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 الصناعيتبالبصماث  تمعلقاث طباعي استحداث
  مستوحاة

 التجريديت المدرستمن 

 تمييد:
 متنوعةو تأثيرات  ألوافيمكف مف خالليا الحصوؿ عمى  التي الطريقة ىي الطباعة

 والطباعة ،الخامات تختمؼ معيا الصبغات والتأثيرات باختالؼو  ،عمى القماش ومختمفة
أو  صناعيةبصمو  بواسطةعمى القماش المنسوج فف أظيار التصميـ  ىيبالبصمات 
 ،بأنواعيا الطباعة فيواختمفت ىذه التقنيات والفنيات  ،عجائف لونيو باستخداـطباعيو 

 . المختمفة الفنيةوالمداس  الحديثة اإلمكانياتأساليبيا وتطورت مع وجود 
لعمؿ معمقات طباعيو  الصناعيةالبصمات  استخداـيقـو عمى  الحاليالبحث 

و  المختمفة األشكاؿعمى  الدراسةىذه  استندتوقد  ،التجريدية المدرسةمف  مستوحاة
 مثؿ المختمفةالبصمات مف الخامات  فيو شمؿ التنوع  ألصناعولمبصمات  المتنوعة

 نيايةليس لو  الواحدة الخامة في)الخشب والبالستيؾ والمعادف وغيره.......( و األشكاؿ 
وغيره.....( كما أف  ،السمؾ، المسامير ،ا )الصواميؿالمعدف يشكؿ مني خامةمثاؿ 

 .المتنوعة المختمفةشممت عناصر التشكيؿ  الصناعيةالبصمات 
 مشكمة الدراسة: 

 : تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمي التساؤؿ التالي
عمؿ معمقات  في الصناعيةلمبصمات  التشكيميةالقيـ  استثماركيؼ يمكف  
 . التجريدية لمدرسةامف  مستوحاةطباعيو 

 فروض الدراسة:
  :يفترض الدارس ما يمي 
 .ةتثرى المعمقات الطباعي الصناعيةالبصمات  في المتنوعة ةأف العناصر التشكيمي -1
معمقات  استحداثيساعد عمى  التجريدية لممدرسة الفنيةالخصائص  استمياـأف   -2

 .الطباعية
 ؼ الدراسة:اىدأ
 . التجريدية المدرسةمف  مستوحاة الصناعيةلبصمات مف خالؿ ا ةات طباعينتاج معمقإ -
 الفنيمف المجاؿ  واالستفادة المختمفةبالبصمات  الطباعة فيالتجريب  فيالتوسع  -

 الحديث.
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 .الصناعيةبالبصمات  الطباعةمف خالؿ  متنوعةتحقيؽ قيـ فنيو  -
 أىمية الدراسة:

مف القيـ  واالستفادة متجريديةل الفمسفيترتكز عمى الفكر  التي األبحاثيعد البحث مف  -1
 طباعو المنسوجات. في التشكيمية

 .التعميميالمجاؿ  فيمنيا  واالستفادة البيئيةالتأكيد عمى أىميو الخامات  -2
 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة الحالية عمى: 
 . الذاتية التجربة -1
 . فقط الصناعيةعمى البصمات  الطباعةتقتصر  -2
 نت.يستخدـ الباحث ممونات البجم -3

 : منيج الدراسة
 فيودورىا  الصناعيةالبصمات  النظريحيث يتناوؿ الجانب  التجريبيالمنيج 

 .التجريدية المدرسةمف سمات  المستوحاة الطباعة
فيو تجربو ذاتيو حيث يقـو الباحث بعمؿ مجموعو مف  التطبيقيأما الجانب 

 . التجريدية المدرسةمف سمات  مستوحاة الطباعيةالمعمقات 
 محات البحث:مصط

 :الصناعيةالبصمات 
 ،الموف الستقباؿإجرائيًا بأنيا ىي كؿ سطح بارز قابؿ  الصناعيةتعرؼ البصمات 

وىى جميعيا مف خامات تدخؿ  ،يمكنو أف يالصؽ السطح الطباعي ليترؾ أثر عميو
 تشكيميا. في اإلنساف

 : السابقةالدراسات 
 : بطباعو البصمات خاصةدراسات 

قوالب طباعية مف  استحداثإلى  الدراسة تىدف (2009 حمد يسري:غادة م) دراسة1-
و توضيح  الفنيةوتتميز بسيولة تشكيميا بالقطع لتحقيؽ العالقة  الصناعيخامة المطاط 

التشكيؿ لمحصوؿ عمى  ةسيول فيخصائص وسمات القوالب المطاطية وتكمف أىميتيا 
مبتكرة والخروج عف الطرؽ  بالمممس ومعالجة خاصةجديدة وتحقيؽ جماليات  تأثيرات
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تشكيؿ البصمات المصنعة وتحقيؽ قيـ لونية ومممسية متغيرة مف خالؿ  فيالتقميدية 
استخداـ  في الحاليالبحث  الدراسةو قد تفيد  ،العالقة المتبادلة بيف الموف و المممس

  .الصناعيةالبصمات  اختيار فيمبتكرة  أساليب

تصميمات  صياغةإلى  الدراسة ت( ىدف2003 :الرءوؼ)دينا طريؼ عبد  دراسة-2
بالبصمات واالستفادة مف  الطباعةوفتح مجاؿ  ةمات و تطويعيا لألىداؼ االبتكاريالبص

مف خالؿ  متنوعةىذا المجاؿ وتحقيؽ قيـ فنيو  في الطباعة فيالحديثة  الفنيةاالتجاىات 
مصادر  إلىؿ البحث توص الذاتية التجربةمف خالؿ  لمبصمات مف مقاطع األلوميتاؿ اختيار
التعبير عف كافو  في الحريةيتيح  الذي الفنيتكوف العمؿ  التي التقميديةغير  البصمة

 فياستخداـ الخط  الحاليالبحث  في الدراسةو قد تفيد  ،الحديثة الفنيةاالتجاىات 
وتنوع بصمات  الطباعيةالموحات  في التجريدية المدرسةواالستناد مف  ةالعناصر الطباعي

عمى عدـ االقتصار عمى بصمات  الحالية الدراسة اختمفتوقد  المستخدمةلوميتاؿ ع األ مقط
 . الصناعيةواحده ولكف شممت جميع البصمات  صناعية

إلى تصميـ برنامج لمطباعة  الدراسة تىدف (2004 )ىالة محمد خميؿ: دراسة -3
نتاج مطبوعات فنية بالقوالب الطينية المستوحاة مف بصمات العناصر البيئة المختمفة وا  

 المرحمةمف  اإلعدادية المرحمةتمميذ مف  25عمى عينو قواميا  الدراسةمبتكره وقد أجريت 
 الطباعة استخداـالنتائج إلى أف  أشارت بطريقة عشوائية وقد اختيارىـتـ  اإلعدادية
وساىمت  وصناعيةالقوالب الطباعية مستوحاة مف بصمات طبيعيو  اكتسابمع  بالبصمة

كسابحفيز ت في التواصؿ بيف  فيمع تبايف االختالؼ  المتنوعةالتالميذ القيـ الفنية  وا 
 الصناعيةالبصمات  استخداـ في الحاليالبحث  الدراسةوقد تفيد  ،الفنيةالتالميذ وقدراتيـ 

 البحث. اتجاهتناسب  التي
 طباعة البصمات: -

 يذ طباعيح سط أيوتعتمد عمى  ،تعتبر البصمات مف إحدى أساليب الطباعة"
وتكرر مف خالؿ عمميات  ،الطباعيمستوييف يمكف أف يحبر وينقؿ أثره عمى السطح 

 ،مجاؿ الطباعة بأنيا أسموب الختامة فيوعرفت البصمة  ،التجاور والتراكب واإلزاحة
، الخط، )النقطة عناصر بيا تصميمات مكونة مف عناصر التصميـ عامة ىيوالبصمات 

 وبالتاليوىذه العناصر منيا ما يكوف بارز ويحمؿ الموف المساحة( عمى ىيئة مممس 
 ،تظير أرضية التصميـ وبالتاليأو أف يكوف غائر  ،يكوف الشكؿ المراد طباعتو بارز

 (51، 50ص، 4البصمات الصناعية(" )، وتتنوع البصمات فمنيا )البصمات الطبيعية

اف مف خالليا عرؼ الدارس طباعة البصمات بأنيا الطريقة التي يحاوؿ الفنتو 
الحصوؿ عمى تأثيرات و مالمس عديدة لسطوح الخامات سواء كانت خامات طبيعية أو 

يظير ذلؾ مف خالؿ  ،لالبتكارقيـ جمالية تعطى مجاالت متعددة  لوصناعية مما يحقؽ 
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 توالخطواعميو ليظير المالمس  الطباعيوضعيا عمى السطح  ،المطموبة البصمةتحبير 
  .المختمفة

 وتعريفيا ومميزاتيا: الصناعيةلبحث عمى البصمات ويقتصر ا
 البصمات الصناعية: -

وأضاؼ بعض  ،تشكيميا في اإلنسافتدخمت أيد  التيىي الخامات المصنعة "
ويستطيع  ،الطباعيعمى السطح  ىييمكف أف تنتقؿ كما  التيالتصميمات والمالمس 

البصمات  باستخداـختمفة تحقؽ قيـ تشكيمية م التيالمتنوعة  التأثيراتالحصوؿ عمى 
 فيتحقؽ قيمًا مممسية متنوعة  التيسابقة التجييز ذات التفاصيؿ الدقيقة والمتنوعة 

  (644ص ,2) الدرجات الظمية المختمفة "

عرؼ الدارس البصمات الصناعية بأنيا المواد التى تنتج لتدخؿ االنساف مثؿ تو 
الحباؿ  -البالستيؾ -المطاط -كرتوفال، الحفر عمى الخشبية أو القطع المعدنية المشكمو

 (3ص ،1)  ... الخ.. -الزجاج -المعدف –الخشب  -النسجيات -الخيوط–
تتشكؿ عمى  التيتميزىا عف غيرىا و  التيأف البصمات الصناعية ليا الخصائص 

تكويف البصمات  فيأيد الفناف حيث يوضع التصميمات المناسبة و الخامات المستخدمة 
 (91ص، 5) فنية متناغمة. تنتج أعماؿ التي

و  ؿاألشكا فيلما ليو مف تنوع  الصناعيةوتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى البصمات 
 :التاليةالمميزات 

 :الصناعيةمميزات البصمات  -
مثؿ المطاط فيختمؼ معيا السطح ة مثؿ المعادف أو لين ةصمب متوفر مف مواد-1

 .الطباعي
 .كثيرةمرات  استخداميامؼ فيعاد لمت ةممكف أف تكوف خامات غير قابم -2
 .طويمةلفترات  ةيمكف غسميا وتخزينيا بسيول -3
 .الواحدة لمخامة األشكاؿمف حيث الخامات و  الطباعيةتنوع العناصر  -4
مف حيث المممس  متنوعةلسمات فنيو  الصناعيةلمبصمات  الطباعية األشكاؿتوضح  -5

 والتفاصيؿ.
 التصميـ بسيولو. فيزىا والتعديؿ وتجيي البصمةأمكانيو معالجو  -6
 حيث تتوافر شبيياتيـ بسيولو. الصناعيةمف البصمات  األفضؿ اختيارأمكانيو  -7
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 .مختمفةلمبصمات يعطى دالالت تشكيميو لمدارس فنيو  الخارجيالشكؿ  -8
 :التجريدية المدرسة -

اصر يستميـ منيا الفناف فكرتو والعن الذي الرئيسيالمصدر  ىي الطبيعةتعد 
تجسد عناصر التصميـ مف خط نقطو  التيذاتيا  ىي الطبيعيةألشكاؿ  المرئية األولية

البعد عف تقميد الواقع واالىتماـ  إلىالقرف العشريف  فيوقد لجأ الفناف  ،ولوف ومممس
عف مظير  شيءتجريد كؿ  إلىأف وصؿ  إلىبالجوىر والتمرد عمى كؿ ما ىو ظاىر 

 التجريديةوظير  ،العمميوالتطور  الحديثةر التكنولوجيا ذلؾ ظيو  فيو ساعده  الخارجي
 االنتقاؿ فيورغبو  لمطبيعةالفف  محاكاةلمتمرد عمى  نتيجةالتاسع عشر وجاءت  نيايةمع 

الفف  فيفالتجريد  ،الخالدة الجوىريةإلى أشكاليا  العضويةمف صورتيا  الطبيعيةباألشكاؿ 
 .الكامنة الفنيةلتنكشؼ األشياء بمعانييا  الطبيعيةما ىو إال عممية تخمص مف الرؤى 

 : مذاىب المدرسة التجريدية
رؤية  باختالؼعديدة تختمؼ فيما بينيا  اتجاىات فيذىبت المدرسة التجريدية 

 ،والتجريدية اليندسية ،التجريدية التعبيرية ،الفناف وميولو والظروؼ المحيطة بو منيا
والتجريدية  ،والتجريدية النقائية ،والتجريدية الحركية ،والتجريدية العضوية

التجريدية وخداع  ،والبنائية ،والسوبرماتية ،والتجريدية األبجدية ،اإليجازية)المنيماؿ(
  ( 60 ص ،9البصر. )

 والتجريدية اليندسية: ،مى التجريدية التعبيريةعالبحث  اقتصروقد 
 : التجريدية التعبيرية -أ

وأشمؿ مف أف ترتبط بالموضوعات ذات تعتبر فكرة التعبير في التجريد أعـ 
المدلوالت البصرية حيث أنو يمكف أف يكوف لألشكاؿ المجردة تعبيرات ومعاني خاصة غير 

 تمؾ المحدودة المرتبطة بالمرئيات.
مف خالؿ  "والتعبير كصفة مف صفات الفف التشكيمي يعني عممية التبميغ التي تحدث

والميوعة  واالنفراجفالتزاحـ والتدفؽ والوفرة  ،د المعاني التشكيميةاألشكاؿ الفنية التي تصاغ لتول
والصالبة والعضوية كميا مغازي تستثيرىا بعض األعماؿ التجريدية ويستجيب ليا اإلنساف دوف 

  (.149ص، 9يربطيا بمدلوؿ بصري معيف" ) أف
 ،األمريكي ىيربرت فيرير ،ومف الفنانيف أصحاب األعماؿ الفنية التعبيرية

و كاندينسكي ، ألبرتو جياكوميتي ،الفرنسي أوسيب رادكيف ،اإلنجميزي كينيثت أرميتاج
 .(1شكؿ)
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 ( كاندينسكي1شكؿ)

www.moma.org 
 :التعبيري التجريديلالتجاه  الفنيةالخصائص  -

 التي التعبيرية ألتجريدهتكوف مف خالليا  مختمفةبر عف معالجات الحتماالت تع
 عف غيرىا: التعبيري التجريديتميز االتجاه  التيتنشأ مف خالليا الخصائص 

 التعبير. في التمقائيوضع الجانب -1
 .اإليقاعيةتعتمد عمى التنظيمات  التي الحركةديناميكيو -2
 .المجردة اإليقاعيةعف القيـ  المعبرة األشياءاالتجاه إلى -3
 (.45ص، 3لمفناف. ) التعبيريبالمغزى  المجردةارتباط األشكاؿ -4
 : التجريدية اليندسية -ب

قبؿ التاريخ العصور  "ظير الطراز التجريدي اليندسي منذ القدـ في عصور ما
حيث عبر الفناف  ،وفي فنوف حوض البحر المتوسط بصفة خاصة ،السحيقة بصفة عامة

 (.233ص ،7) عف الطبيعة حولو باألسموب اليندسي".
ي الكثير مف فنوف الماضي إال الرغـ مف قدـ الفف التجريدي اليندسي ومثولو ف ىوعم

أف ىناؾ فارقًا كبيرًا بيف الفف التجريدي اليندسي في الماضي و التجريدي اليندسي في فنوف 
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 ،حيث أف األوؿ كاف نتاجًا الشعوريًا ال يمتثؿ لألسس والقواعد الفنية اليندسية ،العصر الحديث
يد اليندسي في الفنوف الحديثة ىو لمدوافع الروحية لمفناف في حيف أف التجر  استجابةفقد كاف 

 يعني ىذا خموىا مف العنصر الجمالي. وال ،نابع مف الفكر المرتبط باألسس والقواعد اليندسية
باربارا ىيبورث ناعوـ  ،وقد شاىد ىذه الحركة اليندسية كؿ مف ماىولي ناجي

 (.2موندرياف شكؿ)، جابو وديفيد سميث

 
 ( موندرياف2شكؿ)

www.moma.org 
 :اليندسية التجريديةتجاه ال  الفنيةالخصائص 

 التي اليندسية التجريديةوتعتبر معالجات الحتماالت مختمؼ تكوف مف خالليا 
 عف غيرىا: اليندسي التجريديتميز االتجاه  التيتنشأ مف خالليا الخصائص 

 وع.وعدـ االىتماـ بالموض الفنياالىتماـ بالتكويف  -1
واالتجاه إلى مف خالليا إلى  التشخيصية التمثيمية البصريةاالبتعاد عف المدلوالت  -2

 مرحمو تجريديو ىندسيو.
 أساسا لمتكويف. اليندسية واألشكاؿ الخطيةلمعالقات  الجماليةاتخاذ الطاقات  -3
 .الطبيعةلمفناف مف خالؿ البحث عف الجماؿ لما وراء  الداخميالتعبير عف العالـ  -4
 الكوف. في اليندسيةفكره الكشؼ عف القوانيف  اعتناؽ -5
، 3)  التكويف لتحقيؽ أىداؼ جماليو مستحدثو. في التقميديةاالبتعاد عف الطريؽ  -6

 (78ص

http://www.moma.org/
http://www.moma.org/
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 المدرسة في التشكيميبالبصمات واالتجاه  لمطباعة السابقة الدراسةمف خالؿ 
تناسب  التي ناعيةالصالبصمات  اختياريمكف  ،اليندسية والتجريدية التعبيرية التجريدية

 بالبصمات. الطباعة استحداث إلى متنوعةويشمؿ أمكانيو  تشكيمي فني اتجاهكؿ 
 : محاور التجريب

لتكوف محاور  اليندسية التجريديةو  ،التعبيري التجريديةتخذ الباحث االتجاه ا
 .الفنيأساسيو لمجاؿ التجريب 

 الدراسةوقد وضحت  الصناعية وعالقتيا بالبصمات التعبيرية التجريديةالمحور األوؿ: 
 . الصناعيةو ربطيا ببعض البصمات  ،التعبيرية األشكاؿأىميو 

 أسفرتو  الصناعيةوعالقتيا بالبصمات  اليندسية بالتجريديةيتعمؽ  :الثانيالمحور 
تحقؽ االتزاف  التي اليندسيةالكشؼ عف القوانيف  فيعف دور ىذا االتجاه  الدراسة

  .المستخدمةيوضح البصمات  التاليمف خالليا و الجدوؿ  ماليةالجالقيـ  والفراغات و
منيا تمثؿ الشكؿ  وجد عدد الصناعيةالجدوؿ لمبصمات  فيمف خالؿ الصور 

ومف  والمساحةمف حيث الخط  األشكاؿو تنوع  اليندسي والتجريدي التعبيري التجريدي
 ب.لمتكرار و التراك ومتعددة مختمفةأشكاؿ  البصمةخالؿ ذلؾ تتيح 
 البصمات الخامة

 المعدف مف بصمات
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  الخشب مف بصمات
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 البالستيؾ مف بصمات

 

 ضوابط التجريب:
 . قماش دمور قطف – األلوافالخامات: عجائف البجمنت جميع  .1
قطعو مف البالستيؾ -أسفنجيةمدقات  –الخامات  مختمفة صناعية: بصمات األدوات .2

 لتوزيع الموف
وتتيح  الصناعيةمف خالؿ البصمات  الطباعةعمى  ألطريقوتعتمد : واألساليبالطرؽ  .3

 واالستفادةمف خالؿ طرؽ التكرار  الطباعيةتنظيـ وترتيب المفردات  فيمطمقو  حرية
 .اليندسية والتجريدية التعبيرية التجريديةمف العمميات 

 
 تطبيقات البحث:

تحقؽ فكر واالتجاه  صناعيةبصمات  باستخداـمعمقات طباعيو  ؿقاـ الباحث بعم
 .كالتالي يوى اليندسي والتجريدي التعبيري التجريدي

 :التعبيري التجريدياالتجاه  أوال:
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 سـ30 فيسـ 40مقاس (1عمؿ رقـ )

 %.100قماش دمور قطف  -
 . صناعيةبصمات  استخداـ -

 (:1لمعمؿ رقـ ) الفنيالتحميؿ 
األشكاؿ بيف  ؼاختالبالتكرار مع  الصناعيةمسارات لمبصمات  المعمقةتوضح 

و  إييامية مالمسشكؿ المربع والمستطيؿ وظيرت فيو  في البصمات حيث يظير التصميـ
كما أستخدـ الباحث االتجاه  الفنيالعمؿ  في المختمفة الفنيةوالعناصر  األلوافمع تنوع 
وقد أستخدـ الباحث قطع مف الخشب  النباتيةوشممت بعض العناصر  التعبيري التجريدي
 يؾ.والبالست
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 سـ45 فيسـ 35مقاس (2عمؿ رقـ )

 %.100قماش دمور قطف  -
 . صناعيةبصمات  استخداـ -

 (:2لمعمؿ رقـ ) الفنيالتحميؿ 
 واأللوافاألشكاؿ  اختالؼمع  الصناعيةمسارات لمبصمات  المعمقةتوضح 

 التعبيري التجريديكما أستخدـ الباحث االتجاه  الفنيالعمؿ  في المختمفة الفنيةوالعناصر 
 مف خامة البالستيؾ. النباتيةوشممت بعض العناصر  السابقةالموحات  في

 :اليندسي التجريدياالتجاه  ثانيا:
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 سـ30 فيسـ 40مقاس (3عمؿ رقـ)
 %.100قماش دمور قطف  -
 . صناعيةبصمات  استخداـ -

 :(3لمعمؿ رقـ ) الفنيالتحميؿ 
 واأللواف األشكاؿنوع والتكرار مع ت الصناعيةمسارات لمبصمات  المعمقةتوضح 

مف  اليندسي التجريديكما أستخدـ الباحث االتجاه  الفنيالعمؿ  في المختمفةوالعناصر 
 مختمةو شممت تداخؿ أشكاؿ  السابقة المعمقة في اليندسية األشكاؿخالؿ االقتصار عمى 

و نوعًا ومتنوع محدث والرأسية األفقيةالتكرارات  في وبسيطة والدائرةمف المربع والمستطيؿ 
 . الفنيداخؿ العمؿ  اإليقاعمف 

 
 سـ30 فيسـ 40( مقاس4عمؿ رقـ)

 %.100قماش دمور قطف  -
 . صناعيةبصمات  استخداـ -

 : (4لمعمؿ رقـ ) الفنيالتحميؿ 
شكاؿ األ اختالؼمع  المتكررة الصناعيةتوضح المعمقات مسارات لمبصمات 

 التجريديكما أستخدـ الباحث االتجاه  نيالفالعمؿ  في المختمفة الفنيةوالعناصر  واأللواف
تكرار منتظـ أحيانا وغير  فيالمثمث والمستطيؿ  اليندسيةوأستخدـ األشكاؿ  اليندسي
شممت تداخؿ أشكاؿ ىندسيو  السابقة المعمقة في مختمفة اتجاىاتذه ى أحيانا مف منتظمة
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لتؤكد تعدد  الفنيؿ داخؿ العم اإليقاعمحدثو نوعًا مف  متنوعةوتكرارات  وبسيطة مختمفة
 الكوف. في اليندسيةالقوانيف 

 :نتائج البحث
أثراء  في المتنوعة التشكيميةوالقيـ  الصناعيةمف عناصر التكرار بالبصمات  االستفادة -

 .الحديثة الفنيةمف االتجاىات  فنيعمؿ 
 المدرسةالتعبير عف سمات  ةمكانيإ في الصناعية بالبصمات الطباعةيتيح  -

 .التجريدية
 في اإلبداعييوسع عمميات التفكير  الصناعيةتنوع مف البصمات  إلىلتوصؿ ا -

 .المتنوعة الفنيةاالتجاىات 
 :توصيات البحث

 .المختمفةبالبصمات  لمطباعة متنوعةفتح مجاالت  -
 .الحديثة الفنيةالمدارس  فيالتشكيؿ  إمكانيات فيالبصمات  إلىالنظر  ضرورة -
 .التقميديةغير  عةالطباأمكانيو  فياستخداـ البصمات  -

 المراجع 
ـ: قوالب طباعية مستنسخة مف بصمات خامات  1995احمد محمد محمود سميماف  .1

 جامعة حمواف. ،كمية التربية الفنية ،متنوعة لتحقيؽ قيـ تشكيمية
ذوي االحتياجات  لألطفاؿالتربوية  األنشطةـ: 2004 ،السيد عبد النبي السيد .2

  القاىرة. ،نجمو المصريةاأل  مكتبة ،1ط ،الخاصة
 رسالة، "الفنيةلتحقيؽ القيـ  الطباعية:تطويع قوالب البصمات 2003دينا طريؼ .3

 ، حمواف ةجامع ،كمية التربية الفنية، غير منشور ماجستير
ـ: حموؿ تشكيمية مبتكرة بأسموبي الباتيؾ والبصمات 2010رشا عادؿ أبراىيـ .4

، غير منشور ماجستير رسالة ،ت الصغيرةمجاؿ المشغوال فيبأدوات غير تػقميدية 
 حمواف. ةجامع ،كمية التربية الفنية

 تالمعالجااستغالؿ تأثير اختالؼ  :ـ2001 رحاب أحمد البسيونى عطية .5
رسالة  ،التربية النوعية ،مقات مطبوعة بالقوالب المعدنيةعم إنتاج فيالحرارية 
  .عيف شمس جامعة ،غير منشور ماجستير
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الييئة  ،ـ: مالمح وقضايا في الفف التشكيمي المعاصر1990 ،صالح رضا .6
 .1ط ،المصرية العامة لمكتاب

( وحتى: الفف في أوربا )مف عصر النيضة 1982 ،عفيؼ البينسي .7 دار الرائد  ،اليـو
 لبناف. ،العربي

: القوالب الطباعية المبتكرة المشكمة بالقطع 2009، غادة محمد يسرى محمود .8
 ،كمية التربية الفنية، غير منشوررسالة ماجستير  ،ستحدثةلتحقيؽ معالجات مممسية م

 . جامعة حمواف
الييئة المصرية العامة  ،: الفف في القرف العشريف2002ـ، محمود البسيوني .9

 .1ط ،لمكتاب
دار  ،ـ: فنوف الغرب في العصور الحديثة1983 ،نعمت إسماعيؿ عالـ .11

 .2ط ،المعارؼ
 الطينيةبالقوالب  لمطباعةح :برنامج مقتر 2004ىالة محمد خميؿ محمد  .11

تنميو ميارات التصميـ و القيـ  فيوأثره  البيئيةمف بصمات بعض العناصر  مستوحاة
 ،النوعية التربيةكميو  ،غير منشور ماجستير رسالة ،اإلعدادية المرحمةلتالميذ  الفنية

 جامعو عيف شمس.
 


