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 ملخص البحث     
 المي مددن ثك دددر الفنددون العااددرت بعناةدددر تةددميمية تعتمدددد رلددو التب دديط والتجريد و دددد ا ددت  الفندددانيعددد الفددن ا  ددد

ية الم ددل  بالمعلقدداح الحا طيددة بيددكي كبيددر حيددز ارتمددد رلددو عاربددة جدراندد  بالكتابدداح والعاددار  النباتيدد  وال ند دد
 ة المغطات بالطالءاح العجاجية.المتنور  والمتداالة با تادا  ااماح متنور  كالمن وجاح والبالطاح الاعبي

بدي  وتعد المعلقاح الحا طية واحدت من ث   العناةر المؤ رت بي التةمي  الداالي المعاةر لما ل ا مدن ث در كبيدر
 إ ددراء وتكامددي الفددراخ الددداالي مددن الناحيددة الجماليددة والوليفيددةض حيددز تعمددي رلددو إ ددفاء لم ددة جماليددة يتحقدد  مددن

الوليفيددة كتددوبير الاةوةددية وحجدد  جددعء مددن ال ددوء والتوكيددد رلددو طدداب  و ويددة االل ددا العديددد مددن ا  ددرا  
المكان والمعلقاح الحا طيدة مدن المن دوجاح تعتمدد بدي م دمون ا رلدو جدودت التةدمي  الن دجي والتكامدي الدوليفي 
 للن ددددديا ورناةدددددر تركيبددددد  البندددددا ي با  دددددابة للعناةدددددر اليدددددكليةض حيدددددز يتفدددددارال معدددددا  رطددددداء القدددددي  الجماليدددددة
والوليفيددة كما يعتبددر العجدداك مددن ثك ددر الاامدداح التددي تتميددع باةددا ي كيميا يددة وبيعيا يددة تميددع  رددن  يددر ض مددن 
حيددز نعومدددة  دددطح  وبريقدد  ولمعانددد  وتعددددد درجاتددد  اللونيددة وم  التطدددور العلمدددي والتكنولددوجي تمكدددن العجددداك بدددي 

مدن مل در  دطج يجدل  الميدا د با  دابة لةدالدت  و دوت تحملد  إ  ثند  مدن ا تحا  العديد مدن المجدا ح لمدا لد  
الاامدداح التددي يةددع  دمج ددا باامدداح ثارغ.ورلددو الددر   مددن التطددور بددو ةددنارة كددال مددن المعلقدداح الحا طيددة 

لوليفيدة وا الن جية والعجاجية إ  ثن  ينقة ا المعيد من التطوير وا بتكار بي الددما بين مدا لتحقيد  القدي  الجماليدة
 المميعت  ومن  نا ل رح ميكلة البحز المتم لة بي اآلتي:

 مشكلة البحث :
الدما بين اامتي العجداك والمن دوجاح بدي تةدمي  المعلقداح الحا طيدة با  دتفادت  كيفية و   ث ا ياح -

 من رناةر الفن ا  المي؟
 قاح الحا طية؟ ي الدما بين العجاك والن يا يعيد من القيمة الجمالية والوليفية للمعل -

 يهدف البحث إلى :
ا ددتحداز ةدديا اح ن ددجية عجاجيددة مبتكددرت مددن الفددن ا  ددالمي بددي تةددمي  المعلقدداح الحا طيددة لتحقيدد   -

 التكامي الجمالي والوليفي ل ا.
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