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 الفنـون التطبيقية ــ جامعة حلوانكليـــــة  - طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز مدرس مساعد بقسم

 

 خلفية البحث:

يتجه البحث الي الدراسة التحليلية ألنماط الحركة واللون بطريقةة معاارةرت تسةاعد علةس تحسةين ااداظ الةوسيسس اساسةيا  

الحسةية  ترميم طباعة المنسوجا  برسة عامة بطرق حديثة تعضسي عليهةا التنةوف  ةي المجوعةا  اللونيةة وتاةدد التة ثيرا  

والبررية المختلسة من خالل تحقيق اإلتزان  ي الشكل واللون والطاقة والوسيسة لتاديل التة ثيرا  السةلبية لتةداخل مجةاا  

 الطاقة المختلسة علس رحة اإلنسان وحروله علس طاقة ايجابية تساعد علس أداظ وسائسه الحيوية بكساظت.

والمؤثرت علس باضةها الةبا ف  هةو محةيط  ائةل مةن ال بة با  المختلسةة  مجموعة من الموجا  المتساعلةعن الكون عبارت 

التي تؤثر علس اإلنسان ورةحته وكسةاظت وسائسةه الحيويةةف وأل ميةة  ة ا التة ثير  قةد سهةر  الاديةد مةن الالةوم الحديثةة  ةي 

اإلنسةان تحةدث نتيجةة  القرن الاشرين مستمدت من الحضارا  القديمةف وقد أثب  مؤخرا أن  ناك ت ثيرا  غير مدركة علس

للمؤثرا  التي يتار  لها من أشكال وخامةا  والةوان....خل ف خضةا ة خلةس المةؤثرا  الخارجيةة ااخةر ف  هة ر التة ثيرا  

قد تكون موجبةف وقد تكون سالبة ف وتؤدي خلس خلل  ي اإلتزان  تحدث ماسمها  ي الباد األثيري لالنسان) الهالة البشرية(

هه علم السيزياظ النوعية خلةس دراسةة تلةك المسةتويا  غيةر المدركةة بالنسةبة لمسهةوم الطاقةةف  كةل مةا  ةو ف   تج(1)الحيوي له

موجود  ي الكون عبارت عن طاقة متخ ت أشكال عديدتف  اانسان يايش  ةي  ة ت المسةتويا  المختلسةة مةن الطاقةة يتةاثر بهةا 

. وعلس  ة ا األسةاف  ةعن عمليةة (2)تربط اإلنسان بما يحيطهويؤثر  يهاف  هي القو  الخسية التس تحرك كل شئ  ي الكون و

وضع أساسيا  لترميم طباعة المنسوجا  أرةبح  تتاةد  باةد ا الشةكلي المةدرك خلةس باةد جديةد غيةر مةدركف و ةو أنهةا 

نسةان لإل أربح  وسيلة لرياغة وتشكيل نوعية الطاقة داخل الترميمف وبالتالي أربح  أدات للت ثير علس الطاقةة الحيويةة

 يتناسة  مةع  يمةا وأدواتهةا قياسةهاف وطةرق ف السيزيائيةة وخوارةها الطاقةف مسا يم ا م يلي وختزانه الحيوي ورحته. و يما

 .المنسوجا  طباعة ترميم
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