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 الملخص:

وإذدهارا لم تسطع معه أسالٌب التصمٌم أو أسالٌب التطبٌق بتقنٌاتها المتنوعة النمطٌة على شهد مجال الفن تقدما وتنوعا 

مظهر سطح الزجاج أن تستوعب جمالٌات التنوع فً الفن التشكٌلً واسالٌب تطبٌقاته المختلفة ، وذلك إلختالف درجات 

 واءمتها للتصمٌم المختار على سطح الزجاج.صعوبة تطبٌق شتى أنواع الملونات المختلفة باسالٌب أكثر إبتكارٌة مع م

الحاجة إلى اإلستفادة من تنوع أسالٌب الفن التشكٌلً كأحد أهم المصادر الفاعلة لتصمٌم  :وعلٌه تحددت مشكلة البحث فً

 وتطبٌق الملونات على سطح الزجاج.

التوصل إلى أسس علمٌة وفنٌة لمجموعة أسالٌب مستحدثة فً التصمٌم والتطبٌق لمظهر سطح : وتحدد هدف البحث فً

ٌسهم البحث فى رفع فاعلٌة تصمٌم مظهر سطح الزجاج فى عالقته بأسالٌب التطبٌق بما  وتحددت أهمٌة البحث:الزجاج. 

أنه بدراسة : وأفتــرض البحث أوالمعماري، ٌسهم فى رفع القٌمة لمنتجاته المتنوعة لألعمال ذات الطابع الفنى أوالصناعً

جمالٌات وأسالٌب وتقنٌات الفن التشكٌلً  واإلستفادة من إمكانٌاته المتنوعة ٌمكن التوصل إلستحداث مجموعة من 

دراسة  :وتحــدد البحث فى األسالٌب الجدٌدة كنموذج فاعل للتصمٌم والتطبٌق بالملونات على سطح مظهر الزجاج.

لٌب الفن التشكٌلً )مع التركٌز على اتجاهات الرسم والتلوٌن بخامات الباستٌل وألوان الماء( بهدف جمالٌات وأسا

 إستحداث مجموعة من أسالٌب التصمٌم والتطبٌق لمظهر سطح الزجاج.

 ومن خالل البحث تم التوصل لمجموعة من النتائج ومنها:

والتلوٌن بخامات )الباستٌل وألوان الماء( فً عالقتها بالتصمٌم تم التوصل الى إعداد دراسة استكشافٌة إلتجاهات الرسم  -

 والتطبٌق على سطح الزجاج وسبل تنفٌذها. 

 تحدٌد مجموعة من األسالٌب المستحدثة للتصمٌم والتطبٌق على مظهر سطح الزجاج. -

ة لألعمال ذات الطابع الفنى التركٌز على بعض االسالٌب المستحدثة نظرا ألهمٌتها فى التطبٌق على المنتجات المتنوع -

 أوالصناعً أوالمعماري.

 دراسة االثر والقٌمة لألسالٌب المستحدثة فى عالقتها بالتصمٌم وآلٌات التطبٌق على مظهر سطح الزجاج.

 


