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 واثره فى االشغال الفنٌة التولٌف بٌن التجرٌب والحداثة

Experimentation and synthesis between modernity and his impact on 

handicrafts 
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 الملخص :

يددر ا بحث دد  لددا ل ددم ب ددر بتددال غاددالحيلة بلاددصلة بحوهيددل بحيفل,دداع ض  تدد  بح  حيددس ض ي فا ددل حيلتي ددل ض  ل  ددو   ض 

لددا   بثدداف لددا بلاددصلة بحوهيددل ض    بيددب بح لايددى ثددلح  حيس لددا بح  دد ة ثةثيفددل بلاددصلة بحوهيددل ه دد  بح ربثددل    ث ثددل

  ددددم بلاددددالحيل بل ا ددددة بحثل ثددددل بي بح  حيددددس  بح لايددددى يددددي بتددددال ااددددل   بح ربثددددل لددددا بلاددددصلة بحوهيددددل ض ايددددل بي 

راب ددل بح  حيددس لددا بلاددصلة بحوهيددل ثدديي بح لايددى  بح ربثددل يااددس بحهفددلى ثددي يلتي دد   ل  ددو    بثدداف بليلددلثا لددا 

ة ي دددل ا بحث ددد  ض تدددتب  يدددر ب ددد هرة بحثل ثدددل يدددا يدددي تهدددل لدددل  بح  ددد ة ثةثيفدددل بلادددصلة بحوهيدددل ه ددد  بحيفل,ددداع  

 بحراب ل ث ا بحيههج بح ,وا بح   ي ا ح  أار يي يرى , ل لا ض بحث    

 يدددي بتدددال ه دددل ج بحث ددد  بي ل  دددول بح  حيدددس  هة دددت يدددي بحث ددد   بح لايدددى ح  فيدددت بح ربثدددل بحوهيدددل بح دددا  فددد ال ث دددا 

يدددل ب ل دددهل بح  بلدددت ض  بح هل دددى ض  بح هددد   ض  بحث دددلةل بحاددداةهيل ض   فييدددت ي دددي ي بحدددافى بلثربثيدددل لدددا   دددرع له

ض  بحصيددد ض ض  بلثدددلاع ض  بحثفدددر ثدددي بح ف يريدددل ض حدددتب لدددلي بح  حيدددس  بح لايدددى يدددي بتدددال اادددل   بح ربثدددل لدددا بلادددصلة 

بحوهيددددل بحيفل,دددداع   ليددددي تةحدددد    فددددرر    هدددد   بحيدددد بر  بح  ددددل ة  بح فهيددددلة ض ييددددل يددددفرى ثلح ددددا اع بحددددا بح فددددرر 

  لددا بحفدديال بح ددة يل ض ي,ددل ثهل  ةدد ا   ودد ت   دددأحت لددا بحيلهددا بحيا ددا ح ياددص حل بحوهيددل  ي ددي ههل ض حدددتب  بح هدد 

لددلي بح  حيددس يثدداى بلاددصلة بحوهيددل بحيفل,دداع   ايددل بي بح ربثددل لددا بلاددصلة بحوهيددل  فدد ال ث ددا بح لايددى بحددتى ي يثددة 

  بح ربثا   ب ر بتال بحاال   بل ل يل لا ي لا بلاصلة بحوهيل ه   بح   ة

 


