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 الملخص:

من المعروف أن النسييييييج اليدوم هو من ألدم الحرف اليدوية التي أبتدعنا ا نسيييييان نهرال لحاجتا ،لو الكسيييييا ، ومع تتابع  

زمنة استطاع ا نسان تطوير أدواتا وخاماتا للوصول ،لو ما يرغب من منسوجات بتصميمات متنوعة لتفي بإحتياجاتا، العصور واأل

سي ،لو أنوال أكثر تطورال في العصر  سان تطوير األنوال اليدوية التي كانت تتمثل في النول األرضي، والنول الرأ ستطاع ا ن حيث ا

ليدوية فأصيييييييبحت تعمل بالكمبيوتر ويتناول البحث الحالي أحد هذل اانوال والذم يعرف بنول الحالي وعلو ،ثرها تطورت األنوال ا

ستوردل الباحثين خصيصا لألستفادل منا في تطبيق التجربة العملية لما لا من امكانات متعددل تتيح  الدوبي المزود بالكمبيوتر  والذم ا

 انتاج منسوجات يدوية ذات زخارف وتشكيالت متنوعا.

وهو نول يدوم بأربعة وعشرون درأة مزود بجناز دوبي متصل بالكمبيوتر، يتم تصميم العمل النسجي باستخدام برنامج متخصص   

( ويتم تنفيذ العمل النسيييجي يدويال باسييتخدام الدواسييتين المزود بنا النول ثم نصييل Weave Pointv7بتصييميم النسيييج يعرف بأسييم  

ولد تعرض  تصييميم مالبس سيييدات معاصييرة مبتكرة من القطع النسييجية المنتجة يدويا من هذا النولللندف ااسيياسييي من البحث وهو 

 .مستخدمين فينا النسيج اليدوى ( Wearable art البحث لعدد من مصممي اازيا  المنتمين بابتكار تصميمات ملبسية فنيىة 

 مشكلة البحث : 

 تتلخص مشكلة البحث في:

 سوجات اليدوية وتصميم األزيا  في عمل فني واحد ألبتكار تصميمات  محاولة الوصول ،لو مداخل متنوعة للجمع بين المن
 0ملبسية معاصرة للسيدات

  درآل المزود بالكمبيوتر والذم لم يتم  24محاولة ،يجاد حلول تقنية وتشييييييكيلية لتصييييييميم المنسييييييوجات علو نول الدوبي ذو

لنسييجيات اليدوية ، حيث لام الباحثيين باسييتيرادل بغرض اجرا  التجربة اسييتخداما من لبل في مصيير او الوطن العربي في ا
 البحثية عليا

 أهداف البحث :

  سيدات درآل المزود  24نول الدوبي ذو  مستخدمين فينا النسيج اليدوم المنسوج علي أبتكار تصميمات ملبسية معاصرة لل

 .بالكمبيوتر
   اليدوم من خالل استخدام نول الدوبي اليدوم المزود بالكمبيوتر.تحقيق مداخل فنية وتقنية جديدل في النسيج 

 أهمية البحث : 

 .اتاحة استخدام نول الدوبي اليدوم المزود بالكمبيوتر للفنانين المعاصرين في مجال النسجيات اليدوية 
   فتح مجاا جديدا في مصر لفن الملبوسات الـييييWearable artيج واألزيا  كأحد فروع ( وتعريفا للقائمين علو فنون النس

 الفنون المعاصرة.
 فروض البحث :

مما  ات نول الدوبي المزود بالكمبيوترا مكانات التشكيلية لمنسوج مستخدمين فينا تصميم مالبس مبتكرة معاصرة للسيداتامكانية 

 .قني تتيح مداخل جديدل للتشكيل الفني والت

 حدود البحث:

  سنة 35:18من عمر تطبق التجربة العملية علي السيدات 
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 استخدام نول الدوبي ذو األربع وعشرون درأل المزود بالكمبيوتر 
 منهجية البحث:

 يتبع البحث الحالي المننج الوصفي التحليلي والتجريبي.

 نتائج البحث:

   أبتكار مالبس وأزيا  فنيىةWearable art تتميز بالفرادة والحداثة ومعاصرة ألتجاهات الموضة العالمية من خالل )

تصميم خمس لطع ملبسية مبتكرة للسيدات ومكمالتنا , وأحتوت تلك المجموعة الملبسية علي ثالث فساتين وبلوزة وحقيبة 
 يد. 

 ر  والذم استوردل الباحثين خصيصا ونفذت هذل القطع الملبسية من نسيج يدوى تم نسجا علي نول الدوبي المزود بالكمبيوت
التصميمات النسجية علو الكمبيوتر باستخدام برنامج متخصص بتصميم النسيج  لنذا البحث ، وتم عمل أشكال متعددة من

 (  ما بين اشكال ورلة الشجر والقلب و الكارول والديتيجال. Weave Pointv7يعرف بأسم  

 درأة والتي تتيح تنوعات في  24تراكيب نسجية علو نول الدوبي والمكون من  انتجت عدد من القطع النسجية اليدويا  من

شكل السطح النسجي والكثافات والمالمس والخيوط مع تباين في االوان والنقشات مابين مساحات نسجية ذات لون واحد 
 واخرى متدرجة االوان.

 اضافة للمنسوجات اليدوية مثل: الشيفون وااورجنزا و تم اضافة بعض األلمشة والخامات في تنفيذ التصميمات الملبسية با
 الريش والجلد.

 اضافت تقنيات حديثة لزخرفة المالبس بوحدات ااضا ة الليدات(LED) Light-Emitting Diode  

( التي اضافت اشكال (D printing-3التي أضافت ابعاد ضوئية ولونية جديدة , و كذلك تقنية الطباعة ثالثية اابعاد 

 خرفية مجسمة.ز

 حيث احتوم البحث علي تصميم وتنفيذ منفذ النسيج  ومصمم اازيا  تحقيق ا تصال الفني والتقني بين كل من مصمم ,
 النسيج ثم تصميم و تنفيذ القطع الملبسية ومكمالتنا , فبذلك نكون لد بدأنا البحث بالخيوط ونتنينا بمنتج ملبسي فني مبتكر.
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