun alttbyeyh  ،gamieat 

elwoan   ، 2016m. 

. المعمل ما ال  اريىيض لاتيباا اريض رى تيماض بعض بعم اا الهنااا الفامئيض الع بيضعبح ال ليل  منى  ب اهيل.  .>5

 ل.6155حىتا اة  ىايض الت بيض الناعيض   ممعض المنتا ة  
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18. abd alrhym, mny  ebrahym. almoalgat algrafykyt lltybwografyh fy cyaget bad sharat 

alknwoat alfdaeyh alarbyh. duktura   ، kuliyat altrbyh alnwoeyh   ، gamieat almnswora   ، 2011m. 

ل التالحيين رعمليض استةحال طبمعض اإلستنسل رى تعايل الطفممتطفى  م اة ممحا .  -عمم   مام ملمح السيح .=5

 ل.6157  أىتاب  8  العحح 7. م اض التتميل الحاليض  م احااإلرمحة منل رى تتميمما طبمعيض لمعاهمتال النس يض

19. aamr, mha mahmd alsyd- mostafy, mrwoh mmdwoh. faalyt estkdam tbaht al estnsl fy 

talym alatfal altwohdyyn wal efadh  mnho fy tcmymat tbahyh lmoelgathm alnsgyh. magalet 

altcmym aldwolyh   ، mgld3 ،aladd 4 ،aktwobr 2013m. 

  8  العحح9. م اض التتميل الحاليض  م اح اإلعحاح لتعال اله اكة االىتمبض بمستةحال الطبمعض اليحايضعمم   مام ملمح.  .61

 ل.6159أىتاب  

20. aamr ،maha mahmd. al ehdad ltalm alkraah walktabh bastkdam altbaa alydwoyh. magalet 

altcmym aldwolyh   ، mgld 5 ،aladd4 ،aktwobr 2015m. 

 ل.>==5. الهمه ة< حا  الفى  الع بى  الطبعض الالى  رن تتميل الزيمكبمازي   ن مة ملمح.  .65

21. bawozyr, ngat mahmd. fn tcmym alazyaa. alkahrh: dar alfkr alarby ،altbah alawoly ،

1998m. 

ح اسض تلايايض لازةم ء رى عت  مااخ الطاائء ااإلرمحة منام رى  بتىم  تتميمما سالمض  هبل عبحهللا بسيانى.  .66

 ل. :615. حىتا اة  قسل المالبس االنسيل  ىايض ابقتتمح المنزلى   ممعض المناريض  نس يض تااء ىهطع مابسيض مامرض

22. slamh،hebh abdallh bsywony. drast thlylyh llzkarf fy acr mlwok altwoaef wal efadh mnha 

fy  ebtkar tcmymat nsgyh twozf kkta mlbsyh modafh. duktura   ، gsm almlabs walnsyg ،kuliyat 

alaktcad almnzly ،gamieat almnwofyh ،2016m. 

ةتافض لامالبس رى تهحيل مهت لما اإلستفمحة من المىمالا المل مزه  سازان السيح.  -أبا ايء  هحه تال  الحين .67

 ل.:615مميا  :5. الملتم  الحالى ال ابع لالقتتمح المنزلى   ممعض لااان  لتتميمما نسمئيض تتا  لمهمسما متعححة

23. abwo dyf،hody clah aldyn- hegazy ،swozan alsyd. al estfadh mn almkmlat almoktlfh 

llmlabs fy tkdym mktrhat ltcmymat nsaeyh tclh lmkasat mtaddh. almotmr aldwoly alraba 

llaktcad almnzly ،gamieat elwoan   ، 16 maywo 2016m. 

. م اض التتميل الحاليض  م اح تاايء المااض الةا اك رى  عمحة تحاي  مالبس السا ةامزه  هحه ملمح سممى.  .68

 ل.6159  ياليا 7  العحح9

24. gazy,hody mahmd samy. twozyf almwodh alkdraa fy  eaadt tdwoyr mlabs alshrh. magalet 

altcmym aldwolyh   ، mgld 5 ،al3dd3 ،ywolywo 2015m. 
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University. November 19, 2008 from IEEE Xplore.  
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