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 ملخص البحث:

بعد أن کان االتجاه نحو التخصصیة هو السمة الغالبة على البحث العلمى، ظهرت فى اآلونة المعاصرة بعض التوجهات 

التى تنادى بأهمیة الدراسات التى تعتمد على التفاعل بین کافة میادین المعرفة، فیما أُطلِق علیه اصطالح "الدراسات 

هتم بالتداخل بین المعارف والتخصصات المختلفة والتکامل فیما بینها، األمر ی الذيالبینیة"؛ ذلك االتجاه المعرفى الجدید 

 یؤدى فى نهایة المطاف إلى فتح آفاق معرفیة جدیدة ینتج عنها تحقیق االستفادة للمجتمع.  الذي

یتسع لتطبیق العدید من هذه  الذيومن أمثلة تلك الدراسات الدمج بین فن الجرافیك ومجال التصمیم الداخلى، ذلك المجال 

الثورة المعرفیة؛ بمعنى التنوع غیر المسبوق فى کل مجاالت  وهينعیشه اآلن یتسم بسمة بارزة  الذيالدراسات. فالعصر 

المعرفة اإلنسانیة، والتطور السریع فیها. وتعمل هذه المعارف کمثیرات تنمى اإلبداع والخیال، من ُمنَطلَق أن ظهور 

على مدى توافر البیئة الغنیة بالمثیرات. وهنا یأتى دور المصمم الداخلى فى التجاوب مع تلك المثیرات من  اإلبداع یعتمد

حوله، ومنها فن الجرافیك الذى ُیَعد أحد مثیرات اإلبداع لدى المصمم الداخلى، بما یتسم به من قیم وظیفیة وجمالیة تسمح 

ًة وأن التصمیم ال ُیَعد فقط أحد مجاالت الفنون، ولكنه ُیعَتَبر أسلوب حیاة؛ باالستفادة منها فى مجال التصمیم الداخلى، خاص

فهو طریقة إلیجاد الحلول المختلفة فى األنشطة البشریة التی یمارسها اإلنسان فی میادین الحیاة المتعددة، لتبرز أهمیة 

تقاء بها، حیث یحتاج المصمم لقوة إبداعیة التفاعل فیما بین فن الجرافیك ومجال التصمیم الداخلى لخدمة البشریة واالر

دائمة ومتجددة لیلحق بقاطرة التطور السریع فى هذا العصر، ویتأتى ذلك من إطالعه على کل ما هو جدید فى المجاالت 

 المختلفة، ومحاولة االستفادة منه. 

یفیة توظیفها إلثراء مجال التصمیم ولهذا نستعرض فى هذه الورقة البحثیة القیم الوظیفیة والجمالیة لفن الجرافیك، وک

 الداخلى.

 الكلمات المفتاحيــة:

 فن الجرافیك، التصمیم الداخلى، الفراغ المعمارى. 

Abstract: 

After the trend towards specialization was the dominant feature of scientific research, in 

contemporary times there have been some trends that call for the importance of studies that 

depend on the interaction between all fields of knowledge, in what is called the term "inter-

studies"; this new knowledge trend is concerned with the overlap between different 

knowledge and disciplines and the integration between them, which eventually leads to the 

opening of new knowledge horizons resulting in the benefit of society. 
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Examples of these studies include the integration between Graphic Art and Interior Design, 

which is the domain that extends to apply many of these studies. The era in which we are 

living now is characterized by a distinctive feature: the knowledge revolution; meaning the 

unprecedented diversity in all fields of human knowledge, and the rapid development of them. 

These knowledge act as stimuli that develop creativity and imagination, because the 

emergence of creativity depends on the availability of the environment rich in stimuli. Here 

the role of the interior designer comes in responding to these stimuli around him, including 

Graphic Art, which is one of the interior designer's creativity stimuli, with its functional and 

aesthetic values that allow to be used in the field of Interior Design, especially that Design is 

not only one of the arts, but it is a way of life; because it is a way to find different solutions in 

the human activities practiced by man in the multiple fields of life, thus highlighting the 

importance of interaction between Graphic Art and the field of Interior Design to serve and 

improve humanity, where the designer needs a permanent and renewable creative strength to 

join the locomotive of rapid development in this age, and this comes from the knowledge of 

everything that is new in different areas, and try to benefit from it. 

Therefore, we review in this paper the functional and aesthetic values of Graphic Art, and 

how to use them to enrich the field of Interior Design. 

Keywords: 

Graphic Art, Interior Design, Architectural Space. 

 مقدمة: 

الثورة المعرفیة؛ بمعنى التنوع غیر المسبوق فى كل مجاالت المعرفة  وهينعیشه اآلن بسمة بارزة  الذيیتسم العصر 

اإلنسانیة، والتطور السریع فیها. وتعمل هذه المعارف كمثیرات تنمى اإلبداع والخیال، من ُمنَطلَق أن ظهور اإلبداع یعتمد 

 على مدى توافر البیئة الغنیة بالمثیرات. 

ُیَعد أحد مثیرات اإلبداع  الذيب مع تلك المثیرات من حوله، ومنها فن الجرافیك وهنا یأتى دور المصمم الداخلى فى التجاو

لدى المصمم الداخلى، بما یتسم به من قیم وظیفیة وجمالیة تسمح باالستفادة منها فى مجال التصمیم الداخلى، خاصًة وأن 

طریقة إلیجاد الحلول المختلفة فى األنشطة التصمیم ال ُیَعد فقط أحد مجاالت الفنون، ولكنه ُیعَتَبر أسلوب حیاة؛ فهو 

البشریة التي یمارسها اإلنسان في میادین الحیاة المتعددة، لتبرز أهمیة التفاعل فیما بین تلك المجالین لخدمة البشریة 

 واالرتقاء بها.   

 مشكلة البحث:

للمصمم الداخلى؟ وما هو مردوده تظهر مشكلة البحث عند طرح السؤال اآلتى: كیف یعمل فن الجرافیك كمثیر إبداعى 

 على التصمیم الداخلى للفراغ المعمارى؟ 

 هدف البحث:

 یهدف البحث إلى إبراز كیفیة االستفادة من فن الجرافیك فى التصمیم الداخلى للفراغ المعمارى.     



 عشر التاسعلعدد ا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

649 

 أهمية البحث: 

 ل التصمیم الداخلى.  تكمن أهمیة البحث فى التأكید على دور فن الجرافیك وتطبیقاته فى إثراء مجا

 فرضيات البحث:

یفترض البحث أن االرتقاء بمجال التصمیم الداخلى وتطویره یتطلب اللجوء للدراسات البینیة، واالستفادة من التخصصات 

 المعرفیة المختلفة. 

 منهجية البحث:

 التطبیقى.ینتهج البحث المنهج االستقرائى االستنباطى، المنهج الوصفى التحلیلى، والمنهج 

 اإلطار النظرى للبحث:

 ما هو فن الجرافيك؟          /1

(، حیث تعنى 5)للمشاهد ُیعَرف فن الجرافیك بفن االتصاالت البصریة؛ فهو نهج إبداعى ُیستخَدم إلیصال رسالة معینة 

 ”Graphusكلمة "جرافیك" )تصویرى، مرسوم، مطبوع، ...(، وأصل هذه الكلمة التینى ومشتق من كلمة جرافوس"

 -2)الفن وتعنى خط مكتوب أو مرسوم أو منسوخ، واسُتعیر اللفظ فى اللغات األوروبیة، ثم أصبح اسماً عالمیاً لهذا 

 (. 59ص

، بما فى ذلك فن الخط، الرسم والتلوین، التصویر البصريویغطى فن الجرافیك نطاقاً واسعاً من أشكال التعبیر الفنى 

(. ویتم تطبیق تلك العملیات اإلبداعیة المرئیة لفن الجرافیك من خالل 7)الحاسوبیة وم الفوتوغرافى، الطباعة، والرس

 (.    384ص -11)األبعاد المستوى الثنائى األبعاد أو المستوى الثالثى 

 وغالباً ما یشیر مصطلح التصمیم الجرافیكى إلى كل من العملیة )التصمیم( التى یتم من خاللها إنشاء االتصال المرئى،

والمنتجات )التصمیمات( التى یتم إنشاؤها. وتتعدد مجاالت استخدام فن الجرافیك لتشمل: الشعارات والعالمات التجاریة، 

المنشورات والمطبوعات كالصحف والكتب والمجالت، اإلعالنات، تغلیف المنتجات، والمواقع اإللكترونیة. وبالتالى 

إلكترونیة ین الفن والتكنولوجیا إلیصال األفكار سواء بوسائل مطبوعة أو فالتصمیم الجرافیكى هو عملیة إبداعیة تجمع ب

 (. 9ص -10)

، وذلك عن طریق البصريمما سبق یمكن تعریف فن الجرافیك على أنه: "فرع من فروع المعرفة یختص باإلبداع 

یة أو الحاسوبیة(، أو الصور التالعب الواعى بمجموعة من العناصر كاأللوان والرسوم واألشكال التوضیحیة )سواء الیدو

الفوتوغرافیة، أو الحروف والرموز والكتابات، أو عن طریق الجمع بین عدة أنواع منها بشكل متناغم یجذب النظر لتكوین 

مرئى تواصلى، أو للحصول على تأثیرات فنیة تشكیلیة، ویتم ذلك على األسطح المختلفة، وباستخدام العدید من  فنيعمل 

 التقنیات".   
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 ،(3)والكتابات  والرموز (، الحروف2)الفوتوغرافية  الصور ،(1)التوضيحية  واألشكال والرسوم األلوان الجرافيك فن يشمل(: 1) رقم شكل

 (.4)منها  أنواع عدة بين الجمع وكذلك

 تشىمل والتىى الحاسىب، باسىتخدام إنتاجهىا یىتم التىى الصىور إلىى( الحاسب رسوم أو" )جرافیك كمبیوتر" مصطلح یشیر كما

 التعبیىر نفىس ُیسىَتخَدم كمىا. الجىودة عالیىة الفوتوغرافیىة الصور وحتى المتحركة، الكارتون ورسوم التوضیحیة، الرسومات

 جمىع علىى الكمبیىوتر رسىوم وتسىاعدنا. الحاسىب خىالل مىن ومعالجتهىا وتظلیلها وتلوینها الصور سحب عملیة إلى لإلشارة

 .(60ص -2) وفعال سریع بشكل وفهمها وعرضها المعلومات
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 المكتبية المقاعد ألحد جرافيك تصميم(: 2) رقم شكل

 یسىاعد ممىا ،(8)فنى  بأسىلوب واحد تكوین فى للمقعد والجانبیة والرأسیة األفقیة الثالثة المساقط بین الجمع خالله من یظهر)

 (.سریع بشكل للمقعد التصمیمیة التفاصیل بكافة اإللمام على

 (58:56ص -2)الجرافيكى: خصائص التصميم /2

 :بأنه الجرافيكى التصميميتميز  

 :هادف تصميم /2/1

 عىن یعبر أنه ذلك من واألهم ،(شىء فعل كیفیة) األشیاء كیفیة لتوضیح طریقة فهو المنفعة، إلى الجرافیكى التصمیم یهدف

 . بها إقناعه محاوالً  للمتلقى، وینقلها والمفاهیم األفكار

 
 .الجرافيك فن فى النفعية(: 3) رقم شكل
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 : وإعالنى إعالمى تصميم /2/2
 هو ُیَعد حیث شىء، عن اإلعالن بغرض أو بشىء، إخبارهم بغرض سواء الناس إلى المعلومات ینقل الجرافیكى فالتصمیم

 . اإلعالن عالم فى المستخَدم األقوى المنهج

 
 .الجرافيك فن فى واإلعالن اإلعالم(: 4) رقم شكل

 : األشكال بين البصرية العالقات يستخدم تصميم /2/3

 المعتمىة واألمامیىة، الخلفیىة المتوازنىة، وغیىر( المستقرة) المتوازنة والساقطة، الصاعدة واإلیجابیة، السلبیة األشكال بین ما
 .  والشفافة

 
 .الجرافيك فن فى الجذابة والتكوينات البصرية العالقات(: 5) رقم شكل

 :ومتسلسلة متعاقبة عملية ذو تصميم /2/4

... قمىر أو شىمس عىن عبىارة بأنهىا ینتهىي قىد دائىرة بتصمیم فالبدء معینة، بتفاصیل وینتهي عامة معلومات بتكوین یبدأ فهو

 . إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.والصور واألشكال الرسوم أو والعبارات، الكتابات فى سواء) الجرافيك فن فى والتسلسل التعاقب(: 6) رقم شكل
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 المعمارى؟ للفراغ الداخلى التصميم فى الجرافيك فن دور هو ما /3
 علىم مفهىوم لشىرح مثىال بىه المتواجىدین على وتأثیره المعمارى للفراغ الداخلى التصمیم فى الجرافیك فن دور اعتبار یمكن

 سىىلوكه وعلىىى بىىه، المتواجىىد اإلنسىىان علىىى المبنىىى تصىىمیم بهىىا یىىؤثر التىىى الكیفیىىة یىىدرس الىىذي العلىىم وهىىو البیئىىى، الىىنفس

 أن یمكىن حیىث المعمىارى، للفىراغ الىداخلى التصىمیم فىى كبیراً  دوراً  یلعب أن یمكن الجرافیك ففن(. 25ص -3)ومشاعره 

 : اآلتى لتحقیق الداخلى المصمم یستخدمه

 : مثل وظيفية أهداف /3/1

 : لهم رسالة توجيه أو المكان، فى للمتواجدين معلومة نقل /3/1/1

 مىا رسىالة   لتوجیىه أو بها، وإخبارهم المكان فى للمتواجدین معینة معلومة لنقل الجرافیك فن استخدام الداخلى للمصمم یمكن

 (. مثالً  بهم كالترحیب) لهم

 
 .لهم رسالة توجيه أو المكان، فى للمتواجدين معلومة نقل فى الجرافيك فن استخدام(: 7) رقم شكل

 : هويته إظهار أو المكان، وظيفة إبراز /3/1/2
 ،وشىعاره وهویتىه المكان اسم إلظهار أو علیها، والتأكید المكان وظیفة إلبراز الجرافیك فن استخدام الداخلى للمصمم یمكن
 .  ممیز طابع لمنحه وذلك

 

 . هويته إظهار أو المكان، وظيفة إبراز فى الجرافيك فن استخدام(: 8) رقم شكل
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 : حركته وتوجيه المكان مستخدم إرشاد /3/1/3
 بصىفة -البشىرى السىلوك لتوجیىه أو حركتىه، وتوجیىه المكىان مسىتخدم إلرشىاد الجرافیك فن استخدام الداخلى للمصمم یمكن

 .  معین بفعل للقیام اإلنسان دفع خالل من وذلك به، واالرتقاء -عامة

 
 .حركته وتوجيه المكان مستخدم إرشاد فى الجرافيك فن استخدام(: 9) رقم شكل

 : معينة بمفاهيم المكان ُمرتادى إقناع /3/1/4

 فىى نظىرهم وجهىات تشىكیل فىى تسىاهم معینىة بمفىاهیم المكىان ُمرتىادى إلقناع الجرافیك فن استخدام الداخلى للمصمم یمكن

 .   اإلنسان لدى الكامنة الطاقات تحفز المرئیات أن ُمنَطلَق من فیهم، للتأثیر وسیلة وتكون الحیاة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معينة بمفاهيم المكان ُمرتادى إقناع فى الجرافيك فن استخدام(: 10) رقم شكل
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 :  مثل جمالية أهداف /3/2

 : المكان على الفنية اللمسة إضفاء /3/2/1

 وزیىادة المكىان، علىى الفنیىة اللمسىة إلضىفاء التشىكیلى الفىن أنىواع مىن كنىوع الجرافیىك فىن اسىتخدام الداخلى للمصمم یمكن

 .  له البصریة الجاذبیة

 
 .المكان على الفنية اللمسة إضفاء فى الجرافيك فن استخدام(: 11) رقم شكل

 : المكان داخل للمتواجدين البصري اإلبهار تحقيق /3/2/2

 الطاقىىة مىىن یزیىىد ممىىا المكىىان، داخىىل للمتواجىىدین البصىىري اإلبهىىار لتحقیىىق الجرافیىىك فىىن اسىىتخدام الىىداخلى للمصىىمم یمكىىن

 .  أنشطتهم مختلف فى أدائهم على وینعكس لهم اإلیجابیة

 

 .المكان داخل للمتواجدين البصري اإلبهار تحقيق فى الجرافيك فن استخدام(: 12) رقم شكل
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 : المكان على معينة أجواء إضفاء /3/2/3
 فىىى وخاصىىةً ) والمىىرح البهجىىة كجىىو المكىىان؛ علىىى معینىىة أجىىواء إلضىىفاء الجرافیىىك فىىن اسىىتخدام الىىداخلى للمصىىمم یمكىىن

 "Spacetime" الزمكان مفهوم من المستوحى والجو الجمیل، الزمن وذكریات األصالة جو ،(باألطفال الخاصة الفراغات

 التىى الثالثىة المكانیىة األبعىاد أبعىاد؛ أربعىة للفىراغ یكىون وبالتىالى والمكىان، الزمان لمفهومى دمج وهو المكانى الزمان أو)

 ... وهكذا ،(والحركة التغیر فى متمثل( 6)رابع  كبعد الزمن إلیها مضاف واالرتفاع، والعرض الطول وهي نعرفها،

 
 .المكان على معينة أجواء إلضفاء الجرافيك فن استخدام(: 13) رقم شكل

 : للمكان المعمارية الخصائص تعديل /3/2/4

 وذلىك للمكىان، المعماریىة الخصىائص لتعدیل البصري الخداع أنواع من كنوع الجرافیك فن استخدام الداخلى للمصمم یمكن

 . المساحة فى بالعمق إحساساً  یعطى مما له، الثالث البعد بإظهار

 

 .للمكان المعمارية الخصائص تعديل فى الجرافيك فن استخدام(: 14) رقم شكل
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 : بالمكان الداخلى التصميم عناصر تأكيد /3/2/5
 سىبیل علىى -المعماریىة كالفتحىات بالمكىان؛ الىداخلى التصىمیم عناصىر لتأكیىد الجرافیىك فىن استخدام الداخلى للمصمم یمكن

 . المثال

 
 .بالمكان الداخلى التصميم عناصر تأكيد فى الجرافيك فن استخدام(: 15) رقم شكل

 المعمارى؟ للفراغ الداخلى التصميم فى الجرافيك فن تطبيق أساليب هى ما /4
 مىن وغیرهىا واألثىاث واألرضىیات والحىوائط لألسقف المختلفة األسطح على الجرافیك فن یطبق أن الداخلى للمصمم یمكن

 : اآلتى طریق عن واألعمدة والساللم واألبواب كالنوافذ الداخلى التصمیم عناصر

 : األسطح تشطيب بخامات التشكيل /4/1

 والرخىام واللىدائن كاألخشىاب المختلفىة والخامىات التجالیىد باستخدام التكسیات أو بالدهانات، والطالء والتلوین بالرسم وذلك

 .     وغیره والسیرامیك

 
 .نفسه الحائط بخامة التشكيل طريق عن الجرافيك فن تطبيق(: 16) رقم شكل
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 .نفسها األرضية بخامة التشكيل طريق عن الجرافيك فن تطبيق(: 17) رقم شكل

 : بالملصقات التشكيل /4/2

 .   المختلفة الوسائط على المطبوعة "Posters" الملصقات باستخدام وذلك

 
 (.5ص -9)بالملصقات  التشكيل طريق عن الجرافيك فن تطبيق(: 18) رقم شكل
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 :المختلفة بالتقنيات التشكيل /4/3

 .    إلخ... التجسیم، التفریغ، الحفر، القطع، تقنیة باستخدام وذلك

 
 المختلفة بالتقنيات التشكيل طريق عن الجرافيك فن تطبيق(: 19) رقم شكل

 المعنى، بناء كيفية فى يبحث نقدي منهج وهي يساراً؛ -"Deconstruction" كالتفكيكية التصميمية االتجاهات بعض استخدام إمكانية مع)

 ((.10ص -1)عليها  المتعارف والمدلوالت القيم بتحدى وذلك
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 المعمارى؟ للفراغ الداخلى التصميم فى الجرافيك لفن األمثل االستخدام كيفية /5
 البصىري التكىوین فىى والتكامىل التنىاغم تحقیىق ینبغىى المعمىارى، للفىراغ الداخلى التصمیم فى الجرافیك فن استخدام لنجاح

 جعىل بمعنىى اللونیىة؛ الخطىة أو التصىمیمى، الخط فى سواء للمكان، الداخلى التصمیم وعناصر الجرافیكى الفنى العمل بین

 یمكىن هامشىى عنصىر أو علیىه، دخیىل عنصىر ولىیس للمكىان، الىداخلى التصىمیم مىن یتجزأ ال جزء الجرافیكى الفنى العمل

 .    به ُیِخل أو للمكان الداخلى التصمیم على یؤثر أن دون عنه االستغناء

     

 المعمارى للفراغ الداخلى التصميم وعناصر الجرافيك فن بين للتكامل أمثلة(: 20) رقم شكل

 (.اللونية الخطة أو التصميمى، الخط فى سواء)
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 :المعمارى للفراغ الداخلى التصميم فى الجرافيك فن الستخدام تطبيقى مثال /6

 ألحىد الىداخلى التصىمیم فىى الجرافیىك فىن اسىتخدام علىى تعتمىد التىى التطبیقیىة المشاریع أحد( 21) رقم شكل فى نستعرض

ة" مقهى وهو المعماریة الفراغات  : یلي فیما تحلیلها مع ،"الحلوة اللمَّ

 التصىمیم فىى( آراب بىالفرانكو والمكتىوب) المقهىى اسىم حىروف فىى المتمثىل الجرافیىك فىن توظیىف تم :التصميمية الفكرة-

ىق تواصىلى مرئى فني عمل لتكوین النظر یجذب متناغم بشكل والكتابات بالحروف التالعب خالل من للمكان، الداخلى  ُیعمِّ

 تحقیىق فىى المتمثلىة التصىمیم أسىس اسىتخدام مىن نابعىة تشكیلیة فنیة تأثیرات على للحصول وكذلك االسم، بمعنى اإلحساس

 . وأفقیة رأسیة اتجاهات فى التكرار خالل من اإلیقاع

 .المتعامدة التصمیمیة والشبكة المستقیم، الخط استخدام تم :التصميمى الخط-

 . بدرجاتهم واألخضر األصفر اللونین من مكونة( متجاورة) متوافقة لونیة مجموعة استخدام تم :األلوان-

 منیىرة -بالسقف الغاطسة اإلضاءة أجهزة خالل من المباشرة اإلضاءة فى المتمثلة المختلطة اإلضاءة استخدام تم :اإلضاءة-

 لإلضىاءة كمصىدر والكتابىات الحىروف اسىتغالل مىع المعلقة، اإلضاءة وأجهزة "Down light- Wall washer“  الجدار

 الحوائط مسطحات على والتركیب للفك قابلة متكررة قیاسیة وحدات على وتفریغها كتابتها خالل من بالمكان المباشرة غیر

 مىنLED“ " لیىد بإضىاءة إضىاءتها مىع مختلفىة، بتصىمیمات التشىكیل ومرونىة التركیىب بسىهولة یسمح مما المغنطة، بتقنیة

 .   الخلف

 

 .المعمارى للفراغ الداخلى التصميم فى الجرافيك فن الستخدام تطبيقى مثال(: 21) رقم شكل
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 : البحث نتائج
 : اآلتى إلى البحث یخلص البحثیة الدراسة تلك واقع من

 فىى لیوظفىه ویسىتفزه الىداخلى المصىمم خیىال یسىتثیر أن یمكن الواسعة تطبیقه وإمكانیات المختلفة بعناصره الجرافیك فن -

 التصىمیمیة رؤیتىه تشىكیل فىى كبیىراً  دوراً  العناصىر هىذه تلعىب أن یمكىن حیىث المعمىارى، للفىراغ الىداخلى التصىمیم عملیة

 .للمكان

 التصىمیم مىن یتجىزأ ال جىزء یكىون أن بمعنى المعمارى؛ للفراغ الداخلى والتصمیم الجرافیك فن بین العالقة تكامل أهمیة -

 .المكان مالمح تشكیل فى مؤثر بشكل لمساهمته نظراً  عنه، االستغناء یمكن وال للمكان الداخلى

 : التوصيات
 :باآلتى البحث يوصى

 . الداخلى التصمیم مجال إلثراء والجمالیة الوظیفیة بقیمه الجرافیك فن استخدام -

 لیلحىق ومتجىددة دائمة إبداعیة لقوة المصمم یحتاج حیث الداخلى، التصمیم مجال لخدمة وتوظیفها البینیة الدراسات تشجیع-

 ومحاولىة المختلفىة، المجىاالت فىى جدیىد هىو مىا كىل علىى إطالعىه مىن ذلىك ویتأتى العصر، هذا فى السریع التطور بقاطرة

 . منه االستفادة

 : المراجع
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