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 ـــةــــــكلمــــ

                                                   أ.د/ محمد على حسن زٌنهم

 رئٌس المؤتمر   لفنون اإلسالمٌة، ورئٌس الجمعٌة العربٌة للحضارة وا                         

د . نبذة عن ملخصات المإتمر الحمد هلل والصالة والسالم على سٌدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبع

ملخص بحث تم تحكٌمها من لجنة اساتذة متخصصٌن   193الدولى الرابع الذى تعقده الجمعٌة والذى تقدم إلٌها أكثر من 

بحثاً فقط ٌتفقون مع محاور المإتمر الخمسة  التى تتحدد فى: دراسة )البٌبة  104من دول مختلفة وقد تم اختٌار 

التكنولوجٌا المتقدمة وتطوٌر  –والفن والعمارة فى ضوء الحداثة والتعلٌم  –الهوٌة واالنتماء التراث و -المستدامة 

وكذلك اآلثار كرمز للحضارة وهوٌة األمة ( ومحصلة هذه األبحاث ترسخ لهدف الجمعٌة فى توصل المفهوم  -المنتج 

ي للحضارة اإلسالمٌة الذى ٌعكس درجة الرقى العالمى للحضارة والفنون اإلسالمٌة وتإكد على العطاء اإلنسانً والفكر

والمخزون التارٌخى والثقافً الذى أثر وتؤثر بحضارات العالم علومها وفنونها وال ٌزال إلى وقتنا الحاضر ، ٌعكس 

ذ بشكل مباشر اإلنتاج المادى فى العمارة والتجرٌد الفنى فى عالم الٌوم الذى تعلقت به قلوب األمم قبل عقولها ، ونحن إ

نقدم كتاب الملخصات مطبوع وإلكترونى ونتمنى من هللا أن ٌكون هذا المإتمر هو حلقة فً سلسلة المإتمرات العلمٌة 

الناجحة الذى قمنا بعملها إلى اآلن آملٌن أن ٌساعد فى تصحٌح المفاهٌم الثقافٌة والعلمٌة ونشر سماحة االسالم وإبراز 

والتعاٌش السلمى بٌن الشعوب بما ٌحقق سعادة البشرٌة جمعاء والمإتمر تم أوجه حضارتنا الراقٌة التى تإصل للحوار 

وجمعٌة  -ومإسسة آل مكتوم الخٌرٌة  -تنفٌذه برعاٌة كرٌمة من المنظمة العربٌة للتربٌة والعلوم الثقافٌة "اإلٌسسكو" 

العلمٌة على دعمها المتواصل  النجاة الخٌرٌة الكوٌتٌة ونقابة مصممً الفنون التطبٌقٌة والشكر الموصول والكٌانات

جامعة فى أنحاء العالم وكلٌات  191والشراكة فى المإتمر وتحكٌم األبحاث )رابطة الجامعات اإلسالمٌة والتى تضم 

جامعة بنى سوٌف( وكذلك أتقدم بالشكر إلى اإلخوة  –جامعة بنها  -جامعة دمٌاط  –الفنون التطبٌقٌة ) جامعة حلوان 

قررى المإتمر من السعودٌة "الدكتور عابض الزهرانى" واإلمارات "الدكتور سٌف الجابر" األساتذة الزمالء م

والدكتور "حسام النحاس" أمٌن المإتمر من مصر واللجان النوعٌة والمحكمٌن على دعمهم المتواصل والمشاركة فى 

لهم بالنجاح والتوفٌق وكذلك أتقدم بخالص إعداد وتنظٌم الفاعلٌات العلمٌة والثقافٌة التى تؤتى مع هذا المإتمر وتمنٌاتى 

الشكر والتقدٌر إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة على التعاون المثمر والبناء،  وال أنسى جناحى الٌمٌن والٌسار د/ رشا 

 EMP محمد على و د/ ابراهٌم بدوى على التواجد المستمر والعمل الدابم فى اإلعداد واألستاذة / دعاء صالح ومكتب

واالستقبال إلنجاح المإتمر وتحقٌق رسالة الجمعٌة راجٌن من هللا العلى القدٌر أن ٌوفقنا إلى ما ٌحب التنظٌم  على

 وٌرضى ,, إنه نعم المولى ونعم النصٌر .
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 كلمـــــــة

 أ.د/ سٌف الجابري  

                                  أستاذ بالجامعة الكندٌة باإلمارات العربٌة المتحدة

 مقرر المؤتمر

 

تشهد  األمه العربٌة تحدٌات كبٌرة فً اآلونه االخٌرة ولذلك تقدم الجمعبات االهلٌة دور اٌجابٌا ومحورٌا فً الذو 

والدفاع عن قضٌة االمه الهامة ومن هذة الجمعٌات والمإسسات الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة التً آلت 

ٌها اال الدفاع عن ثوابت االفكار الصحٌة التً تخدم قضاٌا حضارٌه وفنٌة وتحمل رسابل علً نفسها وآبً القابمٌن عل

طمانٌنة للعالم  والتصدي لألفتراءات المضللة من اصحاب االفكار الهدامة واصحاب النواٌا الضبابٌة  من خالل ما 

الفنٌة  للحضارة االسالمٌة وتجلٌه تقدمة من انشطه وافكار ومإتمرات وندوات ومعارض فنٌة تخدم القضاٌا الفكرٌة و

 بوضوح وشفافٌة  من خالل تنوع انتاجها العلمً.

ولعلنا فً هذا المإتمر الدولً الرابع والذ ٌعد حبة فً سلسة النجاحات المتتالٌة للجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون 

ا فً ابداعات معمارٌة وفنٌة االسالمٌة نكشف عن موضوعات هامة تخص تراثنا وهواٌتنا وكٌفٌة االستفادة منه

 معاصرة بؤٌادي مجموعة متمٌزة من الباحثٌن والعلماء من شتً ربوع العالم العربً .

ان وجودي  مقررا لهذا المإتمر انه لشرف لً بصفة شخصٌة بعد مشاركتً كباحث فً المإتمر الدولً السابق  

اسناد المهمة للعلماء والباحثٌن من البلدان العربٌة وعدم  وٌطٌب لً هنا ان اشكر الجمعٌة علً تنوعها عاما بعد عاما فً

استثار مصر ومجلس ادارة الجمعٌة بالمناصب وانما تولٌة واختٌار االنسب لمضوعات المإتمر وهذة لفتة كرٌمة من 

 أ.د/ ربٌس المإتمر  فله كل الشكر علً تلك اللفتة الكرٌمة  

مالء  بالتوفٌق والنجاح الباحثٌن الذي اعلم  منهم الكثٌر وزمالتهم واننً بصفة شخصٌة اعرب عن خالص امنٌاتً للز

 عن قرب واعلم قدراتهم العلمٌة وطاقاتهم االبداعٌة فً اٌصال رسابلهم من خالل ابحاثهم العلمٌة الممٌزة

الذي ال ٌدخر  كل التحٌة والتقدٌر للمشاركة الفعاله للزمالء الباحثٌن ولالمانة المإتمر واعضاء مجلس ادارة الجمعٌة

 جهدا من اجل انجاح المإتمر بكل السبل وهللا نسؤل التوفٌق .... 
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 كلمـــــــة

 أ.د/ عائض الزهرانى

 عضو مجلس إدارة الجمعٌة التارٌخٌة السعودٌة

 مقرر المؤتمر    

وانعقاد مإتمرها السنوي تتؤلق وتتؤنق سماء سٌناء بالشعاع الحضاري ) للجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة ( 

وهم الفبة النخبوٌة المثقفة من  " ، ٌإمن ) منسوبً االتحاد( الرابع المعنّون " التراث والهوٌة بٌن االبداع والتجدٌد

المفكرٌن المستنٌرٌن و العلماء النبهاء والباحثٌن المختصٌن فً تضارٌس الحضارة والفكر العربً بؤن الحضارة ، ثورة 

نسان ، ال ٌمكن أن توجد فً االستهالك والمظهر والكمالٌات ، ولٌست شكالً او لونا خاصا ، إنها جوهر تدرٌجٌة فً اإل

وحقٌقة متسامٌة ، توجد فً الرإٌة والفكر ، ودرجة التهذٌب ، وعمق اإلحساس ،والعالقات اإلنسانٌة ، واألخالقٌة ، 

ٌإكد اعضاء الجمعٌة بإبراز اشراق الجوانب الحضارٌة ، وقوة الثقافة وغناها ، والدٌن ، والفن ، و "و"نظام القٌم

االسالمٌة ، التً ساهمت فً اثراء الحضارة االنسانٌة, التً لم تكن كٌانا منفصال عن الحضارات السابقة علٌها 

والمعاصرة لها فحضارتنا نقلت مفاهٌم الحضارة من منطقة العاطفة إلى منطقة العقل مإكدٌن أن اكسٌر الحضارة تراث 

كما اشتهرت بصفة غالبة ببناء جسور حوار مع الحضارات األخرى ونشر اٌقونة ثقافة الحوار  ، إنسانً مشترك

والتحلً بجذور التسامح والتكاتف واسس التعاٌش وتقبل اآلخر، جعلهم ٌنهلون من علوم الحضارات االخرى لذلك كان 

توسع واالنتشار لذلك تنشد هذه القمة الفكرٌة، فً لقاء ) التراث لها التمٌز والتنوع والتعدد واالستقاللٌة واالستمرارٌة وال

والهوٌة( الذي ٌضم تحت قبته صفوة المتخصصٌن العاشقٌن لحضارتهم المشتغلٌن بالتارٌخ والتراث والفنون االسالمٌة 

ضارتنا العظٌمة فً وطننا الممتد من المحٌط والخلٌج وٌفتح امامهم ابواب النقاش العلمً والحوار الدافا إلبراز ح

اإلسالمٌة ذات التراث المثالً، المتسم بخصوصٌات وقٌم تبرز حضارة الخلق واإلبداع والبعث واإلحٌاء ٌروح 

االنسجام والتكامل فً حضارة منبثقة من االسالم والعروبة تتطلع بلهفة وحرص المجتمعات العربٌة من أساطٌن قمم 

ب باستعادة برٌق أمجاد حضارتنا المشرقة، لوجه اإلسالم الوسطً ، التسامحً بمدٌنة الذه  (بملتقاها الرابع  )الجمعٌة 

، التعاٌشً وإزالة التشوه عنه ، من تطرف وإرهاب، والقضاء على صوره ، وأنماطه ، وإعادة رسم مالمحها التنموٌة 

المٌة عالمٌة إنسانٌة ، والحفاظ على حاضر المنطقة وحضارتها، وتارٌخها، وتراثها، وثرواتها، وأن الحضارة اإلس

كانت شمساً مشرقة وساهمت بشكل كبٌر فً رفع التقدم والرقً واالزدهار المرتكزة على بناء الحقول المعرفٌة 

والبد من تنسٌق لتوحٌد الصفوف كتالً ومجموعات  ، والحقابب الفكرٌة وخلق الوعً الراقً ، وقٌم الحرٌة المنضبطة

المنشودة من استنهاض لهمة األمة وإنقاذها من شعار التخاذل وبث روح النهضة لمواجهة التحدٌات لتحقٌق األهداف 

الحضارٌة واإلصالح والتغٌٌر والتنوٌر ، وتغذٌة الشعور لدى األجٌال على االبداع واألفكار وغرس قٌم الفضٌلة 

م العربً من تراث لمواصلة دورها الحضاري لصناعة حاضر مشرق ورسم مستقبل زاهر, واستثمار ما ٌتمتع به العال

حضاري وامكانات ضخمة ومواقع استراتٌجٌة وتنوع اقتصادي قوي وكثافة بشرٌة لٌخرج من الهامش وٌكون فً المتن 

)) األمم التً ال تجدد ثقافتها ، وتروي  ومضة :الحضاري لٌصنع الوعً وحركة الواقع الفكري والحضاري والثقافً 

 إلهانة والخطر(( .  حضارتها، لترتقً هً األكثر ، تعرضاً ل
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 كلمـــــــة 

 النحاس الدٌن أ.د/ حسام

 جامعة دمٌاط –أستاذ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 أمٌن عام المؤتمر

 

أنه لمن دواعً سروري أن نصل الٌوم إلى نسختنا الرابعة من سلسلة مإتمراتنا الدولٌة على أرض الفٌروز ، تلك 

 من أغلى محافظات مصرنا الحبٌبة. المدٌنة الساحرة ) دهب ( والتً تعتبر

وكان دابماً وابداً أمام أعٌننا هو التؤكٌد والمحافظة على التراث والفنون األصٌلة  والفنون المتعلقة بالعمارة  ، وٌقف 

خلف هذا الحدث مجموعة كبٌرة من أعضاء الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة كل همهم الظهور بشكل 

هذه اإلحتفالٌة العلمٌة كً تحقق التواصل العلمً المإثر فً شتى أنحاء المعمورة ، وهو أحد أهم أهداف ٌلٌقدولٌاً ب

 الجمعٌة.

فً النهاٌة الٌسعنً إال أن أرحب بكل السادة الباحثٌن المشاركٌن بمإتمرنا الرابع  ولجان التحكٌم الموقرٌن ، وأخص 

تور / محمد زٌنهم ربٌس الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة بالتحٌة قابد هذه المنظومة السٌد األستاذ الدك

 متمنٌاً للجمٌع السداد والنجاح فً فاعلٌات المإتمر .

 

 وهللا الموفق والمستعان
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  كلمـــــــة

 هٌئة آل مكتوم الخٌرٌة

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

الٌات المإتمر الدولً الرابع للحضارة العربٌة والفنون اإلسالمٌة، ممثال لهٌبة ٌسعدنً أن أكون بٌنكم الٌوم فً افتتاح فع

   ..آل مكتوم الخٌرٌة باعتبارها الداعم لهذا الحدث الهام

المصرٌة األخوٌة المتٌنة التً أرسى قواعدها صاحب السمو الشٌخ خلٌفة  –هذا الدعم الذي ٌرسخ العالقات اإلماراتٌة 

ٌس دولة اإلمارات، حفظه هللا، وفخامة الربٌس عبد الفتاح السٌسً ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة، بن زاٌد آل نهٌان رب

حفظه هللا ، كما أنه ٌجسد أحد أطر التعاون المشترك بٌن البلدٌن الشقٌقٌن فً كافة المجاالت السٌاسٌة واإلقتصادٌة 

 .والثقافٌة وغٌرها

رفتها الشعوب واألمم على مر التارٌخ، هذه الحضارة العرٌقة التً إن الحضارة اإلسالمٌة من أهم الحضارات التً ع

  .انطلقت بفنونها إلى العدٌد من الدول حول العالم فشكلت جزًءا هاًما من تارٌخها وثقافة شعوبها

ا وما ٌشوبه من محاوالت مستمرة لطمس معالم هذه الحضارة العرٌقة والعبث بمقدرا ًٌ تها إال أن الواقع الذي نعٌشه حال

ٌعظم مسإولٌاتنا نحن كعرب وكمسلمٌن تجاه مضاعفة الجهود من أجل إبراز الدور الحضاري ألمتنا العربٌة 

  .واإلسالمٌة والتعرٌف بقٌمها األصٌلة التً تدعو إلى التسامح والتعاٌش السلمً مع اآلخر

اة.. نموذج متمٌز للدولة العربٌة ذات لقد ضربت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة مثاالً ٌحتذى به فً العدالة والمساو

الهوٌة اإلسالمٌة التً تحتضن مبات الثقافات والحضارات والدٌانات على أرضها لٌعٌشوا جمًٌعا فً تجانس وتعاٌش 

  .سلمً رابع

مارة وخالل المراحل المختلفة لبناء الدولة، حرصت دولة اإلمارات على تعزٌز هوٌتها العربٌة اإلسالمٌة فكان لفنون الع

والزخرفة اإلسالمٌة تواجد قوي فً مساجدها ومبانٌها الحدٌثة كما عكفت على صٌانة اآلثار والمخطوطات وحفظ القطع 

 .الفنٌة النفٌسة

لٌس هذا فحسب، بل كان اهتمامها بتحسٌن الصورة الذهنٌة العالمٌة تجاه العرب والمسلمٌن وتنظٌم العدٌد من الفعالٌات 

  ..العالمٌة الهامة إلبراز الجانب المضا للتراث اإلنسانً العربً واإلسالمً

ًٌا الفتتاح مجموعة متمٌزة من المتاحف العالمٌة الضخم ة التً من شؤنها أن تسهم فً حفظ وتستعد دولة اإلمارات حال

المقتنٌات األثرٌة وعرض فنون التراث اإلسالمً والعربً بهدف توسٌع القاعدة الجماهٌرٌة لمحبً هذه الفنون وتشجٌع 

 .الباحثٌن على تناولها فً دراساتهم

هان المبادرات المتمٌزة بحدٌثنا عن جهود دولة اإلمارات فً حفظ التارٌخ العربً والتراث اإلسالمً، ٌتبادر إلى األذ

لسمو الشٌخ حمدان بن راشد آل مكتوم نابب حاكم دبً وزٌر المالٌة، راعً هٌبة آل مكتوم الخٌرٌة وجابزة حمدان 
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الطبٌة، باعتباره أحد أهم الشخصٌات اإلماراتٌة التً أولت هذا الموضوع إهتماًما كبًٌرا، لٌس على مستوى دولة 

 .ا على المستوى العالمًاإلمارات العربٌة فحسب بل أٌضً 

لقد اهتم سمو الشٌخ حمدان بن راشد برعاٌة الحضارة العربٌة واإلسالمٌة وتعزٌز تواجدها اإلٌجابً على الصعٌد 

العالمً من خالل جهود عدٌدة منها إحٌاء الرٌاضات العربٌة التراثٌة، لٌس على مستوى الدول العربٌة فحسب بل على 

جانب إبراز الدور الهام للعقول العربٌة المبدعة فً اإلرتقاء بالحضارة اإلنسانٌة فً كافة مستوى العالم الغربً، إلى 

 .المجاالت العلمٌة والطبٌة والتعلٌمٌة والبٌبٌة

لقد أسس سمو الشٌخ حمدان بن راشد كل من المركز الثقافً اإلسالمً فً أٌرلندا وكلٌة آل مكتوم للدراسات العربٌة 

ده، ذلك بجانب دعم سموه المتواصل ألنشطة منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثقافة والعلوم واإلسالمٌة فً أسكتلن

"الٌونسكو"، تلك المإسسة األممٌة التً تولً إهتماًما كبًٌرا بحماٌة التراث العالمً العربً واإلسالمً.. وغٌر ذلك 

 .ها كلهاالكثٌر من اإلنجازات الهامة التً قد ال تسعفنً كلمتً هذه للحدٌث عن

اسمحوا لً، ومن خالل هذا المنبر، أن أنقل إلٌكم تحٌات سمو الشٌخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأمنٌاته لكم بالتوفٌق 

والنجاح والخروج من هذا المإتمر الهام بتوصٌات واقعٌة ٌمكن أن تسهم فً إحٌاء فنون الحضارة اإلسالمٌة األصٌلة 

ٌفً بمتطلبات التنمٌة المستدامة فً هذه المجتمعات وبما ٌعزز مكانة الحضارة  داخل مجتمعاتنا العربٌة المعاصرة بما

  .اإلسالمٌة والعربٌة على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والدولً

كما ٌسعدنً أن أتوجه بالشكر لكم جمًٌعا، وأخص بالشكر الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة واالستاذ الدكتور 

ة ربٌس المإتمر وكل من ساهم فً خروج هذا الحدث الهام بهذا التمٌز الملحوظ.. مع أطٌب محمد زٌنهم ربٌس الجمعٌ

 .أمنٌاتً للجمٌع بتحقٌق اإلستفادة المرجوة باذن هللا

 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
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 كلمـــــــة

 المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة " إٌسٌسكو "

 على الرسول الكرٌم  وعلى آله وصحبه أجمعٌن.الصالة والسالم 

بداٌة ٌسعدنً أن أنقل إلٌكم تحٌات معالً الدكتور/ عبد العزٌز بن عثمان التوٌجري، المدٌر العام للمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة 

هللا سبحانه وتعالى  الذي شرفنً بتمثٌل المنظمة فً هذا المإتمر، وكذلك تمنٌات معالٌه أن ٌكلل -إٌسٌسكو –والعلوم والثقافة 

 جهودكم بكل النجاح والتوفٌق.

 أما بعد،،،

ٌُحرر فً نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلنشاء  ٌُعٌن اإلنسان على زٌادة انتاجه الثقافً، و ُتعّرف الحضارة على أنها نظام اجتماعً 

ثرٌة التً صنعتها القٌم الرفٌعة، وهً واإلبداع، وترتكز الحضارة على عناصر أساسٌة أهمها المعارف العلمٌة، والشواهد األ

رأسمال مشترك بٌن جمٌع الحضارات، مهما تدرج ترتٌبها اقتصادٌاً، أو اختلف نظامها سٌاسٌاً، لذا دأبت الحضارات على تبادل 

المعالم المإثرات المختلفة فً هذٌن العنصرٌن أخذاً وعطاًء.  وقد تركت الحضارات شواهد تدل على قدرها ومكانتها بادٌة فً 

والمآثر والعلوم التً خلفها. ولعل الحضارة اإلسالمٌة واحدة من أكثر الحضارات التً تزخر بالعدٌد من الشواهد واآلثار والعلوم 

 التً أضاءت جنبات العالم شرقاً وغرباً.

خالل لجانها المتخصصة فً  إنطالقاً من الدور الذي تقوم به اإلٌسٌسكو لصون التراث اإلسالمً والحفاظ علٌه، تعمل المنظمة من

مجال التراث الحضاري على اقتراح الحلول االبتكارٌة والتً تسعى إلى تحقٌق الحماٌة المستدامة لتراثنا اإلسالمً، فقد أنشؤت 

لجنة التراث فً العالم اإلسالمً، لتكون بمثابة وجهة العمل اإلسالمً المشترك لبحث مشاكل التراث اإلسالمً المادي وغٌر 

ادي، وتسعى هذه اللجنة من خالل لجان علمٌة فرعٌة أكثر تخصصاً لصٌاغة المقترحات والحلول لرفعها للجهات المختصة الم

المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة. وحرصاً من اإلٌسٌسكو على حماٌة التراث الحضاري اإلسالمً فً القدس الشرٌف، فقد شكلت 

كتابة تقارٌر حول االعتداءات اإلسرابٌلٌة على المسجد األقصى ومحٌطه، وتسعى هذه المنظمة لجنة الخبراء اآلثارٌٌن المكلفٌن ب

اللجنة إلى رصد كل االنتهاكات واالعتداءات االسرابٌلٌة على المسجد األقصى الشرٌف، والعمل على توثٌقها وكشفها من خالل 

 رفعها إلى جمٌع الهٌبات والمإسسات ذات الصلة بمجال التراث.

رفع كفاءة األطر البشرٌة من المقومات األساسٌة للنهوض بمجال حماٌة التراث الثقافً فً العالم اإلسالمً للدول وال شك أن 

األعضاء، لذا تحرص اإلٌسٌسكو من خالل خطط عملها الثالثٌة ومتوسطة المدى وبرمجتها السنوٌة على خلق مجال أوسع لتكوٌن 

وذلك من خالل دورات تدرٌبٌة وورش عمل على الصعٌدٌن الوطنً واإلقلٌمً، كما  الكفاءات العاملة فً مجال التراث اإلسالمً،

واألبحاث والمعارف األثرٌة وذلك   تسعى اإلٌسٌسكو إلى دعم الدراسات العلمٌة المتخصصة، بحثاً عن الجدٌد فً مجال الترمٌم

 من خالل المإتمرات ونشر الدراسات العلمٌة المتخصصة فً مجال التراث.

هاٌة هذه الكلمة أجدد الشكر لحضراتكم والتقدٌر للجهود التً تبذلها الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة، آمالً أن وفً ن

 ٌخرج مإتمركم هذا بكل خٌر تؤمله فٌكم الدول اإلسالمٌة.

والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته



 

 

n 

 

 دكتور جابر عٌد الوندة

 ل الحضاريمدٌر عام الجمعٌة الكوٌتٌة للتواص

 نائب مدٌر عام جمعٌة النجاة الخٌرٌة

 

نتقدم بعظٌم الشكر ووافر اإلمتنان للقابمٌن على الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة الذٌن أتاحوا لنا الفرصة 

مل المشترك لتقدٌم واجب الشكر والعرفان على متانة العالقات وقوة الشراكة التً امتدت ألربع سنوات قمنا خاللها بالع

 بٌن الجمعٌة الكوٌتٌة للتواصل الحضاري وجمعٌتكم الموقرة.

لقد كنا على مدار السنوات األربع نموذًجا رابًعا فً الشراكة حٌث تم تدعٌم جسور التواصل الحضاري بٌن الجانبٌن، 

ً والثقافً المشترك، مما ساهم وتفعٌل الجانب البحثً والعلمً، والحوار القابم على االحترام المتبادل، والتفاعل اإلنسان

 فً ترسٌخ قٌم الحوار بٌن جمٌعتنا وجمعٌتكم الموقرة، وبناء عالقات قوٌة على كافة المستوٌات.

إن هذه العالقات المتبادلة بٌن الجانبٌن أثمرت عن رعاٌة الجمعٌة الكوٌتٌة للتواصل الحضاري وجمعٌة النجاة الخٌرٌة 

الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة، إٌماًنا منها بالرسالة العظٌمة التً تقوم بها للمإتمرات األربع التً أقامتها 

جمعٌتكم الموقرة فً نشر ثقافة التعاٌش السلمً بٌن الشعوب، ودورها على المستوى األقلٌمً والعالمً فً ترسٌخ قٌم 

 الحوار المشترك بٌن الشعوب كافة.

العربٌة مناسبًة سنوًٌة نتطلع إلٌها جمٌعاً لننهل من المعٌن الثقافً الذي ال ٌنضب،  لقد أصبح المإتمر السنوي للجمعٌة

ونناقش القضاٌا الحضارٌة ذات االهتمام المشترك، وندعم قٌم الحوار والتواصل بٌن أبناء الشعوب والحضارات 

 المختلفة.

إلسالمٌة الذٌن قدموا وبذلوا كل غاٍل ونفٌس من كلمة شكر وتقدٌر نهدٌها للسادة فً الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون ا

أجل تحقٌق هذه اإلنجازات واألعمال الرابدة فً مجال التواصل الحضاري، حتى تبوأت الجمعٌة المكانة الالبقة بها 

 كؤحد المراكز العلمٌة والمشاعل الحضارٌة التً تضًء الطرٌق للكثٌر من الكٌانات العلمٌة والثقافٌة المماثلة.

كان شرًفا لنا أن نكون أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة، وأحد المحكمٌن لقد 

بمجلتها الغراء التً نالت شرف أعلى التنصنٌفات العلمٌة، وحافظت على مستواها المتقدم علمٌا وثقافٌا بما تحمله من 

 ة وهً الحضارة اإلسالمٌةفكر راٍق، وفن رفٌع مستمد من أسمى الحضارات البشرٌ

للسادة فً الجمعٌة ….. كلمة حب وتقدٌر وتحٌة وفاء وإخالص تمألها المحبة والصداقة واالحترام من القلب إلى القلب

 العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة.
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 كلمـــــــة

 دكتور مصمم إستشاري / حلمً الشنوانى

 نقٌب مصممً الفنون التطبٌقٌة

 

سرورنا كنقابة مصممً الفنون التطبٌقٌة ان تكون راعٌاً  للمإتمر الدولً الرابع للجمعٌة  إنه لمن دواعً

 " التراث والهوٌة ) بٌن اإلبداع والتجدٌد ("العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة   

فً  والجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة قد حققت فً مإتمراتها الثالث السابقة نجاحاً ملحوظاص

كٌفٌة إلقاء الضوء والكشف عن مدى أهمٌة الحضارة والفنون االسالمٌة بعلومها وفنونها ومدى عطابها 

اإلنسانً لمصممً الفنون التطبٌقٌة عبر العصور المختلفة ، فً غبداع المنتجات الفنٌة فً كل تخصصات 

التصوٌر والصباغة والمعادن النقابة بشعبها من تصمٌم داخلً وأثاث إلى الزجاج والخزف إلى الطباعة و

 والتصمٌم الصناعً والنسٌج إلى أخره .

مما جعل النقابة تتمٌز وتنفرد بتخصصاتها بٌن سابر النقابات الفنٌة ، وما أمدت به المصممٌن من مفردات 

من ساهمت فً تشكٌل وجدانهم وابداعاتهم العلمٌة والفنٌة ، والنقابة تقوم بدورها الرابد فً رعاٌة ابنابها 

 المصممٌن الباحثٌن والمبدعٌن المشاركٌن بهذا المحفل العالمً الكبٌر .

فً مجال التصمٌم وفنونه وتشارك فً رعاٌة  ولذلك رأت النقابة أن تكون بجوار تلك الكٌانات العلمٌة الكبرى

ً أبحاث هذا المإتمر الذي تتمنى النقابة النجاح والوفٌق والخروج بؤفكار علمٌة وفنٌة مصورة ومصاغة ف

ودراسات بنٌت على أفكار منشودة وأحالم قابمة وبنهج فنً لهوٌة مصرٌة حدٌثة ٌستفٌد بها سابر العضاء 

 ألفكار وتقنٌات قابلة للتنفٌذ وتعود بالخٌر والنفع على مصرنا الحبٌبة .

ٌة والقابمٌن علٌها وفً الختام تتمنى نقابة مصممً الفنون التطبٌقٌة للجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالم

 ومإتمرها الدولً النجاح والتوفٌق .
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 كلمـــــــة

 أ.د/ إسماعٌل شاهٌن

 أمٌن عام رابطة الجامعات االسالمٌة

 

الحمد هلل رب العالمٌن / والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن ، سٌدنا محمد وعلى إله واصحابه ومن إهتدى بهدٌهم 

 إلى ٌوم الدٌن وبعد...

ك إن اي أمة من األمم تعتز بتراثها وتارٌخها وحضارتها ، إذ أن هذا التراث ٌشكل هوٌة األمة وٌحدد مكانتها بٌن وال ش

األمم ، وكانت األمة اإلسالمٌة منذ فجر التارٌخ حاملة لواء الحضارة والفنون والعمارة ، فمن أرض الرساالت السماوٌة 

إلى كل بقاع العالم ٌنشرون اإلسالم ، وٌدعون إلى ن هللا علٌهم إنطلقت وفود المسلمٌن منذ عصر الصحابة رضوا

تٌن الفارسٌة والرومانٌة رٌالسالم ومنذ الحروب التً كانت سابدة آنذاك بٌن االمم ، كما هو الشؤن بٌن كل من األمبراطو

، فجاء االسالم ودعا إلى  حٌث كانت كل أمة تحاول اإلستحواذ ) او احتالل  ( الدول الصغرى لتبنً لنفسها مجداً مزٌفاً 

ونشر العلم بٌن األمم بل وتطفل علماإه بترجمة العلوم جمٌعها إلى اللغات نبذ هذه الحروب ودعا إلى السالم واألمن 

األخرى لتوطن االمم األجنبٌة وتساهم فً حضارتها ، كما أن المسلمٌن استفادوا من حضارات وفنون العالم اآلخر عن 

 طرٌق الترجمة .

ا ساهم االسالم والمسلمون فً األمم ، وكان تراث المسلمٌن فً كل العصور وفً مختلف العلوم شاهداً على هوٌة وهكذ

المسلمٌن وابداعهم وجهدهم فً التجدٌد واالبتكار ، حتى تمكنوا من نشر ثقافتهم وحضارتهم وابداعاتهم فً كل األمم 

 وفً كل أوطان العالم القدٌم والمعاصر على السواء .

 وهللا من وراء القصد وهو ٌهدي إلى سواء العمل
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كلمـــــــة
 أ.د/ ماجد عبد التواب القمري

 رئٌس جامعة كفر الشٌخ

محافظ جنوب سٌناء، أساتذة الجامعات المصرٌة والعالمٌة، والحضور الممٌز من  -معالً السٌد اللواء/ خالد فودة 

 والنقابات والجمعٌة العلمٌة". –رابطة الجامعات اإلسالمٌة  – آل مكتوم –ممثلٌن الكٌانات المختلفة " اإلسٌسكو 

إنه لمن دواعً اإلعتزاز أن ٌقام المإتمر الدولً الرابع للجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة فً مدٌنة الفٌروز 

 أرض سٌناء والتً تحوي أجمل شواطا مصر وآثارها.

اإلبداع والتجدٌد" وٌسعى هذا المإتمر الى تعزٌز القٌم التراثٌة واإلبداعٌة والمإتمر تحت عنوان " التراث والهوٌة بٌن 

والحضارٌة وتؤكٌد قٌم التسامح والتعاٌش لتحقٌق السلم االجتماعً وتنمٌة العالقات الدولٌة وااللتقاء الحضاري والتقدم 

 بدع.والتجدٌد فً الفكر للبعد عن الصراعات العالمٌة، والعمل على بناء إنسان سوي م

واستطاع الفن عموماً، والمعماري منه خصوصاً باعتباره ممثال للمستوى اإلبداعً والجمالً لدى اإلنسان، الى تحقٌق -

 التواصل والتفاعل الحضاري من خالل خلق حوار فنً حضاري متمٌز.

ات والحضارات عن فال ٌستطٌع احد أن ٌنكر الدور الرابع للحضارة اإلسالمٌة فً إٌجاد تواصل وحوار بٌن الثقاف

طرٌق تؤثٌر الفنون اإلسالمٌة فً الفنون األوروبٌة لذا فإن العمل على إحٌاء التراث الثقافً للعمارة والفنون التراثٌة 

 اإلسالمٌة ٌعد نموذجاً لإلرتقاء بالفكر والفن اإلنسانً المعاصر.

لوم والمعرفة وكان لها أثرها المباشر فً الحضور الكرٌم إن إسهامات الحضارة اإلسالمٌة التً شملت جمٌع فنون الع

العالم كله، كما أن تعالٌم الدٌن اإلسالمً الصحٌح هً من خلق فً فترة سابقة عصراً ذهبٌاً للحضارة اإلسالمٌة قابماً 

 على األخالق والتً هً جوهر وأساس أي حضارة، وهً سر بقابها عبر التارخ واألجٌال.

بة للجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة على الدور الممٌز فً إقامة ثالث وختاماً أود أن أقدم خالص التهن

 الغردقة وأخٌرا المإتمر الرابع بمدٌنة "دهب". –األقصر  –مإتمرات سابقة فً مدن مصر الغالٌة؛ شرم الشٌخ 

 وكلها مإتمرات مإثرة فنٌاً وفكرٌاً ومعمارٌاً وتراثٌاً فً البحث العلمً.

سادة الداعمٌن لهذا المإتمر الممٌز وإستضافته فً محافظة جنوب الوادي، والسادة القابمٌن على تنظٌم كما أشكر ال

 المإتمر.

 وكٌل كلٌة اآلداب _ جامعة كفر الشٌخ، وعضو مجلس إدارة الجمعٌة. –وأخص بالشكر الدكتور/ ولٌد شوقً البحٌري 

 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
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كلمـــــــة

 / مٌسون قطبأ.د

 جامعة حلوان -عمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 

أرض الفٌروز بسٌناء الحبٌبة ، تقٌم  –على أرض مصر ، مهد الحضارة والمعرفة وواحة الثقافة والفنون وبمدٌنة دهب 

لك المإتمر الذى الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة مإتمرها الرابع ) الهوٌة والتراث بٌن اإلبداع والتجدٌد( ذ

له أهمٌة كبرى فى خدمة المجتمعات العربٌة فى مجال الحفاظ على التراث وإبداعات تعود بالنفع على الكٌانات العلمٌة 

الكبرى التى تساهم بالرعاٌة والمشاركة بهذا المإتمر الذى تتمنى له كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان النجاح والتوفٌق 

ئ واألسس الحضارٌة وتوصٌل اإلشعاعات واإلبداعات الفنٌة والمعرفٌة التى تحاول الجمعٌة ومن أجل نشر المباد

الوصول إلى كل أبناء األمة العربٌة ، ولذا ٌسعد الكلٌة أن تكون ضمن الرعاة العلمٌٌن والمحكمٌن ألبحاث المإتمر، 

لجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة والتً حتى ٌتحقق الرسالة العلمٌة السلٌمة لنشر ثقافة الفن والعلم وتشجٌعاً ل

كان لها أكبر األثر فى شتى المجاالت العلمٌة والفنٌة التى تهتم باإلبداع والحفاظ على التراث وكذلك دورها الهام فى  

ولها  مجال البحث العلمى الجاد والهادف فى جوانب الحضارة والفنون حٌث أقامت ثالث مإتمرات هامة فى هذا المجال

العدٌد من األنشطة الفنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة حضرها العدٌد من العلماء والباحثٌن المتخصصٌن الفنانٌن من كل 

الكٌانات العلمٌة داخل مصر وخارجها من العالم العربى وأٌضاً بعض العلماء والفنانٌن المهتمٌن والمتخصصٌن من 

 شطة وأثنوا علٌها,,بعض الدول األوروبٌة الذٌن باركوا هذه األن

 والكلٌة تتمنى النجاح والتوفٌق لهذا المإتمر وللسادة العاملٌن على إخراجه فى صورة متقدمة . 

 

 وفقكم هللا وجزاكم على فعل الخٌر ..
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 كلمـــــــة 

 أ.د/ حاتم إدرٌس

 جامعة دمٌاط -عمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 

، بهدف إلى التعرٌف بالحضارة العربٌة 2012فنون اإلسالمٌة بالقاهرة عام أشهرت الجمعٌة العربٌة للحضارة وال

واإلسالمٌة والدفاع عنها من خالل شتى المجاالت الفنٌة، والعلمٌة واإلعالمٌة. كما أنها ترحب بآراء ومالحظات، 

 مها فً أداء رسالتها.جوانبها، مما ٌدع ومقترحات كافة المهتمٌن بالحضارة العربٌة والفنون اإلسالمٌـــة بكـــل

 

على مستوى المإتمرات  -اتسمت بالثقة والثبات -وفً هذا اإلطار الزمنً البسٌط تمكنت الجمعٌة من تحقٌق قفزات 

والندوات والنشر العلمً، والتواجد اإلعالمً. حٌث شاركت بفاعلٌة فً رعاٌة مإتمرات كلٌات ومعاهد الفنون 

 بمجلة "العمارة والفنون".  التطبٌقٌة، كما أَْثرت النشر العلمً

 . أ.د/ محمد على زٌنهمكل هذا وأكثر بقٌادة علمٌة حكٌمة واعٌة لمجلس محترم برباسة 

وتوالت مإتمرات الجمعٌة الدولٌة الناجحة بشكل سنوي، حٌث بدأت بقوة وبرعاٌة معالً ربٌس الوزراء بالمإتمر 

بشرم الشٌخ، ثم المإتمر  والحضاري بٌن األصالة والمعاصرة" بعنوان "التراث الثقافً 2012الدولً األول فً أكتوبر 

(، تاله المإتمر الثالث للجمعٌة 2011-"التؤثٌرات المتبادلة بٌن الحضارات اإلنسانٌة" )األقصر  الثانى بعنوان:

ث والهوٌة "الترا(. وهاهو المإتمر الدولً الرابع بعنوان 2012-)الغردقة“ الحضارة وبناء اإلنسان المبدع“ بعنوان:

بمدٌنة دهب. وهذا مما ٌإكد التزام الجمعٌة وحرصها الدابم على نشر الوعً بالحضارة  )بٌن اإلبداع والتجدٌد("

 والفنون.

فإلى مزٌد من التقدم والرقً من أجل رفعة العلوم والفنون، ولخٌر مصرنا الغالٌة، وأمتنا العربٌة واإلسالمٌة، والعالم 

 أجمع.

 

 ،،وهللا ولً التوفٌق
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 كلمـــــــة 

 أ. د / عبد المؤمن شمس الدٌن القرنفٌلى

 جامعة بنها -عمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 

 ان الدور الثقافى والتنوٌرى الذي تقوم به الجمعٌة العربٌه للحضارة والفنون االسالمٌة 

لهوٌة والموروث الثقافى والحضارى ومجلس إدارتها الموقر فى الحفاظ على ا أ.د/ محمد زٌنهمبرباسة الفنان المصمم 

لعالمنا العربى من خالل الفعالٌات المختلفه من إصدارات ثقافٌه تخصصٌه وعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل 

والمإتمرات العلمٌة الدولٌة ومن بٌنها هذا المإتمر الدولى الرابع تحت عنوان التراث والهوٌة بٌن اإلبداع والتجدٌد . 

وٌشرف كلٌة الفنون التطبٌقٌة ببنها أن تكون أحد شركاء الجمعٌة فى دعم هذا المحفل العلمى إلى جانب والذى ٌسعد 

  .الهٌبات والمإسسات والكٌانات التعلٌمٌة واألكادٌمٌة

 

 كل األمنٌات الطٌبه للسادة المنظمٌن والداعمٌن والمشاركٌن.

 



 

 

u 

 

كلمـــــــة
 أ.د / تامر عبد اللطٌف

 جامعة بنً سوٌف -د كلٌة الفنون التطبٌقٌة عمٌ

تستطٌع كلٌة الفنون التطبٌقٌة ان تكون قاطرة للتنمٌة فً اى مكان تتواجد فٌه نظرا لتنوع تخصصاتها والتى تخدم 

اإلنسان فً كافة نواحى الحٌاة ، حٌث ٌمكن للمصممٌن من خرٌجً الكلٌة ان ٌرتقوا بحٌاة الناس من خالل اإلبتكار 

ر لكل ما ٌمكن لإلنسان ان ٌستخدمه فً حٌاته الٌومٌة من ملبس ومسكن واثاث ، ودٌكور الخ ، مع اضفاء والتطوٌ

 النزعة الفنٌة والجمالٌة علٌه.

وهو ما تهدف كلٌة الفنون التطبٌقٌة بجامعة بنً سوٌف الٌه ، فتواجد الكلٌة فً اقلٌم الصعٌد ككلٌة ولٌدة فً هذا القطاع 

على جذب المواهب الشابة من أبناء الصعٌد الراغبون فً تعلم الفنون التطبٌقٌة ، وبالتالً سوف  سوف ٌمكنها من العمل

 ٌمكنها من تخرٌج مصممٌن من أبناء الصعٌد ٌمكنهم خدمة المجتمع واالرتقاء بكل منتجاته التى ٌستخدمها قاطنوه.

فً ترتٌب كلٌات   ٤الكلٌة الحكومٌة رقم  لتصبح ٢ٕٔٓوقد أنشؤت كلٌة الفنون التطبٌقة بجامعة بنً سوٌف فً عام 

 الفنون التطبٌقٌة فً مصر

وكان إنشاإها نظراً لحاجة أقلٌم الصعٌد الماسة لمصممٌن فً كافة المجاالت التى تخدم متطلبات الصناعة والتجارة بها  

تمام بكافة القطاعات التً توفر والتً تنمو وتتطور كل ٌوم خاصة بعد اهتمام القٌادة السٌاسٌة بتنمٌة اقلٌم الصعٌد واأله

 فرص العمل بها.

ولذلك فإن كلٌة الفنون التطبٌقٌة تهتم بتخرٌج مصممٌن فً أربعة من التخصصات التً تخدم المتطلبات التصمٌمٌة 

ة والتقنٌة للمإسسات الصناعٌة واإلنتاجٌة من خالل تزوٌد الطالب بؤسس المعرفة الفنٌة والعلمٌة والهندسٌة والتكنولوجٌ

 والمهارات التطبٌقٌة ومتطلبات التصمٌم واإلنتاج والخدمات فً مجاالت التخصص التالٌة :

 التصمٌم الداخلً واألثاث.

 التصمٌم الصناعً.

  طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز.

 الغزل والنسٌج والترٌكو.

اعضاء هٌبة التدرٌس المتمٌزٌن ، وتوفٌر كافة  وتسعى كلٌة الفنون التطبٌقٌة دابما الى تدعٌم الكلٌة بالخبرات العالٌة من

 االمكانات الحدٌثة التى تضمن جودة العملٌة التعلٌمٌة ، وتحقق متطلبات االعتماد

وٌسعد الكلٌة هنا بداٌة تعاون مثمر مع الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة فً نطاق االهتمام بالفنون العربٌة 

اهتمامات كل اقسام الكلٌة كفنون مغذٌة للفنون التطبٌقٌة ، وذلك من خالل الرعاٌة األكادٌمٌة  واإلسالمٌة والتً تدخل فً

 بٌن اإلبداع والتجدٌد(. -لفعالٌات مإتمر )التراث والهوٌة 

 مع خالص تمنٌاتنا بدوام التوفٌق
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 المؤتمر الدولي الرابع

 للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية

 "( بين اإلبداع والتجديد التراث والهوية ) "

 " " دهب -  4102أكتوبر 47 -42

والحضارة اإلسالمٌة  هتمام بفروع الثقافةاإلإنطالقاً من دور الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة فى 

بؤدابها وفنونها وتارٌخها والتؤكٌد على إظهار سماحه اإلسالم وفنونه. ٌقام المإتمر الدولً  الرابع لتحقٌق أهداف 

الجمعٌة  بتكوٌن تراث علمى ٌظهر فكر وثقافة العالم اإلسالمى بجوانبه المعرفٌة واإلنسانٌة وتؤثٌره على الغرب 

 إعالء روحو ٌم السامٌة لحضارة الدول العربٌةن الفنون وحضارات  المتعددة وٌظهر القوٌبٌن التؤثٌر والتؤثر بٌ ،

 التؤخً والفكر العلمً وتطوٌر االفكار بٌن الكٌانات العلمٌة بجمٌع الدول العربٌة. 

 -تمهيد:

ضارٌة فً ، وعنوان اعتزازها بذاتٌتها الح لطالما كان تراث األمم ركٌزة أساسٌة من ركائز هوٌتها الثقافٌة

تارٌخها وحاضرها ، ولطالما كان التراث الثقافً لألمم منبعاً لإللهام ومصدًرا حٌوٌا لإلبداع المعاصر ٌنهل منه 

، وتتحول هً ذاتها  فنانوها ومفكروها وفالسفتها ، لتؤخذ اإلبداعات الجدٌدة موقعها فً خارطة التراث الثقافً

 حضورها فً الساحة الثقافٌة العالمٌة. تراثاً ٌربط  حاضر األمة بماضٌها ، وٌعزز 

فكٌف ٌمكن إعادة اإلعتبار لمفهوم التراث بحٌث ٌتسع لكافة مجاالت المعرفة حتى ٌحقق ذاته بما له من أسس 

ومقومات تكاد تكون مسلوبة ومسكوتاً عنه فى دوائر المعرفة بما ٌحقق الهوٌة الثقافٌة وتراث االمم المعرفً 

بالفن والعمارة واآلثار اإلسالمٌة فى الوقت العالمى قبل العربً ت للنظر تزاٌد األهتمام ومن الالفوالحضاري ،  

الحاضر، واإلقبال على دراسته وشكلت قصور األندلسٌٌن والعمارة المملوكٌة والعثمانٌة وما تبقى من تؤثٌرات 

مى والتارٌخى والفنى، المغول فً بعض الدول األوروبٌة فى مجال العمارة والفنون موضوعات للبحث العل

ؤثرها بحضارة وتراث وهوٌة مبحثاً هاماً فً كل المراكز المعنٌة بالتراث والحضارة العربٌة وتؤثٌرها وتوأصبح 

النظرٌة  اإلبداعٌة و والمإتمر الرابع ٌدعو العلماء والباحثٌن للمشاركة ببحوث جادة تغطى الجوانباآلخر . 

لفكرى لٌواكب العصر من خالل المنهج ا الفن ومتطلباته المعرفٌة المتعددةالحضارة والتراث و قع اولوالتطبٌقٌة 

 والثقافً والحضاري.

 

 :أهداف المؤتمر

مجموعة من التحدٌات والفكر بقصد التوصل إلى ، التراث وتطوٌر الدراسات المعنٌة بقضاٌا الفن  .0

 .التنمٌة الثقافٌة المعاصرةبإعتباره موضوع ومحور مهم فى  الثقافى  والحضاري

التؤكٌد على القٌم التراثٌة المحلٌة وخصائصها ، واالستفادة منها فً تجارب معمارٌة وفنٌة ممٌزة  .4

 للمجتمعات العربٌة .

واألكادٌمٌات المإسسات العلمٌة  مع إلى مجموعة من النتائج والتوصٌات ٌمكن تحقٌقها صلالتو .3

، لكى ٌستفٌد منه العالم المتحضر  واألوروبٌة العربٌةبالدول  المعنٌة بالتراث والحضارة الثقافٌة

 . ثقافٌاَ ومعرفٌاً بٌننا وبٌن اآلخر نحن اآلن فً أشد اإلحتٌاج الٌه من ذي َقبل وٌحقق اتصاالً 
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 محاور المؤتمر :

 المدينة العربية في أعمار البيئة المستدامة ودورها المحور األول :

 أنماط معمارٌة ممٌزة بالمجتمعات العربٌة واألوروبٌة.أثر البٌئة فً تشكٌل  .1

 فً تطوٌر الذات لتحقٌق الغاٌات الفنٌة .والحلول الذكٌة دور البٌئة المستدامة  .2

 . عمارة البٌئة واإلستفادة منها فً تعزٌز اإلبداع .3

 المنهجٌات والسٌاسات واإلستراتٌجٌات لتحقٌق بٌئة مستدامة بفكر معاصر. .4

 التراثٌة ودورهم االقتصادي فً تحقٌق التنمٌة المستدامة. اآلثار والسٌاحة .5

 انعكاس الهوٌة فً التخطٌط الحضري والتصمٌم المعماري. .6

 كؤداة لحماٌة البٌئة " دورها ومتطلبات نجاحها " .اعادة استغالل وتوظٌف الخامات البٌئٌة  .7

 

 التراث " هوية وإنتماء " () المحور الثانى : 

 الهوٌة الذاتٌة فً ضوء التراث والثقافة المعاصرة لتحقٌق االنجازات فً المجتمعات العربٌة.  -1

 دور المنظمات العربٌة و االسالمٌة فً الحفاظ على التراث وتؤكٌد الهوٌة. -2

 أنماط التراث الشعبً والقٌم االنسانٌة والوطنٌة.  -3

 . لحضارات فً ضوء النظرٌات اللسانٌةوحوار ا تفعٌل قٌم المواطنة واالنتماء والتعاٌش السلمً -4

 الهوٌة واالزدواجٌة اللغوٌة )الفصحى والعامٌة( والتراث المادي والال مادي. -5

 . التراث كمبعث لفنون الطفل -6

 األدب القصصً والشعري ألدباء العرب . -7

 تجلٌات العبقرٌة الجمالٌة والهندسٌة عند العلماء العرب والمسلمٌن وغٌرهم. -8

 

 الفن والعمارة بين الحداثة والتقليدية  :المحور الثالث 

 الحرف التراثٌة والتقلٌدٌة وتلبٌة احتٌاجات المجتمعات العربٌة . .1

 التنمٌة المستدامة مابٌن الفنون البصرٌة و العلوم الطبٌعٌة والعلوم االنسانٌة. .2

 دور الفن فً تعزٌز ثقافة التقارب والتعارف بٌن الشعوب. .3

 واثرها على العمارة والفنون التقلٌدٌة . المتغٌرات التقنٌة الحدٌثة .4

 الدٌن واثره فً الصٌاغات المعمارٌة لدور العبادة . .5

 لمجتمع.ودورها فً التنسٌق الحضاري واإلرتقاء باالفنون االتشكٌلٌة  .6

 تراث المبانً التقلٌدٌة فً محٌط متغٌر.  .7
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 التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المنتج . -المحور الرابع :

 الفنون الرقمٌة ما بٌن الموروثات الثقافٌة  والقضاٌا المعاصرة. تٌارات 1

 .التنوع الثقافً فً العصر الرقمً ووسائل االتصاالت الحدٌثة  2

 نمٌة المستدامة وتعزٌز التنافسٌة " االتجاهات والفرص".التكنولوجٌة فً التمستقبل  3

 آفاق اإلبداع التكنولوجً والقٌمة المضافة لتطور المنتج. 4

 .النانو تكنولوجى فً تطوٌر المنتجدور  5

 

 اآلثار رمز الحضارة وهوية األُمة -: المحور الخامس

تطبٌقات التكنولوجٌا المتقدمة والتنمٌة المستدامة فى مجال ترمٌم وصٌانة االثار والمنشآت االثرٌة والتراثٌة  -0

 واآلثار المتحفٌة.

 .المخطوط العربً وأوجه االختالف مع المخطوط غٌر العربً -2

 القوانٌن والمواثٌق المنظمة ألعمال ترمٌم وصٌانة االثار بٌن النظرٌة والتطبٌق. -3

 النقوش والكتابات الموجودة فى المواقع األثرٌة والتراثٌة. -4

 الخط العربً الرقمنة والمعالجة اآللٌة بٌن التجرٌب والتغرٌب . -5

 .اعادة تؤهٌل المنشات التراثٌة بما ٌتناسب مع استخداماتها المعاصرة -6

 

 قواعد قبول الورقة البحثية : 

ى مإتمر أو جهة أخري بؤ أو نشره ٌشترط فى البحث المقدم أن ٌكون أصلٌاً وجدٌداً ولم ٌسبق تقدٌمه .1

ٌه مع التحدٌد الدقٌق للموضوع واألصالة العلمٌة والمنهجٌة الواضحة لوموثقاً بما هو متعارف ع

 فى صلب البحث ، ولٌس على شكل قائمة بٌلوغرافٌةوالتوثٌق الكامل للمراجع والمصادر فى مواقعها 

 

 معلنة والمدرجة فى ورقة المإتمر ال أن ٌقع البحث ضمن واحد من المحاور .2

 

) باللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة معاً ( والملخص ال ٌزٌد عن صفحة واحدة  ٌرسل ملخص البحث  .3

، على ان   9/2018/ 15اٌته فً موعد غ ، والرد على الملخص1/9/2018فقط فى موعد أقصاه 

 تسدد الرسوم مع الموافقة على الملخص.

 

سم  2.5والهوامش  ( ،A4 29.7×21  )، ومقاس الصفحة Wordٌرسل الملخص بصٌغة ملف   .4
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للجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسبلمٌة الرابعالمإتمر الدولى   
"بداع والتجدٌد التراث والهوٌة بٌن اإل"   
دهبمدٌنة  – 2018 –أكتوبر  24-27  

 برنامج الجلسة االفتتاحٌة

 عصرا   4الً الساعة  3من الساعة   2018أكتوبر   24 ائع الجلسة االفتتاحٌة األربعاءوق

نًالسبلم الوط  

 القرأن الكرٌم

3000- 4000 
 عصرا  

 الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسبلمٌة 

 كلمة منظمة األٌسٌسكو

 كلمة هٌئة أل  مكتوم الخٌرٌة                                                           

  كلمة جمعٌة النجاة الخٌرٌة

نقٌب مصممً الفنون التطبٌقٌة كلمة  

 كلمة األمٌن العام لرابطة الجامعات اإلسبلمٌة

رئٌس المإتمر كلمة  

محافظ جنوب سٌناء   اللواء/ خالد فودة معالً  كلمة  

 تسلٌم الدروع الً الرعاة والضٌوؾ                                                               

 

 

 الجلسة االولى     

الجلسة رئٌس  مقرري الجلسة  

 أ0د/ أحمد سالمان أ0د/ محمد عبد الهادي أ0د/ محمد بن علً السكاكر

 1القاعة                   24/10/2018مساءا                     الٌوم األول/ األربعاء   7:      5    -التوقٌت  :

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

Egypt Fayoum Dr. Amany Amer ahmed 
The polotsky

,
s standard theory of the 

second tense: A critical look 
10  

 مصر
المعهد القومً 
 لآلثار والمعاٌرة

 أ0د/ إٌمان محمد عثمان
 د/ دالٌا على عبد العال السٌد

دور تكنولوجٌا النانو فى حماٌة مقتنٌات المنسوجات 
 دراسة تجرٌبٌة استقصائٌة –االثرٌة من التبقع 

20  

 بنها مصر
م0د/ إٌمان ٌسري مصطفً 

 المٌهً
االستفادة من مظاهر رمضان البصرٌة التراثٌة البتكار 

 تصمٌمات مبلبس متعددة معاصرة لشهررمضان
30  

 السعودٌة
كلٌة التصمٌم 

 –والعمارة 
 جامعة جازان

 م0د/ عزة جمال البرى أحمد
 م0د / مروة محمود جبلل محمد

للرموز التراثٌة بسٌـوة فى االستفادة من القٌم الجمالٌة 
 تصمٌم معلقات مطبوعة لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة

40  

 دمٌاط مصر
 أ0د/ ؼادة محمد محمد الصٌاد
 م0م/ مٌاده مجدي خلٌل البلبٌسً
 م0م/ رانٌا رشاد توكل جعفر

جمالٌات الصخور الرسوبٌة كمصدر لتصمٌم المعلقات 
 النسجٌة المنفذة باسلوب الجوببلن

50  

 السعودٌة
ٌة التصمٌم كل

 –والعمارة 
 جامعة جازان

 أ0م0د/ فادٌة محمد هشام زكرٌا
فلسفة القط العسٌري ودور المرأة فى توظٌؾ الموروث 
الثقافً الفنً لتنمٌة الحرؾ وآثره على االرتقاء بالمعلقات 

 النسجٌة والتسوٌق السٌاحً
60  

 د/ لوال محمد جابر سالم حلوان مصر
ه التؤثٌروالتؤثربالفن جاودي  " : دراسه تحلٌلٌه ألوج
 االسبلمً

70  

Algeria 

Baji 

Mukhtar 

University - 

Annaba 

Dr. Meriem Redjem 

The architecture of the mosque in Algeria 

between the identity of islamic civilization 

and contemporary developments. 
80  

Egypt Ain Shams 
Assist. Prof. Dr/ Nahed 

Papa 

Arabic Calligraphy and the Cosmos for 

Contemporary Textile Designs Using 

Computer Aided Design (CAD) 

90  
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 القاهرة مصر
 ا0د/ هالة عفٌفى
 ا/ خالد جاد نصر

تطور تكنولوجٌا الحجر الصناعى بالمبانً التارٌخٌة 
 بالقاهرة ودراسة تحلٌلٌة تطبٌقا على مبنى مشٌخة االزهر

100  

 مصر
درب  

 اإلسكندرٌة
 أ0د/ وائل رافت محمود
 أ0م0د/ أنور مهران

البٌئات التراثٌة بٌن الواقع و المؤمول دراسة تحلٌلٌة 
 لمدٌنة ببلط اإلسبلمٌة بالواحات الداخله

110  

 السعودٌة
 -كلٌة التصامٌم 

 جدة
  120 الجنادرٌة" تجربة رائدة لحفظ التراث وتؤصٌل الهوٌة " أ0د/ ودٌعة بنت عبدهللا بوكر

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الثانٌة

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

 أ0د/ اسماعٌل شاهٌن أ0د/ جابر عٌد الونده أ0د/ هدى دروٌش

2القاعة                    24/10/2018مساءا                     الٌوم األول/ األربعاء   7:      5    -التوقٌت  :  

هدالجامعة/المع الدولة  م اسم البحث اسم الباحث 

 المنٌا مصر
ا0د/ أمل محمد محمود محمد 

 أبوزٌد
دور الخامات  المستخدمة فً توظٌؾ الخط العربً بالفن 

 للحفاظ على هوٌته "دراسة تقوٌمٌة
10  

 د/ حمودة احمد إسماعٌل الزقازٌق مصر
تفعٌل قٌم المواطنة واالنتماء والتعاٌش السلمى بٌن 

 الحضارات
20  

انحلو مصر  أ0م0د/ راوٌة عبدالحمٌد شافع 
 البنٌة التحتٌة للمدن اإلسبلمٌة فى األندلس
 مدٌنة قرطبة أنموذجا 000 دراسة تارٌخٌة

30  

 الباحثة/ رٌهام عواد سلٌمان الزقازٌق مصر
التسامح والتعاٌش السلمى فى فى اإلسبلم ودوره فى بناء 

 المجتمعات
40  

دبً -الكندٌة  اإلمارات لجابريد/ سٌؾ بن راشد ا   
تفعٌل قٌم المواطنة واإلنتماء والتعاٌش السلمً وحوار 

 الحضارات فً ضوء النظرٌات اللسانٌة
50  

 عٌن شمس مصر
د/ شٌماء محمد عبد الرافع شرؾ 

 الدٌن
األحادٌث النبوٌة والحكم والكتابات المقتبسة من القرآن 

 م1501-1370على العمائر التٌمورٌة)
60  

 ابد/ طارق عبد الوه العرٌش مصر
 )الفصحى والعامٌة( الهوٌة واالزدواجٌة اللؽوٌة

 والتراث المادي والبل مادي
70  

 أ0د/ محمد على عبد الحفٌظ األزهر مصر
ضافات جدٌدة علً أعمال األمٌر عبد الرحمن كتخدا إ

 بالجامع األزهر فً ضوء الوثائق والحفائر الجدٌدة
80  

  90 إلنسانى فً األدٌان ضرورة عصرٌةالحوار ا الباحثة/ مٌادة ثروت الصؽٌر الزقازٌق مصر

  100 التراث والهوٌة اإلسبلمٌة بٌن األصالة والتجدٌد أ0د/ هدى عبد الحمٌد زكى األزهر مصر

  110 الهوٌة الذاتٌة ودورها فى نهضة األمة عند محمد إقبال الباحث/ وجدى عبد القادر محمد الزقازٌق مصر

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الثالثة

 رئٌس الجلسة ري الجلسةمقر

 أ0د/ حلمً الشنوانً أ0د/ عائدة جوخرشة أ0د/ ُمخلد قِبل الحرٌص

3القاعة                    24/10/2018مساءا                     الٌوم األول/ األربعاء   7:      5    -التوقٌت  :  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

رةابن زه المؽرب   10 العمارة المؽربٌة باألندلس د/ أحمد الشاٌخً 

 م0د/ أحمد كمال الدٌن رضوان دمٌاط مصر
التصمٌم المعمارى المستدام بٌن الهوٌة العربٌة 

 واإلتجاهات المعاصرة
20  

/ إسبلم على عز العربد أكادٌمٌة الفنون مصر   30 التحـطٌب كؤحد مبلمح الهوٌة فى السٌنما المصرٌة 

 حلوان مصر
أنصار محمد عوض هللاأ0د/   

 أ0م0د/ رحمة علً علً الدٌن
تؤصٌل الموروث الثقافً المحلً والعالمً كمنطلق 

 تشكٌلً فً مجال األشؽال الفنٌة
40  

 الباحثة/ اٌمان محمد الحوتً حلوان مصر
دور العمارة البٌئٌة المستدامة فً التصمٌم الداخلً 

 للمنتجعات السٌاحٌة
50  

Egypt Damietta 
Assist. Dr/ Kheloud 

Ahmed Amen El Abd 

Study the physical forces of nature to find 

an alphabet of design to control the 

human body energy and increase its 

adaptation to the modern life 

60  

 حلوان مصر
أ0د/ دعاء منصور ابو المعاطى 

 محمد
دة صٌاؼة المدرسة السرٌالٌة كمدخل لبلفادة فً اعا

 اللوحة المطبوعة
70  
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 حلوان مصر
 أ0م0د/ رشا محمد حسن

 م0د/ مروة عبدهللا محمد حمزاوي
تؤثٌر التصمٌم التفاعلً على الفكر المعماري لزجاج 

 العمارة المعاصرة
80  

 م0د/ زهٌرة ابراهٌم محمد ابراهٌم اإلسكندرٌة مصر
الطبعة الفنٌة العربٌة المستحدثة بٌن آصالة الهوٌة 

 األسلوبوتحرر 
90  

سلطنة 
 عمان

 د/ لإي علً الجبوري نزوى
دراسة فً استراتٌجٌات التصمٌم المعماري الحدٌث 

 للتراث
100  

 حلوان مصر
 أ0م0د/ هند خلؾ مرسى محمد
 م0د/ أسامة عبد الرحمن

المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى 
 القدٌم كمدخل لئلفادة فى تصمٌم المشؽولة المعدنٌة

110  

 اإلسكندرٌة مصر
م0د/ ٌاسمٌن محمود حمدى زكى 

 جبر
رإٌة مستحدثة لدور الفراغ وكٌفٌة توظٌفة للخروج عن 

 المؤلوؾ فى العمل الفنى المطبوع
120  

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الرابعة

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

مٌسون قطب أ0د/ أ0د/ عبد العزٌز بن راشد الَسَنٌدي أ0د/ وائل رأفت  

1القاعة                   25/10/2018صباحا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس   11:      9    -التوقٌت  :  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

 بنً سوٌؾ مصر
ا0م0د/ احمد محمد صفى الدٌن 

 محمد زكرٌا

ة فً اثر استخدام الراتنج الصناعً مع الخامات المختلف
استحداث نماذج ؼٌر نمطٌة من االثاث وعناصر التصمٌم 

 الداخلً
10  

 سنت محمد سعٌد أبوشالب /دم0 المنصورة مصر
تؤثٌر التكنولوجٌا على تطوٌر التصمٌم الداخلى للحٌزات 

 المتحفٌة
20  

 م0د/ خلود خالد احمد التجمع الخامس مصر
أستخدام العناصر التآمٌنٌة فى التصمٌم الجرافٌكى 

 بوعات التجارٌةللمط
30  

 أ0م0د/ دالٌا سامً ثابت حلوان مصر
فلسفه الفن االسبلمً المعاصر وانعكاسها علً الهوٌه فً 

"دراسة تطبٌقٌة لتصمٌم  تصمٌم مبانً الشقق الفندقٌه
 مبانً للشقق الفندقٌة بمشروع فً مدٌنة الؽردقة"

40  

 المنصورة مصر
الباحثة/ دعاء محمد محمد عبد 

 الحمٌد
 ٌئة واالستفادة منها فً تعزٌز اإلبداععمارة الب

 (االستفادة من علم الفلك فً البناء التكوٌنً للعمل الفنً)
50  

 د/ رانٌا عبد المنعم عبلم حلوان مصر
تقنٌة الكمبٌوترجرافٌك وسٌط تصمٌمً البداع نسجٌات فنٌة 

 مطبوعة
60  

 مصر
 السعودٌة

 حلوان
 جازان

أ0م0د/ سلوى ٌوسؾ عبد 
 الباري

عبد الجواد عٌسً أ0م0د/ سناء  

تصمٌم الظبلل و الخزؾ ودورهما فً المعالجات الحرارٌة 

 والثراء التشكٌلً للواجهات و الفراؼات الداخلٌة
70  

 الباحث/ شوقً عزت هولندا هولندا
األمثال الشعبٌة العربٌة كوسائط للتعبٌر الفنً للفنان العربً 

 المعاصر
80  

 مصر
 

 بنها
أ0م0د/ ؼادة محمد فتحً 

 المسلمً

انعكاس القٌم الروحٌة الفٌضٌة للزخارؾ اإلسبلمٌة كمصدر 

 للطاقة االٌجابٌة فً الحٌز الفراؼً
90  

 أ0د/ محمد عبد السبلم العجمً األزهر مصر
الهوٌة وإشكالٌة االزدواجٌة اللؽوٌة )الفصحى والعامٌة(  

 رإٌة تربوٌة
100  

 بنها مصر
 م0د/ منً إبراهٌم عبد الرحٌم

 م0د/ شٌماء صبلح صادق

خل تطبٌقى بإستخدام فن الكوالج لتعزٌز التراث فى مد
 اإلعبلن السٌاحى

110  

 بنها مصر
م0د/ نٌفٌن محمد حسن محمد 

 عبدالعزٌز
استخدام تصمٌمات كارتونٌه لشخصٌات المشاهٌر فى 

 الفواصل االعبلنٌه للتنوٌه عن العمل الفنى
120  

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الخامسة

الجلسة رئٌس مقرري الجلسة  

 أ0د/ شمس الدٌن القرنفٌلً أ0د/ ولٌد شوقً أ0د/ سلوى رشدي

2القاعة                   25/10/2018صباحا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس   11:      9    -التوقٌت  :  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

دم0د/ إسبلم رأفت محم كفر الشٌخ مصر  
القٌم الحٌوٌة للعناصر الجمالٌة والهندسٌة فً المبانً 

 التراثٌة
10  
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 حلوان مصر
أ0م0د/ أمجد محمد حسنى عبد 

 الحلٌم
 تحلٌل الطرز كمصدر لمعلومات التصمٌم

 (تجارب تطبٌقٌة)
20  

  30 جوانب السوق الجمالٌة المدفوعة فً تصمٌم المنتجات م0د/ أمنٌة صبلح الدٌن حلوان مصر

 إٌمان مصطفى عبد الحمٌد /0دأ0م حلوان مصر
سٌمولوجٌا تصمٌم وإنتاج الصوره الصادمه بٌن التطور 

 التقنى والوظٌفى فى المٌدٌا الحدٌثه
40  

 أ0د/ جابر عٌد الونده الكوٌت الكوٌت
دراسة  -موقؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة من االستدامة البٌئٌة 

 تحلٌلة علمٌة
50  

 م0د/ رشا أحمد نبٌل محمد حلوان مصر
ٌا التقنٌات البصرٌة وأثرها علً تطور الجدارٌات تكنولوج

 المعاصرة
60  

 د/ رٌهام عمران حلوان مصر
األكواب الخزفٌة المصنعة ٌدوٌا لتؤكٌد الهوٌة فً برامج 

 التلٌفزٌون الحوارٌة
70  

 د/ سهام فتحً شكلً حلوان مصر
استراتٌجٌه تسوٌق المنتج الحرفً وتؤثٌر ذلك فً مجال 

 السٌاحه
80  

0م0د/ سهام عبد العزٌز حامدأ حلوان مصر  
األبعاد التشكٌلٌة و المفاهٌمٌة لفن البورترٌه المعاصر 

 كمدخل لتؤكٌد الهوٌة الثقافٌة
90  

 م0د/ ماهر علً عبد الحفٌظ دمٌاط مصر
دور النحت البارز فً حفظ تراث الخط العربً وإثراء 

 التشكٌل الجمالً لفنونه المعاصرة
100  

  110 تٌار طبلب الفن والتصمٌماخ م0م/ مروة متولً حلوان مصر

 حلوان مصر
 أ0م0د/ ولٌد إبراهٌم حسن

 م0د/ شٌماء أسامه عبد الحمٌد

 منهجٌة مقترحة لئلستفادة بعلم البٌوجٌومتري فً التصمٌم
–"تطبٌقا  على المنشات المعدنٌة والخزؾ المعماري 

 دراسة بٌنٌة"
120  

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة السادسة

 رئٌس الجلسة ةمقرري الجلس

 أ0د/ محمد زٌنهم أ0د/ عائض الزهرانً ا0د/ شادٌة الدسوقً

3القاعة                   25/10/2018صباحا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس   11:      9    -التوقٌت  :  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

 حلوان مصر
عبد الوهاب  أ0م0د/ ابتسام محمد
 خمٌس

الرمــزٌة فً الفن الشعبً واستخدامها فً تصمٌم الفراغ 
 الداخلً فً اطار احٌاء القٌم والعادات المتوارثة

10  

  20 خزانة تامكروت للمخطوطات بالمؽرب: كنز تراثً مؽمور د/ المهدي الؽالً إبن زهرة المؽرب

 طنطا مصر
أ0د/ تفٌده محمد إبراهٌم عبد 

 الجواد
ر التً تهدد سبلمة التراث المعماري بدلتا رصد للمخاط

 المحلة الكبرى إنموذجا النٌل
30  

 مصر
 أكادٌمٌة الشروق

 بنها

 أ0م0د/ خالد فاروق السندٌونً

 أ0م0د/ ؼادة محمد المسلمً

تؤثٌر انترنت االشٌاء على تصمٌم المنتجات الصناعٌة 
 الخاصة بالرعاٌة الصحٌة: دراسة مسحٌة شاملة

40  

 أ0د/ علً أحمد الطاٌش القاهرة مصر
الكوابٌل )الحرمدانات( فً جامع قرطبة باألندلس وأثرها 

 على العمارة فً مصر االسبلمٌة
50  

 د0م/ عماد عثمان مصطفى محمد األزهر مصر
المدٌنة الذكٌة واالستدامة البٌئٌة000التقابل اللفظً والترادؾ 

 العمرانً
60  

 م0د/ فاطمة احمد محمد حسٌن بنً سوٌؾ مصر
اٌٌر التصمٌمٌة إلعادة توظٌؾ المبانى التراثٌة لتحقٌق المع

 مبدأ اإلستدامة
 (دراسة حالة مجموعة الؽورى)

70  

 د/ محمد حسن إبراهٌم عبد هللا القاهرة مصر
التكوٌنات التشكٌلٌة والمعمارٌة ودورها فى التنسٌق 

 الحضارى
80  

  90 رهــا فى استدامـــة البرانـــــدنظرٌــة المتعــــة ودو م0د/ نانسى عبدهللا محمد فخرى بنها مصر

 التجمع الخامس مصر
 أ م د /نها فخرى عبد السبلم
 م /هشام عبدالحلٌم السٌد على
 مصمم/محمد حسن عامر

  100 تصمٌم أثاث إدارى عالمى مصرى الهوٌة

  110 السن كبار دور التكنولوجٌا القابلة لئلرتداء فً رعاٌة م0د/ نهلة حسن على حسٌن بنها مصر

 أ0م0د/ هانً خلٌل الفران النجاح الوطنٌة فلسطٌن
أهمٌة دور التصمٌم الداخلً فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة 

 للفضاء الداخلً
120  

 منــــاقـــــشــــــــات



ee 
 

 الجلسة السابعة

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

 أ0د/ فتحً عبد الوهاب أ0د/ عبد العزٌز بن سلٌمان الُمقبل أ0د/ علً أحمد الطاٌش

1القاعة                   25/10/2018ظهرا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس   2:      12   -وقٌت  :الت  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

 م0د/ اسماعٌل عبلل المدٌة الجزائر
مقومات الجذب السٌاحً فً الجزائر ودورها فً التنمٌة 

 المستدامة
10  

ازٌقالزق مصر  
الباحثة/ أمنٌة محمد أبو العطا 

 سالم
رابطة العالم اإلسبلمى ودورها فى الحفاظ على هوٌة 

 األقلٌات المسلمة فً شرق آسٌا
20  

  30 التصمٌم كعامل تنموي للثقافة والفنون البصرٌة د/ الشٌماء محمد أبو الؽٌط التجمع الخامس مصر

 حلوان مصر
 أ0م0د/ رشا محمد علً حسن

بدوىد0م/ إبراهٌم   
تصمٌم وإنتاج نوعٌة جدٌدة من الزجاج األوبال بخامات 

 محلٌة لقباب مسجد الفتاح العلٌم
40  

 حلوان مصر
م0م/ شٌرٌن السعٌد السٌد 

 العرنوس
مدي تؤثٌر التطور الرقمً للتصمٌم البارامتري علً تصمٌم 

 الوحدات المعمارٌة الخزفٌة
50  

لنانو وأثرها علً منتج األثاثتقنٌة ا م0د/ شٌماء عبد الستار مهران حلوان مصر  60  

 ا0د/ عبٌر عبد هللا شعبان جوهر المنوفٌة مصر
مفهوم إعادة التدوٌر لؤلفضل بٌن االبداع والتقنٌة "رإى 

 تشكٌلٌة لمخلفات انتاج البورسلٌن"
70  

 م0د/عزة عثمان ابراهٌم بكر دمٌاط مصر

الجمال والتشكٌل فً الجدارٌات الزجاجٌة المستوحاة من 
 اإلفرٌقٌةالفنون 

تطبٌقا  على جدارٌة قصر الرئٌس بجزٌرة " بٌوكو" بؽٌنٌا 
 االستوائٌة

80  

  90 التصمٌم الصناعً فً ضوء التصمٌم المتكامل م0د/ مجدولٌن السٌد حسانٌن بنها مصر

 مصر
المعهد العالً للفنون 

 التطبٌقٌة
 السادس من اكتوبر

لجتها تكنولوجٌااالستفادة من مخلفات الزجاج ومعا م0د/ مروة أحمد صادق  100  

 حلوان مصر
 أ0م0د/ منى محمود شمس الدٌن

 م0د/ شٌماء أسامة
  110 التحلٌل الموفولوجً كمدخل هام لعملٌة تصمٌم الخزؾ

 كفر الشٌخ مصر
 أ0د/ ولٌد شوقً البحٌري

 د/ روضة البحٌري
  م1157هـ/ ( 552) قبة ومئذنة سٌدي معاذ

 3أثر رقم "دراسة آثارٌة معمارٌة"
120  

ــــشــــــــاتمنــــاقـ  

 الجلسة الثامنة

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

محمد عبد الحفٌظأ0د/   أ0د/ حاتم إدرٌس أ0د/ ودٌعة بنت عبدهللا بوكر 

2القاعة                   25/10/2018ظهرا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس   2:      12   -التوقٌت  :  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

 مصر
 حلوان

أكتوبر 6  
 ا0م0د/ اٌمان محمد أنٌس
 م0د/ ســناجـق إبــراهــٌم

 فلسفه التؤثٌر الصـوفى على ســمات التصــمٌم
 )اختٌار فكر جبلل الدٌن الرومى نموذجا(

10  

 حلوان مصر
أ0م0د/ رشا عبد المنعم أحمد 

 إبراهٌم
ٌة سانتجٌو دي كاتدرائٌات وكنائس طرق الحج لكاتدرائ

 كومبوستٌبل
20  

 حلوان مصر
 أ0د/ رقٌــة عبده محمود السٌد
 د/ منال عبد الحمٌد شلتوت

التراث المعماري وسٌط جمالً لتعزٌز لؽة االنتماء عند 
 الطفل

30  

 م0د/ سماح نبٌل أحمد عبد السبلم اإلسكندرٌة مصر
الطابع التراثى والفنى للطرق الٌدوٌة لتصنٌع الورق صدٌق 

 البٌئة
40  

 حلوان مصر
 أ0د/ سمٌة محمد عبدالمجٌد
 أ0د/ انصار محمد عوض هللا

  50 فن النسٌج الٌدوي كؤحد مجاالت التنمٌة البشرٌة المستدامة

 أ0د/ شادٌة الدسوقً عبد العزٌز القاهرة مصر
مذهبو المصاحؾ وتوقٌعاتهم علً مصاحؾ متمٌزة من 

 م 19 - 18هـ /  13- 12القرنٌن 
60  

 حلوان مصر
ماء اسماعٌل اسماعٌل م0د/ شٌ

 محمد عامر
تحسٌن األداء الوظٌفً ألقمشة فوط المطابخ باستخدام 

 خامة المودال
70  

 م0د/ محمود أحمد محمود نافـع بنها مصر
أثر الموجات الكهرومؽناطٌسٌة على تصمٌم منتجات 

التصمٌم الصناعى فى ضوء تكنولوجٌا علوم االستشعار 
 عن بعد

80  



ff 
 

 حلوان مصر
د محمود علىم0د/ منى محمو  

 م0د/ شرٌؾ محمود عبد السمٌع 

تحسٌن إدراك المقرر التعلٌمً بتطبٌق إستخدام الطباعه 
 ثبلثٌه األبعاد

90  

 م0د/ نهى على رضوان سلطان بنً سوٌؾ مصر
التراث و الهوٌة كمبعث لتنمٌة المهارات االبداعٌة لطبلب 
 قسم تصمٌم طباعة المنسوجات بكلٌة الفنون التطبٌقٌة

100  

نهاب مصر  م0د/ نٌفٌن فاروق حسٌن 
مدخل إلثراء  -لسجاجٌد جوردٌز -العناصر التشكٌلٌة 

 تصمٌمات الموكٌت المطبوع
110  

 بدر مصر
ا0م0د/ هبة هللا عثمان عبد الرحٌم 

 ذهنً

التعاون مع المإسسات الفنٌة كإسترتٌجٌة لرفع الجوانب 
 الجمالٌة للمشارٌع السكنٌة للدولة

( ت مجمع دار مصر بمدٌنة )دراسة حالة لتجمٌل جدارٌا
 (الشروق

120  

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة التاسعة

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

 أ0د/ تامر عبد اللطٌؾ أ0د/ أمل أبو زٌد أ0د/ تفٌدة عبد الجواد

3القاعة                   25/10/2018ظهرا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس   2:      12   -التوقٌت  :  

 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

Egypt Badr Dr/ Ahmed M Romouzy 
Impact of Disruptive Innovation on 

Identity & Lifestyle of Muslims 
10  

 م0د/ إبتهاج حافظ الدرٌدى التجمع الخامس مصر
زٌة تنمٌة التفكٌر ما وراء المعرفى بإستخدام الدالالت الرم

 فى الفكرة اإلعبلنٌة
20  

 م0م/ آٌات خلؾ كمال السٌد هندسة  األزهر مصر
التطور التكنولوجً للمبانً السكنٌة ودورها فً توفٌر 

 الطاقة
30  

 م0د/ رٌهام محمد فهٌم الجندي بنها مصر
توظٌؾ فن اإلنفوجرافٌك المتحرك فً اإلعبلن على مواقع 

 التواصل اإلجتماعً
40  

 حلوان مصر
د المقصود عبد م/ سالً عب

 الهادي مبارك
تؤثٌر الخط العربً كمفردة جمالٌة فً تصمٌم الحلً 

 المعاصر
50  

 البترا األردن
أ0م0د/ عائدة حسٌن أحمد 

 جوخرشة
دمج الحرؾ العربً مع الصورة الرقمٌة ودوره فً 

 اإلخراج الجرافٌكً  ــ  تجارب ونتائج
60  

 حلوان مصر
أ0م0د/ مروة عبد اللطٌؾ المهدي 

 خفاجً
المحتوى البصري لمشاهد العنؾ فً الفٌلم السٌنمائً 

 وتؤثٌرها على المجتمع
70  

أكتوبر 6 مصر  م0د/ نجبلء عـزت أحمد محمود 
دراسة تقنٌات األثاث المنطبق فً الحضارة المصرٌة 

 القدٌمة و توظٌفها لتصمٌم أثاث معاصر
80  

 أ0م0د/ نـرمٌـن أحمـد صبـرى هبلل حلوان مصر
ودوره فى إضفاء  "Calligraffiti" فن الكالٌجرافٌتى

 الهوٌة للتصمٌم الداخلى واألثاث المعاصر
90  

 مصر

المعهد العالً للفنون 
التطبٌقٌة بؤكادٌمٌه 
القاهره للعلوم و 

بالتجمع الخامس الفنون  

 م0د / هالة صابر عبد المقصود
سٌكولوجٌه اللون و دالالته التعبٌرٌه فى الحضارات 

 تناؼم اللونى فى التصمٌم الفنىاإلنسانٌه و تؤثٌره على ال
100  

 بنها مصر
م0د/ هبة محمد عكاشة أبو الكمال 

 محمد الصاٌػ
دور طباعة المنسوجات فى استراتٌجٌة الدولة لدعم رٌادة 

 األعمال والمشروعات الصؽٌرة
110  

  120 تحقٌق التكامل بٌن تصمٌم المنتج وتصمٌم الخدمة أ0م0د/ وسام أنسى إبراهٌم بدر مصر

ــشــــــــاتمنــــاقـــ  

 الجلسة العاشرة

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

 أ0د/ سٌؾ الجابري أ0د/ ولٌد شوقً أ0د/ ؼادة الصٌاد

 التوقٌت  :-   4    :  6 ظهرا                     الٌوم الثانً/ الخمٌس  2018/10/25                  القاعة 1

حثاسم الب اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة  م 

 حلوان مصر
 ا0د/ حسام الدٌن فاروق النحاس
 أ0م0د/ عبل عبد اللطٌؾ صباح

 م0م/ مً احمد فادي
  10 اعتبارات تصمٌم الدرابزٌن الزجاجً فً العمارة

 المنٌا مصر
م0د/ رحاب محمد عبد المنعم 

 محمد
المتؽٌرات التقنٌة الحدٌثة وأثرها على التصوٌر الجدارى 

(رٌبىةدراسة وصفٌة تج) بالفرٌسكو  
20  

 مصر
 الجزٌرة معهد

  العالً
  30 العمارة الرقمٌة وأثرها على التعلٌم الهندسً المعماري م0د/ شٌماء عبد المجٌد إبراهٌم



gg 
 

 أ0د/ عبد الؽنى عبد الفتاح زهرة األزهر مصر
منظمة التعاون اإلسبلمى ودورها فى الحفاظ على تراث 

 وهوٌة األمة
40  

 مصر
 حلوان
 دمٌاط

 

لدٌن حسونةأ0د/ عمرو جمال ا  
 أ0د0م/ نجبلء محمد طعٌمة
 م/ أمانى السعٌد الدسوقى

معاٌٌر الربط الذهنى بٌن تصمٌم األزٌاء والهوٌة المصرٌة 
 وفقا  التجاهات الموضة العالمٌة

50  

  60 تؤثٌر الدٌانة الٌهودٌة على عمارة المعابد فً مصر م0د/ ؼادة إبراهٌم محمد  مصر

 بنها مصر
فتاح أ0م0د/ ؼادة شاكر عبد ال

 عفٌفً
االستفادة من جمالٌات الخط العربً إلثراء التٌشرتات 

 المطبوعة بفن التٌبوؼرافٌا
70  

 مصر
 حلوان
 حلوان

 التجمع الخامس

 أ0د/ محمد حازم فتح هللا
 م0د/ محمود فرٌد محمود
 م0م/ ٌارا مصطفى الفخرانً

 معالجة عضوٌة لتجرٌدٌة الحرؾ العربً
 (رإٌة تشكٌلٌة معاصرة)

80  

لقاهرةا مصر  
محمد الهادي عبد محمد/ د0أ  

مٌخائٌل شنودة راندا/ د0م  
الوقائٌة الصٌانة سبل و العمرانى للتراث المهددة االخطار  90  

اهرةالق مصر  م0م/ نجاح مهدي محمد مصطفى 
األحجار الكرٌمة فً ضوء كتابات اإلمبراطور المؽولً 

-1014هانگٌرى" )چهانگٌر المعروفة بـ "تزك چ
 م(1627-1605هـ/1037

100  

  110 التعاٌش السلمً قٌمة حضارٌة مشتركة بٌن الدٌانات الثبلثة أ0د/ هدى محمود دروٌش الزقازٌق مصر

 حلوان مصر
 م/ ولٌد عٌد

0د/ حسام النحاسأ  
تؤثٌر القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة لؤلضاءة على عناصر 

 التصمٌم الداخلى
120  

 منــــاقـــــشــــــــات

 الجلسة الحادٌة عشر

 رئٌس الجلسة مقرري الجلسة

 أ0د/ حسام النحاس أ0د/ رحاب الهٌبٌري أ0د/ عبد الؽنى عبد الفتاح زهرة
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 م اسم البحث اسم الباحث الجامعة/المعهد الدولة

 الملك عبد العزٌز السعودٌة
 أ0م0د/ الهام فتحً عبد العزٌز

حسن العمري الباحثة/ نوره  
شعبً رإٌة تصمٌمٌة لجمالٌات الكلؾ المستوحاة من التراث ال

 لمنطقة الباحة وتوظٌفها بالتصمٌم على نموذج القٌاس
10  

 أ0م0د/ دٌنا فكرى جمال إبراهٌم حلوان مصر
تصمٌم األثاث بٌن إرث الحرؾ الٌدوٌة وآفاق التجدٌد 

 والمعاصرة
20  

محمد سعٌد أبوشال دٌنا /دم0 اسكندرٌة مصر  
إعادة تؤهٌل المبانً التراثٌة بتطبٌقات التكنولوجٌا المتقدمة 
والتنمٌة المستدامة فً العمارة الداخلٌة " تطبٌقا  على 

 مدٌنة االسكندرٌة "
30  

 ا0م0د/ رٌهام محمد بهاء الدٌن  حلوان مصر
الزجاج والتنكولوجٌا الحدٌثه ودورهم فى تطور الؽبلؾ 

 الخارجى ألثراء العمارة الحركٌه
40  

 عٌن شمس مصر
ا0د/ سلوي أحمد محمود 

 رشدي
 نً " فن الفخار "الحفاظ علً التراث الف

 مدخل ثقافً للتقارب بٌن الشعوب العربٌة
50  

 بنً سوٌؾ مصر
م0د/ عزة محمد محمد 

 الحلوانً
 استنباط تصمٌمات نسجٌة باستخدام نظرٌة فن

 )واب اب( ال 
60  

 م0د/ مها السٌد محمد رمضان التجمع الخامس مصر
دور التصمٌم الداخلى فً تؤصٌل الهوٌة فى المنشؤت 

 مدٌنة دهب -دراسة حالة  - عاصرةالسٌاحٌة الم
70  

أكتوبر 6 مصر  أ0م0د/ مها محمود إبراهٌم 
علم األعصاب والتصمٌم الداخلً: نحو منهجٌة إلستخدام 

 علم األعصاب فً العمارة الداخلٌة
80  

 التجمع الخامس مصر
أ0م0د/ نها فخرى عبد السبلم 

 إبراهٌم
ٌة دورتصمٌم أثاث مصرى الهوٌة بمراكز المإتمرات الدول

 فى تنمٌة السٌاحة
90  

 م0د/ هبـه همـام عـلى شـرٌـؾ دمٌاط مصر
 علم التشكل ومحاكاة الطبٌعة كؤساس فى العمارة البٌئٌة

 (امثلة من العمارة البٌئٌة العربٌة واالوروبٌة) 
100  

 حلوان مصر
 أ0د/ وائل محمد جلٌل محمد 
 أ0م0د/ ولٌد إبراهٌم حسن

الواجهات المعدنٌة دور هندسة العوامل البشرٌة فً تصمٌم 
 التفاعلٌة

110  

 التجمع الخامس مصر
د/ وائل محمد كامل السٌد 

 عفٌفً
معطٌات الطابع المصرى القدٌم لواجهات مراكز طب 
 األسرة فى األقصر فً ضوء آلٌات العمارة الذكٌة

120  

 منــــاقـــــشــــــــات

 اســـــــــــتراحـــــــــــــــــــــــــــــة

امٌة والتوصٌاتالجلسة الخت  

مساءا                                       الٌوم الثانى                                             القاعة الرئٌسٌة 10:      8    -التوقٌت  :  

 توزٌع شهادات المشاركة فً المإتمر 



 محتوٌات ملخصات المؤتمر الدولً الرابع
 الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة

 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسٌة

 مصر
 رص٤ْٔ ك٢ ٝاعزخذآٜب اُشؼج٢ اُلٖ ك٢ اُشٓض٣خ

 ٝاُؼبداد اُو٤ْ اؽ٤بء اطبس ك٢ اُذاخ٢ِ اُلشاؽ

 أُزٞاسصخ

 اُٞٛبة ػجذ ٓؾٔذ اثزغبّأ.ّ.د/ 

       خ٤ٔظ
1.  

 مصر
 اُذالالد ثبعزخذاّ أُؼشك٠ ٝساء ٓب اُزل٤ٌش ر٤ٔ٘خ

اإلػال٤ٗخ اُلٌشح ك٠ اُشٓض٣خ  
اُذس٣ذٟ ؽبكع اثزٜبط/ د.ّ  2.  

ثبألٗذُظ أُـشث٤خ اُؼٔبسح المغرب اُشب٣خ٢ أؽٔذد/    3.  

 مصر
 ػ٠ِ أصشح ٝ اُضوبك٢ ُِٔٞسٝس اُلِغل٤خ اُشإ٣خ

 اُل٘بٕ ٝ اُش٢ٔ٤ ػٞض ُِل٘بٕ اُل٤٘خ اُزغشثخ

أُؼط٢ ػجذ صبُؼ  

اُؾبسط ػجذ ؽٔذ١ أؽٔذ/ د.ّ  4.  

 مصر
 اُزٞػ٤خ ك٠ أُزؾشًخ اُشعّٞ اعزخذاّ كبػ٤ِخ

اُج٤ئ٠ ٝاإلسشبد  
اُغ٤ذ ؽٔٞدح ع٤ذ أؽٔذ/ د.ّ  5.  

 مصر
 اُؼشث٤خ ا٣ُٜٞخ ث٤ٖ أُغزذاّ أُؼٔبسٟ اُزص٤ْٔ

أُؼبصشح دٝاإلرغبٛب  
سضٞإ اُذ٣ٖ ًٔبٍ أؽٔذ/ د.ّ  6.  

 مصر
 الخامات مع الصناعً الراتنج استخدام اثر

 من نمطٌة غٌر نماذج استحداث فً المختلفة
الداخلً التصمٌم وعناصر االثاث  

 الدٌن صفى محمد احمد /د.م.ا
زكرٌا محمد  

7.  

 مصر
 ك٢ ٝاُٜ٘ذع٤خ اُغٔب٤ُخ ُِؼ٘بصش اُؾ٣ٞ٤خ اُو٤ْ

اُزشاص٤خ أُجب٢ٗ  
ٓؾٔذ سأكذ اعالّ/ د.ّ  8.  

المصرٌة السٌنما فى الهوٌة مالمح كأحد التحـطٌب مصر العرب عز على إسالم /د   9.  

 الجزائر
 ك٢ ٝدٝسٛب اُغضائش ك٢ اُغ٤بؽ٢ اُغزة ٓوٞٓبد

أُغزذآخ  اُز٤ٔ٘خ  

ٗٞرعب اُؼزاٝسح شالُخ ٝ ،ساث٤ذّٝ أش٤ش  

ػالٍ اعٔبػ٤َ /األعزبر  10.  

البصرٌة والفنون افةللثق تنموي كعامل التصمٌم مصر  
 الجواد عبد سعٌد محمد الشٌماء /د

الغٌط أبو  
11.  

 المغرب
 رشاص٢ ً٘ض: ثبُٔـشة ُِٔخطٞطبد ربٌٓشٝد خضاٗخ

 ٓـٔٞس
اُـب٢ُ د/ أُٜذ١  12.  

 السعودٌة
 من المستوحاة الكلف لجمالٌات تصمٌمٌة رؤٌة
 بالتصمٌم وتوظٌفها الباحة لمنطقة الشعبً التراث

القٌاس نموذج على  

العزٌز عبد فتحً الهام/ د.م.أ  
العمري حسن حسن نوره/ الباحثة  

13.  

 مصر
 الثانً الزمن عن القٌاسٌة بلوتسكً نظرٌة

نقدٌة نظرة"  القصر أسلوب"  
 عبد أحمد عامر أمانً /الباحثة

 الحمٌد
14.  

أُزؾل٤خ اُص٤بٗخ ك٢ اُغٞدح مصر  

 أثٞ اثشا٤ْٛ ًبَٓ ٓؾٔذ أٓب٢ٗ/ د.أ

 ًشٝسح

ػشاث٢ ػشث٢ ػض/ د.ّ  

15.  

 رمص
اُزص٤ْٔ ُٔؼِٞٓبد ًٔصذس اُطشص رؾ٤َِ  

( رطج٤و٤خ رغبسة ) 
اُؾ٤ِْ ػجذ ؽغ٠٘ ٓؾٔذ أٓغذ /د.ّ.أ  16.  

 مصر
 اُؼشث٢ اُخظ رٞظ٤ق ك٢ أُغزخذٓخ  اُخبٓبد دٝس

رو٤ٔ٣ٞخ دساعخ" ٣ٞٛزٚ ػ٠ِ ُِؾلبظ ثبُلٖ " 
أثٞص٣ذ ٓؾٔذ ٓؾٔٞد ٓؾٔذ أَٓ/ د.ا  17.  

 مصر
 رص٤ْٔ ك٢ أُذكٞػخ اُغٔب٤ُخ اُغٞم عٞاٗت

زغبدأُ٘  
اُذ٣ٖ صالػ أ٤٘ٓخ/ د.ّ  18.  



 محتوٌات ملخصات المؤتمر الدولً الرابع
 الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة

 

 مصر
 ػ٠ِ اُؾلبظ ك٠ ٝدٝسٛب اإلعال٠ٓ اُؼبُْ ساثطخ

آع٤ب ششم ك٢ أُغِٔخ األه٤ِبد ٣ٞٛخ  
عبُْ اُؼطب أثٞ ٓؾٔذ أ٤٘ٓخ /اُجبؽضخ  19.  

 مصر
 ًٔ٘طِن ٝاُؼب٢ُٔ أُؾ٢ِ اُضوبك٢ أُٞسٝس رؤص٤َ

اُل٤٘خ األشـبٍ ٓغبٍ ك٢ رش٢ِ٤ٌ  

سكبػ٢ هللا ػٞض ٓؾٔذ أٗصبس/ د.أ  

خ٤َِ اُذ٣ٖ ػ٢ِ ػ٢ِ سؽٔخ/ د.ّ.أ  
20.  

 مصر
 

 ث٤ٖ اُشجبة ُج٤ٞد أُطجٞػخ أُلشٝشبد أهٔشخ

ٝاُزغذ٣ذ ٝاالثذاع ا٣ُٜٞخ  
ع٤ِٔخ ؽبٓذ ّ/ ا٣ٔبٕ  21.  

 مصر
 ســـــــمات على الصـــــوفى التــــأثٌر فلسفه

 التصــــمٌم
( نموذجا الرومى الدٌن جالل فكر اختٌار ) 

عالعبدال أنٌس محمد اٌمان /د.م.ا  
 مصطـفى إبــراهــٌم ســناجـق/ د.م

 محـمـد

22.  

 مصر
 ٓوز٤٘بد ؽٔب٣خ ك٠ اُ٘بٗٞ رٌُ٘ٞٞع٤ب دٝس

 رغش٣ج٤خ دساعخ – اُزجوغ ٖٓ االصش٣خ أُ٘غٞعبد

 اعزوصبئ٤خ

ػضٔبٕ ٓؾٔذ ا٣ٔبٕ/ د.أ  

اُغ٤ذ اُؼبٍ ػجذ ػ٠ِ دا٤ُب /د  
23.  

 مصر
 التصمٌم فً المستدامة البٌئٌة العمارة دور

السٌاحٌة تللمنتجعا الداخلً  
اٌمان محمد محمد الحوتً /الباحثة  24.  

 مصر
 بٌن الصادمه الصوره وإنتاج تصمٌم سٌمولوجٌا

الحدٌثه المٌدٌا فى  والوظٌفى التقنى التطور  
الحمٌد عبد مصطفى إٌمان/ د.م.أ  25.  

 مصر
 اُزشاص٤خ اُجصش٣خ سٓضبٕ ٓظبٛش ٖٓ االعزلبدح

 ٓؼبصشح ٓزؼذدح ٓالثظ رص٤ٔٔبد الثزٌبس

ُٕشٜشسٓضب  

ا٢ٜ٤ُٔ ٓصطل٢ ٣غش١ ا٣ٔبٕ/ د.ّ  26.  

 مصر
 اُذاخ٠ِ اُزص٤ْٔ رط٣ٞش ػ٠ِ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب رؤص٤ش

أُزؾل٤خ ُِؾ٤ضاد  
أثٞشبٍ عؼ٤ذ ٓؾٔذ ثغ٘ذ/ ّ.ّ  27.  

 مصر
 أُؼٔبس١ اُزشاس عالٓخ رٜذد اُز٢ ُِٔخبطش سصذ

ا٤َُ٘ ثذُزب  

اٗٔٞرعب اٌُجشٟ أُؾِخ  

اُغٞاد ػجذ اثشا٤ْٛ ٓؾٔذ رل٤ذٙ/ د.أ  28.  

 الكوٌت
 - اُج٤ئ٤خ االعزذآخ ٖٓ اإلعال٤ٓخ اُشش٣ؼخ قٓٞه

ػ٤ِٔخ رؾ٤ِِخ دساعخ  
اُٞٗذح ػ٤ذ أ.د/ عبثش  29.  

اُؼٔبسح ك٢ اُضعبع٢ اُذساثض٣ٖ رص٤ْٔ اػزجبساد مصر  

اُ٘ؾبط كبسٝم اُذ٣ٖ ؽغبّ/ د.ا  

صجبػ اُِط٤ق ػجذ ػال/ د.ّ.أ  

كبد١ اؽٔذ ّ.ّ/ ٢ٓ  

30.  

 مصر
 ػ٠ِ ُألضبءح ٝاُٞظ٤ل٤خ اُغٔب٤ُخ اُو٤ْ رؤص٤ش

اُذاخ٠ِ اُزص٤ْٔ ػ٘بصش  

اُ٘ؾبط أ.د/ ؽغبّ  

ػ٤ذ ٤ُٝذ /ّ  
31.  

 مصر
 السلمى والتعاٌش واالنتماء المواطنة قٌم تفعٌل

الحضارات بٌن  
  .32 إسماعٌل احمد حمودة/ د

 الٌمن
 أُطبساد عذاس٣بد ك٢ اُٜبّ ًٔصذس اُزشاس

اُذ٤ُٝخ اُؼشث٤خ  
ٓوجٍٞ ػجذٙ ٓؾٔذ ؽ٤بح /د  33.  

 مصر
 أُ٘زغبد ص٤ْٔر ػ٠ِ االش٤بء اٗزشٗذ رؤص٤ش

 دساعخ: اُصؾ٤خ ثبُشػب٣خ اُخبصخ اُص٘بػ٤خ

شبِٓخ ٓغؾ٤خ  

اُغ٘ذ٢ٗٞ٣ كبسٝم خبُذ /د.ّ.أ  

أُغ٢ِٔ ٓؾٔذ ؿبدح/ د.ّ.أ  
34.  

 مصر
 أثغذ٣خ إل٣غبد ُِطج٤ؼخ اُل٤ض٣بئ٤خ اُوٟٞ دساعخ

 ٝص٣بدح اإلٗغبٕ عغْ طبهخ ك٢ ُِزؾٌْ ُِزص٤ْٔ

اُؼصش٣خ اُؾ٤بح ٓغ ر٤ٌلٚ  

ُؼجذا ا٤ٖٓ اؽٔذ خِٞد/ د.ّ  35.  

 مصر
 اُغشاك٠ٌ٤ اُزص٤ْٔ ك٠ اُزآ٤٘٤ٓخ اُؼ٘بصش أعزخذاّ

اُزغبس٣خ ُِٔطجٞػبد  
اؽٔذ خبُذ خِٞد/ د.ّ  36.  

 مصر
 ك٢ اُؼشث٤خ أُٞع٤و٤خ أُخطٞطبد ٗلبئظ

األٝسٝث٤خ أٌُزجبد  
ك٢ٜٔ ؽغ٤ٖ دا٤ُب/ د.أ  37.  



 محتوٌات ملخصات المؤتمر الدولً الرابع
 الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون االسالمٌة

 

 مصر

 ػ٢ِ ٝاٗؼٌبعٜب أُؼبصش االعال٢ٓ اُلٖ كِغلٚ

اُل٘ذه٤ٚ اُشون ٓجب٢ٗ رص٤ْٔ ك٢ ا٣ُٜٞٚ  

 اُل٘ذه٤خ ُِشون ٓجب٢ٗ ُزص٤ْٔ رطج٤و٤خ دساعخ "

اُـشدهخ ٓذ٣٘خ ك٢ ثٔششٝع  " 

صبثذ عب٢ٓ دا٤ُب /د.ّ.أ  38.  

 مصر
اإلثذاع رؼض٣ض ك٢ ٜٓ٘ب ٝاالعزلبدح اُج٤ئخ ػٔبسح  

 ُِؼَٔ اُز٢٘٣ٌٞ اُج٘بء ك٢ اُلِي ػِْ ٖٓ )االعزلبدح

 اُل٢٘(

 ػجذ ٓؾٔذ ٓؾٔذ دػبء /اُجبؽضخ

 اُؾ٤ٔذ
39.  

 مصر
 اػبدح ك٢ ُالكبدح ًٔذخَ اُغش٣ب٤ُخ عخأُذس

أُطجٞػخ اُِٞؽخ ص٤بؿخ  

 أُؼبط٠ اثٞ ٓ٘صٞس دػبء /د.أ

 ٓؾٔذ
40.  

 مصر
 ٝآكبم ا٤ُذ٣ٝخ اُؾشف اسس ث٤ٖ األصبس رص٤ْٔ

ٝأُؼبصشح اُزغذ٣ذ  
اثشا٤ْٛ عٔبٍ كٌشٟ د٣٘ب/ د.ّ.أ  41.  

 مصر
 اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ثزطج٤وبد اُزشاص٤خ أُجب٠ٗ رؤ٤َٛ اػبدح

 اُذاخ٤ِخ اُؼٔبسح ك٠ أُغزذآخ ٤ٔ٘خاُز ٝ أُزوذٓخ

األعٌ٘ذس٣خ ٓذ٣٘خ ػ٠ِ رطج٤ن" " 

أثٞشبٍ عؼ٤ذ ٓؾٔذ د٣٘ب/ د.ّ  42.  

 مصر
 البداع تصمٌمً وسٌط الكمبٌوترجرافٌك تقنٌة

مطبوعة فنٌة نسجٌات  
عالم المنعم عبد د/ رانٌا  43.  

 مصر
األندلس فى اإلسالمٌة للمدن التحتٌة البنٌة  

تارٌخٌة اسةدر...  أنموذجا قرطبة مدٌنة  
شافع عبدالحمٌد راوٌة/ د.م.أ  44.  

 مصر
 اُزص٣ٞش ػ٠ِ ٝأصشٛب اُؾذ٣ضخ اُزو٤٘خ أُزـ٤شاد

ثبُلش٣غٌٞ اُغذاسٟ  

رغش٣جىخ ٝصل٤خ دساعخ )  ) 

ٓؾٔذ أُ٘ؼْ ػجذ ٓؾٔذ سؽبة/ د.ّ  45.  

 مصر
 رطٞس ػ٢ِ ٝأصشٛب اُجصش٣خ اُزو٤٘بد رٌُ٘ٞٞع٤ب

أُؼبصشح اُغذاس٣بد  
ٓؾٔذ ٗج٤َ أؽٔذ سشب/ د.ّ  46.  

 مصر
 لكاتدرائٌة الحج طرق وكنائس كاتدرائٌات  

كومبوستٌال دي سانتجٌو  
إبراهٌم أحمد المنعم عبد رشا/ د.م.أ  47.  

 مصر
 أُؼٔبس١ اُلٌش ػ٠ِ اُزلبػ٢ِ اُزص٤ْٔ رؤص٤ش

أُؼبصشح اُؼٔبسح ُضعبط  

ؽغٖ ٓؾٔذ سشب/ د.ّ.أ  

ؽٔضا١ٝ ٓؾٔذ ػجذهللا ّ.د/ ٓشٝح  
48.  

 مصر
 األٝثبٍ اُضعبط ٖٓ عذ٣ذح ٗٞػ٤خ ٝاٗزبط رص٤ْٔ

اُؼ٤ِْ اُلزبػ ٓغغذ ُوجبة ٓؾ٤ِخ ثخبٓبد  

ؽغٖ ػ٢ِ ٓؾٔذ سشب/ د.ّ.أ  

ثذٟٝ / اثشا٤ْٛ.ّد  
49.  

 مصر
 االٗزٔبء ُـخ ُزؼض٣ض عٔب٢ُ ٝع٤ظ أُؼٔبس١ اُزشاس

اُطلَ ػ٘ذ  

اُغ٤ذ ٓؾٔٞد ػجذٙ سه٤ــخ/ د.أ  

شِزٞد اُؾ٤ٔذ ػجذ ٓ٘بٍ /د  
50.  

 مصر
 فً الهوٌة لتأكٌد ٌدوٌا المصنعة الخزفٌة األكواب

الحوارٌة التلٌفزٌون برامج  
عمران د/ رٌهام  51.  

 مصر
 ٝدٝسٙ اإلعالّ ك٠ ك٠ اُغ٠ِٔ ٝاُزؼب٣ش اُزغبٓؼ

أُغزٔؼبد ث٘بء ك٠  
ع٤ِٔبٕ ػٞاد س٣ٜبّ /اُجبؽضخ  52.  

 مصر
 رطٞس ك٠ ٝدٝسْٛ اُؾذ٣ضٚ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُضعبط

اُؾش٤ًٚ اُؼٔبسح ألصشاء اُخبسع٠ اُـالف  
ع٤ذ اُذ٣ٖ ثٜبء ٓؾٔذ س٣ٜبّ/ د.ّ.ا  53.  

 مصر
 ػ٠ِ اإلػالٕ ك٢ أُزؾشى اإلٗلٞعشاك٤ي كٖ رٞظ٤ق

اإلعزٔبػ٢ اُزٞاصَ ٓٞاهغ  
اُغ٘ذ١ ك٤ْٜ ٓؾٔذ س٣ٜبّ/ د.ّ     54.  

 مصر
 ا٣ُٜٞخ آصبُخ ث٤ٖ أُغزؾذصخ اُؼشث٤خ اُل٤٘خ اُطجؼخ

األعِٞة ٝرؾشس  
اثشا٤ْٛ ٓؾٔذ اثشا٤ْٛ ص٤ٛشح/ د.ّ  55.  

 مصر
 اُؾ٢ِ رص٤ْٔ ك٢ عٔب٤ُخ ًٔلشدح اُؼشث٢ اُخظ رؤص٤ش

 أُؼبصش

 اُٜبد١ ػجذ أُوصٞد ػجذ ّ/ عب٢ُ

 ٓجبسى
56.  
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 مصر
 اُخضف اصشاء ك٢ اُزص٤ٔ٤ٔخ أُذاخَ رؼذد اصش

 أُؼٔبس١
أهالد٣ٞط ساؿت ثذس عبٗذ١/ د.ّ  57.  

 مصر
 اُج٤ئخ اُخبٓبد العزخذاّ اُزص٤ٔٔخ أُئششاد

 اإلداس٣خ ُألث٤٘خ اُذاخ٢ِ اُزص٤ْٔ ك٢ أُغزذآخ

اُغذ٣ذح اُؼٔشا٤ٗخ ثبُٔغزٔؼبد  

ٓؾٔٞد اُؾ٤ِْ ػجذ د/ عؼبد  58.  

 السعودٌة
 ُغبدأُؼب ك٢ ٝدٝسٛٔب اُخضف ٝ اُظالٍ رص٤ْٔ

 اُلشاؿبد ٝ ُِٞاعٜبد اُزش٢ِ٤ٌ ٝاُضشاء اُؾشاس٣خ

 اُذاخ٤ِخ

اُجبس١ ػجذ ٣ٞعق عِٟٞ/ د.ّ.أ  

ػ٤غ٢ اُغٞاد ػجذ ع٘بء/ د.ّ.أ  
59.  

 مصر
 الحفاظ علً التراث الفنً " فن الفخار "
رشدي محمود أحمد سلوي/ د.ا مدخل ثقافً للتقارب بٌن الشعوب العربٌة  60.  

 مصر
 ُزص٤٘غ ا٤ُذ٣ٝخ مُِطش ٝاُل٠٘ اُزشاص٠ اُطبثغ

اُج٤ئخ صذ٣ن اُٞسم  
اُغالّ ػجذ أؽٔذ ٗج٤َ عٔبػ/ د.ّ  61.  

 مصر
 اُجشش٣خ اُز٤ٔ٘خ ٓغبالد ًؤؽذ ا٤ُذ١ٝ اُ٘غجظ كٖ

 أُغزذآخ

 ٓؾٔذ ػجذأُغ٤ذ ٓؾٔذ ع٤ٔخ/ د.أ

 ؽغ٤ٖ

هللا ػٞض ٓؾٔذ اٗصبس/ د.أ  

62.  

 مصر
 اُجٞسرش٣ٚ ُلٖ أُلب٤ٔ٤ٛخ ٝ اُزش٤ِ٤ٌخ األثؼبد

اُضوبك٤خ ا٣ُٜٞخ ٤ذُزؤً ًٔذخَ أُؼبصش  
ؽبٓذ اُؼض٣ض ػجذ عٜبّ/ د.ّ.أ  63.  

 مصر
 ك٢ رُي ٝرؤص٤ش اُؾشك٢ أُ٘زظ رغ٣ٞن اعزشار٤غ٤ٚ

اُغ٤بؽٚ ٓغبٍ  
ش٢ٌِ كزؾ٢ عٜبّ /د  64.  

 مصر
 اُغ٤٘ض ُِج٘طِٕٞ ٝاُغٔب٤ُخ اُٞظ٤ل٤خ اُضخشكخ

اُٜ٘ذ٣خ اُشاٗغ٢ُٞ ٝؽذاد ٖٓ ٓغزؾذصخ ثزص٤ٔٔبد  
اُـ٢٘ ػجذ كزؾ٢ ٓؾٔذ عٜبّ/ دّ.  65.  

 ماراتاال
 اُغ٢ِٔ ٝاُزؼب٣ش ٝاإلٗزٔبء أُٞاط٘خ ه٤ْ رلؼ٤َ

اُِغب٤ٗخ اُ٘ظش٣بد ضٞء ك٢ اُؾضبساد ٝؽٞاس  
اُغبثش١ ساشذ ثٖ د/ ع٤ق  66.  

 مصر
 ٓصبؽق ػ٢ِ ٝرٞه٤ؼبرْٜ أُصبؽق ٓزٛجٞ

ّ 19 - 18/  ٛـ 13- 12 اُوش٤ٖٗ ٖٓ ٓز٤ٔضح  

 اُؼض٣ض ػجذ اُذعٞه٢ أ.د/ شبد٣خ

 ًشي
67.  

 هولندا
 اُل٢٘ ُِزؼج٤ش ًٞعبئظ ُؼشث٤خا اُشؼج٤خ األٓضبٍ

أُؼبصش اُؼشث٢ ُِل٘بٕ  
ػضد شٞه٢/ اُجبؽش  68.  

 مصر
 اُجبسآزش١ ُِزص٤ْٔ اُشه٢ٔ اُزطٞس رؤص٤ش ٓذ١

اُخضك٤خ أُؼٔبس٣خ اُٞؽذاد رص٤ْٔ ػ٢ِ  
اُؼشٗٞط اُغ٤ذ اُغؼ٤ذ ش٤ش٣ٖ/ ّ.ّ    69.  

 مصر
 أُطبثخ كٞط ألهٔشخ اُٞظ٤ل٢ األداء رؾغ٤ٖ

أُٞداٍ خبٓخ ثبعزخذاّ  

 اعٔبػ٤َ اعٔبػ٤َ ش٤ٔبء/ د.ّ

ػبٓش ٓؾٔذ  
70.  

األصبس ٓ٘زظ ػ٢ِ ٝأصشٛب اُ٘بٗٞ رو٤٘خ مصر  
 شؾبرخ اُغزبس ػجذ ش٤ٔبء/ د.ّ

 ٜٓشإ
71.  

 مصر
 الهندسً التعلٌم على وأثرها الرقمٌة العمارة

 المعماري
 المجٌد عبد المجٌد عبد شٌماء/ د.م

 إبراهٌم
72.  

 مصر
 من سةالمقتب والكتابات والحكم النبوٌة األحادٌث
م1501-1370)التٌمورٌة العمائر على القرآن ) 

 شرف الرافع عبد محمد شٌماء /د
 الدٌن

73.  

 مصر
 لتنمٌة كنموذج جراجوس خزف فى الجمالٌة القٌم

الصغٌرة المشروعات  
 عمر عبدالداٌم الدٌن ضٌاء/ د.م.أ

 داود
74.  

 مصر
اللغوٌة واالزدواجٌة الهوٌة  

( والعامٌة الفصحى ) 
مادي والال المادي والتراث  

الوهاب عبد طارق/ د  75.  
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 األردن
 ك٢ ٝدٝسٙ اُشه٤ٔخ اُصٞسح ٓغ اُؼشث٢ اُؾشف دٓظ

ٝٗزبئظ بسةرغ  ــ  اُغشاك٢ٌ٤ اإلخشاط  
عٞخششخ أؽٔذ ؽغ٤ٖ ػبئذح/ د.ّ.أ  76.  

 مصر
 على الحفاظ فى ودورها اإلسالمى التعاون منظمة

األمة وهوٌة تراث  
زهرة الفتاح عبد الغنى عبد/ د.أ  77.  

 مصر
ٝاُزو٤٘خ االثذاع ث٤ٖ ُألكضَ اُزذ٣ٝش اػبدح ٓلّٜٞ  

اُجٞسع٤ِٖ اٗزبط ُٔخِلبد رش٤ِ٤ٌخ سإٟ "  " 
عٞٛش ٕشؼجب هللا ػجذ ػج٤ش/ د.ا  78.  

 مصر

 اُضعبع٤خ اُغذاس٣بد ك٢ ٝاُزش٤ٌَ اُغٔبٍ

اإلكش٣و٤خ اُلٕ٘ٞ ٖٓ أُغزٞؽبح  

"  ثغض٣شح اُشئ٤ظ هصش عذاس٣خ ػ٠ِ رطج٤وب  

االعزٞائ٤خ ثـ٤٘٤ب" ث٤ًٞٞ  

ثٌش اثشا٤ْٛ ػضٔبٕ ػضح/د.ّ  79.  

 مصر
) ال فن نظرٌة باستخدام نسجٌة تصمٌمات استنباط

(اب واب  
الحلوانً محمد محمد عزة/ د.م  80.  

 مصر
 ثبألٗذُظ هشطجخ عبٓغ ك٢( اُؾشٓذاٗبد) اٌُٞاث٤َ

االعال٤ٓخ ٓصش ك٢ اُؼٔبسح ػ٠ِ ٝأصشٛب  
اُطب٣ش أؽٔذ ػ٢ِ/ د.أ  81.  

 مصر
 اُِلظ٢ اُزوبثَ...اُج٤ئ٤خ ٝاالعزذآخ اُز٤ًخ أُذ٣٘خ

اُؼٔشا٢ٗ ٝاُزشادف  
ٓؾٔذ ٓصطل٠ ػضٔبٕ ػٔبد/ ّ.د  82.  

 مصر
 ا٣ُٜٞخٝ األص٣بء رص٤ْٔ ث٤ٖ اُز٠٘ٛ اُشثظ ٓؼب٤٣ش

اُؼب٤ُٔخ أُٞضخ الرغبٛبد ٝكوب   أُصش٣خ  

ؽغٞٗخ اُذ٣ٖ عٔبٍ ػٔشٝ/ د.أ  

طؼ٤ٔخ ٓؾٔذ أ.د.ّ/ ٗغالء  

اُذعٞه٠ اُغؼ٤ذ ّ/ أٓب٠ٗ  

83.  

ٓصش ك٢ أُؼبثذ ػٔبسح ػ٠ِ ا٤ُٜٞد٣خ اُذ٣بٗخ رؤص٤ش ٓصش اثشا٤ْٛ ٓؾٔذ ّ.د/ ؿبدح   84.  

 مصر
 إلثراء العربً الخط جمالٌات من االستفادة

التٌبوغرافٌا بفن مطبوعةال التٌشرتات  
 الفتاح عبد شاكر غادة/ د.م.أ

 عفٌفً
85.  

 مصر
 اإلعال٤ٓخ ُِضخبسف اُل٤ض٤خ اُشٝؽ٤خ اُو٤ْ اٗؼٌبط

اُلشاؿ٢ اُؾ٤ض ك٢ اال٣غبث٤خ ُِطبهخ ًٔصذس  
أُغ٢ِٔ كزؾ٢ ٓؾٔذ ؿبدح/ د.ّ.أ  86.  

 مصر
 ُزص٤ْٔ ًٔصذس اُشعٞث٤خ اُصخٞس عٔب٤ُبد

اُغٞثالٕ ثبعِٞة أُ٘لزح اُ٘غغ٤خ أُؼِوبد  

اُص٤بد ٓؾٔذ ٓؾٔذ ؿبدح/ د.أ  

اُجِج٤غ٢ خ٤َِ ٓغذ١ ّ.ّ/ ٤ٓبدٙ  

عؼلش رًَٞ سشبد ّ.ّ/ سا٤ٗب  

87.  

 السعودٌة
 رٞظ٤ق ك٠ أُشأح ٝدٝس اُؼغ٤ش١ اُوظ كِغلخ

 ػ٠ِ ٝآصشٙ اُؾشف ُز٤ٔ٘خ اُل٢٘ اُضوبك٢ أُٞسٝس

اُغ٤بؽ٢ ٝاُزغ٣ٞن اُ٘غغ٤خ ثبُٔؼِوبد االسروبء  

ًش٣بص ٛشبّ ٓؾٔذ كبد٣خ/ د.ّ.أ  88.  

 مصر
 التراثٌة المبانى توظٌف إلعادة التصمٌمٌة المعاٌٌر

اإلستدامة مبدأ لتحقٌق  
( الغورى مجموعة حالة دراسة ) 

حسٌن محمد احمد فاطمة/ د.م  89.  

 مصر
 اُؼشث٤خ اُؾضبسح ك٢ ٝاُزغذ٣ذ ٝأُؼبصشح األصبُخ

 ٝاإلعال٤ٓخ
أُال أ/ كزؾ٢  90.  

 مصر
"  ألٝعٚ رؾ٤ِ٤ِٚ دساعٚ" :   عبٝد١

االعال٢ٓ شٝاُزؤصشثبُلٖاُزؤص٤  
عبثش عبُْ ٓؾٔذ ُٞال /د  91.  

 سلطنة عمان
 اُؾذ٣ش أُؼٔبس١ اُزص٤ْٔ اعزشار٤غ٤بد ك٢ دساعخ

 ُِزشاس
اُغجٞس١ ػ٢ِ ُئ١/ د  92.  

 مصر
 اُؼشث٢ اُخظ رشاس ؽلع اُجبسص ك٢ اُ٘ؾذ دٝس

أُؼبصشح ُل٘ٞٗٚ اُغٔب٢ُ اُزش٤ٌَ ٝاصشاء  
اُؾل٤ع ػجذ ػ٢ِ ٓبٛش/ د.ّ  93.  

المتكامل التصمٌم ضوء فً لصناعًا التصمٌم مصر حسانٌن السٌد مجدولٌن/ د.م   94.  
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 مصر
اُؼشث٢ اُؾشف ُزغش٣ذ٣خ ػض٣ٞخ ٓؼبُغخ  

( ٓؼبصشح رش٤ِ٤ٌخ سإ٣خ ) 

هللا كزؼ ؽبصّ ٓؾٔذ/ د.أ  

ٓؾٔٞد كش٣ذ ّ.د/ ٓؾٔٞد  

اُلخشا٢ٗ أثٞٝا٢ُ ٓصطل٠ ّ.ّ/ ٣بسا  

95.  

 مصر
 ك٠ ٝدٝسٛب ٝأُؼٔبس٣خ اُزش٤ِ٤ٌخ اُز٣ٌٞ٘بد

ؾضبسٟاُ اُز٘غ٤ن  
هللا ػجذ اثشا٤ْٛ ؽغٖ ٓؾٔذ /د  96.  

 مصر
 اُلصؾ٠) اُِـ٣ٞخ االصدٝاع٤خ ٝاشٌب٤ُخ ا٣ُٜٞخ

رشث٣ٞخ سإ٣خ(  ٝاُؼب٤ٓخ  
اُؼغ٢ٔ اُغالّ ػجذ ٓؾٔذ/ د.أ  97.  

 مصر
 اُشؽٖٔ ػجذ األ٤ٓش أػٔبٍ ػ٢ِ عذ٣ذح اضبكبد

 ٝاُؾلبئش اُٞصبئن ضٞء ك٢ األصٛش ثبُغبٓغ ًزخذا

 اُغذ٣ذح

ل٤عاُؾ ػجذ ػ٠ِ ٓؾٔذ/ د.أ  98.  

عصرها مرآة اإلسالمٌة العملة مصر حسٌن إبراهٌم محمود/ د.أ   99.  

 مصر
 تصمٌم على الكهرومغناطٌسٌة الموجات أثر

 تكنولوجٌا ضوء فى الصناعى التصمٌم منتجات
بعد عن االستشعار علوم  

 أحمد محمود أحمد محمود/ د.م
 نافـع

100.  

 مصر
 لتصمٌم التشكٌلٌة المعالجات فً وأثره الزجاج

األغراض متعددة  سكنٌة وحدات  
صادق أحمد مروة/ د.م  101.  

 مصر
 اُل٤ِْ ك٢ اُؼ٘ق ُٔشبٛذ اُجصش١ أُؾزٟٞ

أُغزٔغ ػ٠ِ ٝرؤص٤شٛب اُغ٤٘ٔبئ٢  

 أُٜذ١ اُِط٤ق ػجذ ٓشٝح/ د.ّ.أ

 خلبع٢
102.  

ٝاُزص٤ْٔ اُلٖ طالة اخز٤بس مصر ٓز٢ُٞ ٓشٝح/ ّ.ّ   103.  

 مصر
 اُزشاص٤خ ُِشٓٞص اُغٔب٤ُخ اُو٤ْ ٖٓ االعزلبدح

 اُز٤ٔ٘خ ُزؾو٤ن ٓطجٞػخ ٓؼِوبد رص٤ْٔ ك٠ حثغ٤ـٞ

 اُغ٤بؽ٤خ

 ٓؾٔذ عالٍ ٓؾٔٞد ٓشٝح/  د.ّ

 ػضٔبٕ

أؽٔذ اُجشٟ عٔبٍ ػضح/ د.ّ  

104.  

 الجزائر
 من الجزائر فً المعماري التراث على الحفاظ

الرقمٌة التكنولوجٌات خالل  
رجم مرٌم/ د.م.أ  105.  

 جدة
 العمل فى الشعبٌة األزٌاء لطرز الفنى الموروث

 الفنً
 مصٌلحى عزالدٌن منى/ د.م.أ

 عبدالرحمن
106.  

 مصر
 رص٤ْٔ ُؼ٤ِٔخ ٛبّ ًٔذخَ أُٞكُٞٞع٢ اُزؾ٤َِ

 اُخضف

اُذ٣ٖ شٔظ ٓؾٔٞد ٠٘ٓ/ د.ّ.أ  

أعبٓخ ش٤ٔبء /د.ّ  
107.  

 مصر
 اعزخذاّ ثزطج٤ن اُزؼ٢ٔ٤ِ أُوشس ادساى رؾغ٤ٖ

األثؼبد صالص٤ٚ اُطجبػٚ  

ػ٠ِ ٓؾٔٞد ٓؾٔٞد ٠٘ٓ/ د.ّ  

 اُغ٤ٔغ ػجذ ٓؾٔٞد شش٣ق/ د.ّ

 ٓؾٔذ

108.  

 مصر
 اُزشاس ُزؼض٣ض اٌُٞالط كٖ ثبعزخذاّ رطج٤و٠ ٓذخَ

اُغ٤بؽ٠ اإلػالٕ ك٠  

اُشؽ٤ْ ػجذ ٤ْاثشاٛ ٢٘ٓ/ د.ّ  

صبدم صالػ ش٤ٔبء/ د.ّ  
109.  

 مصر
 ك٠ ا٣ُٜٞخ رؤص٤َ ك٢ اُذاخ٠ِ اُزص٤ْٔ دٝس

أُؼبصشح اُغ٤بؽ٤خ أُ٘شؤد  

دٛت ٓذ٣٘خ - ؽبُخ دساعخ - 

سٓضبٕ ٓؾٔذ اُغ٤ذ ٜٓب/ د.ّ  110.  

 مصر
 ٜٓ٘غ٤خ ٗؾٞ: اُذاخ٢ِ ٝاُزص٤ْٔ األػصبة ػِْ

اُذاخ٤ِخ اُؼٔبسح ك٢ األػصبة ػِْ إلعزخذاّ  
اثشا٤ْٛ ؾٔٞدٓ ٜٓب/ د.ّ.أ  111.  

عصرٌة ضرورة األدٌان فً اإلنسانى الحوار مصر الصغٌر محمد ثروت الباحثة/ مٌادة   112.  

 مصر
 أػٔبٍ ك٠ ُِشٓض ًجذ٣َ أُلب٤ٔ٤ٛخ االعزؼبسح

أُؼبصش اُزص٣ٞش  
اثشا٤ْٛ أؽٔذ ٝٛذإ ٗبد٣خ/ د.ّ.أ  113.  

 مصر
 اإل٤ٌُزش٤ٗٝخ اُشٝا٣بد ك٠ اُغشاك٤ٌ٤خ أُشبٛذ ٣ٞٛخ

اُذسآب ػ٠ِ ٝأصشٛب أُصش٣خ  

( رطج٤و٤خ ٝصل٤خ دساعخ ) 

ٓؾٔذ ؽبٓذ أؽٔذ ٗبصش/ د.ّ.أ  114.  
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 مصر
 استدامـــة فى ودورهــا المتعــــة نظرٌــة

 البرانـــــد
فخرى محمد عبدهللا نانسى/ د.م  115.  

 مصر
 المنسوجات لتصامٌم والكون العربً الخط

 المساعد الكمبٌوتر برنامج باستخدام المعاصرة
 (CAD)  للتصمٌم

بابا ناهد/ د.م.أ  116.  

 مصر
 ٝص٤بٗخ رش٤ْٓ ألػٔبٍ أُ٘ظٔخ ٝأُٞاص٤ن اُوٞا٤ٖٗ

ٝاُزطج٤ن اُ٘ظش٣خ ث٤ٖ ا٥صبس  
هشط٠ ؽغ٤ٖ٘ اُلزبػ ػجذ ٗج٤ِخ /د  117.  

 مصر
 اإلٓجشاطٞس ًزبثبد ضٞء ك٢ اٌُش٣ٔخ األؽغبس

" ٛبٗگ٤شٟچ رضى" ثـ أُؼشٝكخ ٛبٗگ٤شچ أُـ٢ُٞ

1627ّ-1605/ٛـ1014-1037) ) 

ٓصطل٠ ؾٔذٓ ٜٓذ١ ٗغبػ/ ّ.ّ  118.  

 مصر
 اُؾضبسح ك٢ أُ٘طجن األصبس رو٤٘بد دساعخ

ٓؼبصش أصبس ُزص٤ْٔ رٞظ٤لٜب ٝ اُوذ٣ٔخ أُصش٣خ  
ٓؾٔٞد أؽٔذ ػـضد ٗغالء/ د.ّ  119.  

 مصر
اٌُب٤ُغشاك٤ز٠ كٖ  "Calligraffiti" ٙك٠ ٝدٝس 

أُؼبصش ٝاألصبس اُذاخ٠ِ ُِزص٤ْٔ ا٣ُٜٞخ اضلبء  
ٛالٍ صجـشٟ أؽٔـذ ٗـش٤ٓـٖ/ د.ّ.أ  120.  

 مصر
 المؤتمرات بمراكز الهوٌة مصرى أثاث دورتصمٌم

السٌاحة تنمٌة فى الدولٌة  
نها فخرى عبد السالم / د.م.أ

 إبراهٌم
121.  

 مصر
 مصرى اإلدارى للمنشأ عالمى أثاث منتج تصمٌم

 الهوٌة

 السالم عبد فخرى نها/ د.م.أ
 إبراهٌم

على السٌد الحلٌم عبد هشام /م  
عامر حسن محمد /مصمم  

122.  

الداخلى التصمٌم فى لإلبداع كمصدر المالبس مصر  
محمد عفٌفى نهال/ د.م  

عفٌفى ٌدالس كامل وائل/ د.م  
123.  

 مصر
 المستدامة التنمٌة وتحقٌق اإللكترونى التعلٌم
 إقتصاد ظل فى الجاهزة المالبس تصٌم لمجال

 المعرفة
محمد عفٌفى نهال/ د.م  124.  

 مصر
 ًجبس سػب٣خ ك٢ ُإلسرذاء اُوبثِخ ٌُ٘ٞٞع٤باُز دٝس

 اُغٖ
ؽغ٤ٖ ػ٠ِ ؽغٖ ِٜٗخ/ د.ّ  125.  

 مصر
 االثذاػ٤خ أُٜبساد ُز٤ٔ٘خ ًٔجؼش ا٣ُٜٞخ ٝ اُزشاس

 ث٤ٌِخ أُ٘غٞعبد طجبػخ رص٤ْٔ هغْ ُطالة

اُزطج٤و٤خ اُلٕ٘ٞ  

 ٓؾٔذ سضٞإ ػ٠ِ ٠ٜٗ /د.ّ

 عِطبٕ
126.  

 مصر
 ٓذخَ -عٞسد٣ض ُغغبع٤ذ - اُزش٤ِ٤ٌخ اُؼ٘بصش

أُطجٞع ا٤ًُٞٔذ رص٤ٔٔبد صشاءإل  
ؽغ٤ٖ كبسٝم ٤ٗل٤ٖ/ د.ّ  127.  

 مصر
 أُشب٤ٛش ُشخص٤بد ًبسر٤ٗٞٚ رص٤ٔٔبد اعزخذاّ

اُل٠٘ اُؼَٔ ػٖ ُِز٣ٞ٘ٚ االػال٤ٗٚ اُلٞاصَ ك٠  

 ٓؾٔذ ؽغٖ ٓؾٔذ ٤ٗل٤ٖ/ د.ّ

 ػجذاُؼض٣ض
128.  

 مصر
 ك٠ اُزؼج٤ش٣ٚ دالالرٚ ٝ إُِٞ ع٤ٌُٞٞع٤ٚ

 ا٠ُِٗٞ ُز٘بؿْا ػ٠ِ رؤص٤شٙ ٝ اإلٗغب٤ٗٚ اُؾضبساد

اُل٠٘ اُزص٤ْٔ ك٠  

 أُوصٞد ػجذ صبثش ٛبُخ/ د.ّ

 ٜٓذ١
129.  

 مصر
 ثبُٔجب٢ٗ اُص٘بػ٠ اُؾغش رٌُ٘ٞٞع٤ب رطٞس

 ػ٠ِ رطج٤وب رؾ٤ِ٤ِخ ٝدساعخ ثبُوبٛشح اُزبس٣خ٤خ

االصٛش ٓش٤خخ ٓج٠٘  

ػل٤ل٠ ٛبُخ /د.ا  

ٗصش عبد خبُذ /ا  
130.  

 فلسطٌن
 ا٣ُٜٞخ رؼض٣ض ك٢ اُذاخ٢ِ اُزص٤ْٔ دٝس أ٤ٔٛخ

اُذاخ٢ِ ُِلضبء وبك٤خاُض  
اُلشإ خ٤َِ ٛب٢ٗ/ د.ّ.أ  131.  

 مصر

 ُشكغ ًبعزشر٤غ٤خ اُل٤٘خ أُئعغبد ٓغ اُزؼبٕٝ

ُِذُٝخ اُغ٤ٌ٘خ ُِٔشبس٣غ اُغٔب٤ُخ اُغٞاٗت  

(  ٓصش داس ٓغٔغ عذاس٣بد ُزغ٤َٔ ؽبُخ )دساعخ

اُششٝم ثٔذ٣٘خ ) 

 اُشؽ٤ْ ػجذ ػضٔبٕ هللا ٛجخ/ د.ّ.ا

 ر٢٘ٛ
132.  
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 مصر
 اُذُٝخ اعزشار٤غ٤خ ٠ك أُ٘غٞعبد طجبػخ دٝس

اُصـ٤شح ٝأُششٝػبد األػٔبٍ س٣بدح ُذػْ  

 أٌُبٍ أثٞ ػٌبشخ ٓؾٔذ ٛجخ/ د.ّ

اُصب٣ؾ ٓؾٔذ  
133.  

 مصر
 اُؼٔبسح ك٠ ًؤعبط اُطج٤ؼخ ٝٓؾبًبح اُزشٌَ ػِْ

 اُج٤ئ٤خ

( ٝاالٝسٝث٤خ اُؼشث٤خ اُج٤ئ٤خ اُؼٔبسح ٖٓ آضِخ  ) 

شـش٣ـق ػـ٠ِ ٛٔـبّ ٛجـٚ/ د.ّ  134.  

ٝاُزغذ٣ذ األصبُخ ث٤ٖ إلعال٤ٓخا ٝا٣ُٜٞخ اُزشاس مصر   .135 أ.ّ.د/ ٛذٟ ػجذ اُؾ٤ٔذ ص٢ً 

 مصر
 بٌن مشتركة حضارٌة قٌمة السلمً التعاٌش

الثالثة الدٌانات  
دروٌش محمود أ.د/ هدى  136.  

 مصر
 اُلٖ ك٠ اُؾ٤ٞا٠ٗ ُِؼ٘صش اُشٓضٟ أُذٍُٞ

 رص٤ْٔ ك٠ ُإلكبدح ًٔذخَ اُوذ٣ْ أُصشٟ

أُؼذ٤ٗخ أُشـُٞخ  

ٓؾٔذ ٠ٓشع خِق ٛ٘ذ/ د.ّ.أ  

اُؼ٤ِْ ػجذ اُشؽٖٔ ػجذ ّ.د/ أعبٓخ  
137.  

 مصر
 اُؼٔبسح عٔب٤ُبد ك٠ ٓؾٞسٟ ًٌٕٔٞ اُضٞء

 رص٤ٔ٤ٔخ ص٤بؿبد اعزؾذاس ك٠ ٝأصشٙ االعال٤ٓخ

 ٓؼبصشح

عالٓٚ ٜٓذٟ ٤ٛبّ/ د.ّ.أ  

عالٓٚ ٜٓذٟ ّ/ ؿبدح  
138.  

 مصر
أُؤٍٓٞ ٝ اُٞاهغ ث٤ٖ اُزشاص٤خ اُج٤ئبد  

 ُٞاؽبدثب اإلعال٤ٓخ ثالط ُٔذ٣٘خ رؾ٤ِ٤ِخ دساعخ

 اُذاخِٚ

ٓؾٔٞد ساكذ ٝائَ/ د.أ  

ٜٓشإ أٗٞس/ د.ّ.أ  
139.  

 مصر
 اُٞاعٜبد رص٤ْٔ ك٢ اُجشش٣خ اُؼٞآَ ٛ٘ذعخ دٝس

اُزلبػ٤ِخ أُؼذ٤ٗخ  

ع٤َِ ٓؾٔذ ع٤َِ ٓؾٔذ ٝائَ/ د.أ  

ؽغٖ اثشا٤ْٛ ٤ُٝذ/ د.ّ.أ  
140.  

 مصر
 ٓشاًض ُٞاعٜبد اُوذ٣ْ أُصشٟ اُطبثغ ٓؼط٤بد

 اُؼٔبسح دآ٤ُب ضٞء ك٢ األهصش ك٠ األعشح طت

 اُز٤ًخ

ػل٤ل٢ اُغ٤ذ ًبَٓ ٓؾٔذ د/ ٝائَ  141.  

 مصر
 ٓؾٔذ ػ٘ذ األٓخ ٜٗضخ ك٠ ٝدٝسٛب اُزار٤خ ا٣ُٜٞخ

 اهجبٍ
ٓؾٔذ اُوبدس ػجذ اُجبؽش/ ٝعذٟ  142.  

 السعودٌة
 ٝرؤص٤َ اُزشاس ُؾلع سائذح رغشثخ"  " اُغ٘بدس٣خ

 ا٣ُٜٞخ
ثًٞش ػجذهللا ث٘ذ أ.د/ ٝد٣ؼخ  143.  

اُخذٓخ ٝرص٤ْٔ ٔ٘زظاُ رص٤ْٔ ث٤ٖ اُزٌبَٓ رؾو٤ن مصر اثشا٤ْٛ أٗغ٠ أ.ّ.د/ ٝعبّ   144.  

اُؾذ٣ش ٝاالصبس اُذاخ٠ِ ُِزص٤ْٔ االخزضا٠ُ اُلٌش مصر عؼذ هش٠ٗ ؽغ٤ٖ د.ّ/ ٝعبّ   145.  

 مصر
 أُغبؽخ ُزٞظ٤ق ٝاُلشاؽ اُذاخ٢ِ ُِزص٤ْٔ دساعخ

أُؼبصش ثبُٔغٌٖ  
عؼذ هش٢ٗ ؽغ٤ٖ د.ّ/ ٝعبّ  146.  

 مصر
 ٓؼ٤بس١ رص٤ْٔ ك٢ اعال٤ٓخ ٛ٘ذع٤خ صخبسف

اُ٘غبء ٔالثظُ  
اُشاض٢ ػجذ أ.ّ.د/ ٝكبء  147.  

 مصر

 ك٢ اُج٤ٞع٤ٞٓزش١ ثؼِْ ُإلعزلبدح ٓوزشؽخ ٜٓ٘غ٤خ

 اُزص٤ْٔ

"  ٝاُخضف أُؼذ٤ٗخ أُ٘شبد ػ٠ِ رطج٤وب  

ث٤٘٤خ دساعخ–" أُؼٔبس١  

ؽغٖ اثشا٤ْٛ أ.ّ.د/ ٤ُٝذ  

اُؾ٤ٔذ ػجذ أعبٓٚ ش٤ٔبءّ.د/   
148.  

 مصر

ٓؼبر ع٤ذ١ ٝٓئزٗخ هجخ  

1157ّ/ ٛـ 552) ) 

" ٓؼٔبس٣خ آصبس٣خ دساعخ " 

3سهْ أصش  

اُجؾ٤ش١ اعٔبػ٤َ شٞه٢ أ.د/ ٤ُٝذ  

اُجؾ٤ش١ د/ سٝضخ  
149.  

 مصر
 رٞظ٤لخ ٤ًٝل٤خ اُلشاؽ ُذٝس ٓغزؾذصخ سإ٣خ

أُطجٞع اُل٠٘ اُؼَٔ ك٠ أُؤُٞف ػٖ ُِخشٝط  

 ص٠ً ؽٔذٟ ٓؾٔٞد ٣بع٤ٖٔ/ د.ّ

 عجش
150.  
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ـزٌة فً الفن الشعبً واستخدامها فً تصمٌم الفراغ الداخلً فً اطار احٌاء القٌم والعادات الرم

 المتوارثة

 ابتسام محمد عبد الوهاب خمٌسأ.م.د/ 

 جامعة حلوان. –كلٌة الفنون التطبٌقٌة   –استاذ مساعد بقسم التصمٌم الداخلً 

Dr.ebtesamkh@hotmail.com 

 مقدمة :

ٌعد المجتمع المصري من اهم واعرق المجتمعات التً تمتلت بالكثٌر من القٌم والعادات الراسخة  والتخً ترسخم مبلمخا هخ ا 

المجتمع وتحدد اولوٌاته ، وٌعتبر التراث هو الةٌط الرفٌع الخ ي ٌخربط تلخل المبلمخا وٌكخون للمجتمخع  ةصخٌته المتمٌخ     

 هو ترسان  األسلح  التً ٌتسلا بها المجتمع فً مواجه  تٌارات التغٌٌر السلبٌ  التً تفتت كٌان ومبلما المجتمع فالتراث 

ولقد كان التراث ال عبً المصري هو الجامع لكل تلل المبلما والمعبر عنها فً ةضم المإثرات القٌمٌخ  الغربٌخ  المةتلفخ  

  التً تغ و عقول ال خبا  ، ولمخا كخان التصخمٌم الخداةلً بمفرداتخه هخو المتخرجم والمإثر  نتٌج  الثورات المعلوماتٌ  الكبٌر

لتلل المبلما ، كان ل اما علٌنا التؤكٌد على ضخرور  ان ٌكخون تصخمٌم الفخراد الخداةلً طبقخا لوهٌفتخه هخو المحخدد الرثٌسخً 

القٌم الثابت  لمستةدمً الفخراد والتخً  لتلل المبلما حٌث انه من ةبلل فلسف  التصمٌم الداةلً للفراد نستطٌع أن نإكد على

تحفه للمجتمع ةصوصٌته كمجتمع حضاري عرٌق  فمثبل ٌعتبر اللخون األبخٌف فخً الطخرا  النخوبً رمخ ا للنقخاو والعفوٌخ  

والطابع الفطري لبلنسان المصري النوبً ولكً نإكد قٌم  الفطرٌ  والعفوٌ  فً المجتمع ونعلً من روح البخراو  ونقضخً 

ر وال راسخخ  التخخً اصخخبحت سخخاثد  لخخد  الكثٌخرٌن والتخخً ادت الخخى انت خخار معخخدالت الجرٌمخخ  والعنخخ  بخخالمجتمع ، علخى التنمخخ

نستطٌع استةدام اللون األبٌف فً ت طٌ  الفراغات الداةلٌ  للمسكن فهً تإثر فخً  ةصخٌ  وتكخوٌن وسخلول المسختةدم، 

دم كرم ٌ  لبعف القٌم المجتمعٌ  التً ترقى بؤةبلقٌخات وهك ا نستطٌع تحلٌل مفردات التراث ال عبً والتً ٌمكن ان تستة

 االنسان المصري وتعٌد للمجتمع رقٌه وحضارته  

 مشكلة البحث:

   ٌتعثر دور التصمٌم الداةلً فً صٌاغ  وترسٌخ عادات وقٌم المجتمع فً هل البحخث عخن العولمخ  السخلوكٌ  لل ةصخ

 المصرٌ 

 ى حدوث فجو  اةبلقٌ  قٌمٌ  بالمجتمعغٌا  القٌم والعادات المتوارث  مما اد  ال 

   ٌتطبٌق الرم ٌ  فً تصمٌم الفراد الداةلً من المنهور الغربً دون االستفاد  منها فً ترسٌخ القٌم المجتمع 

 هدؾ البحث:

ات وضع ابجدٌ  لتطبٌق الرم ٌ  فً تصمٌم الفراد الداةلً للتؤكٌد على القٌم والعادات المتوارثخ  بخالمجتمع باسختةدام مفخرد

 التراث ال عبً المصري

 أهمٌة البحث:

تكمن اهمٌ  البحث فً ضرور  وجود دور للتصمٌم الداةلً فً ترسخٌخ القخٌم والعخادات التخً كخادت ان تنخدثر فخً مجتمعنخا 

والتً تحافه على تماسل المجتمع ةاص  وان التراث ال عبً المحلً ملت بالمفردات التً تإكد على تلل القخٌم وترمخ  لهخا 

  ضمنٌا
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 فروض البحث:

ان اٌجاد ابجدٌ  لتطبٌق الرم ٌ  باستةدام مفردات التراث ال عبً فً تصمٌم الفراد الداةلً ٌساعد فً اعاد  هٌكل  بعخف 

 القٌم والعادات المندثر  من مجتمعنا المصري وابرا  هوٌته

 حدود البحث:

 حدود مكانٌ  متمثل  فً الفراغات الداةلٌ  بالمجتمع المحلً

 عٌ  متمثل  فً محددات المقٌم المجتمعٌ  فً مصرحدود مجتم

 منهجٌة البحث:

 المنهج التارٌخً: 

ٌتبع البحث المنهج التارٌةً من ةبلل دراس  عادات وقخٌم المجتمخع المصخري المنخدثر  والهامخ  ومفخردات التخراث ال خعبً 

 المصري

 المنهج التحلٌلً: 

لمفخردات الةاصخ  بخالتراث ال خعبً والتخً تعبخر عخن قخٌم وعخادات ٌتبع البحث المنهج التحلٌلً مخن ةخبلل تحلٌخل الرمخو  وا

 المجتمع وتصلا الستةدامها فً تصمٌم الفراد الداةلً

 :محاور البحث

 القٌم والعادات المندثر  فً المجتمع المصري والمإثر  فً اةبلقٌات المجتمع 

 الرم ٌ  فً التصمٌم الداةلً وتطبٌقاتها فً مصر 

  عبً المصري وعبلقتها ببعف القٌم والعادات المجتمعٌ تحلٌل مفردات التراث ال 

   ابجدٌخخ  تطبٌخخق الرم ٌخخ  فخخً تصخخمٌم الفخخراد الخخداةلً مخخن ةخخبلل مفخخردات التخخراث ال خخعبً للتؤكٌخخد علخخى القخخٌم المجتمعٌخخ

 واحٌاوها 

 :الكلمات المفتاحٌة

 لً الرم ٌ  فً التصمٌم الداة  –القٌم والعادات المجتمعٌ   –التراث ال عبً المصري 
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 تنمٌة التفكٌر ما وراء المعرفى بإستخدام الدالالت الرمزٌة فى الفكرة اإلعبلنٌة

 م.د/ إبتهاج حافظ الدرٌدى

 التجمع الخامس–مدرس بقسم اإلعبلن المعهد العالى للفنون التطبٌقٌة 

Bega_mishoo2007@yahoo.com 

 ملخص البحث:

ى علٌها الحمل  اإلعبلنٌ  لما لهخا مخن قخدر  كبٌخر  علخى التعبٌخر عخن الرسخال  الفكر  اإلعبلنٌ  هى الركٌ ه األساسٌ  التى تبن

اإلعبلنٌ  المرجوه وتحقٌق الهد  اإلتصالى و لل من ةبلل تطوٌع وصٌاغ  الفكر  اإلعبلنٌخ  بمخا ٌةخدم القخٌم والسخلوكٌات 

روٌجخى والتجخار  واإلقتصخاد  وٌتحقخق والثقاف  لد  أفراد المجتمع وتحقٌق قٌم  اٌجابٌ  فعالخ  مجتمعٌخاب بجانخ  الهخد  الت

 لل من ةبلل مخا تحملخه الفكخر  اإلعبلنٌخ  مخن معخانى ودالالت رم ٌخ  ومضخامٌن قخد تكخون متعخار  علٌهخا أو قخد ٌبتكرهخا 

المصخخمم حسخخ  مبلثمتهخخا للفكخخر  حٌخخث تحمخخل أفكخخار مسخختنبط  تعبخخر عخخن السخخٌاق فتحمخخل للمتلقخخى صخخور  مادٌخخ  م خخحونه 

الوجدانٌ  تحفخ ه علخى اسختدعاو العملٌخات المعرفٌخ  الداةلٌخ  فخى محاولخ  إلسختةبلم وفهخم المعنخى بالمترابطات المعنوٌ  و

الداللى للفكر  ، ومن ه ا المنطلق ٌج  اإل ار  الى الدور الهام إلستراتٌجٌات التفكٌر ما وراو المعرفى فى مجال اإلعبلن 

عده على أن ٌعى سلوكٌاته واستراتٌجٌاته القراثٌه التى تٌسر ودورهما فى عملٌات التلقى والفهم واإلدرال للمتلقى حٌث تسا

له فهم وادرال الرمو  وأن ٌكون قادراب على الحكم على ما ٌعرفه وما ال ٌعرفه وقدرته على تحقٌق اإلستبصار ال اتى تجاه 

ى الفخرد بالعملٌخات التخى مجاله المعرفى وبناثه المعرفى وقدرته على اتةا  القخرارات ، فخالتفكٌر مخا وراو المعرفخى هخو وعخ

 ٌمارسها فى مواق  التلقى المةتلف  للفكر  اإلعبلنٌ   

 التحفٌ (   -الفكر  اإلعبلنٌ   –)التفكٌر ما وراو المعرفى  الكلمات المفتاحٌة:

  مشكلة البحث :

 تكمن م كل  البحث على اإلجاب  على التساإالت اآلتٌه :  

   اإلعبلنٌ  أن تنمى التفكٌر ما وراو المعرفى لد  المتلقى ؟_ كٌ  ٌمكن للدالالت الرم ٌ  فى الفكر

 _ كٌ  ٌمكن أن ٌكون تنمٌ  التفكٌر ما وراو المعرفى عنصر اٌجابٌاب تجاه الجمهور المتلقى ثقافٌاب ؟

 أهداؾ البحث : 

نٌخ  وقخدرتها علخى تنمٌخ  ٌهد  البحث الى اإلسختفاده مخن اسختةدام الخدالالت الرم ٌخ  "ال خكلٌ ، واللونٌخ " فخى الفكخره اإلعبل

 التفكٌر ما وراو المعرف  لد  الجمهور المتلقى  

 منهج البحث:

  ٌتبع البحث المنهج الوصفى التحلٌلى لمناسبتهما لتحقٌق أهدا  البحث   
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Developing metacognitive thinking through the symbolic 

semantics of the advertisement idea 

Assist. Dr/ Ebtehag Hafez Al Drady 

Lecturer at Advertising Department Higher Institute of Applied Arts – the 5
th

 

Settlement -New Cairo 

Bega_mishoo2007@yahoo.com 

 Research Abstract:  

The advertisement idea is the core base of any advertising campaign, due to its great potency 

to express the targeted advertising message and achieve the communication objective. It can 

be adapted and composed to support the values, behavior and culture of the society, attain an 

effective positive social value and fulfill the marketing, commercial and economical 

objectives. This can be achieved through the symbolic implications, meanings and contents of 

the advertisement idea; which might be well known, or created by the designer according to 

its appropriateness to the idea. These implications and meanings hold deduced ideas that 

express the context of the advertising message, so; they convey substantial images fraught 

with moral and sentimental connections that stimulate the receiver to recall the internal 

cognitive information to try to extract and understand the symbolic meaning of the idea. 

Therefore; the important role that the metacognitive thinking strategies play in the field of 

advertising should be noted, as well as their function in the receiving, understanding and 

comprehending processes, because they help the audience revive their reading behaviors and 

strategies which can facilitate understanding and comprehending the symbols; and decide 

which of these symbols they understand and which they don‘t. Metacognitive thinking can 

also assist the audience obtain self insight about their cognitive domain and structure, in 

addition to the ability to make decisions; as metacognitive thinking is the awareness of an 

individual of the processes they conduct through different situations of receiving the 

advertisement ideas. 

 Keywords:  : metacognitive thinking – advertisement idea – stimulation 

 Research Problem:   

The problem of this study can be identified by answering the following questions: 

- How can the symbolic implications of the advertisement idea develop the receiver‘s 

metacognitive thinking? 

- How can the development of metacognitive thinking become a positive cultural element in 

regards to the receiving audience? 

 Research Objectives:  

The study aims to utilize the ―form‖ and ―color‖ symbolic implications in the advertisement 

idea; and its capability to develop the metcognitive thinking of the receiving audience. 

 Research Methodology:  

The study follows the analytical and descriptive methods which are suitable to attain its 

objective.  
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 العمارة المؽربٌة باألندلس

Architecture Marocaine en Andalousie 

 أحمد الشاٌخً /د

 جامعة ابن زهرـ المؽرب

chaikhiahmed@gmail.com 

 الملخص:

ت كل الحضار  األندلسٌ  ارثا م تركا بٌن ضفتً  البحر األبٌف  المتوسط  وٌتجلى  لل فً جمٌع المجاالت ونواحً 

العدوتٌن المغر  واألندلس  ومما ال ل فٌه أن ه ا اإلرث أعطى نمو جا تارٌةٌا تعاٌ ت فٌه  الحٌا  العام  لمجتمعً

حضارات مةتلف  أنتجت لنا حضار  موحد  كانت كافٌ  لت كل عبر قرون عدٌد  واحد  من أهم حضارات ببلد المعمور 

ى ٌومنا   ومن مهاهر التؤثٌر الم ترل السال   كما امتدت المتوسط بل امتد ا عاعها الً باقً قٌمتها التارٌةٌ   مانٌا ال

ال كر سنرك  على أثر العمار  المغربٌ  فً غنى العمار  األندلسٌ  وسنتناول  كل بناو األبوا  األندلسٌ  من الجان  

با  الهندسً واألسماو التً تحملها  ومن ه ه  األبوا  سنرك  على البعف منها   با  ابن أحمد با  األحمر  با   ون   

 الجامع  با  الحدٌد    الى غٌر  لل من األبوا  سنحاول ابرا  طابعا المعماري المغربً باألندلس                    

Résumé: 

L'Andalousie dans certains Age histoire fut l'une des plus brillants temps passe   

De l'esprit Marocain(Arabe berbères)les moments les plus riches qui Nous obliges de citer le 

Méditerrané comme lieu civilise dans le monde entier qui a parait divers civilisations range 

dans un champ de témoin de rencontre des différents civilisations a fait une culture a dépassé 

la région Méditerranéenne. En effet le Maroc comme pays qui a laissé un héritage en 

Andalousie .nous allons essayer de parler de formes architecturales et de examiner la manière 

de construire les Villes Portes   
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الرؤٌة الفلسفٌة للموروث الثقافً و أثرة على التجربة الفنٌة للفنان عوض الشٌمً و 

 الفنان صالح عبد المعطً

 د/ أحمد حمدي عبد الحارسم.

 جامعة جنوب الوادي –كلٌة الفنون الجمٌلة  –مدرس بقسم الجرافٌك 

 

نهل منه فنانوها، فالتراث هنا ٌعنً به كل مفهوم ان التراث الثقافً لؤلمم ٌعتبر الركٌ   األساسٌ  ومنبع اإللهام ال ي ٌ

ٌتعلق بالتارٌخ اإلنسانً فً تجاربه الماضٌ  من عادات وتقالٌد وطقوس دٌنٌ  وحكاٌات  عبٌ  وما الى  لل، وكل ما نتج 

ً مةت ن عن تلل التجرب  التً ٌحولها الفنان الى صٌاغات ت كٌلٌ  ممٌ   هً نتٌج  ه ه التجار  السابق  من موروث ثقاف

 داةل وجدان الفنان 

ون الثقافً والهوٌ  البصرٌ  هما المحركان األساسٌان لكل فنان ومبدع والتً تساهم ب كل مبا ر  مما ال ل فٌه أن المة

فً صٌاغ   ةصٌته وبناو  اته اإلنسانٌ  وتإثر فً ما بعد على رإٌته الفنٌ  واإلبداعٌ  بعد أن ت كلت بكل ما ٌحٌط بها 

ٌاتٌ  وثقافٌ  واجتماعٌ  مةتلط  بم اعر الفنان ووجدانه، فبات ٌعتمد على  اتٌته لتكون بمثاب  أساس و نقط  من جوان  ح

 انطبلق للتعبٌر واإلبداع الفنً فً أعماله 

ان المة ون الثقافً عند الفنان عوف ال ٌمً النابع من ن ؤته فً أحد األحٌاو التً تعج بالعمار  اإلسبلمٌ  بما تحتوٌه من 

عناصر ومفردات بصرٌ  أثرت على رإٌته الفلسفٌ  فً تناوله ألعماله وفً صٌاغاته الت كٌلٌ ، ك لل الفنان صالا عبد 

المعطً ال ي ولد فً جنو  مصر وبالتحدٌد فً مدٌن  األقصر والتً تحتوي على حص  كبٌر  من الموروث الثقافً 

البنٌ  ال ةصٌ  الةاص  بالفنان وال ي قام بدوره فً تفرٌغ ه ه المصري القدٌم وك لل اإلسبلمً كان له  دٌد األثر على 

 ال حنات الهاثل  فً أعماله الجرافٌكٌ  

وفً ه ا البحث ٌقوم الباحث بدراس  الحال  التراكمٌ  الناتج  على البٌث  المحٌط  والتً  كلت الرإٌ  الفلسفٌ  للموروث 

الجرافٌكٌ  وك لل سٌقوم الباحث بدراس  نفس األثر ال ي أنطبع الثقافً للفنان عوف ال ٌمً والتً ههرت فً أعماله 

 على الرإٌ  الت كٌلٌ  والفلسفٌ  للفنان صالا عبد المعطً التً ههرت فً أعماله الجرافٌكٌ   

 أهدا  البحث:

نان صالا دراس  مفهوم الرإٌ  الفلسفٌ  للموروث الثقافً وأثره على العملٌ  اإلبداعٌ  عند الفنان عوف ال ٌمً والف -1

 عبد المعطً 

 دراس  األسلو  الفنً والمعالجات الجرافٌكٌ  للفنان عوف ال ٌمً والفنان صالا عبد المعطً  -2

 ابرا  دور الفن الت كٌلً فً دعم الهوٌ  الثقافٌ  والحفاه علٌها  -3
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The philosophic vision for the culture heritage and its impact on 

The artistic experiment for Awad El Shimy and Saleh 

Abdelmoaty 

Assist. Dr/ Ahmed Hamdy Abd El Haris 

Lecturer at Graphic Department - Faculty of Fine Arts - South Valley University 

Abstract 

Nations culture heritage is the base and the main source of inspiration from which the artists 

learn, the heritage means the concept of the history human being and his past experiments 

such like manners, traditions, religious rites and folk tales and every outcome product from 

those experiments that the artist converts it into distinctive visual forms. 

There is no doubt that the stored cultural and visual identity are the main drivers of every 

artist and creator which contribute directly in building up the artist personality and effecting in 

the future on his creative artistic vision after being formed with all the aspects of life and 

culture mixed with the artist feelings, his conscience and his soul. 

The culture heritage had a strong impact inside Awad El Shimy, because he grew up on one 

of the eldest parts in Cairo, it contains Islamic architectures such like mosques that had many 

Islamic visual elements, that‘s had a huge impact on El Shimy philosophic vision in his art, 

also Saleh Abdelmoaty who is born in Upper Egypt precisely in Luxor City, which is one of 

the eldest cities and includes a lot of ancient Egyptian, and Islamic heritage, which had the 

great impact in formed his personality and his artistic vision. 

The researcher will study in this paper the resulting cumulative state of the surrounding 

culture environment, that played the important role in building the artistic philosophy vision 

for the culture heritage and its impact on Awad El Shimy and Saleh Abdelmoaty Graphic art. 
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 فاعلٌة إستخدام الرسوم المتحركة فى التوعٌة واإلرشاد البٌئى

 م.د/ أحمد سٌد حمودة السٌد

 التجمع الخامس–لمعهد العالى للفنون التطبٌقٌة ا مدرس بقسم اإلعبلن

Ahmedh79@gmail.com 

 ملخص البحث:

تعد الرسوم المتحرك  أحد األسالٌ  التكنولوجٌ  التً تلع  دورا هاماب فً حٌا  االفراد "جمهور المتلقً"  لما لها من 

م ةدمات أو ن ر فكر  علمٌ  حٌث أنها استةدامات واسع  وأسالٌ  وتقنٌات متعدد ، وتستةدم فً أي طرٌق  تقتضً تقدٌ

 تستطٌع أن تههر أ ٌاو ال تستطٌع وساثل االتصال الجماهٌري االةر  أن تههرها  

وحٌث ان التوعٌ  واالر اد ٌهد  الى ن ر ورفع مستو  الوعً البٌثً لد  افراد المجتمع "الجمهور المتلقً " وتثقٌفهم 

الى االهتمام بها فً ةبلل برامج تعد لمةاطب   راثا وفثات مةتلف  من المجتمع بؤهمٌ  حماٌ  البٌث  واالسبا  التً تدعو 

 لضمان اٌصال الرسال  المرجو تحقٌقها  

لرفع  المتحرك  على برامج التوعٌ  واالر اد البٌثً باعتبارها ادا  هام   ل ا ٌتناول البحث فاعلٌ  استةدام الرسوم  

 وجٌه السلوكً للفرد والمجتمع ب كل اٌجابً وفعال الوعً البٌثً و ات تؤثٌر ملحوه على الت

 اإلر اد البٌثى( –التوعٌ   –)الرسوم المتحرك   الكلمات المفتاحٌة:

  مشكلة البحث:

تكمن م كله البحث فى قصور دراس  العبلق  بٌن الرسوم المتحرك  والوعى واإلر اد البٌثى لد  المتلقً ل ا ٌسعى البحث 

 تى :لئلجاب  على التساإل اآل

كٌ  ٌمكن إلستةدام الرسوم المتحرك  أن ٌكون لها دور فعال فخى رفخع الخوعً واإلر خاد البٌثخى وأثرهخا االٌجخابً علخى _ 

 الجمهور المتلقى ؟        

 أهداؾ البحث: 

لجمهخخور القخخاو الضخخوو حخخول فاعلٌخخ  اسخختةدام الرسخخوم المتحركخخ  علخخى بخخرامج التوعٌخخ  واإلر خخاد البٌثخخى ، وأثرهخخا اإلٌجخخابى علخخى ا  1

  المتلقى

     ٌهد  البحث على تفعٌل دور الرسوم المتحرك  فى برامج الوعى واإلر اد البٌثى  2

 منهج البحث:
  ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى والتطبٌقى لمناسبتهما لتحقٌق أهدا  البحث  
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Effectiveness of the use of animation in awareness and 

environmental guidance 

Dr/ Ahmed Sayed Hamouda El Sayed 

Instructor at the Advertising Department Higher Institute of Applied Arts - Fifth 

Assembly 

Ahmedh79@gmail.com 

Research Summary: 

Animation is one of the technological methods that plays an important role in the lives of 

individuals, "the audience of the recipient" because of its wide uses, methods and techniques, 

and used in any way requires the provision of services or dissemination of a scientific idea as 

it can show things that other mass media cannot Show them. 

As awareness and guidance is aimed at spreading and raising environmental awareness among 

the members of the "receiving public" and educating them about the importance of protecting 

the environment and the reasons that call for attention in programs that address the segments 

and different categories of society to ensure delivery of the message to be achieved. 

- The study deals with the effectiveness of the use of animation on awareness programs and 

environmental guidance as an important tool to raise environmental awareness and have a 

significant impact on the behavioral guidance of the individual and society in a positive and 

effective. 

Keywords: (Animation - Awareness - Environmental Guidance) 

Research problem: 

The problem of research is the lack of study of the relationship between animation and 

awareness and environmental guidance of the recipient so the search seeks to answer the 

following question: 

How can the use of animation be effective in raising awareness and environmental guidance 

and its positive impact on the audience? 

Research goals: 

1. To shed light on the effectiveness of the use of animation on awareness programs and 

environmental guidance, and its positive impact on the public receiving. 

2. The aim of the research is to activate the role of animation in awareness programs and 

environmental guidance. 

Research Methodology: The research follows the analytical and applied approach to suit the 

research objectives. 
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 التصمٌم المعمارى المستدام بٌن الهوٌة العربٌة واإلتجاهات المعاصرة

 م.د/ أحمد كمال الدٌن رضوان

 جامعة دمٌاط - كلٌة الفنون التطبٌقٌة - المدرس بقسم التصمٌم الداخلى واألثاث

 الملخص:

ون الى أن األ كال التقلٌدٌ  للتنمٌ  بدأ العالم ٌعتر  باإلرتباط الوثٌق بٌن التنمٌ  اإلقتصادٌ  والبٌث  ،وقد تنبه المتةصص

اإلقتصادٌ  تنحصر على االستغبلل الجاثر للموارد الطبٌعٌ  وفى نفس الوقت تتسب  فى احداث ضغط كبٌر على البٌث  

( و من هنا ههر مفهوم sustainable developmentنتٌج  لما تفر ه من ملوثات وةلفات ضار  التى تعر  على )

 نها" تلبٌ  احتٌاجات األجٌال الحالٌ  دون االضرار بقدر  االجٌال القادم  على تلبٌ  احتٌاجتها" التنمٌ  المستدامه أ

وتبقى م كل  هدر الطاق  و المٌا  من أبر  الم اكل البٌثٌ  االقتصادٌ  للمبانى بسب  استمرارها ودٌمومتها طوال فتر  

العام تجاه اآلثار البٌثٌ  المصاحب  ألن ط  البناو فقد نوه  ت غٌل المبنى ،وله ه األسبا  وغٌرها ونتٌجه لتنامى الوعى

بعف المتةصصٌن أن التحد  األساسً ال   ٌواجه القطاعات العمرانٌ  فى ه ا الوقت انما ٌتمثل فى مقدرتها على االٌفاو 

بؤن اإلدرا  والسٌطر  بالت امتها وأداو دورها التنمو  تجاه تحقٌق مفاهٌم التنمٌ  المستدامه ال امل  ، وأضا  اةرون 

البٌثٌ  على الم ارٌع العمرانٌ  ستكون واحد  من أهم المعاٌٌر التنافسٌ  الهام  فى ه ه القطاعات فى القرن الواحد 

 والع رون 

مفهوم العمار  المستدامه: تعتبر العمار  المستدام  أحد اإلتجاهات الحدٌث  فى الفكر المعمار  وال   ٌهتم بالعبلق  بٌن 

انى و البٌث ، وهنال العدٌد من المفاهٌم والتعرٌفات التى وضعت فى ه ا المجال ون كر منها :العمار  المستدام  وهى المب

العمار  التى تلبى حاجات االنسان المعمارٌ  م حٌث الجمال والوهٌف  والمتان  وقدرتها على تولٌد أو تقلٌم استكهبلكها 

االنتاج واالدامه قدر االمكان مع الحفاه على كوك  االرف وبٌثته و موارده سلٌما  للطاق  المطلوب  لت غٌلها وتقلٌل تكلف 

ومعافى لبلجٌال القادم  أو هى العمار  التى تمتلل أقل ما ٌمكن من الصفات المعاكس  على البناو والبٌث  الطبٌعٌ  الغرف 

ٌكولوجٌ  بطرٌق  واسع ، وٌساهم االستةدام منها تحقٌق نوع من التكاملٌ  بٌن الجوان  االقتصادٌ ،االجتماعٌ ،واال

العقبلنى للمصادر الطبٌعٌ  واالدار  المبلثم  فى وقاٌ  الموارد النادر  ، أ  استهبلل الطاق  بصور  مةفض  لتحسٌن 

 نوعٌ  البٌث  

 الكلمات المفتاحٌة :

 اإلتجاهات المعاصر    -الهوٌ   -اإلستدام  –التصمٌم المعمار   -

 مشكلة البحث :

 عدم وجود معاٌٌر متكامل  حاكم  لئلستدامه ةاص  بعمارتنا المصرٌ  المعاصر   -

 عدم وضوح الهوٌ  التراثٌ  المعاصر  للعمار  المصرٌ  ، وسٌطر  الفكر الغربى على ال هنٌ  المعمارٌ   -

البحث عن ج ور  تطبٌق بعف نما ج البناو والتةطٌط الغربٌ  دون ادرال مد  تطابقها أو تنافرها مع بٌثتنا ، وعدم -

 لها فى عمارتنا االسبلمٌ  أو دون تاصٌلها 

 أهداؾ البحث:

 تؤصٌل مفهوم االستدام  فى العمار   -

 تحقٌق الوهٌف  المرجوه من ةبلل تصمٌم مستدام ٌحافه على البٌث  و مواردها  -

 دراسه أسالٌ  اإلستدامه و معرف  ج ورها فى عمارتنا اإلسبلمٌ   -



 

11 

ral Design between Arab Identity and Sustainable Architectu

Contemporary Trends 
Assist. Dr/ Ahmed Kamal El-Din Radwan 

Instructor, Department of Interior Design & Furniture, Faculty of Applied Arts, 

Damietta University 

Abstract: 
The world recognizes the strong link between economic development and the environment. 

The specialists took in consideration that the traditional forms of economic development are 

limited to the over exploitation of natural resources and at the same time because of great 

pressure on the environment as a result of harmful pollutants and residues known as 

(sustainable development). Starting from there the concept of sustainable development 

appeared "to meet the needs of current generations without compromising the ability of future 

generations to meet their needs". 
The problem of wasting energy and water is one of the most important economic problems for 

the buildings due to the continuity and sustainability of the building during the period of 

operation of the building. For these reasons and other, and due to the growing public 

awareness about the environmental impacts associated with construction activities, some 

specialists noted that the main challenge facing the urban sectors at this time ,is its ability to 

fulfill its commitment and play its developmental role towards the realization of the concepts 

of comprehensive sustainable development, others added that the management and 

environmental control of urban projects will be one of the most important competitive 

standards in these sectors in the twenty one century. 

The concept of sustainable architecture:  Sustainable architecture is considered one of the 

modern trends in architectural thoughts, which deals with the relationship between buildings 

and the environment. There are many concepts and definitions that have been developed in 

this field, including architecture, which is architecture that  meets the human needs of 

architecture in terms of beauty, function and durability with its ability to generate or reduce its 

energy consumption required to operate and reduce the cost of production and maintenance as 

much as possible while preserving the planet and its environment and resources intact for 

future generations,or the architecture that possesses the least possible opposite qualities on the 

construction and the natural environment and its purpose to achieve a kind of integration 

between the economic, social and ecological aspects in a wide manner. The rational use of 

national resources and appropriate management contributes in the protection of rare resources, 

reduced energy consumption to improve the quality of the environment. 

 Key words:                                                                                          

Architectural design - Sustainability - Identity - Contemporary trends. 

Problem of research: 

- The lack of integrated standards governing the sustainability of our contemporary Egyptian. 

- The lack of clarity of the contemporary heritage of Egyptian architecture, and the control of 

Western thought on architectural mentality. 

- The application of some models of Western construction and planning without realizing the 

extent of their conformity or inconsistency with our environment, and not to search for roots 

in our Islamic architecture or without its details. 

Aims of research:                                                                                    
- Maintaining the concept of sustainability in architecture. 

- Achieving the desired function through sustainable design that preserves the environment 

and its resources.  

- Studying methods of sustainability and knowledge of its roots in our Islamic civilization. 
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فً استحداث نماذج ؼٌر نمطٌة من  اثر استخدام الراتنج الصناعً مع الخامات المختلفة

 االثاث وعناصر التصمٌم الداخلً

 احمد محمد صفى الدٌن محمد زكرٌا  /ا.م.د

 جامعة بنى سوٌؾ -كلٌه الفنون التطبٌقٌة داخلى واالثاثاستاذ مساعد بقسم التصمٌم ال

 

 -:ملخص البحث

ان ت اوج استةدام الةامات مع بعضها البعف بصور  مدروس  فً التصمٌم الداةلً ٌكون له ابلغ االثر فً اكسا  تلل 

ٌر مرغو  فٌها ، ومن الةامات للعدٌد من المواصفات التً ترفع من كفاثتها االستةدامٌ  و تقضى على بعف العٌو  الغ

تلل الةامات التً ٌمكن استةدمها فً ه ا المجال ةام  الراتنج الصناعً ال   ٌمكن الدمج بٌنه وبٌن العدٌد من ةامات 

التصمٌم الداةلً مثل الة   والرةام والحجر والقماش والمعدن وغٌرها ، واالفاد  من  لل الدمج ب كل كبٌر من الناحٌ  

والتقنٌ  ، كما ٌمكن استةدام الراتنج اٌضا فً ترمٌم الكتل المتداعٌ  من بعف ه ه الةامات  الجمالٌ  واالن اثٌ 

 واستةدامها ب كل طبٌعً بدون ادنى قلق ، مع اكسابها بعف القٌم الجمالٌ  اٌضا من ةبلل عملٌ  الدمج  

 -:البحث مشكلة

ٌم الداةلً المةتلف  ، وكٌفٌ  االفاد  من عدم وجود منهجٌ  واضح  الستةدام الراتنج الصناعً مع ةامات التصم 

 ةواصه لرفع الكفاو  االستةدامٌ  لتلل الةامات  

قصور استةدام الةامات الراتنجٌ  فً مصر فً مجال التصمٌم الداةلً على دورها كدهانات، واغفال العدٌد من  

 تلف   جوان  استةدمها بصور  اكثر عمقا وأبعد اثرا على ةامات التصمٌم الداةلً المة

 -:اهمٌة البحث

تكمن اهمٌ  ه ه الورق  البحثٌ  فً القاو الضوو على اهمٌ  دراس  ةام  الراتنج الصناعً ، واثر استةدمها مع ةامات 

التصمٌم الداةلً االةر  لرفع مواصفات تلل الةامات ، واثر  لل الدمج على عملٌتً التصمٌم والتصنٌع لعناصر 

 التصمٌم الداةلً 

 -:البحث اهداؾ

الوقو  على المواصفات الفٌ ٌاثٌ  لةام  الراتنج الصناعً ، واثر تلل المواصفات على استةدام تلل الةام  فً  -1

 تصنٌع عناصر التصمٌم الداةلً المةتلف   

 الوصول الى منهجٌ  واضح  الستةدام ةام  الراتنج الصناعً مع ةامات التصمٌم الداةلً المةتلف    -2

ةدام ةام  الراتنج الصناعً وةامات اةر  على عملٌ  التصمٌم ولتصنٌع لعناصر التصمٌم ابرا  اثر الدمج بٌن است -3

 الداةلً

 -فروض البحث :

تتمتع ةام  الراتنج الصناعً بالعدٌد من المواصفات الفٌ ٌاثٌ  والكٌمٌاثٌ  الى تسما لها برفع مواصفات بعف ةامات  -1

 التصمٌم الداةلً االةر  عند دمجهما معا 

  لدمج ةام  الراتنج مع ةامات التصمٌم الداةلً المةتلف  ٌسما باستحداث نما ج غٌر نمطٌ  من عناصر وضع منهجٌ -2

 التصمٌم الداةلً من حٌث عملٌ  التصمٌم والتصنٌع  

 منهجٌة البحث:

الداةلً  ات ةامات التصمٌمالمنهج االستقراثً للمواصفات الفٌ ٌاثٌ  لةام  الراتنج الصناعً وكٌفٌ  توهٌفها لدعم موصف

ةامات التصمٌم الداةلً ، ومن ثم المنهج االستنباطى للوصول الى منهجٌ  للدمج بٌن ةام  الراتنج الصناعً واالةر 

  المةتلف 

 تكنولوجٌا صناع  االثاث  –عناصر التصمٌم الداةلً  –ةامات التصمٌم الداةلً   -الراتنج الصناعً مصطلحات البحث: 
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The effect of using of synthetic resin with different materials In 

the development of  furniture and interior design elements 
Assist. Prof. Dr/ Ahmed Mohamed Safy El Din Mohamed Zakaria 

Assistant Professor, Department of Interior Design & Furniture Faculty of Applied Arts 

– Beni-Suef University 

Research Summary:- 
      The comping of the use of raw materials with each other in a deliberate manner in the 

interior design shall have the effect of bringing the raw materials to many specifications 

which increase their efficiency and eliminate some undesirable defects. These materials can 

be used in this field, It can be combined with many interior design materials such as wood, 

marble, stone, cloth, metal and others, benefiting from the great aesthetic, structural and 

technical integration. The resin can also be used to repair crumbling blocks from some of 

these materials and use them with suspicion Naturally without the slightest concern, with 

some also to give it aesthetic values through the integration process. 

Research problem:- 
-  The absence of a clear methodology for the use of industrial resin with different interior 

design materials, and how to benefit from its properties to increase the efficiency of the use of 

these materials. 

- The lack of use of resin ores in Egypt in the field of interior design for its role as objets, and 

the omission of many aspects used more deeply and more impact on the materials of various 

interior design. 

research importance:- 
The importance of this paper is to shed light on the importance of the study of the industrial 

resin material, and the effect of using it with other interior design materials to raise the 

specifications of these materials, and the effect of this integration on the design and 

manufacturing of interior design elements. 

research goals:- 
1. stand on the physical specifications of the strength of industrial resin, and the impact of 

those specifications on the use of that material in the manufacture of various interior design 

elements. 

2. access to a clear methodology for the use of synthetic resin material with different interior 

design materials. 

3. Highlight the effect of the merger between the use of synthetic resin and other materials on 

the design process and the manufacture of interior design elements 

Research hypotheses:- 
1. The industrial resin material has many physical and chemical specifications to allow it to 

raise the specifications of some other interior design materials when combined together. 

2. Develop a methodology for the integration of resin material with different interior design 

materials allows the development of non - modular models of interior design elements in 

terms of design and manufacturing. 

Research Methodology    :  - 
 The inductive approach to the physical specifications of the industrial resin and how to use it 

to support the specifications of other interior design materials, and then the methodological 

approach to reach a methodology to integrate the synthetic resin material and the different 

interior design materials. 

Key words :-  Industrial resin - interior design materials - interior design elements - furniture 

manufacturing technology 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49797&cat_id=1&lang=en
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 القٌم الحٌوٌة للعناصر الجمالٌة والهندسٌة فً المبانً التراثٌة

Biological values of aesthetic and geometric elements in heritage buildings 

محمد رأفت إسبلم/ د.م  

مصر -الشٌخ كفر - والتكنولوجٌا للهندسة العالً بالمعهد العمارة مدرس  

 الملخص:

مار  الداةلٌ  بدراسات مةتلف  تربط بٌن الحال  النفسٌ  لمستةدمً الفراد وبٌن نس  وألوان حفلت العدٌد من مراجع الع

  كما  هبت العدٌد من الدراسات الى تفضٌل بعف األلوان والنس  لفراغات مةصص  لممارس  1الفراغات المةتلف 

ال  النفسٌ  والفسٌولوجٌ  وأن كبلهما حدٌثاب ههرت أبحاث تههر أن هنال ثم  ترابط بٌن الح 2.أن ط  معٌن  دون غٌرها

كما أن الجمالٌ  والهندسٌ  عبر التارٌخ لم تكن مجرد عناصر ت كٌلٌ  للفراد فحس  وانما كانت  3وجهان لعمل  واحد  

  ب لل فهنال مإ ر قوي على امكانٌ  أن ٌكون لؤللوان 4تحو  معانً روحٌ  عمٌق   ات تؤثٌر على المتعرضٌن لها

ات فسٌولوجٌ  على مستةدمً الفراغات المعمارٌ   األمر ال ي ٌجعل من اعاد  تقٌٌم ه ه العناصر الجمالٌ  والنس  تؤثٌر

 و الهندسٌ  حٌوٌاب  فً العمار  أمراب غاٌ  فً األهمٌ   

دمً بناواب على المدةل النهري السابق ٌإسس البحث لفرضٌ  أن للت كٌبلت الجمالٌ  والهندسٌ  تؤثٌراب حٌوٌاب على مستة

الفراغات المعمارٌ   وٌسلل البحث إلثبات ه ه الفرضٌ  منهجا تجرٌبٌا ببستةدام نما ج فراغٌه مستوحاه من عناصر 

جمالٌ  وهندسٌ  من مبانً تراثٌ ، ثم اةتبارها حٌوٌا علً أحد الكاثنات الحٌه لرصد التؤثٌرات الحٌوٌ  له ه العناصر على 

 الوهاث  الحٌوٌ  للكاثن الحً 

Abstract: 

According to many architectural references, there is a correlation between the psychological 

state of architectural space's users and proportions and colors of the different spaces
3
. Several 

studies have recommended using certain colors and proportions for specific spaces to perform 

certain activities
4
. Recent research has shown that there is a correlation between a 

psychological and physiological condition and that they are both sides of a single coin.
5
 

 Aesthetic and geometric elements throughout history were not merely the composition 

elements of spaces, but had profound spiritual meanings that influenced space occupants.
6 

Thus, there is an indication that the colors and proportions may have physiological effects on 

the users of architectural spaces, which makes a re-evaluation of the elements of the 

composition in architectural spaces very important.  

Based on the previous theoretical approach, the research establishes hypothesis that aesthetic 

and geometric elements have physiological effects on architectural space‘s occupants. The 

research used experimental approach to prove this hypothesis, using architectural space model 

                                                           
3
 (Color Psychology: Effects of Perceiving Color on Psychological Functioning in Humans, 2014) 

4
 (Color and shopping intentions: The intervening effect of price fairness and perceived affect, 2003) 

5
 (Blood, Sweat, and FearsThe Autonomic Architecture of Emotion, 2003) 

6
 (The Mass Ornament, 1975) 
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 التحـطٌب كأحد مبلمح الهوٌة فى السٌنما المصرٌة

 / إسبلم على عز العربد
 مخرج سٌنمائى

 باحث دكتوراة بأكادٌمٌة الفنون
dr.eslamezzelarab@gmail.com 

 الملخص

ولعخخل الهوٌخخ  تقخخوم باألسخخاس علخخى ةلفٌخخ  ثقافٌخخ  ممخخا ٌسخختدعى تثمخخٌن تعتبخخر السخخٌنما الرواثٌخخ  نلٌخخ  مخخن نلٌخخات الثقافخخ ،    

ى لؤلمخخخ ، لٌكخخون بمثابخخخ  كخخل الخخخ اد الثقخخافى الخخخ   تمتلكخخ  األمخخخ ، وتوارثتخخه عبخخخر األجٌخخال، وترسخخخخ فخخى البلوعخخخى الجمعخخ

العناصخخر المإسسخخ  لهوٌخخخ  جمعٌخخ  موحخخخد  قخخادر  علخخخى ا ابخخ  مةتلخخ  عناصخخخر المجتمخخع فخخخى بوتقخخ  موحخخخد ، ٌ خخعر مخخخن 

وتعخخد األفخخبلم التخخى تحمخخل بعخخف عناصخخر ةبللهخخا كخخل فخخرد ببنتماثخخه للجماعخخ  وٌخخدافع عنهخخا وٌسخخعى لتحقٌخخق مصخخالحها، 

و الثقافخخخ  فخخخى المجتمخخخع المصخخخر  مخخخن ةخخخبلل ن خخخر وتخخخروٌج رسخخخاثل التخخخراث ال خخخعبى أحخخخد أدوات ت خخخكٌل وتنمٌخخخ  واثخخخرا

 غٌر مبا ر  من حٌث تقدٌم األفكار التى تحمل التؤوٌل والمضامٌن المركب   

انطبلقخخخا مخخخن  لخخخل ٌهخخخد  البحخخخث الخخخى الك خخخ  عخخخن الكٌفٌخخخ  التخخخى تفاعلخخخت بهخخخا السخخخٌنما المصخخخرٌ  مخخخع أحخخخد مبلمخخخا    

كمخخخا ٌمكخخخن لنخخخا أن ، تخخخى تعبخخخر عخخخن تراثنخخخا اإلبخخخداعى وثقافتنخخخا وطخخخابع  حٌاتنخخخاالهوٌخخخ  متمثلخخخ  فخخخى لعبخخخ   " التحخخخ طٌ  " ال

نلخخخختمس مبلمخخخخا ةصوصخخخخٌ  المجتمخخخخع المصخخخخر  ، بمخخخخا فٌخخخخه مخخخخن عخخخخادات وفنخخخخون وغٌرهخخخخا ، قخخخخد تناولتهخخخخا السخخخخٌنما 

المصخخخرٌ  كملمخخخا ٌإكخخخد علخخخى وجخخخود الةصوصخخخٌ  فخخخى المجتمخخخع المصخخخر  وهخخخو مخخخا ٌعكخخخس ةصوصخخخٌ  ال ةصخخخٌ  

 لفولكلورٌ  عن غٌرها من أ كال الفولكلور لد   عو  أةر    لتمٌ  ه ه األ كال ا

و" التحطٌخخخ  " فخخخن مخخخن الفنخخخون المصخخخرٌ  المسخخختمد  مخخخن األصخخخول الفرعونٌخخخ  القدٌمخخخ  الخخخ ي تسخخختةدم فٌخخخه العصخخخا فخخخً   

عنخخخد الفراعنخخخ  ، وفخخخً العصخخخر الحخخخدٌث ، أصخخخبحت تقخخخدم ةخخخبلل األفخخخراح داةخخخل الرٌخخخ   اب المبخخخار   ، وكخخخان طقسخخخاب ٌومٌخخخ

ري والصخخخخعٌد كنخخخخوع مخخخخن أنخخخخواع التخخخخراث ال خخخخعبً   وتتمٌخخخخ  لعبخخخخ  التحطٌخخخخ  بدقخخخخ  اآلداو وجمالٌخخخخات الحركخخخخ  المصخخخخ

وةفتهخخخا والحبكخخخ  الفنٌخخخ  فٌهخخخا ، وقخخخد عكسخخخت السخخخٌنما المصخخخرٌ  فخخخى الكثٌخخخر مخخخن األفخخخبلم عخخخن وجودهخخخا فخخخى المجتمخخخع 

 المصر  ب كل جلى فى جمٌع احتفاالت ال واج والموالد     وغٌرها  
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Al TAHTIB as one of the Features of Identity in Egyptian Cinema 

Dr/ Islam Ali Ezz El Arab 

cinematic director 

Ph.D in Arts Academy 

dr.eslamezzelarab@gmail.com 

Summary: 

Feature cinema is a mechanism of culture , and perhaps the identity is based on     a cultural 

background, which calls for the appreciation of all cultural treasures owned by the nation, and 

inherited through generations, and established in the collective unconscious of the nation, to 

serve as the founding elements of the identity of a unified society capable of melting the 

various elements of society in the one crucible through which everyone feels that he belongs 

to the group and defends it and seeks to achieve its interests. The films that carry some 

elements of the popular heritage are one of the tools of forming, developing and enriching the 

culture in Egyptian society through the dissemination and promotion of indirect messages in 

terms of presenting ideas that carry interpretation and Complex contents. 

Based on this, the research aims at revealing how Egyptian cinema interacted with one of the 

features of ALTAHTIB identity which expresses our creative heritage, our culture and the 

nature of our lives. We can also seek the characteristics of Egyptian society, including arts 

and habits has been addressed by the Egyptian cinema as a sign that emphasizes the existence 

of privacy in the Egyptian society, which reflects the privacy of the character to distinguish 

these folklore forms from other forms of folklore among other peoples. 

AL TAHTIB is an art of Egyptian art derived from the ancient Pharaonic origins in which the 

stick is used in fencing. It was a daily ritual of the pharaohs. In the modern era, it has 

progressed during the weddings inside the Egyptian countryside and the Upper Egypt as a 

kind of folklore.  AL TAHTIB is characterized by meticulous performance and aesthetics of 

movement and light and artistic plot, and reflected the Egyptian cinema in a lot of films about 

their presence in the Egyptian society in a clear manner in all the celebrations of marriage and 

birth  and else. 
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 المستدامة  مقومات الجذب السٌاحً فً الجزائر ودورها فً التنمٌة

 أشٌر ،رابٌدوم و شبللة العذاورة نوذجا

 األستاذ/ اسماعٌل عبلل

 /جامعة المدٌة ماستر اكادٌمً  فً تخصص علم المتاحؾ من الجزائر

 الملخص:

ج   السٌاحً تعتبر األساس المادي للسٌاح  وبدونها ٌستحٌل الحدٌث عن وجود سٌاح  فً أي بلد  له ا فبن ان مقومات ال

مقومات الج   السٌاحً تمثل أهم مكونات ومرتك ات عرف المنتج السٌاحً حٌث تعد المتاح  والمواقع األثرٌ  

أبر  عوامل الج   السٌاحً الثقافً باةتبل  والحر  التقلٌدٌ  المرتبط  بالتراث ال عبً والثقافً والحضاري من 

فتراتها ال منٌ  والتارٌةٌ  وك ا أماكن تواجدها مغرٌات سٌاحٌ  هام  ٌنتقل الٌها الساثا للتعر  على الحضارات والتارٌخ 

المادي  بتراث ثقافً متنوع ففً  قه  اإلنسانً ومعرف  مهاهر الحٌا  الماضٌ  للمجتمعات واألمم السابق  فالج اثر ت ةر

الحجرٌ  لفترات ما قبل التارٌخ على اةتبل    لفترات تارٌةٌ  مةتلف  بداٌ  من العصور  تضم الج اثر مواقع أثرٌ  ترجع

التً ترجع   و مةابت و مغارات و نقوش صةرٌ  مرورا بالمواقع و البقاٌا األثرٌ   عهمٌ   طبٌعتها بقاٌا حجرٌ  و هٌاكل

ن أبر ها ضرٌا المدغاسن و الضرٌا الملكً بتٌبا   و بقاٌا المدن األثرٌ  الى الفترات القدٌم  و التً م

األثرٌ  التً ترجع الى   و غٌرها وصوال الى المواقع و المعالم  بتٌمقاد،تٌبا  ،جمٌل ،قالم ،مداوروش،هٌبون، ر ال

ان ،مدٌن  قسنطٌن ،عناب  و مدٌن  مدٌن  تلمس  و معالم  على غرار قصب  مدٌن  الج اثر،قلع  بنً حماد  الفتر  اإلسبلمٌ 

بجنوبها الكبٌر   و تنس مستغانم،وهران،معسكر،بجاٌ  ،بسكر  و الوادي و القصور الصحراوٌ   و مدٌن  دلس  مٌل  العتٌق 

المصنف  ضمن   و لعل من أهم المعالم  ل كر  الج اثر المعاصر   لنصل فً نهاٌ  المطا  الى المعالم التارٌةٌ  المةلد 

الى   و المدٌن  األثرٌ  القدٌم  تٌمقاد ،تٌبا  ،جمٌل  و قصب  الج اثر  و المتمثل  فً حهٌر  الطاسٌلً  اث العالمًالتر

 جان  قلع  بنً حماد بالمسٌل  و معالم وادي مٌ ا  بغرداٌ 

كانت النسب  الغالب  من عددا هاما من السٌاح و ان   ال عبٌ  ٌستقط   ان ه ا ال ةم الكبٌر من المواقع األثرٌ  و الثقافٌ 

ب كل كبٌر فً   ٌمكن ان ت كل دةبل اقتصادٌا اضافٌا ٌساهم  اال انها  و بنس  أقل من األجان   السٌاج الج اثرٌٌن

التعرٌ  بالتراث الثقافً الج اثري و مقومات الج     بصف  عام  حٌث ٌهد  الملتقى الى  المحلٌ  و الوطنٌ   التنمٌ 

و    حقه من االهتمام  للتراث الثقافً  ام الباحثٌن و المسإولٌن الى ضرور  اعطاو البعد االقتصاديو جل  اهتم  السٌاحً

 لل من ةبلل تطبٌق استٌراتٌجٌ  عملٌ  لتؤهٌل المواقع األثرٌ  ،توفٌر المرافق الةدماتٌ  و نقلها فً محٌط المواقع 

داةل محٌط المعالم األثرٌ  مع استحداث   ادي تجاريالتارٌةٌ ،ضرور  استحداث قانون ٌسما بن اطات  ات بعد اقتص

 .و معالم أثرٌ   من مواقع  لكل ما ت ةر به الج اثر  قاعد  بٌانات الكترونٌ 
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Attractions touristiques en Algérie et leur rôle dans le 

développement durable 

Il est à noter que Rapidum et Shala Al-Ashura sont typiques 

Professeur/ Ismail Allal 

Master en science des musées d'Algérie / Université de Médéa 

Résumé 

Les attractions du tourisme sont la base matérielle du tourisme sans qu'il soit impossible de 

parler de l'existence du tourisme dans aucun pays. Voilà pourquoi les attractions touristiques 

potentiels représentent les composantes les plus importantes et les fondations du produit 

Alsaahi.hat affichage sont les musées, les sites archéologiques et l'artisanat traditionnel 

associé à la culture populaire et la civilisation des facteurs les plus importants dans les 

différents temps et périodes historiques attractions touristiques culturelles et du patrimoine, 

ainsi que leurs emplacements sont tentations touristiques importants voyages aux touristes 

d'en apprendre davantage sur les cultures de l'histoire humaine et de la connaissance les 

derniers aspects des communautés de vie et d'anciens pays, l'Algérie est riche en patrimoine 

culturel. dans un appartement de matériel diversifié comprend des sites archéologiques 

Algérie en raison de différentes périodes historiques au début de l'âge de pierre pour les 

périodes préhistoriques sur Achtla Nature des restes de pierre et des squelettes et des bunkers 

et des grottes et gravures rupestres à travers des sites et vestiges archéologiques remontant à 

des périodes anciennes et dont les plus importants de la tombe Madgasn et le mausolée royal 

Ptibazh et les vestiges des villes antiques Ptimkad, Tipaza, beau, Guelma, M'daourouch, 

Hiboun, Cherchell et d'autres accès aux sites et monuments datant de la période islamique, 

comme la Casbah d'Alger, Bani Hammad Château et monuments de la ville de Tlemcen, 

Constantine, Annaba et la ville antique Mila et la ville de Dellys et tennis Mostaganem, Oran, 

camp, Bejaia, Biskra et La vallée et les palais du désert du sud sont parfaits pour atteindre 

Yeh jusqu'à des monuments historiques immortalisés mentionner contemporaine Algérie et 

peut-être les plus importants monuments classés comme patrimoine mondial et représentées 

dans le pli du Tassili et la ville antique de Timgad, Tipaza, belle et Casbah d'Alger avec le 

château et Bani Hammad Balmcilh monuments de la vallée Gargoyle Ghardaia 

Telle est la grande dynamique des sites archéologiques et la popularité culturelle attire un 

nombre important de touristes, et que le pourcentage était dominant de la clôture Algériens et 

à des taux moins que les étrangers, mais il peut former un revenu économique contribue 

également de manière significative au développement local et national en général, où le forum 

vise à la définition de l'Algérie du patrimoine culturel et les éléments du tourisme et attirer 

l'attention des chercheurs et des responsables de la nécessité de donner la dimension 

économique du patrimoine culturel et le droit d'attention à travers le processus d'application 

de la stratégie de réhabilitation a des sites archéologiques, la mise à disposition des 

installations et des sites de service de transfert à proximité des attractions Alta Rueh, la 

nécessité d'élaborer une loi qui permet aux activités d'un commercial après économique dans 

le voisinage des monuments avec la création d'une base de données électronique pour toute sa 

richesse des sites Algérie et sites archéologiques. 
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 البصرٌة والفنون للثقافة تنموي كعامل التصمٌم

 الؽٌط أبو الجواد عبد سعٌد محمد الشٌماء/ د

جازان جامعة - الداخلً التصمٌم قسم - والعمارة التصمٌم بكلٌة محاضر  

الخامس بالتجمع التطبٌقٌة للفنون العالً بالمعهد دكتور مدرس  

 :مقدمة

اللغ  البصرٌ  من  منتص  القرن الماضً بدأت تفرف نفسها على الساح  الثقافٌ  كعامل مهم له دور  فً ت كٌل الوعً 

لد  االنسان ، وا ا اعتبرنا ه ه اللغ  كاللغه المكتوبه والمنطوق  فاننا نجد لبلس  الكثٌرٌن من عوام الب ر ال واالدرال 

ٌتقنونها ، وهنا ٌكمن دور ممتلكً علوم الثقاف  البصرٌ  لتنمٌتها لد  العوام بن ر انتاجهم بمةتل  انواعه لتعم الفاثده على 

 الجمٌع  

ضار صور  اال ٌاو ال اال ٌاو نفسها فا ا  كرت كلم  ) اسد ( فبل ٌحضر االسد انما تحضر قٌل ان مهمه اللغ  هً استح

صور  االسد فً  هن المةاط  ، وعندما تقدم االنسان حضارٌا وانتقل من المحسوس الى المجرد فاصبحت الصور  اداه 

  الصور  لٌست بالضرور  ان تكون  للتعبٌر عن ه ا المجرد المتةٌل ، ونجد ه ا واضحا فً كل الحضارات االنسانٌ 

محاكٌ  للواقع بل هً تجرٌد و اعاد  انتاج للواقع باحساس وةبرات المصمم له ه الصور  سواو كانت ه ه صور  

 مرسومه او عمبل مجسما او عمار  او حدٌق         وهك ا 

 :مشكلة البحث

 معات الحاج  الى انت ار وتطوٌر الثقاف  والفنون البصرٌ  فً المجت -

 احتٌاج المتلقً الى تصمٌمات اكثر نضجا من الناحٌ  الفنٌ  والت كٌلٌ    -

 :أهداؾ البحث

 توسع  ادرال المتلقً الى اهمٌ  انت ار الجمال فً البٌث  المحٌطه    -

 االرتقاو بال وق العام من ةبلل انت ار تصمٌمات تثري الثقاف  الفنٌ  والبصرٌ   -

 :فروض البحث

حث أن اإلبداع فً الوصول لمعالجات تصمٌمٌه فً مةتل  المجاالت سٌلبً احتٌاجات المتلقً من الناحٌ  ٌفترف الب -

 الوهٌفٌ  والفنٌ  البصرٌ  

 أهمٌة  البحث:

 اثراو بصري من الناحٌ  الت كٌلٌ  ترتفع بالمستو  الثقافً والحس للجمهور 

 والنفعٌ  والجمالٌ  ل ٌاد  الوعً الثقافً البصري    انت ار معالجات تصمٌمٌ  حدٌث  تلبً االحتٌاجات الوهٌفٌ 
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Design as a Developmental Factor for Culture and Visual Arts 

Dr/ Alshaymaa Mohammad Saeed Aboalghait 

Dr /Lecturer at  Interior Design Department - faculty of Architecture and Design –

Jazan University- KSA 

& The Higher Institute of Applied Arts-New Cairo Institutes for Science and Arts - ARE 

Introduction: 

Visual language since the middle of the last century began to impose itself on the visual 

cultural as an important factor has a role in the formation of awareness and perception in 

humans, and if we consider this language as written and spoken language, unfortunately we 

find many people are don‘t master it, and here is the role of the owners of this visual culture 

for development it by Spreading their deferent productions Among the people.  

It is said that the task of language is to evoke the image of things not the same things. If the 

word (lion) is mentioned, the lion does not attend but brings the image of the lion in the mind 

of the addressee. When man develops and moves from the Sensitive to the abstract, the image 

becomes a tool to express this imagined abstract, as we find this in All human civilizations. 

The picture is not necessarily a simulation of reality, but is the abstraction and re-production 

of reality with the sense and experience of the designer of this image, whether this picture is 

painting or a piece of work or architecture or parks..... And so on. 

Research Problem: 

- The need to spread and develop the culture and visual arts in the societies. 

- The recipient in the slums needed to spread more mature and technical designs. 

. Research Aims: 

- Expanding the awareness of the recipient to the importance of the spread of beauty in the 

surrounding environment. 

- Promoting public taste through the spread of designs that enrich artistic and visual culture 

in the slums. 

The Importance of the Research: 

- Visual enrichment from the forming point of view increases the cultural level and sense of 

the public. 

-The spread of modern design treatments that meet functional, utilitarian and aesthetic needs 

to increase visual cultural awareness. 

The Hypotheses of the Research: 

- The research assumes that creativity in accessing design treatments in different fields will 

meet the functional and visual needs of the recipient. 
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 عنوان المشاركة: خزانة تامكروت للمخطوطات بالمؽرب: كنز تراثً مؽمور

 المهدي الؽالً /د

 جامعة ابن زهرـ المؽرب

m.elghali@uiz.ac.ma 

 ملخص

ارتبط تؤسٌس ة ان  تامكروت للمةطوطات بال ٌخ محمد بناصر ال ي أتم بناو ال اوٌ  الناصرٌ  فؤسس "دار الكت " 

لطبل  العلم ورجال المعرف ، واضعا ب لل اللبنات األولى لة ان  تامكروت للمةطوطات  التً ستصبا أهم  لتكون مرجعا

أحمد ، ضمت أمهات الكت ، تبقى منها فً السن  ابنه  ة ان  بالمغر  الحدٌث ضمتها  اوٌ  مغربٌ  ةاص  فً عهد

 ل، من بٌن نال  أةر  انتهبتها األٌدي عبر  األولى من استقبلل المغر  ما ٌناه  ع ر  نال  مةطوط ، سلمت بدون

مةطوط من مةتل  العلوم،  4244ما مجموعه  1973/[1393األجٌال كما أحصى بها محمد المنونً  لما  ارها سن ]

تنٌ  على أربعٌن موضوعا، كما تتوفر على طاثف  من أصول المصنفات بعضها عرٌق فً القدم ٌؤتً فً مقدمتها : قطع  

ه   483مكتو  على ورق الغ ال بةط أندلسً ، وقطع  من الموطؤ على الرق بةط أندلسً سن   من مصح   رٌ 

 ه  576وأٌضا السفر األةٌر من الجامع الصحٌا للبةاري وٌعود تارٌةه الى سن  

عالم والسإال ال ي ٌطرح نفسه ، كٌ  وصل ه ا الكن  من أمهات الكت  والمةطوطات الى ه ه البلد  الناثٌ  من ببلد ال

 اإلسبلمً فً هرو  اتسمت  باالضطرا  السٌاسً سواو بالمغر  ، أو العالم العربً اإلسبلمً؟

و  بالكتا  قراو  و راو ونسةا، ان المتتبع لتارٌخ ه ه ال اوٌ  ٌق  على حرم  ٌوةها األواثل على العلم و غفهم  

والنفٌس  ه ا الكن  ال ي هو من ممٌ ات الحضار  اغناو الة ان  المغربٌ  بآال  المةطوطات التً ب لوا فٌها الغالً 

المغربٌ ، ٌحتاج منا كل العناٌ  البل م ، فمعهمه ال ٌ ال حبٌس رفو   الة اثن العام  والةاص   وسؤتناول موضوع ه ه 

 المداةل  فً النقطتٌن التالٌتٌن:

 مقدمة

 دار الكت  الناصرٌ  : الن ؤ  والتطور  1

 والمآل المةطوطات بالة ان  : الواقع   2

 خاتمة
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La bibliothèque de Tamgrout des manuscrits au Maroc: trésor du 

patrimoine. 

Dr/  Mahdi El Ghali 
Université d'Ibn Zahr. Maroc 

m.elghali@uiz.ac.ma 

Résumé 

La création de la bibliothèque des manuscrits était liée à Sheikh Mohamed Benacer, qui a 

achevé la construction du « zawiya Naciriya ». Il a fondé "Dar Al Kittab" comme référence 

pour les étudiants en sciences et les hommes de connaissance, Faisant ainsi  les premiers blocs 

de construction des manuscrits de Tamgrout, ce qui donne naissance à la bibliothèque la plus 

importante du Maroc moderne, surtout à l'époque de son fils Ahmed. Elle contient des chefs 

d‘œuvre qui comptent à peu près dix milles manuscrits durant la première année de 

l‘indépendance du Maroc 1956)  (qui ont été remis sans aucun doute, parmi des milliers 

d'autres violés par les mains des générations comme cela a été mesuré par Mohamed al-

Mennoni quand il l‘a visité en [1393/1973], il n‘a trouvé que 4 200 manuscrits de diverses 

sciences. Elle contient également une variété d'œuvres dont certaines sont d'origine ancienne: 

un morceau du Coran Sharif écrit  sur la peau de daim et une partie de « Al Mouattae » de la 

police andalouse en 483 AH et la dernière version du célèbre livre « Sahih Al Bokhari » en 

576 AH. 

La question qui se pose est comment ce trésor de manuscrits a-t-il atteint cette ville reculée du 

monde islamique dans des conditions d'agitation politique, que ce soit au Maroc ou dans le 

monde islamique arabe? 

L‘adepte de l‘histoire de cette « Zawiya » s‘appuie sur la passion des premiers cheikhs pour la 

science et leur passion pour le livre ; à lire, acheter et copier, et enrichir la bibliothèque 

marocaine avec des milliers de manuscrits quels que soient les sacrifices. Alors, on est obligé 

de bien s‘occuper de ce trésor précieux, et malheureusement la plupart d'entre eux sont encore 

enfermés dans des coffres-forts publics et privés. 

Je vais aborder le sujet de cette intervention dans les deux points suivants: 

Introduction 

1. Maison du livre nacirite: Origination et développement 

2. Manuscrits à la bibliothèque: réalité et destin 

Conclusion 
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لجمالٌات الكلؾ المستوحاة من التراث الشعبً لمنطقة الباحة وتوظٌفها  ةرؤٌة تصمٌمٌ

 بالتصمٌم على نموذج القٌاس

د/ الهام فتحً عبد العزٌزأ.م.  

 استاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزٌز

نوره حسن حسن العمريالباحثة/   

 ماجستٌر جامعة الملك عبد العزٌز

 الملخص:

سان ٌعبر عن حال  األم  وعاداتها وتقالٌدها وهو من أهم الوساثل المستةدم  فً الك   عن عادات التراث ال عبً ةٌر ل

ال عو  وهو حصٌل  ثقاف  األجٌال من ةبلل تراث له قٌمته وهوٌته الوطنٌ  وٌهل معبرا عن الهوٌ  ال عبٌ  لكل منطق  

ا هو جدٌد وتصبا موض  معاصره بعبق التراث والتمسل به ا التراث ودمجه مع الموض  المعاصر  ٌعطً قٌمه لكل م

ال عبً، وللةام  أهمٌ  ةاص  فً مجال تصمٌم األ ٌاو ب كل عام وجمال التصمٌم على المانٌكان ب كل ةام ألنه ا ا تم 

اةتٌار الةام  اةتٌار دقٌق تساعد على ابرا  جمال التصمٌم وتتمثل الم كل  فً أن ٌعتمد تصمٌم المبلبس على استةدام 

ام  الكلف  كةام  مساعد  إلبرا  ةطوط التصمٌم واضاف  لمس  جمالٌ  للتصمٌم ونادرا ما استةدمت الكل  كةام  ة

أساسٌ  فً تصمٌم المبلبس حٌث ٌمكن الدمج بٌن أكثر من نوع إلةراج التصمٌم فً  كل جمالً ٌثري القطع  المصمم  

باح  إلنتاج الكل  إلثراو التصمٌم ومن ه ا المنطلق وعمل تصامٌم مستوحا  من  ةار  التراث ال عبً بمنطقه ال

ما هً أنواع  ةار  التراث ال عبً المستةدم  فً منطق  الباح ؟ ما امكانٌ  استحداث  -: طرحت عد  تساإالت

الدمج بٌن  ةار  التراث ال عبً بمنطقه الباح   امكانٌ تصمٌمات للكل  مقتبس  من التراث ال عبً بمنطقه الباح ؟ ما 

ؤسلو  التصمٌم على المانٌكان؟ وٌهد  البحث الى دراس   ةار  التراث ال عبً فً منطق  الباح  واستحداث ب

تصمٌمات للكل   ات هوٌ  وطنٌ  بؤسلو  التصمٌم على المانٌكان ٌمكن انتاجها وتطبٌقها بما ٌرضً ال وق العام توافقا 

ةبلل التصمٌمات المقترح  وتكمن أهمٌ  البحث فً احٌاو الفن واحٌاو الهوٌ  ال عبٌ  لمنطق  الباح  من  2434مع رإٌ  

ال عبً والهوٌ  الوطنٌ  من ةبلل تصامٌم للكل  مستوحا  من الفن ال عبً لمنطقه الباح  وفتا المجال امام الدراسٌن 

 والباحثٌن فً مجال تصمٌم األ ٌاو لتناول مداةل تجرٌبٌ  جدٌد  فً االبتكار واالبداع  
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Aesthetic Vision of Trimming on Dress Form Design Inspired by Al-Baha 

Folklore 

Dr / Elham Fathy Abdel Aziz 
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Researcher/ Nourah Hassan Hassan Al Omari 

King Abdulaziz University 

Abstract: 

Folklore is one of the most important means used to reveal the customs of peoples, which is 

the result of the culture of generations through a heritage of value and national identity. It 

remains the expression of the popular identity of each region, adhering to this heritage and 

integrating it with contemporary fashion to give its values to everything. It is a new and 

contemporary fashion that has become a popular heritage. The Fabrics is especially important 

in the field of fashion design in general and the beauty of the design on the manicans in 

particular, because if the choice of fabric is carefully selected to help highlight the beauty of 

design, the problem is that the design of the clothing depends on the use of the fabric as an 

assistant to highlight the lines of design and add aesthetic touch to the design rarely used The 

trimming is essential in the design of a piece of clothing where it can combine more than one 

type to produce the design in an aesthetic form enriches the piece designed and made designs 

inspired by folklore decorations in Al-Baha to produce the trimming of rich design, from this 

point of view Several questions were raised: - What types of folklore decorations are used in 

Al-Baha area? What is the possibility of creating designs for the trimming derived from 

folklore in Al-Baha? What is the possibility of combining the decorations of the folklore in 

AL-Baha with design on manicans style? The research aims to study the folklore decorations 

in Al-Baha area and to create designs of national identity figures in the style of design on the 

manicans. They can be produced and applied to the general taste in accordance with the vision 

of 2030 and revive the popular identity of Al-Baha Region through the proposed designs. The 

national through the designs of the trimming inspired by the popular art of Al-Baha and 

opened the way for students and researchers in the field of fashion design to address new 

experimental entrances in innovation and creativity. 
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 ًظريت بلْتضكي القياصيت عي الزهي الثاًي "أصلْب القصر"  ًظرة ًقذيت

 أمانً عامر أحمد عبد الحمٌد / الباحثة

 كلٌة اآلثار جامعة الفٌوم –باحثة ماجستٌر 

amanyamer0101@gmail.com 

 الملخص:

 ،" لثانًا  ال من" ل  مصطلا أي ٌوجد ال ،  (  الخ ، العربٌ  ، األلمانٌ  ، الفرنسٌ  ، اإلنجلٌ ٌ ) اللغوٌ  القوامٌس فً

 Polotsky، HJ، Études de syntaxe copte ، Publications) عمله فً بولوتسكً المصطلا ه ا أسس وقد

de la Société d 'Archéologie Copte، Le Caire، 1944) ، ال كل  هو الثانً ال من أن لنهرٌته وفقبا 

 ناحٌ  من ، ل لل"  الصل  صٌغ " استةدام من ةاص  حال  هو الثانً ال من ، اسم كبند تستةدم ما وعاد  للفعل، اإلسمً

 .نحوي استةدام له عنصر ولكنها ثانً،  من لٌست الواقع فً فهً ، أةر 

 فً  فكرته كل ت مل بالكامل  امل  مقال  أو قواعد ٌكت  لم أنه هً بولوتسكً أعمال  الى الرجوع فً الم اكل احد 

 ولم ، "Les Transposition"  هو كامل  به ب كل كتبه ما وأفضل  الوقت بمرور تفكٌره تطور وقد ، واحد مكان

 تصرٌحاته من ٌستةلم أن المرو على ٌج  ، بلوتسكً مقاالت المرو ٌستةدم عندما أنه ٌعنً وه ا ، حقاب   امبلب  ٌكن

 .ببعضه وربطه وتنسٌقه  مةتلف  أماكن فً قاله ما توصٌل وٌحاول

 على لهما ٌكون أن المرو ٌتوقع ، نسٌوٌ  األفرو اللغ  عاثل  نفس من  فهً القدٌم  والمصرٌ  العربٌ  للغ  بالنسب  أما

 ٌساوي القدٌم  المصرٌ  النقوش فً الثانً ال من أن ٌقول أن للمرو ٌمكن  األساسٌ  اللغوٌ  المصطلحات نفس األقل

 الت ابه إلههار العربٌ  اللغ  قواعد على مٌةاثٌل اعتمد  العربٌ  باللغ  (innama انما"  باستةدام القصر أسلو   كل)

:  ببساط  انما innama ٌسبقه ال ي القصر وأسلو ( والقبطً الوسطً) القدٌم  المصرٌ  اللغ  فً الثانٌ  األ من  بٌن

 .بلوتسكً ٌراه كما لٌس ولكن innama بواسط  القصر أسلو   كل) تساوي الثانٌ  الصٌغ  أن ٌقول أن للمرو ٌمكن

 على المقال  سترك   لل؛ على عبلو  الهام ، واستةداماته ،" الثانً ال من" ٌسمى ما معنى عن عام  فكر  تقدٌم سؤحاول

 .به الةاص  المعٌارٌ  النهرٌ  ونقد بولتسكً نهرٌ  م اكل

 :البحث كلمات

  .بلوتسكً – الثانً ال من -القصر أسلو   - القٌاسٌ  النهرٌ  – العربٌ  - نسٌوٌ  األفرو

mailto:amanyamer0101@gmail.com
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The  Polotsky's Standard Theory of the Second Tense: A critical 

look 

Researcher/ Amany Amer Ahmed Abd El- Hameed 

MA candidate at Faculty of Archaeology, Fayoum University 

amanyamer0101@gmail.com 

Abstract: 

  In linguistic dictionaries (English, French, Germany, Arabic, etc..), there is no existence for 

the tem of ―second tense‖, this term was established by Polotsky in his fendmental work, 

(Polotsky, H.J., Études de syntaxe copte, Publications de la Société d' Archéologie Copte, 

Le Caire, 1944), according to his theory, the second tense is a nominalized verb form, and 

usually used as a noun clause; referring to the subject before the focused adverbial phrase. On 

one hand, the second tense form is a special case of ‗relative forms‘ use. Therefore, on the 

other hand, it is actually not a tense, but rather use of grammar element. 

      One problem in using the works of Polotsky is that he didn't write a grammar or fully 

comprehensive article that would encompass all of his thinking in one place, and his thinking 

devoped over time. The closest he came to a comprehensive statement was "Les 

Transposition," and it was not really comprehensive, this means that when one uses the 

Polotsky's work one must extrapolate from his statements and try to connect what he said in 

different places and systematize what he said. 

     As for Arabic and Ancient Egyptian are relating to the same Language family ‗Afro-asiatic 

family‘, one expected that they at least have more or less the same main linguistic terms. One 

can say the second tense in Ancient Egyptian Inscriptions is equal to (Restriction form by 

innama) in Arabic. Mikhail depended on Arabic grammar to show the similarity between the 

Second Tenses  in  Ancient  Egyptian  Language  (Middle  and  Coptic)  and  Arabic  sentence 

preceded by innama  ئًَا (restriction system.  It is simple, one can say the second tense is equal 

to (Restriction form by innama but not in the thinking of Polotsky.      

I will try to give a general idea about the meaning of the so-called ‗Second Tense‘, and its 

important usages. Moreover, the article will focus on the problems of Polotsky's Theory and 

Cricism of the Standard Theory. 

Keywords: Afro-asiatic - Arabic – Rheme – Restriction system - Second Tense - Polotsky 
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 الجودة فً الصٌانة المتحفٌة

Quality in museum Conservation 

 أ.د/ أمانً محمد كامل ابراهٌم أبو كرورة

 و العمٌد السابق لكلٌة اآلثار جامعة أسوان أستاذ ترمٌم اآلثار بكلٌة اآلثار جامعة الفٌوم

 عز عربً عرابً/ دم.

 جامعة أسوان -مدرس ترمٌم اآلثار

 ملخص البحث :

ٌ  ٌكون للصٌان  المتحفٌ  الدور األكبر  فنهرا ألهمٌ  عند رسم اإلطار الهام و الممٌ  لعناصر التقٌٌم داةل المتاح  األثر

و ارتفاع  قٌم  القطع األثرٌ  التً تقتنٌها المتاح  كان لصٌان  تلل القطع أهمٌ  كبٌر  و  لل بعد التعر  علً أهم عوامل 

ن و عرف نمن التل  بها   كما حرم القاثمٌن علً تلل المتاح  علً توهٌ  األمكانات الحدٌث  من أجل توفٌر تة ٌ

 لتلل القطع اآلثرٌ  

و ببل  ل أن اإلمكانات الحدٌث  المتوفر  حالٌا له ا الغرف أصبحت أكثر تطورا و تعقٌدا  ل لل ٌستعرف البحث عددا 

منها كما ٌناقش اٌجابٌات و سلبٌات العدٌد منها  كما ٌستعرف البحث طرق اهتمام األٌكوم و الٌونسكو بالوساثل المةتلف  

 الوقاثٌ  بالمتاح  و استبعاد المإثرات السلبٌ  بالبٌث  المتحفٌ  علً القطع اآلثرٌ     للصٌان 

كما ٌعرف البحث دراس  حال  للبٌث  المتحفٌ  بؤحد قاعات المتح  القبطً بالقاهر  )المكتب ( و أسبا   التدهور و التل   

 ألغل  القطع بها  و ٌضع الحلول و طرق العبلج للكثٌر منها  

Abstract 
When we plan the important and distinctive frame of the evaluation elements in the 

archaeological museums, museum Conservation should have the largest role. Due to the 

importance and high value of the artifacts acquired by the museums was to maintain these 

pieces of importance after identifying the most important damage factors. The Administration 

of these museums try to employ modern possibilities in order to provide safe storage and 

display of those artifacts. There is no doubt that the modern capabilities currently available 

for this purpose have become more sophisticated and complex. So the research discusses a 

number of them and discusses the pros and cons of many of them. The research also explores 

the ways in which IACOM and UNESCO are concerned with the various means of preventive 

Conservation in museums and the exclusion of the negative influences of the museum 

environment on archeological artifacts. The study also presents a case study of the museum 

environment in one of the halls of the Coptic Museum in Cairo (Library) and the causes of 

deterioration and damage to most of the pieces. And develop solutions and treatment methods 

for many of them. 
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 تحلٌل الطرز كمصدر لمعلومات التصمٌم

 )تجارب تطبٌقٌة(

 / أمجد محمد حسنى عبد الحلٌمأ.م.د

 قسم الزجاج –كلٌة الفنون التطبٌقٌة أستاذ مساعد ب

 الملخص:

 John A.L Arnold"التصمٌم هو اعاد  تنهٌم لعناصر موجود  اصبل " 

 ٌوضا ه ا التعرٌ  ركٌ تٌن من ركاث  التصمٌم الناجا وهما النهام والعناصر المكون  للتصمٌم  

 "الطرا  : النمط وال كل "       المعجم الوجٌ 

 أن الطرا  ٌقوم على نهم أو أنماط وأ كال أو وحدات وعناصر  ان ه ا التعرٌ  ٌوضا

 فالطرا  هو طابع ةام تمتا  به األعمال فى مكان ما فى عصر محدد 

وممخخخا ال  خخخل فٌخخخه أن ثخخخراو المعلومخخخات لخخخد  المصخخخمم ٌ ٌخخخد مخخخن قدراتخخخه علخخخى تقخخخدٌم حلخخخول أكثخخخر نجاجخخخا وت خخخمل هخخخ ه 

  والةامخخخخات المسخخخختةدم  ن غٌخخخخر أننخخخخا ٌجخخخخ  أن نعٌخخخخر المعلومخخخخات مخخخخا ٌةخخخختم بوهخخخخاث  المنخخخختج وطخخخخرق الصخخخخناع

المعلومخخخخات المخخخخإثر  فخخخخى جمخخخخال ال خخخخكل اهتمامخخخخا ال ٌقخخخخل عمخخخخا سخخخخبق ةاصخخخخ  عنخخخخد التصخخخخمٌم للعمخخخخار  ن فحتخخخخى فخخخخى 

المنتجخخخخات اإلسخخخختةدامٌ  فخخخخبن ال خخخخكل هخخخخو أول مخخخخا ٌجخخخخ   المسخخخختهلل   " المصخخخخمم ٌبخخخخدع المههخخخخر تمامخخخخا كمخخخخا ٌبخخخخدع 

   Ralph R.Knoblayglhyالوهٌف "   

فكمخخخا ٌسخخختمد ال خخخاعر ببلغتخخخه مخخخن كلمخخخات موجخخخود  أصخخخبل ٌسخخختمد المصخخخمم األفكخخخار والحلخخخول مخخخن مصخخخادر موجخخخود  

 سواو فى الطبٌع  أو فى أعمال سابق  

 -مشكلة البحث وأهمٌته : 

ال ال الدارسخخخخٌن للطخخخخر  ةاصخخخخ  الجوانخخخخ  ال ةرفٌخخخخ  ٌسخخخختةدمون البٌانخخخخات الوصخخخخفٌ  والتخخخخى تعتمخخخخد علخخخخى وصخخخخ  

ن هخخخ ا الوصخخخ  قخخخد ٌ خخخوبه مخخخد  التعخخخاط  أو اإلعجخخخا  بالعمخخخل مخخخن ناحٌخخخ  وأٌضخخخا القخخخدر  اللغوٌخخخ  ن الراثخخخى للعمخخخل 

وهكخخخ ا فخخخبن نتخخخاثج التحلخخخٌبلت الوصخخخفٌ  ال ٌمكخخخن اإلعتمخخخاد علٌهخخخا كمصخخخدر للقٌخخخاس وٌخخخرتبط فهمهخخخا بمخخخد  ثقافخخخ  المتلقخخخً 

عمخخخال تسخخخهل عملٌخخخات اإلسخخختلهام اللغوٌخخخ  والفنٌخخخ  ومخخخن هنخخخا تههخخخر أهمٌخخخ  البحخخخث ببعتمخخخاد طخخخرق كمٌخخخ  لتحلٌخخخل هخخخ ه األ

 واإلستنباط منها للدارسٌن والمصممٌن  

  -أهداؾ البحث :

 التوصل لقواعد ٌمكن من ةبللها تحلٌل الطر  المةتلف    -1

 التعبٌر عن مكونات الطرا  بقٌم كمٌ  ولٌست وصفٌ   -2

  -منهج البحث :

 ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى تطبٌقا على نما ج مةتلف   -
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الخامات  المستخدمة فً توظٌؾ الخط العربً بالفن للحفاظ على هوٌته "دراسة دور 

 تقوٌمٌة"

 ا.د/ أمل محمد محمود محمد أبوزٌد

 أستاذ المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الفنٌة ووكٌل كلٌة التربٌة الفنٌة لشئون التعلٌم والطبلب

amalzeed@yahoo.com 

 :الملخص

التً تدل على مستو  ُرقً الفنان المسلم وأحخد وسخاثل التحخاور فخً المجتمعخات العربٌخ  ون أحد الفنٌُعتبر فن الةط العربً 

وٌعخخد فخخن الةخخط  التخخً تخخرتبط بخخروح األمخخ  اإلسخخبلمٌ  النابعخخ  أفكارهخخا مخخن تعخخالٌم القخخرنن الكخخرٌم واألحادٌخخث النبوٌخخ  ال خخرٌف 

منفخ   علخى جمٌخع انخواع الةامخات والسخٌما مخاد  العربً أحد الفنون ال ي ٌضم ت كٌبلت وتراكٌ  ةطٌ  مةتلف  ومتنوع  و

ٌُعتبر أحد الفنخون التخً ُتخدرس فخً التربٌخ  الفنٌخ  وٌختم توهٌفخه فخً كثٌخر مخن مجاالتخه وفنونخه ، و ٌختم اسختةدام  الورق، كما 

أجمخل  ةامات متعدد  عند تنفٌ ه وقد حرم الفنان المسلم فخً الفخن اإلسخبلمً علخى التنخوع فخً اسختةدام الةامخات لٌبخدع لنخا

الفنون مثل: فن التصوٌر، والمنمنمات، فن الكتا ، الفن ال ةرفً، فن العمار ، وغٌرها من الفنخون  وفخً عصخرنا الحخالً 

حٌث أصبحت العولم  تمثل تحدٌاب للعالم اإلسبلمً بكل كٌانات  وموروثاته الثقافٌ ، مما جعل هنخال تحخد لمنخع  وبخان الهوٌخ  

ٌم وثقافتنا المتمٌ   التً طالما أثرت فً فنون الغر  فً العصور المةتلف  وةاصخ  الكتابخ  اإلسبلمٌ  من ةبلل تراثنا العه

  العربٌ  فبل ٌوجد فً أ  لغ  أةر  كتاب  لها مرون  وطواعٌ  على الت كٌل على الةامات مثل الةطوط العربٌ  

ٌ  التً تم توهٌ  الةخط العربخً فٌهخا الخى الحهت الدارس  من ةبلل تفقد ودراس  للكثٌر من األعمال الفنمشكلة الدراسة: 

افتقخار الكثٌخخر منهخخا لهوٌتهخخا مخخع وجخخود قصخور فخخً تحقٌخخق التواصخخل مخخع الفخخن اإلسخبلمً كفخخن تراثخخً ٌمكخخن اسخختةدام فلسخخفته 

ومفرداته فً  كل معاصر، وتتلةم الم كل  فً عملٌ  تقوٌم للةامات المستةدم  فً توهٌ  الةط العربً بالفن للتعر  

 فاهه على هوٌته على مد  ح

 أهداؾ الدراسة:

  التعر  على دور الةام  المستةدم  فً توهٌ  الةط العربً بالفن للحفاه على هوٌته 

  تقخخوٌم بعخخف األعمخخال الفنٌخخ  مخخن قبخخل المةتصخخٌن وبعخخف طالخخ  التربٌخخ  الفنٌخخ  للةامخخات المسخختةدم  فخخً توهٌخخ  الةخخط

 العربً بالفن للحفاه على هوٌته 

ج الوصفً ، وال ي ٌص  الواقع الفعلً لطبٌع  الةامات المستةدم  والموهف  بالةط العربً فً الفن المنه منهج الدراسة:

 للحفاه على هوٌته و لل باستةدام استبان  أعدت له ا الغرف لجمع المعلومات واتةا  القرارات حولها  

ٌ  الةط العربً بالفن وأن بعضها ال توصلت الدراس  الى وجود اةتبل  فً الةامات المستةدم  فً توه نتائج الدراسة:

 ٌحافه على هوٌ  الةط العربً 

أوصت الدراس  بضرور  التؤكٌد على هوٌ  الةط العربً ومكانتخه مخن ةخبلل و ارتخً التربٌخ  والتعلخٌم  توصٌات الدراسة:

القواعخد للتبلمٌخ   واإلعبلم وأوصت بتدرٌ  معلمً التربٌ  الفنٌخ  علخى قواعخد اسختةدام الةخط العربخً وضخرور  تعلخٌم هخ ه

 والطبل  فً كاف  المراحل التعلٌمٌ  لحفاه على  كله وطرٌق  كتابته وهوٌته 

 الكلمات المفتاحٌة: الخط العربً، الخامة، الفن، الهوٌة
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المنتجات تصمٌم فً المدفوعة الجمالٌة السوق جوانب  

Market driven Aesthetic aspects in product design 

الدٌن صبلح أمنٌةم.د/   

 حلوان جامعة التطبٌقٌة الفنون بكلٌة محاضر

 ملخص 

ا الصناع  تلع  ا دورب ٌب  الوقت فً الصناع  فً االهتمام من الكثٌر على المنتج تصمٌم ٌستحو   بلد أي مستقبل فً حٌو

 على لهاأعما نجاح تبنً والتً الصناعٌ ، السٌاقات مةتل  من ل ركات المعروف  األمثل  من العدٌد وهنال الحاضر،

 لتطوٌر االبتكارٌ  الوساثل اهم أحد أكثر باعتبارها ووهاثفها البصرٌ  جمالٌتها باستةدام المنتجات تطوٌر على قدرتها

ا الجمالٌ  والجوان  العاطفً التؤثٌر على التركٌ  أصبا المنتجات بٌن التجاري التنافس ت اٌد ومع  المنتجات ا أمرب ا مهمب  جدب

  الٌوم

ٌر ، تناولت الكثٌر من الدراسات ثقاف  المستهلل والتصمٌم العاطفً، االنطباع األول الممنوح للم تري فً اآلون  األة

ه ه الدراسات تعتمد عاد  على المعلومات التً تم دراستها . المتوقع، فقد أصبا من المهم جدا للحفاه على نجاح أي  رك 

دراس  تصمٌم المنتجات من سٌاق التسوٌق، وٌمكن القول  وتحفٌ ها من ةبلل استطبلعات السوق، من هنا ههرت اهمٌه

بؤن تلل المنتجات التً تعتمد ب كل مبا ر على اعتبارات السوق ه ه تتضمن الجوان  الجمالٌ  المدفوع  باعتبارات 

 .السوق، أو  كل السوق المدفوع

استك ا   كل السوق المدفوع مع  تهد  ه ه الورق  البحثٌ  الً دراس  جمالٌات تصمٌم المنتج من سٌاق تسوٌقً، و

 لمحه عامه للقٌم  الجمالٌ  لتصمٌم المنتج فً االتجاهات التصمٌمٌ  المعاصر  

Abstract  

Industry plays a vital role in any country future. Product design receives a lot of interest 

within industry nowadays and there are numerous well-known examples of companies from 

different industrial contexts, that base their business success on their capability to develop 

products using its visual aesthetics and functionality as most innovative terms for product 

development. Focusing on the emotional impact and aesthetic aspects has become very 

important as it is where competition takes place today.  

Recently, lot of studies dealt with consumer culture and, emotional design, first impression 

given to expected buyer, it had become very important in order to keep success of any 

company. Those Studies usually based on information grasped and motivated by market 

surveys, yet here comes the importance of studying product design from marketing 

perspective the products based directly on these market considerations can be said to 

incorporate market driven aesthetic aspects, or market driven form.  

This paper aims to study product aesthetic from a marketing perspective, exploring market 

driven form, with an overview of aesthetic aspects in contemporary design schools and trends.  

Keywords: Product design, aesthetics, design philosophy, Design persona, design history, market 

driven aesthetics 
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 رابطة العالم اإلسبلمى ودورها فى الحفاظ على هوٌة األقلٌات المسلمة فً شرق آسٌا

 أمنٌة محمد أبو العطا سالم /الباحثة

 الزقازٌقجامعة 

 :الملخص

ٌ كل الواقع التى تعٌ ه األقلٌات المسلم  واقع ٌستقط  اهتمام األم  اإلسبلمٌ  بؤثرها لما ٌمثله واقع ه ه األقلٌات من 

تناقضات أثرت ب كل أو بآةر على حٌا  المسلمٌن وقضاٌا األقلٌات اإلسبلمٌ  فً العالم اإلسبلمً من القضاٌا التى تحتاج 

 د بٌن كاف  القو  اإلسبلمٌ  لتقدٌم الدعم لهم الى تكات  الجهو

وهلت األقلٌات المسلم  تعٌش حجم ومعانا  بسب  جور وقسو  األنهم  التى تعٌش فٌها تجاه اإلسبلمن وكان البد من وجود 

 دعم له ه األقلٌات لتجعلها قادر  على مواجهه طمس هوٌتها وثقافتها اإلسبلمٌ  

ط  العالم اإلسبلمى ومنهم  المإتمر اإلسبلمى دورها فً تقدٌم الدعم االقتصادي والثقافى وكان للمنهمات اإلسبلمٌ  كراب

 والسٌاسى لؤلقلٌات اإلسبلمٌ  فً  رق نسٌا وةدم  قضاٌا األقلٌات اإلسبلمٌ  

ن او وكان من أبر  أدوار العالم اإلسبلمى فً ةدم  األقلٌات المسلم  عموما وفى  رق نسٌا على الةصوم أن بادرت بب

رابط  العالم اإلسبلمً الرابط  التى قامت بدور كبٌر فً ةدم  األقلٌات اإلسبلمٌ ، وعلى ه ا النهج تم ان او منهم  

المإتمر اإلسبلمً الى جان  رابط  العالم اإلسبلمً التى لحق بها العدٌد من المنهمات التى قدمت كاف  التسهٌبلت والدعم 

 مات بتوجٌه جهودها االقتصادٌ  ألبناو األقلٌات الممكن لؤلقلٌاتن كما قامت المنه

ولعل من أبر  ه ه المساعدات والجهود البار   فً تقدٌم الدعم لؤلقلٌات فً جنو  وجنو   رق نسٌا كالفلبٌن وبورما 

اإلسبلمً وتاٌبلند وتركستان ال رقٌ  وتقدٌم الدعم االقتصاد  اإلغاثً لؤلقلٌات كبن او المراك  اإلسبلمٌ  وان او البنل 

ومكافح  األمٌ  وتقدٌم البعثات ألبناو األقلٌات للدراس  فً الدول اإلسبلمٌ  ون ر الكت  وارسال الدعا  وتوفٌر فرم 

 الحج لغٌر القادرٌن 

وكانت األمان  العام  لرابط  العالم اإلسبلمى قد تقدمت الى مإتمر و راو الةارجٌ  اإلسبلمى الحاد  ع ر ببسبلم أباد 

، تضمن أهم قضاٌا العالم اإلسبلمى، وفى حدٌث ال ٌخ محمد على الحركان أمٌن عام الرابط  قال ان من أهدا  بباكستان

الرابط  الدفاع عن القضاٌا اإلسبلمٌ  بما ٌحقق مصالا المسلمٌن ومن أهم ه ه القضاٌا قضٌ  مسلمى تركستان وبورما 

 والفلبٌن وتاٌبلند 
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 العالمً كمنطلق تشكٌلً فً مجال األشؽال الفنٌةتأصٌل الموروث الثقافً المحلً و

رفاعً هللا عوض محمد أنصار /د.أ  

القاهرة حلوان، جامعة – الفنٌة التربٌة بكلٌة الفنٌة التربٌة علوم بقسم الفنٌة التربٌة أصول أستاذ  

خلٌل الدٌن علً علً رحمة /د.م.أ  

القاهرة حلوان، جامعة – الفنٌة لتربٌةا بكلٌة الشعبً والتراث الفنٌة األشؽال بقسم مساعد أستاذ  

 خلفٌة البحث:

ان مفهوم الموروث الثقافً المحلً والعالمً متسع نسبٌا، فهو ٌتضمن الفكر والمحتو  التعبٌري لكل ثقاف  لما تحتوٌه من 

 من ما،  معتقدات وأفكار وتطلعات ونمال وفنون، وعلوم ةاص  لكل أم  من األمم باعتبارها جماع  انسانٌ  تعٌش فً

تفاعلت مع أفكار وثقافات ه ا ال من، فكونت نتاج ابداعً ةام ومتفرد ومتسق مع هرو  وأبعاد المحٌط الثقافً ال ي 

 ن ؤ فً كنفه، وتوجهات أفراده وعاداتهم ومعتقداتهم 

الهام  التً تلع  دورا ٌهتم مجال األ غال الفنٌ  اهتماما كبٌرا بالموروث الثقافً المحلً والعالمً وتؤصٌله كؤحد المحاور 

فعاال كمنطلقات ت كٌلٌ  ابداعٌ ، وكلغ  تواصل بٌن فنون الحضارات حٌث ٌنم أحد أهم أهدا  التربٌ  الفنٌ  على 

 االهتمام بالتراث والمحافه  علٌه ونقله واستلهامه 

 مشكلة البحث:

 األ غال الفنٌ  ٌوجد دور اٌجابً لتؤصٌل الموروث الثقافً المحلً والعالمً فً اثراو مجال  -

 ٌمكن توهٌ  العناصر والرمو  جمالٌا كمنطلق ت كٌلً الستحداث م غوالت فنٌ   -

 أهداؾ البحث:

 الك   عن دور تؤصٌل الموروث الثقافً المحلً والعالمً  -

استحداث م غوالت فنٌ  قاثم  على عناصر الموروث الثقافً المحلً والعالمً كمنطلق ت كٌلً فً مجال األ غال  -

   الفنٌ

 فروض البحث:

 ٌوجد دور اٌجابً لتؤصٌل الموروث الثقافً المحلً والعالمً فً اثراو مجال األ غال الفنٌ   -

 ٌمكن توهٌ  العناصر كمنطلق ت كٌلً فً مجال األ غال الفنٌ   -

 نتائج البحث:

لثقافً المحلً أو نتاثج أعمال الطبل  من ةبلل تحكٌم المحكمٌن للم غوالت الفنٌ  دلت على تؤصٌل دور الموروث ا

 العالمً كمنطلق ت كٌلً من ةبلل:

اةتٌار العناصر والرمو  من الموروث الثقافً المحلً أو العالمً لبعف فنون الحضارات فههرت اتجاهات للطبل   -1

 فً ت كٌل الم غوالت الفنٌ :

   االتجاه الت ةٌصً فً اةتٌار المبلما واألقنع 

  االتجاه التعبٌري فً الموضوعات 

 اه التجرٌدي فً اةتٌار الرمو  الهندسٌ  والعضوٌ  المجرد  االتج 

 تنوع الحلول التقنٌ  والمعالجات الت كٌلٌ  فً تنفٌ  الم غوالت الفنٌ   -2

 تولٌ  ةام  الجلود الطبٌعٌ  بةامات مساعد  حققت قٌم فنٌ  وجمالٌ  من تنوع فً ال كل وتوافق فً اللون والملمس  -3
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To consolidate local and international cultural heritage as a 

formative source in the field of works of art 

Prof. Dr/ Ansar Mohammed Awadallah Rifai 

Professor of Art Education, Department of Art Education Sciences - Faculty of Art 

Education - Helwan University, Cairo 

Assist. Prof. Dr/hma Ali Ali El Din Khalil 

Assistant Professor, Department of Artistic Works and Folklore - Faculty of Art 

Education - Helwan University, Cairo 

Background Search: 

The concept of local and global cultural heritage is relatively broad. It includes the thought 

and expressive content of each culture because it contains the beliefs, ideas, aspirations, 

hopes, arts, and special sciences of each nation as a human group living at one time, 

interacting with the ideas and cultures of this time, And unique and consistent with the 

circumstances and dimensions of the cultural environment in which he grew up, and the 

orientation of his people and their customs and beliefs. 

The field of artistic works is of great interest in the local and international cultural heritage 

and its rooting as one of the important axes that play an effective role as creative formations 

and as a lingua franca between the arts of civilizations, where one of the most important 

objectives of art education is the interest in heritage, preservation, transport and inspiration. 

Research problem: 
- There is a positive role to consolidate the local and global cultural heritage in enriching the 

field of works of art. 

- The elements and symbols can be used aesthetically as a starting point for the development 

of art objects. 

Research goals: 
- Revealing the role of rooting local and global cultural heritage. 

- The development of art objects based on elements of local and global cultural heritage as a 

starting point in the field of art works. 

Research hypotheses: 
- There is a positive role to consolidate the local and global cultural heritage in enriching the 

field of works of art. 

- Elements can be employed as a starting point in the field of art works. 

Research results: 

The results of the students' work through judging the arbitrators of artistic works indicated the 

rooting of the role of the local or global cultural heritage as a formality through: 

1- Selection of elements and symbols from the local or global cultural heritage of some of the 

arts of civilizations, showing directions to students in the formation of art objects: 

 Diagnostic trend in the selection of profiles and masks. 

 The expressive trend in subjects. 

 The abstract orientation in the selection of abstract geometric symbols and membership. 

2- The diversity of technical solutions and plastic treatments in the implementation of 

technical works. 

3- Synthesis natural leather raw materials auxiliary materials achieved artistic values and 

aesthetic diversity in the form and compatibility in color and texture.  
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 مشة المفروشات المطبوعة لبٌوت الشباب بٌن الهوٌة واالبداع والتجدٌدأق

Printed Upholstery for Youth Hostels among Identity, Innovation and 

Renovation 

 إٌمان حامد سلٌمةم/ 

 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 ملخص البحث:

باإلضاف  الى كونها مرك ا للتبادل الثقاقً  -"بٌت بعٌد عن البٌت" ف عارهم -بٌوت ال با  مؤو  لل با  فً أسفارهم 

والحضاري ومكاناب مناسباب إلقام  األن ط ، ولكن لؤلس  فً السنوات األةٌر  اضمحل دورها وتقهقرنتٌج  لعد  أسبا  

صهار ال با  فً بوتق  منها: التدهور اإلقتصادي ، اإلرها ، والغ و الثقافً والحضاري مما  أد  الى ضٌاع الهوٌ  وان

الثقاف  الغربٌ  ببل ادرال، ل لل أصبا من االهمٌ  بمكان ةلق الوعً بدور وأهمٌ  بٌوت ال با  فً الحفاه على الهوٌ  

وتوجٌه طاقات ال با  توجٌهاب اٌجابٌاب بدمجهم فً أن ط  ثقافٌ  وفنٌ  ورٌاضٌ  واجتماعٌ     وما الى  لل من أن ط  مع 

  دول العالم بما ٌصقل  ةصٌاتهم وفً نفس الوقت ٌحافه على هوٌتهم من االندثار فً مواجه  الغ و أقرانهم من مةتل

الثقافً الغربً وسلبٌات العولم  و لل تحت أ را  وتوجٌه من المتةصصٌن داةل بٌوت ال با ، فعلى الدول أن تولً 

بتجدٌد وصٌان  القدٌم منها وه ا التجدٌد ال بد ان الم ٌد من االهتمام له ا القطاع سواو ببناو بٌوت جدٌد  لل با  أو 

ٌتما ى مع متطلبات العصر واتجاهاته من حٌث الةدمات المقدم  لمرتادي بٌوت ال با  أواالن ط  المقام  وك لل اسالٌ  

ٌ  الحدٌث  الحج ٌج  أن تتما ى مع االسالٌ  الحدٌث  المتبع  عالمٌاب فً حج  الفنادق، وادةال كاف  االنهم  التكنولوج

مثل ةدمات االنترنت وتطوٌر المبلع  والحداثق الملحق  ببٌوت ال با ، على أن ٌكون ه ا التجدٌد تجدٌداكامبلب ٌ مل 

اعاد  ترمٌم المبانً المتهالك ، تجدٌد التصمٌم الداةلً للمبانً والغر  واألثاث وك لل المفرو ات المطبوع  ٌنبغً أن 

ى من الثقافات والفنون المحلٌ  باسلو  ٌحافه على االصال  ولكن ال ٌةلو من تكون  ات تصمٌمات عصرٌ  تستوح

 الحداث  

Abstract: 

Youth hostel is a home away from home for the youth during their travelling, and a center for 

activities and cultural exchange as well. Unfortunately, in recent time youth hostel lost its role 

according to the lack of awareness of its importance or as a consequence of economic 

deterioration. As the increasing of the challenges facing countries such as ; terrorism, 

deteriorating in educational system and cultural invasion…which led to the identity loss 

particularly in the youth sector which considered one of the most important sectors of  any 

nation .So it is a must to create an awareness of the role and importance of youth hostels to 

maintain the identity,  investing in the human capital and redirecting the youth energies 

positively. Youth hostel is a great center for the youth to take part in different kinds of 

activities; cultural, sport, technology and social activities, which reflects in shaping their 

personalities then developing their countries, in addition giving them the chance to acquire 

knowledge and skills through cultural exposure and exchange. Countries should increase the 

attention towards youth hostels and give them more priority and care even through building 

new hostels or inclusive renovation for old ones which includes; interior design, furniture, 

upholstery, reservation system, services …. etc.; and all these improvements ought to be with 

modern methods and contemporary designs inspired from culture yet maintain the identity.  
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 فلسفه التــــأثٌر الصـــــوفى على ســـــــمات التصــــمٌم 

 )اختٌار فكر جبلل الدٌن الرومى نموذجا(

 ا.م.د/ اٌمان محمد أنٌس عبدالعال

 جامعه حلوان –كلٌه الفنون التطبٌقٌه  - أستاذ مساعد بقسم طباعه المنسوجات والصباؼه والتجهٌز

 دم.د/ ســناجـق إبــراهــٌم مصطـفى محـمـ

 جامعه السادس من أكتوبر –كلٌه الفنون التطبٌقٌه  مدرس بقسم التصمٌم الداخلى واألثاث  

 *ملخص البحث:

ن رت فى السنوات االةٌره كت  عدٌده عن موضوع التصو  والروحانٌات فى التراث االسبلمىن وٌةتل  كبل منهما عن 

كبل منهما عن االةر فى المنهور ال   ٌعالج منه ه ه االةر فى المنهور والروحانٌات فى التراث االسبلمىن وٌةتل  

 القضٌهن فهاهره التصو  هاهره متسعه المجال  اسعه االبعاد 

ومصطلا التصو  هو اللفه المستةدم للروحانٌات فى االسبلم فهو اكبر تٌار روحى ٌسر  فى األدٌان جمٌعها ولٌس فى 

وصا فى برٌطانٌا تؤثٌر االفبلطونٌه الحدٌثه فى التصو  كما  كرها االسبلم فقط ن ولقد  كر كثٌر من كبار العلماو وةص

المست رق نٌكلسون فى مقدمته ال هٌره لمةتاراته و كر منها أ عار جبلل الدٌن الرومى ال   أثر تؤثٌرا كبٌرا فى ال عر 

 الصوفى وبالتالى فى الفنون الت كٌلٌه الى االن عند العر  واالجان  

ل الدٌن الرومى الطرٌقه المولوٌه والرقم الصوفى واالن اد التى كانت من اهم نتاثج جبلل الدٌن ولقد أسس موالنا جبل

 الرومى التى توسعت وانت رت ووصلت الى مصر من  العصر العثمانى وتطورت بعد  لل الى التنوره المصرٌه 

فى اٌران فى القرن الثالث ع ر والفن الصوفى ههر للمره االولى فى العصر الصفو  على جدران االضرحه وسقوفها 

والقرن الرابع ع رن واستمد فن الرسم الصوفى نفسه من التصوٌر البو   ومن اهم الفنانٌن ال ٌن اهتموا بال كر والدٌن 

 والمولوٌه فى اعمالهم محمود سعٌد وأحمد مصطفى وامانى  هران 

الةفى فى ماوراو العناصر المادٌه والتى تإكد مد   ومن ةبلل ه ا المفهوم نبحث فى طٌات عالم غٌر المادٌات والتعبٌر

اهمٌه البعد غٌر الماد  فى التصمٌم الحدٌثن وتإكد ك لل على وجود بعف العناصر التى تجمع بٌن البعد الوهٌفى والبعد 

 الروحانى فى التصمٌم مع استنتاج اسالٌ  للتصمٌم الحدٌث قاثمه على البناو الفنى والروحى 

 (:(problem of Research*مشكله البحث 

تهمٌش دور المعانى الغٌر مادٌه للعناصر المادٌه والحسٌه وماتحمله فى طٌاتها من علوم  ورمو  ودالالت ومالها من -1

 دور رثٌسى فى تهٌثه الجو الروحانى وتحقٌق االت ان الروحى له 

 ده كمعالجات للتصمٌم المعاصر ما مد  أهمٌه تؤثٌر االسبلم والتصو  فى اٌجاد أبعاد فنٌه روحٌه جدٌ -2

 :(The objective of Research)*هدؾ البحث 

 التعر  واكت ا  عناصر ومفردات ورمو  الفن الصوفى او المدرسه الصوفٌه واالستفاده منها فى التصمٌم الحدٌث -1

 الفراد الداةلى معرفه ماوراو المادٌات للوصول الى درجه عالٌه من الروحانٌات ومد  تؤثٌرها على وهٌفه  -2

 (:The methodology of Research*منهجٌه البحث )

منهج تارٌةى تحلٌلى: التعرف لتارٌخ االعمال الصوفٌه وتحلٌلها قبل ههور جبلل الدٌن الرومى وبعد ههوره والعوامل 

 التى أثرت فٌه والتوصل لمبلما الفن الصوفى  

جعل حٌ  التصمٌم الداةلى وتصمٌم طباعه المنسوجات متؤثرا بتصمٌم  منهج تطبٌقى : تطبٌق نتاثج البحث الههار امكانٌ 

 وهٌفى روحانى قاثم على الفكر المتصو  

 : key words*الكلمات المفتاحٌه  

 تصمٌم طباعه المنسوجات   –التصمٌم الداةلى واالثاث  –الرقم  –الرم  واال اره  –صوفى  –تصو  
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Philosophy of the Sufi Impact on the Features of Design  
(Selecting the thought of Jalal alddin Al-Romy as a model) 

Assist. Prof. Dr/ Eman Mohamed Anees 
Assistant Professor, Textile printing, Dying and  Finishing Dept.,Faculty of Applied 

Arts, Helwan  University 

Assist. Dr/ Sanagik Ibrahim Mustafa 
Lecturer at the Faculty of Applied Arts, Department of Interior Design & Furnitures, 

6th of October University 

ABSTRACT 

In recent years, many books have been published on the subject of Sufism and Spirituality in 

the Islamic heritage. They differ from each other in perspective and spirituality in the Islamic 

heritage, in addition to the perspective of addressing this issue. The phenomenon of Sufism is 

an extensive and vast phenomenon. 

The term ―Sufism‖ is the one used for spiritualism in Islam. It is the largest spiritual current in 

all religions, not only in Islam. Many of the leading scholars, especially in Britain, mentioned 

the impact of modern Platonism on Sufism, as mentioned by the orientalist Nicholson in his 

famous introduction to his selections that included the poems of Jalal alddin Al-Romy who 

has greatly affected the Sufi poetry and thus the plastic arts so far for the Arabs and 

foreigners. 

Mevlana Jalal alddin Al-Romy established the Mevlevi Order, Sufi dance and chanting as 

many of the most important results of Jalal alddin Al-Romy, which expanded, spread and 

arrived in Egypt since the Ottoman era; and then developed into the Egyptian Al-Tanurah. 

The Sufi art appeared for the first time in the Safavid era on the walls and ceiling of shrines in 

Iran in the thirteenth and fourteenth centuries, and has derived itself from the Buddhist 

drawing. The most important artists who were interested in remembrance, religion and 

Mevlevi in their artworks included Mahmoud Saeed, Ahmad Mustafa and Amani Zahran. 

Through this concept, we search the folds of the non-materialistic world and the hidden 

expression beyond the materialistic elements, which emphasizes the importance of the non-

materialistic dimension in modern design. It also emphasizes the existence of many elements 

combining the functional dimension and the spiritual dimension in design and concludes 

methods of interior design based on artistic and spiritual construction. 

RESEARCH PROBLEM 

1. The marginalization of the role of the non-materialistic meanings of sensory elements, the 

sciences, symbols and indications they hold within their folds, and their main role in 

preparing the spiritual atmosphere and achieving its spiritual balance; and 

2. How important is the impact of Islam and Sufism on the creation of new artistic and 

spiritual dimensions as treatments for design  

3. RESEARCH OBJECTIVE 

1. Identifying and discovering the elements, concepts and symbols of the Sufi art or the Sufi 

school and making use of the same in interior design and furniture; and 

2. Knowing what is beyond the materialistic elements to reach a high degree of spirituality 

and the impact of the same on the function of interior vacuum. 

RESEARCH METHODOLOGY 

Historical and analytical approach: Reviewing and analyzing the history of the Sufi works 

before and after the emergence of Jalal Uddin Al-Romy as well as the factors that affected 

him and concluding the Sufi art features. 

Applied approach: Applying the results of the Research to show the possibility of making the 

interior design space influenced by functional and spiritual design based on the Sufi thought. 
KEYWORDS: Sufism – Sufi – symbol and sign – dance – interior design and furniture- Dying and furnishing  
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دراسة تجرٌبٌة  –دور تكنولوجٌا النانو فى حماٌة مقتنٌات المنسوجات االثرٌة من التبقع 

 استقصائٌة 

The Role of Nanotechnology in the Protection of Antiques Collection from 

Spotlight - A Pilot Study 

 أ.د/ إٌمان محمد عثمان

 اس والمعاٌرةأستاذ مترولوجٌا النسٌج بالمعهد القومً للقٌ

 د/ دالٌا على عبد العال السٌد

 رئٌس قسم الترمٌم األولى لآلثار العضوٌة بالمتحؾ المصري الكبٌر

www.dalia_abdelall@outlook.com 

 الملخص: 

من ةبلل توهٌ  تكنولوجٌا النانو الحدٌث  وتطبٌقاتها  عملت الدراس  على محاول  معالج  م كل  تبقع المنسوجات االثرٌ 

لوقاٌ  المنسوجات االثرٌ  من تؤثٌرات التبقع  (ZnO, TiO2)للقٌام بدراس  تجرٌبٌ  استقصاثٌ  على استةدام كبل من 

فٌر المتل  وما ٌترت  علٌ  من مهاهر تل  اةر  و لل من ةبلل منا المنسوجات ةاصٌ  التنهٌ  ال اتى للبقع مع تو

الحماٌ  المستقبلٌ  من اعاد  التبقع بدون تغٌرات مجحف  لطبٌع  تلل المنسوجات ا ا ما قورنت مع طرق التنهٌ  وا ال  

البقع التقلٌدٌ  ، ه ا وقد تؤكدت نتاثج تلل الدراس  باستةدام الدالثل والقٌاسات البصرٌ  والمٌكانٌكٌ  والفحوم والتحالٌل 

  بالمواد النانوٌ  السابق  ال كر عٌنات التجرٌبٌ  المتقادم  ب كل معجل والمعالج باستةدام االجه   الحدٌث  لل

Abstract:   

This study has attempted to solve the archaeological textiles staining problem through the use 

of modern nanotechnology and its applications to carry out the investigation experimental 

study on the use of (ZnO, TiO2) for the protection of archaeological textiles from the effects 

of deterioration stains and the other deterioration aspects by giving the property of stains self-

cleaning for textiles With the future protection from re-staining without cruel changes of the 

textiles nature of when compared with the traditional methods of cleaning and stains removal, 

the results of this study was confirmed by using the signs , optical measurements , mechanical 

tests ,investigation and analysis by Modern equipment for accelerated aging experimental 

treatment samples  with the previous Nano-materials. 

  

http://www.dalia_abdelall@outlook.com/
http://www.dalia_abdelall@outlook.com/
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 السٌاحٌة شأتالتكامل بٌن العمارة البٌئٌة والتصمٌم الداخلً المستدام فً المن

 محمد الحوتًمحمد اٌمان الباحثة/ 

 حر مصمم

 ملخص البحث 

را لبلرتباط الوثٌق بٌن البٌث  والتنمٌ  ههرت مفاهٌم االستدام  التً تستل م حماٌ  البٌث  ل ا ت اٌد اهتمام الدول المتقدم  نه

والنامٌ  نحو رفع الوعً بقضاٌا حماٌ  البٌث  والتنمٌ  المستدام  لتطبٌقها فً مةتل  نواحً الحٌا  ومنها العمار  والتصمٌم 

العمار  المستدام  اهم االتجاهات الحدٌث  فً الفكر المعماري والتصمٌم الداةلً المعاصر وفً ه ا الداةلً  ومن ثم تعتبر 

  ؤتالبحث نلقً الضوو علً كٌفٌ  تحقٌق التكامل بٌن العمار  البٌثٌ  والتصمٌم الداةلً المستدام فً تصمٌم وتنفٌ  المن

  وةصاثصها وٌحقق التكٌ  مع البٌث  وهٌفٌا وجمالٌا بهد  السٌاحٌ  داةلٌا وةارجٌا باسلو  ٌحافه علً البٌث  المحٌط

تر ٌد الطاق  وتحقٌق اسالٌ  االستدام  البٌثٌ   المعتمد  علً الجوان  االٌكولوجٌ  بغرف توفٌر احتٌاجات مستةدمً ه ه 

  وتحقٌق الراح  النفسٌ  والحفاه علً البٌث  المحٌط    ؤتالمن

البٌثٌ  فً تصمٌم المن ؤت السٌاحٌ  بالتوافق مع مبادة االستدام  للفراد الداةلً  م كل  البحث تحقٌق مفهوم العمار  

 لتحقٌق التواصل بٌن البٌث  الداةلٌ  والةارجٌ  معا 

و ٌتناول البحث اولوٌ  االعتبارات التصمٌمٌ  البٌثٌ  فً تصمٌم الفراد الداةلً بالمن ؤت السٌاحٌ  لٌحاكً النهم البٌثٌ  

 المحٌط 

البحث الستةبلم مبادة تصمٌم داةلً مستدام معاصر ٌحقق نهم اٌكولوجٌ  مستدام  لتحقٌق متطلبات الحفاه وٌهد  

علً البٌث  وٌةلم البحث لنتاثج تهد  للمساهم  فً تحدٌد اسس علمٌ  ٌستند الٌها المصمم الداةلً لتحقٌق تصمٌم داةلً 

 ولوجٌ  للحفاه علً البٌث  وتحقٌق راح  المستةدم مستدام متكامل مع العمار  البٌثٌ  ومرتبط بالنهم االٌك

 استدام   -تنمٌ  مستدام   -اٌكولوجً  -تصمٌم داةلً مستدام  -عمار  بٌثٌ   الكلمات المفتاحٌة:
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Integration of environmental architecture and sustainable interior 

design into tourist resorts 

Researcher/ Eman Mohammed Mohammed El Hoty 

Designer 

 

Research Summary 

Due to the close relationship between environment and development, the concepts of 

sustainability that necessitate the protection of the environment have emerged. Therefore, the 

growing interest of developed and developing countries to raise awareness of the issues of 

environmental protection and sustainable development for application in various aspects of 

life, including architecture and interior design. Hence sustainable architecture is considered 

the most important modern trends in architectural thought and contemporary interior design. 

In this paper, we highlight how to integrate environmental architecture and sustainable 

interior design in the design and implementation of tourist resorts internally and externally in 

a manner that preserves the environment and its characteristics and achieves adaptation. P 

functionally and aesthetically pleasing environment with a view to saving energy and 

dependence on the lighting and to achieve thermal comfort within the tourist 

facilities to achieve the approved methods of environmental sustainability  

on the natural ecological aspects in order to provide the needs of the users of these Facilities 

and achieve psychological comfort and preserving the surrounding environment. 

Research Problem Achieving the concept of environmental architecture in the design of 

tourist attractions in accordance with the principles of sustainability of the internal vacuum to 

achieve communication between the internal and external environment together 

And research deals with environmental priority design considerations in the internal vacuum 

tourist resorts designed to simulate the surrounding ecosystems 

The research aims to draw the principles of contemporary sustainable interior design that 

achieves sustainable ecological systems to achieve the requirements of environmental 

preservation. The research concludes with the aim of contributing to the establishment of 

scientific foundations based on the internal design to achieve a sustainable internal design 

integrated with environmental architecture and related to ecosystems to preserve the 

environment and achieve user comfort 

Key words: environmental architecture, Sustainable interior design, Ecological, Sustainable 

development, Sustainability. 
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فى المٌدٌا  مولوجٌا تصمٌم وإنتاج الصوره الصادمه بٌن التطور التقنى والوظٌفى سٌ
 الحدٌثه

 أ.م.د/  إٌمان مصطفى عبد الحمٌد

 جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم الفوتوؼرافٌا والسٌنما كلٌة الفنون التطبٌقٌه 

dr.mana66@gmail.com 

 ملخص البحث

بتكار انواع جدٌده من الرساثل االتصالٌه ماهو اال سعى منه النتاج رسال ان كل ماٌب له المصمم من مجهودات فى ا

تستحو  على انتباه المتلقى وتصل الى  هنه بسرعه تفوق ماحوله من رساثل محٌطه وب لل ٌكون هنال نجاح فى عملٌ  

ره على المتلقى فى صفات العصر الحالى لها دور كبٌر فى اةتبل  ماهٌ  ال كل فى الصوومماال ل فٌه أن  االتصال 

 التصمٌمى بالفكر لحال  الت بع الموجوده واةتبل   وق الجمهور و لل مما ٌتطل  معه اإلرتقاو نهرا عملٌ  االتصال

 بكل التقدمى العصر ومواكب  نهوفللصوره بال كل ال   ٌحف معه ماٌعر  بالتفكٌر البصر  اإلبداعى لل  واإلنتاجى

 وتوهٌفها التطبٌقات دور التقنٌات و لتفعٌل  ص  ال هنً و الفكري و التكنولوجًالع وابتكارته ومن ةبلل ابدعاته

وفى اطار  لل ٌمكننا تحدٌد م كل  البحث فى القاو الضووعلى الفعال فى حدود انتاج الفكر الجدٌد فى الصوره  التوهٌ 

تصمٌمها وانتاجها وتوهٌفها فى المٌدٌا دور التقنٌات الحدٌثه فى االرتقاو بالفكر التصمٌمى للصوره فى اطار سٌمولوجٌا 

الحدٌثه وبةاصه ماٌمكننا أن نطلق علٌه انتاج الفكر الصادم فى الصوره نهرا ألهمٌته الوهٌفٌه التؤثٌرٌه على مستقبلى 

 الرساله فى المٌدٌا الحدٌثه   

ٌه الحدٌثه وك لل التقنٌات فى المٌدٌا االعبلم الصادمهالتعر  على سٌمولوجٌا تصمٌم وانتاج الصوره  -البحث: هدؾ

 فى ه ه المٌدٌا النتاج الفكر الصادم  الفكر التصمٌمى كفاو  دورها فى رفع و تصمٌم واالنتاجال واإلمكانات الحدٌثه فى

 ٌتبع البحث المنهج الوصفى التحلٌلى  منهجٌة البحث:

لتصمٌمى للصوره فى اطار سٌمولوجٌا على دور التقنٌات الحدٌثه فى االرتقاو بالفكر ا القاو الضوو أهمٌة البحث:

 توهٌفها فى المٌدٌا الحدٌثه

 البحث محاور 

 فى المٌدٌا االعبلمٌه الحدٌثه  الصادمهاهمٌ  ودور الصوره   -1

 فى المٌدٌا االعبلمٌه الحدٌثه  الصادمهسٌمولوجٌا انتاج الصوره   -2

 للصوره الصادمه لتصمٌم الفنى بداعاإل لةدم  توهٌفها  وطرق الحدٌث  والتطبٌقات للتقنٌات تقدٌمٌ  نب   -3
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Symology of designing and production of shocking images 

between technical and functional development In the modern 

media 

Assist. Prof. Dr/ Eman Mustafa Abdel Hamid 

Assistant Professor Department of Photography, Cinema and Television  Faculty of 

Applied Arts – Helwan University 

dr.mana66@gmail.com 

Research Summary 

All of efforts that is done by the designer in the creation of new types of communication 

messages is nothing but a quest to produce a message that grabs the attention of the recipient 

and reach his mind faster than the surrounding letters of the surrounding and thus there is a 

success in the process of communication and undoubtedly the characteristics of the current 

era have a significant role in the difference What is the shape in the picture on the recipient in 

the process of communication due to the existing saturation and the difference of taste of the 

public, which requires him to raise the thought of design and production of his image as 

planned by what is known creative visual thinking to promote and keep pace with the 

progressive era with all innovation and innovation and through Brainstorming and intellectual 

technology to activate the role of technologies and applications and employ them effective 

recruitment within the limits of the production of new thought in the picture. In this 

framework we can identify the problem of research in shedding light on the role of modern 

technologies in the development of design thought of the image within the framework of the 

design and production Simology and employment in modern media,Specially we can call it 

the production of shocking thought in the image because of its important functional impact on 

the future message in modern media 

The aim of the research: - To identify the simology of the design and production of the 

shocking image in the modern media as well as the techniques and possibilities of modern 

design and production and its role in raising the efficiency of design thought to produce 

shocking thought in this media. 

Research methodology: The research follows the descriptive analytical method 

The importance of research: shed light on the role of modern technologies in the 

development of design thought of the image in the framework of the methodology of 

employment in modern media 

Research axes 

1- The importance and role of shocking image in modern media media 

2 - Simology of the production of shocking image in the media 

3 - Presentation of new technologies and applications and ways to employ them to serve the 

artistic creativity to design its shocking 
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االستفادة من مظاهر رمضان البصرٌة التراثٌة البتكار تصمٌمات مبلبس متعددة معاصرة 

 لشهررمضان

 إٌمان ٌسري مصطفً المٌهً /دم.

 كلٌة الفنون التطبٌق جامعة بنها –مدرس بقسم تك المبلبس والموضة 

 الملخص: 

واٌضا تههر فٌه العادات والثقافات ٌعتبر  هر رمضان  هر عهٌم وتتجلً وتههر فٌه الطقوس الدٌنٌ  المةتلف   -

المةتلف  باإلضاف  الى األجواو الرمضانٌ  والتراثٌ  المتعار  علٌها والتً تمٌ  مصر واصبحت تراث ةام بها ٌمٌ ها 

 عن ساثر الببلد المةتلف  ٌرجع العدٌد منها الى اصل معٌن واصبا عاد  وموروث متعار  علٌه لدي الجمٌع   

م بالتجهٌ  له ا اله ر الكرٌم وتعم الفرح  اثناو التجهٌ  والتحضٌر له ا ال هر ، وهنال العدٌد من ونجد ان الجمٌع ٌقو

 –الطقوس الدٌن  الرمضانٌ   –الفوانٌس  –التحضٌر ل راو احتٌاجات رمضان  -مهاهر االحتفال به ا ال هر منها :

 ٌات المةتلف  القطاٌ  والكناف  والحلو -المسحراتً وعباو  المسحراتً و الطبله 

واٌضا الطقوس الدٌنٌ  المةتلف  وقراو  القرنن والصبل  وصبل  التراوٌا والتهجد وقٌام اللٌل واٌضا ت ٌن المساجد -

 واألنوار المةتلف    

ونجد اٌضاب الع ومات المةتلف  واستقبال الضٌو  والتجمعات المةتلف  لؤلهل واألصدقاو سواو بالمنا ل أو بةارج -

 المن ل   

وتعتبر المبلبس من أهم األ ٌاو لدي االفراد وهً ما ٌمٌ  وتههر الفرد واناقت  و كل  و لل لؤلسر  بؤكملها ولكنها -

ةاص  للسٌدات فؤغل  السٌدات ترغ  بالههور ب كل متمٌ  وفرٌد وترغ  داثما فً الجدٌد وتعتبرالفتا  أن الجدٌد لها هو 

 ما ٌمٌ   ةصٌتها وٌمٌ ها عن األةرٌن   

 ول لل تبحث الفتٌات والسٌدات داثما علً الجدٌد وةاص  فً المناسبات والتجمعات المةتلف    -

وٌمكن االستفاد  من التراث العهٌم والطقوس الدٌنٌ  المةتلف  ل هر رمضان الكرٌم فً االستلهام والتصمٌم للمبلبس -

وتجمعات وفطار وسحور واٌضا الةروجات سواو االرتداو فً ه ا ال هر الكرٌم ومناسباته المةتلف  من ع ومات 

واالماكن المةتلف  لل هر الكرٌم والصبل  وصبل  التراوٌا ، واٌضا ا باع الجان  النفسً والروحانً للمرأ  ورغبتها 

بالههور بمههر متمٌ  ج ا  و ٌل و لل فً المبلبس العادٌ  ومبلبس اداو المناسل االسبلمٌ  المةتلف  وارتداو المبلبس 

ص  للصبل  بتصمٌمات جدٌد  ومتماسٌ  ومستلهم  من األجواو الرمضانٌ  واالحتفاالت والتراث الةام الممٌ  المةص

 والفنً الموروث والمتعار  علٌه فً رمضان واقترا  ال هر الكرٌم  

القٌم  وٌمكن اٌضا عمل تصمٌمات مةتلف  المبلبس االطفال مستلهم  من ه ه األجواو التراث الرمضانً و لل لترسٌخ-

واألصول والتارٌخ الدٌنً لؤلطفال وان اثهم علٌ  ، ونجد أن ه ه المبلبس تضفً روح من البهج  علً األطفال واألهل 

 وٌمكن استةدام ه ه المبلبس من ةبلل ال هر الكرٌم واٌضا بعد انتهاوه   

 وٌمكن تلخٌص مشكلة البحث فً : 

مصر عن ساثر الببلد العربٌ  واالستفاد  منها البتكار وتصمم المبلبس  االستفاد  من مهاهر رمضان الممٌ   المةتلف  فً-

 والتؤصٌل اإلنتاج الفنً المتمٌ  من ةبلل ه ه االٌحاوات الممٌ   جمالٌا ورم ٌا لدي ال ع  المصري بؤطٌافه المةتلف    

 اههار القٌم  الفنٌ  الجمالٌ  والتراثٌ  لمهاهر رمضان البصرٌ  والدٌنٌ  -

 حث : هدؾ الب

 القاو الضوو ودراس  التراث الرمضانً البصرٌ  واجواو االحتفاالت الدٌنٌ  له ا ال هر الكرٌم   -
انتاج تصمٌمات ملبس  تإكد علً الهوٌ  المصرٌ  ب كل معاصر من ةبلل االستلهام من مهاهر رمضان الممٌ   -

 بصرٌا  
نٌ  للمرأ  المصرٌ  وٌإكد علً  عاثر رمضان المصرٌ  انتاج منتج ملبسً ممٌ  ٌلبً االحتٌاجات النفسٌ  والروحا-

 العرٌق  
تؤصٌل القٌم والتراث لدي األسر  وافرادها من المرأ  واألطفال من ةبلل تصمٌمات ملبسٌ  معاصر  مستلهم  من التراث -

 الرمضانً 
 ان انتاج تصمٌمات ملبسٌ  للفتا  لبلرتداو فً المناسبات والتجمعات المةتلف  فً  هر رمض-
 وانتاج تصمٌمات ملبسٌ  إلداو ال عاثر الدٌنٌ  المةتلف  من صبل  وصبل  التراوٌا   -
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Fashion Designs Inspired by Ramadan Traditional Visual Aspects 

Assist. Dr/ Eman Yousry Moustafa El Mehy 

lecture of Clothing and Fashion dept., Faculty of Applied Arts, Banha University 

Abstract: 

 Ramadan is a blessed month during which different religious rituals and various traditions 

and cultures are demonstrated; along with other common traditional habits that mark the 

month of Ramadan specifically in Egypt. These inherited traditions and habits with their 

specific origins have become common to everyone during this month. 

As Ramadan gets closer, people get prepared happily to this blessed month. There are many 

festive traditions that take place in Ramadan including: 

- Buying Ramadan supplies like lanterns, Ramadan decorations, Ramadan desserts such as 

Qatayef, Konafa and other delicious sweets. 

- Mesharati (a person who wakes people up by beating a drum and chanting to have their 

suhur at midnight. 

- Other religious customs like reading Qura'an, Taraweeh, Tahajod and Qeyam Alayal  

prayers in addition to decorating mosques with festive decorations and lights. 

- Banquets and indoor or outdoor family and friends gatherings. 

- Garments are of a great importance for the whole family; they highlight the elegancy of 

everyone. However, garments are of a special importance to women. Most women seek to 

look different and unique; and look for every new trend in fashion. New fashion trends always 

highlight any girl's character and distinguishes her among others. 

- Therefore, girls and women always look for new trends to wear specially in occasions and 

social gatherings.  

Fashion designs can be designed and Inspired by the spiritual atmosphere and religious rituals 

of Ramadan so that they can be worn in Ramadan, during Taraweeh prayers and family and 

friends' gatherings for Iftar or Suhur. This can also help women in satisfying their fine taste 

and desire to appear unique and elegant with traditional touches in everyday as well as 

Ramadan outfits.  

Same designs can be applied to kids' wear inspired by Ramadan traditional customs in order 

to strengthen values and religious history. These garments are festive enough to make kids 

and their families happy and excited. Kids also can wear these garments during and after 

Ramadan. 
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 تأثٌر التكنولوجٌا على تطوٌر التصمٌم الداخلى للحٌزات المتحفٌة

The impact of technology on the interior design development of museum 

spaces 

بسنت محمد سعٌد أبوشالم.م/   

جامعة المنصورة -ة شعبة العمارة الداخلٌ -قسم الدٌكور -كلٌة الفنون الجمٌلة  -مدرس مساعد    

 :ملخص البحث

وتعد مصر من أبر  الدول  ،سنوٌ تعتبر السٌاح  فً مصر أحد أهم مصادر الدةل القومً بما توفره من عاثدات - 

السٌاحٌ  فً العالم بما تستحو  علٌه من أعداد الساثحٌن الوافدٌن فً العالم، وتمٌ ها بوفر  الم ارات السٌاحٌ  على 

وانت ار المتاح  والمبانً التارٌةٌ  والفنٌ  والحداثق ال اسع  على أرضها، وامتبلكها لبنٌ  تحتٌ  قوٌ   اةتبل  أنواعها،

اال اننا نعانى من نقم المتاح  فى مصر و التى تعد ت كل عنصرا هاما من عناصر الج   السٌاحً فً مصر و بالتال 

حفى (  لد  المجتمع ، فنقم العاثدات السٌاحٌ  بات ٌهدد الوعى المت –أد  الى نقم الوعى الثقافى  ) ثقاف  المتح  

أعمال التنقٌ  والترمٌم لآلثار المصرٌ ، كما بات ٌهدد مصٌر ع رات نال  المصرٌٌن العاملٌن فً ه ا القطاع و بالتالى 

( و التى ههرت بعف الم كبلت ومن أهمها نقم الحفاه على التراث و ال   ٌتمثل فى الحٌ ات المتحفٌ  ) المتاح  

هى ناف تنا على الماضً حٌث انها أماكن لجمع التراث اإلنسانى  و الحفاه علٌه و عرضه بغرف التعلٌم و الثقاف  و 

الترفٌه فا المتح  لٌس مكانا للترفٌه فقط ، ل ا فبننا نتناول فى ه ا البحث" تؤثٌر التكنولوجٌا على تطوٌر التصمٌم الداةلى 

  ."س  فى مصر من حٌث البٌث  و المناخللحٌ ات المتحفٌ  بما ٌتنا

The research abstract 

- Tourism in Egypt is one of the most important sources of national income, with its annual 

revenues, Egypt is one of the most important tourist countries in the world with its number of 

tourist arrivals in the world, characterized by abundant tourist attractions of all kinds, and the 

proliferation of museums and historical buildings , art and gardens on the ground, and possess 

a strong infrastructure, but we suffer from the lack of museums in Egypt and Is considered an 

important element of tourist attraction in Egypt and Baltal led to a lack of cultural awareness 

(museum culture - awareness of the community), the lack of tourism revenues threaten the 

work of excavation and restoration of the effects of Egypt, and threatens the fate of tens of 

thousands of Egyptians working in this In this context, there are some problems. The most 

important of these are the lack of preservation of the heritage, which is represented in 

museum spaces, which are our window on the past, where they are places for collecting, 

preserving and presenting the human heritage for the purpose of education, culture and 

entertainment. , So we are dealing in this research, "the impact of technology on the interior 

design development of museum spaces in proportion to Egypt in terms of environment and 

climate". 
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 رصد للمخاطر التً تهدد سبلمة التراث المعماري بدلتا النٌل
 المحلة الكبرى إنموذجا

 تفٌده محمد إبراهٌم عبد الجواد أ.د/
 أستاذ األثار اإلسبلمٌة   كلٌة اآلداب   جامعة طنطا

 الملخص:

دلتا النٌل بمصر بالعدٌد من المواقع التراثٌ  التً تحتوي على العدٌد من المبانً األثرٌ   الفرٌد  فً تةطٌطها ت ةر 

و ةارفها والمتنوع  فً أغراضها الدٌنٌ  والمدنٌ  ، والتً تعبر عن تراث حضاري ضةم ٌعكس ثقافات مةتلف  ، ونهرا 

ات جسٌم  تستدعً التكات  للحفاه على الموروث الحضاري المصري لما نعانٌه فً واقعنا المعاصر من تحدٌات ومسثولٌ

والعالمً ، نتجت فكر  البحث وهً رصد للمةاطر التً تهدد سبلم  التراث المعماري بمنطق  دلتا النٌل والتً بها كم 

ت  طر  معمارٌ  هاثل من األثار اإلسبلمٌ  وتضم أثار مسٌحٌ  ) قبطٌ ( ومعبد ٌهودي بمدٌن  المحل  الكبر  وكلها  ا

وفنٌ   تمتا  بالثراو والتنوع ومن أبر  مواقعها فو  ، ر ٌد ، سمنود ، وك لل مدٌن   المحل  الكبر  والتً تعد متحفا 

فتطالعنا بكناثسها ومساجدها  باإلضاف  الى عماثر مدنٌ  من  مفتوحا ول لل وقع اةتٌاري علٌها لتكون نمو جا للدراس ،

ك لل بها   ه  والمعرو  عند العام  بحمام جاوٌش، ووكال ،0011األمٌر سٌاوش  ٌل، وحمامأبر ها قصر عبد الحً ةل

جبانتً حسن البدوي وال هداو باإلضاف  الى المعبد الٌهودي وٌعد مسجد المتولً من أهم مساجدها ال ي ٌتمٌ  بالطرا  

نٌس  مار جرجس، وكنٌس  الروم األرثو كس العربً التقلٌدي وٌعود الى العصر المملوكً ، وبها كناثس مةتلف  أهمها ك

 المعروف  بكنٌس  أنطونٌوس وجاورجٌوس  

ٌرصد المواقع التراثٌ  عن طرٌق عمل مسا مٌدانً حٌث توجد العدٌد من األثار ن األول :وتترك  الدراس  حول محورٌن

سها قاطنً تلل المواقع ألسبا  منها المهدد  بالةطر ، و تنقسم  المةاطر الى نوعٌن ب ري ٌتمثل فً التعدٌات التً ٌمار

الجهل بقٌمتها أو اإلهمال غٌر المبرر من قبل الجهات المسثول  ومن أنواع التعدٌات المةتلف  : االستغبلل السٌت  للمبانً 

 األثرٌ  من قبل األهالً، والتعدي على أج او منها وضمها للملكٌات الةاص ، وا ال  وهدم بعف المبانً األثرٌ  وت ٌٌد

مبانً حدٌث  بغٌ  الكس  المادي والربا السرٌع، والترمٌم الةاطت ال ي ال ٌعتمد على أسس علمٌ  وٌقوم بجهود  اتٌ  

ك لل ٌتناول البحث مجموع  أةر  من التعدٌات باإلضاف  المةاطر التً تنتج عن  العوامل البٌثٌ  المإثر  على سبلم  

 المبانً األثرٌ  

وضع ةط  لحماٌ  التراث المعماري مع مراعا  تحقٌق التنمٌ  المستدام  واعاد  استةدام بعف ٌدور حول المحور الثانً: 

المبانً األثرٌ  كم ارات سٌاحٌ  بما لها من مردود اقتصادي ٌعود بالنفع على المجتمع، وبناو علٌه سنلقً الضوو على 

صور التوضٌحٌ  التً تبرهن بالدلٌل على أهمٌتها مجموع  من المبانً األثرٌ  المهدد  بالةطر مع عرف لها باأل كال وال

 وتمٌ ها وك لل معاناتها وت تمل الدراس  على تصور إلعاد  تؤهٌل لبعف العماثر فً مدٌن  المحل  الكبر  
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 علمٌة تحلٌلة دراسة - البٌئٌة االستدامة من اإلسبلمٌة الشرٌعة موقؾ

الوندة عٌد جابر أ.د/  

الحضاري للتواصل الكوٌتٌة الجمعٌة عام ُمدٌر  

 ملخص البحث:

ٌتناول ه ا البحث دور ال رٌع  اإلسبلمٌ  فً تقدٌم الحلول والمبادرات العلمٌ ، لمواجه  اال كالٌات والقضاٌا البٌثٌ ، من 

 .أجل تحقٌق أهدا  التنمٌ  المستدام  السبع  ع ر التً أقرتها األمم المتحد 

رثٌس ، وهً: نهر  ال رٌع  اإلسبلمٌ  للبٌث ، ثم الم كبلت والقضاٌا ومن ةبلل ه ا البحث سو  ُنوضا ثبلث  أمور 

البٌثٌ  المعاصر  متعرضٌن ألبر  تلل القضاٌا وهً استن ا  الموارد الطبٌعٌ ، والتلوث، والكوارث الكٌماثٌ ، 

  واألدوات والوساثل والتصحر، والطاق ، اال عاعات ال رٌ ، ثم أةٌرا نوضا موق  ال رٌع  اإلسبلمٌ  من القضاٌا البٌثٌ

 لتحقٌق استدام  بٌثٌ 

وقد قمنا ةبلل ه ا البحث بتقدٌم رإ  وتطبٌقات علمٌ  لل رٌع  اإلسبلمٌ  فً مجال البٌث ، وتطبٌقاتها للحد من التدهور 

علمٌ  البٌثً واستن ا  الموارد لتكون نبراسا ٌقتد  به فً حل اإل كالٌات البٌثٌ ، هادفٌن الى تفعٌل دور المإسسات ال

 .الدٌنٌ  لتإدي دورها المنوط بها فً الحفاه على البٌث  وتقدٌم الحلول

 .ونةتتم بحثنا بتقدٌم بعف االستنتاجات والتوصٌات فً مجال استدام  البٌث  باعتبارها أحد أهدا  التنمٌ  المستدام 

Abstract: 

His research studies the role of Islamic Sharia Law in providing solutions and scientific 

initiatives, handling the environmental problems in order to achieve the 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) set by the United Nations. 

Through this research, we`ll focus on clarifying three main issues: The Islamic Sharia Law 

views of the environment, and the contemporary environmental issues in those cases like 

deficiency of natural resources, pollution, chemical disasters, desertification, energy, and 

atomic radiation. Finally, the research will clarify the Islamic Sharia Law position on 

environmental issues means and tools to achieve environmental sustainability. 

We have presented in this research scientific views and applications of Islamic Sharia law in 

the field of environment, and its applications to reduce environmental degradation and drain 

resources to serve as a guiding beacon in solving environmental problems, aiming to activate 

the religious scientific institutions to play their role in protecting the environment and giving 

the best solutions. 

We finalize our research by pointing out our conclusions and recommendations in the area of 

environmental sustainability as one of the goals of SDGs. 

 

  



 

47 

 اعتبارات تصمٌم الدرابزٌن الزجاجً فً العمارة 

/ حسام الدٌن فاروق النحاسا.د  

 حلوانجامعة  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –األستاذ بقسم الزجاج 
Hussamelnahass@hotmail.com 

 / عبل عبد اللطٌؾ صباح م.دأ.
 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –األستاذ المساعد بقسم الزجاج  **

osabbah4@gmail.com 

 دي / مً احمد فام.م

 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –المدرس المساعد بقسم الزجاج 
Maifady85@gmail.com 

 -المقدمة: 

ٌعد "السلم" من أهمها لما له من دور فً الربط بٌن الطوابق بالعدٌد من العناصر المعمارٌ  المةتلف   وت ةر العمار  

 لٌ  والعلوٌ ، ك لل "الناف   وال رف " والتً تربط بدورها بٌن )الداةل والةارج( السف

تنقسم السبللم لعد  أ كال وانواع وكل منها ٌفرف اعتبارات على المصمم ٌج  أن ٌراعٌها أثناو عملٌ  تصمٌم  

إلضاف  للمتطلبات الوهٌفٌ  والكوبستات المستةدم  لكل نوع  با 7مكمبلت ه ه األنواع المةتلف  كتصمٌم الدراب ٌن

ومع الحاج  إلثراو العمار  بةامات جدٌد  توجه البحث لتصمٌم مكمبلت من ال جاج تبلثم تلل والجمالٌ  واإلن اثٌ   

 المتطلبات  

 وألهمٌ  الربط بٌن العناصر المةتلف  فً المبنى الواحد لجؤ البحث لتوحٌد مكمبلت العناصر المعمارٌ  التً لها نفس ال كل

والوهٌف ، مثل دراب ٌن السبللم والنواف  وال رفات من حٌث التصمٌم والةام  وطرٌق  التركٌ  لتحقٌق كلٌ  الوحد  

وك لل تم التوجه للتصمٌم لتصمٌم المبنى باإلضاف  لتحقٌق الجان  االقتصادي بدالب من تكرار عملٌات البحث والدراس   

 وا ن بٌن الجمال والتفرد واالقتصاد والعملٌ  وسهول  التركٌ  لئلنتاج الكمً للدراب ٌن ال جاجً لٌحقق الت

  -مشكلة البحث:

الحاج  الى تحدٌد اعتبارات تصمٌم الدراب ٌن ال جاجً ال ي ٌجمع بٌن االتجاهات الكمٌ  الصناعٌ  ومتطلبات العمار    

 التً تربط بٌن الداةل والةارج من حٌث متطلبات السبللم والنواف  وال رفات  

 -دؾ البحث: ه

 تحدٌد مجموع  االعتبارات المإثر  فً تصمٌم الدراب ٌن ال جاجً المستةدم فً العمار  

 -أهمٌة البحث:

  بالتوصل لتحدٌد المتطلبات التصمٌمٌ  لوحدات متنوع  للدراب ٌن ال جاجً تصلا لئلنتاج الكمً فبن  لل ٌوفر

 ٌد فً كل مر  باإلضاف  لتوفٌر التكلف  االقتصادٌ  للمنتج ككل للمعماري والمصمم الوقت والجهد المب ول لعمل تصمٌم جد

    فتا مجاالت انتاجٌ  جدٌد  ت ٌد من فرم العمل لل با 

 ال رفات  –النواف   –ال جاج  –السلم  –مكمبلت  –الدراب ٌن  –تصمٌم  :المفتاحٌة الكلمات

                                                           
7

طهك انذرابشٌٍ: ػبارِ ػٍ حاخش انذرخاث أٔ انحائم انًثبج ػُذ رؤٔص انذرخاث نحًاٌت انصاػذ أٔ انُاسل يٍ انظمٕط، ٌٔظخؼًم أٌضا نالحكاء. ٌ 

 ػهى انكٕبظخت ٔانذرابشٌٍ )يكًالث انظهى((.
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CONSIDERATIONS FOR GLASS BALUSTERS DESIGN IN 

ARCHITECTURE  

Prof. Dr/ HOSSAM EL-DEEN FAROUK ELNAHAS 

Prof. in Glass department, in Applied Arts, Helwan University. 

Hussamelnahass@hotmail.com 

Prof. Assist. Dr/ OLA ABD ELLATIF SABBAH 

Prof. Ass.  in Glass department, in Applied Arts, Helwan University. 

osabbah4@gmail.com 

Lecturer Assist/ MAY AHMED FADY 

Lecturer Ass. in Glass department, in Applied Arts, Helwan University. 

Introduction: - 

The architecture is rich in many architectural elements. Stairs are one of the important 

elements because of its important role in connecting the lower and upper floors, as well as 

"windows and balconies" which connects the outside and the inside. 

The stairs are divided into several forms and types. Each of which imposes considerations on 

the designer should be taken into account during the process of designing the Accessories of 

these different types as the designing of balusters
8
 and handrails used in each case. In addition 

to the functional, aesthetic and construction requirements, With the need to enrich the 

architecture with new materials, research is directed to design glass accessories to meet these 

requirements. 

Because of the importance of linking the different elements in the building, the research sought to unify the 

accessories of architectural elements that have the same form and function, such as balusters for 

stairs, windows and balconies in terms of design, material and method of installation to 

achieve the overall unity of the design of the building in addition to the economic aspect, 

instead of repeating searches and studies. The design for the quantitative production of the glass balusters 

was also designed to balance beauty, uniqueness, economy, process and ease of installation.  

Research Problem: 

The need to determine the design considerations of glass balusters, which combines the 

industrial quantitative trends and the requirements of the architecture that connects the interior 

and exterior in terms of the requirements of stairs, windows and balconies. 

Research Objective: 

Determining the range of considerations influencing the design of glass balusters used in 

architecture. 

Research importance: 

• By determining the design requirements of various units of glass balusters suitable for 

quantitative production, it provides the architect and the designer time and effort to make a 

new design each time in addition to providing the economic cost of the product as a whole. 

• Opening new productive areas that increase employment opportunities for young people. 

key words: Design - Balusters - Accessories - Stairs - Glass - Windows – Balconies 

                                                           
8
 Baluster: A barrier or stair barrier fixed at the top of the stairs to protect the person going up or down from 

falling and is used to rest. The baluster and the handrail are called (stair accessories). 

mailto:Hussamelnahass@hotmail.com
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 تأثٌر القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة لؤلضاءة على عناصر التصمٌم الداخلى

 ا.د/ حسام النحاس

 جامعة حلوان - بكلٌة الفنون التطبٌقٌة -استاذ الزجاج المعمارى  

 ولٌد عٌدم/ 

 مصمم داخلى

 الملخص:

الوانها وتركٌبها  التى تجر  فى أعٌننا عندما نحاول أن نحدد صور  معٌن  أل ٌاو تةتل  فىهو العملٌ   ان االدرال

مسطحات وحجوم ه ه اال ٌاو ٌمثلها االساس  بواسط  الضوو المنعكس الٌنا من ه ه اال ٌاو وما ٌحٌطها وان تحدٌد

حٌث  ن لنفسه صور  واقعٌ  لٌحدد الت كٌبلتاستطاعته وٌتفاعل مع ه ه االسس لٌكو الفٌ ٌاثى لت كٌلها والعقل ٌجاهد قدر

تنهم وتوحد التاثٌرات الضوثٌ  حتى تستكمل منها صور  محدد  كغرف  محٌط  بنا مثبل والضوو هوال   ٌجعل  ان عقولنا

ولم تعد اإلضاو  تقتصر  أ ع  منعكس  الى عٌوننا كل  ت ٌر  وه ا ال   ٌسب  احساسنا بالماده وب كلها مما ٌوصله من

اإلنار ، بل تعدت معناها الحقٌقً لتنضم الى رك  التطور واإلبداع، فتنوع أ كالها ومصادرها المةتلف  جعلها قطع   على

فنٌ  منفرد  فً عالم الدٌكور، تبحث عن المكان ال ي ٌبلثمها فً التكوٌن، لتصبا ج وا من فضاوات المساح  ت ٌع الد و 

عصرٌ  تنسجم مع روح العصر القدٌم، وتلع  دورا مهما فً لعب  النور  والغموف لتعطً بانعكاساتها اإل عاعٌ  لمس 

والهل وةلق التؤثٌرات البصرٌ ، واضفاو الم ٌد من الفةام  على األجواو فهً تلبً المتطلبات العملٌ  والفنٌ  والجمالٌ  

 فً عالم التصمٌم الداةلً  

  األضاو  هى   ان   قلنا  ا ا    نبالغ   وال الفراد  على    سحرٌ    لمسه   تضٌ   األضاو     فان   جدا  معاصر   او  تقلٌد   التصمٌم   كان    سواو

ةبلل تقنٌات األضاو   جدٌد  من   اجواو   علٌه   وتضفً   ماالما المكان   من  تغٌر   فهى  ن  التصمٌم   فً    مإثر  عنصر   اكثر  

-على األةتبل  الوهٌفً فى مساح  ما) منطق  للمرور  األضاو  للتؤكٌد  ٌمكن استةدام                              كماالمةتلف  واللع  الهل والنور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (   منطق  عرف -منطق  انتهار 

لفراد بالتحكم األضاو  توجه رإٌتنا وادراكنا للفراد وتنبهنا الى تفاصٌل معٌن  وتةفى تفاصٌل أةر  ن كما ٌمكن تقسٌم ا

 فى األضاو  من ةبلل  )ال د  |اللون |التوجٌه (  

 مشكلة البحث :

أهمٌ  وحاج  مصممً الدٌكور لتؤكٌد القٌم الجمالٌ  والوهٌفٌ  فى استةدامات االضاو  داةل الفراغات الداةلٌ  للحٌ ات 

عناصر التصمٌم نالتكوٌنات المعمارٌ   السكنٌ  بحٌث تإدي الى حدوث ما ٌدعى بالتؤثٌرات البصرٌ  داةل الحٌ  ألههار

 المةتلف   
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Effect of aesthetic and functional values of lighting on interior 

design elements 

Prof. Dr/  Hossam El-Nahas 

  Professor of Architectural Glass - Faculty of Applied Arts - Helwan University 

Eng/ Walid Eid 

Interior Designer 

Abstract: 

The recognition is the eye process while we are trying to determine a certain figure for objects 

that are differing in colors and shapes through the reflected light from these objects. Whatever 

is surrounding these objects and determining their surfaces and mass is represented by the 

physics basics of formation, at the same time, the mind is exerting a great effort and interacts 

on those bases to create a real image to determine those forms. Our brains are organizing and 

uniting the light impacts till it completes a certain image such as the room containing us and 

the light is the main factor for most of the creature to be able to see accordingly this is what is 

helping us to feel the mass and its shape. The reflected light over our eyes is not only limited 

to the light but it is extended to a variety of meanings not the exact ones to be joining and 

matching the technological evolution. These varieties in figures, types and different sources 

made an artistic masterpiece in the world of decoration. You look for the suitable placed to be 

a part of void space full of warmth and mystery to provide a modern touch matching the spirit 

of the ancient times. Also, it adds an important role in the creation of the light and shadows 

game also adding a kind of nobility in the atmosphere to be able to achieve the required 

demands which are related to beauty and arts in the world of the interior designing.  

Whether the design was a traditional one or a modern design, the lighting systems do add a 

magical touch over the void. We will not exaggerate if we claimed that the lighting system is 

the most effective element in the designing process.  

The lighting systems changes the figures of the place and also add to it different techniques 

and using the shadows in different ways to assure the different functions responsibility in a 

certain space such as a passing field, a waiting field or a show field.  

Light directs our vision and our awareness towards the void and alarms us to certain details 

and hides other details, also we can divide the void by managing the light through the contrast 

of the color and directing.  

The case study: 

The importance and the need for the interior designers to assure the beauty measurements in 

using the light inside the internal voids for the accommodation units so it would result in what 

is so called the visual effects in the frame to show the design elements and the the different 

structures of building in general. 
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 تفعٌل قٌم المواطنة واالنتماء والتعاٌش السلمى بٌن الحضارات

Citizenships value and painful living and loyalty among civiclivciticns 

 إسماعٌل/ حمودة احمد د

 الملخص:

تمع وتتمثخل فخى وهى منهوم  من القٌم واالتجاهات التى تجعل الفرد ٌتحمل المسثولٌ  بقدر قٌم  العمل لةدم  الوطن والمج

 الوالو واالنتماو للمجتمع واالعت ا  به  

وممارس  السلول الدٌمقراطى داةل المإسسات المعنٌ  بتن ث  الفرد وغرس روح التطوع والم ارك  والمغامر  المحسخوب  

 والممارس  العقلٌ  التى تمكن األفراد والجماعات فى الفعل القاثم على اإلقناع  

لوطنه واالنتماو له وال عور بم كبلته واإلسهام االٌجابى للتعاون مع الغٌر على حلها والتفانى فخى  فالمواطن  ح  المواطن

 ةدمته  

وااللت ام بمبادثه وقٌم  وقوانٌنه والم ارك  الفعال  فى األن ط  واألعمال والبرامج التى تهد  الى رقى الوطن والمحافه  

 على مكتسباته  

وح المواطن  عند أبناثنخا التبلمٌخ  فخى المخدارس والجامعخات مخن ةخبلل ت وٌخدهم بالمعخار  وٌج  علٌنا ان نغرس ونع   ر

 النهرٌ  والعملٌ  على كاف  مكونات وطنهم االٌجابٌ   

مثخخل األرف وال خخع  والسخخلط  والسٌاسخخ  وتخخارٌخ وطخخنهم السٌاسخخى وترسخخٌخ محبخخه الخخوطن والوحخخد  الوطنٌخخ  للتماسخخل 

الو واالنتماو للخوطن والقخدر  علخى تحفٌخ  التبلمٌخ  علخى ةدمخ  الخوطن وال خع  بخبةبلم والتعاضد االجتماعى وتعمٌق الو

 وتفانى 

فالمدرس  لها دور كبٌر من اجل تحقٌق األهدا  اإلستراتٌجٌ  التربوٌ  التى تسعى الى تحقٌقهخا و ار  التربٌخ  والتعلخٌم مخن 

قٌم التعاون والتعاٌش والتضامن والم ارك  الفعال  فٌما ةبلل العمل المكث  والجهود المب ول  والمتواصل  من اجل ترسٌخ 

 بٌنهم  

Abstract: 

Gets an organization from values and trends which  

Make individual has response ability as his ability for work 

Value to serve the home and society. 

 At represents to  

The society and individuals to it  

Practicing celmocrate  

Be heavier inside living   organization in bringing up individuals   sowing soul of voluntary 

participation perfect adventure and mind practicing which enable individuals parties in work 

which is based on persuasion or commencing 
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 الدولٌة العربٌة المطارات جدارٌات فً إلهام كمصدر التراث

Heritage as a source of inspiration in the murals of the Arab international 

airports 

 مقبول عبده محمد حٌاةد/ 

  الملخص

 وساثل حققته ال ي العالمً احاالنفت مع وتت ابل ال عو  بٌن الثقافات فٌها تتداةل حٌا  الحدٌث العصر فً اإلنسان ٌعٌش 

 لل عو  وقومٌ  وفكرٌ  روحٌ  وسمات  ةصٌ  لمسات هنال تبقى  لل برغم ولكن ؛ تقار  من والمواصبلت االتصال

 المحٌط  والبٌث  واألساطٌر والثقاف  والعادات والتقالٌد العقاثد من م ٌج وهً التراثٌ  الثوابت من نابع  غٌرها عن تمٌ ها

 اسقاطات فُتحدث الفنً انتاجاهم فً وتتجسد ، الفنانون ومنهم األفراد على تنعكس التى والمجموع ، مجتمعال هوٌ  فتههر

 لج   ، الدولٌه المطارات فً الجدارٌه االعمال ومنها الفنٌ  األعمال لبعف الجمالٌ  القٌم ةبلل من تههر الفنً العمل فً

 ٌمكن ال وثقافٌ  واقتصادٌ  وانسانٌ  اجتماعٌ  حقٌق  أصبحت السٌاح  نوكو التراث، ه ا عهم الى حولنا من العالم انتباه

  المجتمع أي اقتصاد على المبا ر لتؤثٌره عنها، التراجع أو الغاإها

  والثقافً الحضاري بالتراث المتصله الفنٌه واالعمال التصوٌرالجداري جمالٌات عن الك   محاول  هو البحث هد 

 والفنٌه الجدارٌه االعمال لبعف وتحلٌل استعراف ةبلل من و لل العربً الوطن فً لدولٌها المطارات داةل بالعماره

 وده ه اثر من تتركه وما وسٌاحٌه وتارٌةٌه وحضارٌه فنٌه قٌمه من لها وما  العربٌه المطارات به ه بالعماره المتصله

 .المغادرٌن او القادمٌن المسافرٌن نفوس فً

Summary 

In modern times, people live in a culture of inter-peoples and intertwined with the global 

openness of communication and communication. However, there are still personal, spiritual, 

intellectual and national characteristics of peoples that are distinguished from others by 

traditional constants, a mixture of creeds, traditions, customs, culture and legends And the 

environment surrounding the emergence of the identity of the community and the group, 

which reflected on individuals, including artists, and embodied in their artistic productions 

and projections in the work of art appear through the aesthetic values of some works of art, 

including murals in international airports, To attract the attention of the world around us to the 

greatness of this heritage, and the fact that tourism has become a social, humanitarian, 

economic and cultural reality cannot be canceled or retracted, for its direct impact on the 

economy of any society 

Research goal                                                                                                                          

Is an attempt to uncover the aesthetics of murals and works related to the cultural heritage and 

cultural architecture within the international airports in the Arab world and through a review 

and analysis of some of the murals and art related to the architecture of these airports and the 

Arab values of artistic and cultural, historical and tourist, and leave the impact and surprise in 

the hearts of passengers Arriving or departing. 
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الخاصة بالرعاٌة الصحٌة: دراسة  تأثٌر انترنت االشٌاء على تصمٌم المنتجات الصناعٌة

 مسحٌة شاملة

The Impact of Internet of Things (IoT) on Industrial Product Design for 

Health Care: A Comprehensive Survey 

ًييْالضٌذ فارّق خالذأ.م.د/   

لهندسة بأكادٌمٌة الشروقالمعهد العالً ل -أستاذ مساعد   
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ؼادة محمد المسلمًأ.م.د/   

جامعة بنها كلٌة الفنون التطبٌقٌة -أستاذ مساعد   
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 ملخص البحث:

رف ( من المنتجات ال كٌ  أساس البناو فً تطوٌر أطر عمبلق   كٌ  على اإلنترنت  وتستعIoTتجعل انترنت األ ٌاو )

( من ةبلل تقنٌات الرعاٌ  IIoT(وأٌضا انترنت األ ٌاو الصناعٌ  )IoTه ه الدراس  اإلستقصاثٌ  أوجه التقدم فً  )

الصحٌ ، كما تستعرف التطبٌقات فٌما ٌتعلق باتجاهات تصمٌم المنتجات فً حلول الرعاٌ  الصحٌ  القاثم  على انترنت 

(  فً مجال الرعاٌ  الصحٌ  من ةبلل أمثل  لتصمٌم IIoTههور  )األ ٌاو  وعبلو  على  لل ، تدرس ه ه الورق  

مع مناق   مد  اةتبل  ه ه   (IIoT) / (IoT)المنتجات وكٌ  تؤثرت اآلن وتؤثٌرتها المستقبلٌ  طبقا التجاهات وتقنٌات 

ألجه   القابل  لبلرتداو االبتكارات وأمثل   لل فى التطبٌقات، والةدمات،  والنما ج األولٌ  فً مجال األجه   الطبٌ  وا

والتً ٌمكن االستفاد  منها فً سٌاق الرعاٌ  الصحٌ ، وستعالج جمٌع ه ه التقنٌات اإلبتكارات المةتلف  إلنترنت األ ٌاو 

والصح  اإللكترونٌ  فً جمٌع أنحاو العالم لتحدٌد الكٌفٌ  التً ٌمكن بها تسهٌل االقتصادٌات والمجتمعات من حٌث تطوٌر 

لصحٌ   تقدم ه ه الورق  اقتراحات لمصممً منتجات الرعاٌ  الصحٌ  المستند  الى انترنت األ ٌاو والتً ٌج  الرعاٌ  ا

 علٌهم وضعها فً االعتبار عند تطوٌر استراتٌجٌ  منتجات التصمٌم الةاص  بهم لؤلجه   المتصل  باإلنترنت 

Abstract: 
The Internet of Things (IoT) makes smart objects the ultimate building blocks in the 

development of cyber-physical smart pervasive frameworks. This paper surveys advances in 

(IoT), Industrial Internet of Things (IIoT) through health care technologies and reviews the 

applications in relation to product design trends in IoT-based health care solutions.  

Furthermore, this paper studys the emergence of (IIoT) in the healthcare field through 

examples of product design and how they are affected now and in the future by the trend and 

technologies of (IoT)/(IIoT) .This paper also discusses how different innovations such as 

applications, services, prototypes in the field and wearable devices which can be leveraged in 

a health care context. All of these will address various IoT and eHealth technologies across 

the world to determine how they can facilitate economies and societies in terms of health care 

development. This paper proposes suggestions for IoT-based health care product designers to 

consider when developing their own design product strategy for Internet-connected devices . 

Key words: 

The Internet of Things (IoT), the Industrial Internet of Things (IIoT), Industrial 

Product Design, Health Care Industry 
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 اإلنسان جسم طاقة فً للتحكم للتصمٌم أبجدٌة إلٌجاد للطبٌعة الفٌزٌائٌة القوى دراسة

 ٌةالعصر الحٌاة مع تكٌفه وزٌادة

 خلود احمد امٌن العبد د/م.

 مدرس كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة دمٌاط

 الملخص:
كنا نهن أن االنقراف العالمً للحٌا  على األرف سٌؤتً من الحر  النووٌ  واهمالنا نحو بٌثتنا ، مما ٌعرف الحٌا  

  فً الكوارث الطبٌعٌ  فً كل مكان  النباتٌ  والحٌوانٌ  للةطر ؛ حفر  األو ون واالحتباس الحراري العالمً مما تسب

 ومع  لل ، فبن الةطر المحتمل الحقٌقً هو أننا بالكاد ندرل االةطار الكامن  فً الجوار 

 عصر المعلومات ٌحمل فً طٌاته القدر  على االنقراف العالمً لحضارتنا  نعمل باستمرار على  ٌاد  كمٌ  الموجات

لبلسلكٌ  لبلتصال الحدٌث فً الغبل  الجوي لؤلرف كل ٌوم  ه ه الموجات البل م  للتكنولوجٌا ا الكهروستاتٌكٌ 

الكهرومغناطٌسٌ  أقو  بؤل  مر  من المستو  المستةدم فً االتصال فً ةبلٌا الجسم  والم كل  لٌست ت بع الغبل  

تكنولوجٌا العالٌ  الجوي لؤلرف من ةبلل الكمٌ  ، ولكن أٌضا نوعٌ  ضار   حتى األ ةام ال ٌن ٌتفادون استةدام ال

لٌسوا محصنٌن  ال أحد ٌتمتع بالحصان  حتى لو كان اإلنسان ٌعٌش فً أقصى العالم أو فوق جبال الهٌماالٌا ، ألن ه ه 

الموجات الحامل  لها ةصاثم اةتراق  انه مثل محاول  تحرٌل نسٌم من ةبلل العاصف  ، فبن أنهمتنا المناعٌ  تحاول 

نقل المعلومات الداةلٌ  فً أجسادنا  قرٌبا جدا سٌتم الوصول الى العتب  عند حدوث انهٌار  باستمرار تصحٌا الت وٌه فً

كامل للدفاعات الجسم لدٌنال وتحقٌق التوا ن بٌن أن ط  الحٌا  الٌومٌ  ، وتحقٌق االنسجام مع بٌثتنا الداةلٌ  والةارجٌ  ، 

م والروحانٌ  ، واكت ا  الواقع العلمً الموحد وراو جمٌع واضفاو طابع انسانً على التكنولوجٌا الحدٌث  ، ودمج العلو

 األدٌان هو عمل العلوم مثل الهندس  الحٌوٌ  والرادٌست ٌا

BioGeometry  هو علم ٌتعامل مع طاق  ال كل  تستةدم األ كال واأللوان والحرك  والتوجٌه والصوت إلنتاج جود :

ا للتفاعل مع حقول االهت ا  التً توا ن حقول الطاق   األ كال الحٌ وٌ  هً أ كال ثناثٌ  أو ثبلثٌ  األبعاد مصمم  ةصٌصب

طاق  األرف إلنتاج تؤثٌرات موا ن  على مستوٌات متعدد  على األنهم  البٌولوجٌ   تم تطوٌرها وحصل على براو  

 حتى اآلن  1968عام  اةتراع من قبل الدكتور ابراهٌم كرٌم ، دكتوراه فً الط   فً القاهر  ، مصر ، ةبلل البحث من 

كما أنه ٌتمٌ  بطرق عمٌق  لتحوٌل الطاقات البٌثٌ  الضار  الى طاقات مفٌد   روبرت جٌلبرت دكتوراه ، وهو ةبٌر فً 

الهندس  المقدس  ومإل  النصوم الوحٌد  فً اللغ  اإلنجلٌ ٌ  فً قٌاس الحٌوٌ  ، وٌحدد القٌاس الحٌوي كمفتاح أساسً 

 ً ٌستةدمها كل التقلٌد الروحً لل فاو والتنمٌ  الروحٌ  لفهم طاقات الحٌا  الت

 :والرؤٌة الخلفٌة

ومع انت ار وت اٌد تحدٌات التكنولوجٌا الحدٌث  فً جمٌع مجاالت الحٌا  وتحول اإلنسان )المتلقً( أٌضا المتةصصٌن فً 

بالطرق الفٌ ٌاثٌ  للقٌاس ، فً حٌن ال جمٌع المجاالت الى رإٌ  مادٌ  بحت  من  القرن التاسع ع ر اعتمادا على االلت ام 

 ٌستطٌعون قٌاس العدٌد من الهواهر والعواط  الب رٌ  وغٌرها من ردود الفعل 

مع اكت ا  علم الرادٌست ٌا وعلم البٌوجٌومتري وتطور عملهم ؛ أصبا من المعقول أن نقٌس بعف الهواهر الغرٌب  

سم اإلنسان ، وتؤثٌره على ةدم  اإلنسان من ةبلل استعاد  مسارات بقٌاس مستوٌات الطاق  فً الطبٌع  وتؤثٌرها على ج

 اةتبلل توا ن الطاق  فً الطبٌع  والعود  الى المسارات المتوا ن  ؛ وبالتالً وهاثفها الطبٌعٌ  

و لقد أصبا من الحتمً أن ٌدرل دارسً علوم التصمٌم دراس  العبلق  بٌن بعف األ كال واأللوان الهندسٌ  لمسارات 

الطاق  فً الكون وتؤثٌرها المبا ر وغٌر المبا ر على المستفٌدٌن والمتكاملٌن فً أعمال التصمٌم والوصول الى العدٌد من 

 التؤثٌرات التً تإثر على قدر  المتلقً على استقبال بعف عناصر التصمٌم ، ال عور بالراح  والتفاعل بسهول 

 البحث: مشكلة

ا الحدٌث  على اإلنسان ؛ مما تسب  فً ةلل فً قو  الطبٌع  ، وأثر عنٌ  على صحته  ٌاد  التؤثٌر السلبً للتكنولوجٌ

 )فٌ ٌولوجٌاب ونفسٌاب( وعدم قدر  أفكار التصمٌم التقلٌدٌ  على حل ه ه الم اكل

 البحث: اهداؾ
   ٌالمةتلف تفسٌر العبلقات بٌن مسارات الطاق  المةتلف  لعناصر تصمٌم البٌث  وأثرها على المساحات المعمار 

   الحال  الصحٌ  والنفسٌ  للمستةدمٌن ال ٌن ٌحاولون التوصل الى حلول لةلق التوا ن البٌثً وتجن  اآلثار الضار
 باستةدام تطبٌق البٌوجٌومتري

 المنهج التحلٌلً :البحث منهج
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Study the physical forces of nature to find an alphabet of design to control 

the human body energy and increase its adaptation to the modern life 

Assist. Dr/ Kheloud Ahmed Amen El Abd 

P.H.D lecturer at the Faculty of Applied Arts, Damietta University 

 

Abstract 
We thought that the global extinction of life on earth would come from nuclear warfare and 

our carelessness towards our environment, endangering plant and animal life; the ozone hole 

and global warming causing natural disasters everywhere. However, the real potential danger 

is one that we are barely aware lurking just around the corner. 

The age of information carries with it the potential to the global extinction of our civilization. 

We are continuously increasing the amount of carrier waves needed for the wireless 

technology of modern communication in the earth‘s atmosphere every day. These 

electromagnetic waves are thousands of times stronger than the level used in the 

communication in our body cells. The problem is not the saturation of the earth‘s atmosphere 

through quantity, but also a detrimental quality. Even people who avoid using high 

technology are not immune. No one is immune even if one lives at the far end of the world or 

on top of the Himalayas, because these are carrier waves with penetrating properties. It is like 

trying to move a breeze through a storm, our immune systems are continuously trying to 

correct the distortion in the transfer of inner information in our body; very soon the threshold 

will be reached when a total collapse of our body defenses will take place. 

Balancing the activities of daily life, achieving harmony with our inner and outer 

environments, humanizing modern technology, integrating science and spirituality, and 

discovering the unified scientific reality behind all religions is the work of  sciences such as 

bio geometry and Radiesthesia 

BioGeometry: is a science that deals with the Energy of Shape; it uses shapes, colours, 

motion, orientation and sound to produce a vibrational quality that balances energy fields. 

BioGeometrical shapes are two or three-dimensional shapes specially designed to interact 

with the earth‘s energy fields to produce balancing effects on multiple levels on biological 

systems. They were developed and patented by Dr. Ibrahim F. Karim, D.Sc. in Cairo, Egypt, 

during research since 1968 until now . 

It also features profound methods to transmute harmful environmental energies into beneficial 

ones. Robert Gilbert Ph.D., an expert in Sacred Geometry and the author of the only English 

language texts on bioGeometry, identifies BioGeometry as an essential key to understanding 

the Living Energies which every spiritual tradition uses for Healing and Spiritual 

Development. 
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OVERVIEW AND BACKGROUND: 

With the spread and increasing challenges of modern technology in all fields of life and the 

transformation of the human (recipient) also the specialists in all fields to the purely 

materialistic vision since the nineteenth century depending on adherence to physical methods 

of measurement, while unable to measure many of the phenomena , human emotions and 

other reactions. 

With the discovery of the Radiesthesia and biogeometry sciences and the evolution of thier 

work; it became reasonable to measure some of the strange phenomena by measuring the 

levels of energy in nature and its effect to the human body , its impact on the service of 

human by restoring paths of energy imbalance in nature and return to thier balanced tracks ; 

thus its natural functions.  

It has become imperative for the students of design sciences to realize and study the 

relationship of some geometric shapes and colors to energy paths in the universe and their 

direct , indirect impact on the beneficiaries and integrators' with the design work and access to 

many effects which affecting the recipient's ability to receive some elements of design , sense 

Comfortable and easily interaction 

PROBLEM STATEMENT 

The increasing of the  negative impact of modern technology on the human; which caused 

imbalance in forces of nature , the violent impact on his health( physiologically and 

psychologically) and the inability of traditional design thoughts to solve these problems 

AIMS AND OBJECTIVES 

Interpretation of relationships between different energy paths of the design elements of the 

environment and its impact on the different architectural spaces  

The state of health and psychological  of users trying to reach solutions to create 

environmental balance and avoid harmful effects by using the application of biogeometry 

HYPOTHESIS AND METHODOLOGIES: 

Analytical method 
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 أصتخذام العٌاصر التآهيٌيت فى التصوين الجرافيكى للوطبْعاث التجاريت
Using Security Graphic Design Features For Commercial Prints 

 / خلود خالد احمدم.د
 التجمع الخامس -المعهد العالى للفنون التطبٌقٌة  - مدرس بقسم الطباعة والنشر والتؽلٌؾ

 ص الـبحثلخم
الجرافٌكى اآلمنً  كل جدٌد من أ كال التصخمٌم الجرافٌكخى للمطبوعخات الخ   ٌجمخع بخٌن الجانخ  الجمخالى ٌعتبر التصمٌم 

والجانخ  الخخوهٌفى مخخع اضخخاف  العناصخخر التآمٌنٌخخ  لمكافحخخ  ت ٌٌخ  المطبوعخخات الخخ   ٌخخإد  الخخى تبخخدٌل محتوٌخخات المطبخخوع 

 نه غٌر  رعً المعتر  بها واستبداله ب ً اةر متطابق له فً ال كل والمضمون ولك

وتحدد الوساثل التآمٌنٌ  للمطبوعات تبعا لعد  متغٌخرات منهخا نخوع المطبخوع والةامخ  باالضخاف  الخى ان هنخال مٌخ ات نمخان 

 ةفٌ   علنٌ  ومٌ ات نمان

 هى التً ٌمكن تمٌٌ ها باستةدام الحواس الب رٌ  ، دون الحاج  الى أدوات مثل: مٌزات اآلمان العلنٌة 

العناصر التصمٌمٌ   –العبلم  الماثٌ   –األحبار متغٌر  اللون  –األحبار الحرارٌ   –امٌ  المجسم  )الصور  الهولوجر

 اآلمن  مثل الجلوش والعناصر الغاثر  والبار  (

هى التى تتطل  أدوات لٌتم اكت افها مثل األ ع  فوق البنفسجٌ  ، وأجه   الك   ، والمجهر ، مٌزات اآلمان الخفٌة  

  وما الى  لل 

أهمٌ  التصمٌم األمنً ال ي ٌحقق الجمال الفنً واألمن  تقوم ه ه الدراس  على القاو نهر   امل  علىوفى ه ا الصدد 

 واإلنتاجٌ  

 افتقار المطبوعات التجارٌ  لوساثل اآلمان التى تع   هوٌ  المطبوعات  مشكلة البحث : -

 والتبلع  والت وٌر حماٌ  المطبوعات التجارٌ  ضد أي نوع من العبث  هدؾ البحث: -

 المنهج الوصفى التحلٌلى والمنهج التجرٌبى   منهجٌة البحث: -

Abstract 
The security graphic design is a new form of graphic design for commercial prints that 
combines aesthetic and functional aspects with the addition of security features to anti-

counterfeiting of prints, which lead to changes the contents that recognized and replaces it 

with any other identical in format and content but is illegal.  
Security features of prints are determined according to several variables, including the type of 

the printed and the material, in addition to overt and covert security features. 

- Overt feature (Security features recognizable with human senses, no tools required: 

Custom-designed holograms, thermochromics ink, color change ink, watermarking, security 

graphic design such as Guilloche and relief, engraved. 

- Covert feature (require tools to be detected such as UV lights, detectors, microscope, 

etc.): 

In this regard, this study is based on an overview of importance of security design which 

meets artistic beauty, security and productivity. 

- Research problem: shortage of commercial prints to security features that enhance the 

identity of prints. 

- Research aim: Protection of commercial prints against any kind of reproduction, tampering, 

counterfeiting. 

- Research Methodology: Descriptive analytical methodology in addition of the 

experimental methodology. 

-  Keywords: Security Graphic Features - Anti counterfeiting - identity of prints - Overt 

feature – Covert feature  
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 بات األوروبٌةنفائس المخطوطات الموسٌقٌة العربٌة فً المكت

 دالٌا حسٌن فهمً  أ.د/

 جامعة عٌن شمس –كلٌة التربٌة النوعٌة - رئٌس قسم التربٌة الموسٌقٌة ووكٌل الكلٌه للدراسات العلٌا والبحوث سابقا

 الملخص: 

  القخدامى تعتبر المةطوطات العربٌ  من أهم عناصر التراث القدٌم ألنها توضا لنا الدور الكبٌر ال ي قام به العلمخاو العخر

من بحث ودراس  فقد كتبوا فً جمٌع المجاالت العلمٌ  ومنها الط  والرٌاض  والفلل والموسٌقى وغٌرها مخن العلخوم، ومخا 

ٌهمنا فً ه ا المجال هً المةطوطات الموسٌقٌ  وما تتضمنه من محتوٌات قٌمخ  تسختعرف فٌهخا تخارٌخ الموسخٌقى العربٌخ  

 قٌق  فً جمٌع النواحً الموسٌقٌ  من نهرٌات موسٌقٌ  وكتابات علمٌ  د

ا ا كانخخت الموسخخٌقى هخخً الفخخن السخخمعً األقخخدم واألوسخخع انت خخاراب فخخً حضخخارات اإلنسخخانٌ  بمخخا فٌهخخا اإلسخخبلمٌ ، فخخبن الفنخخون 

التطبٌقٌ  كانت صاحب  الفضل األكبر فً التمكٌن له ا الفن عبر قٌام الفنانٌن ببنتاج وصناع  اآلالت الموسخٌقٌ  وبرسخم هخ ه 

الت فً المةطوطخات للتعرٌخ  بكٌفٌخ  العخ   علٌهخا، فضخبلب عخن توثٌخق العدٌخد مخن منتجخات الفنخون اإلسخبلمٌ  لمجخالس اآل

 الموسٌقً، التً طالما حفلت ب كرها المصادر التارٌةٌ  

فخً وعبرت الفنون اإلسبلمٌ  عن ولع الخببلط فخً الممالخل اإلسخبلمٌ  المةتلفخ  بالموسخٌقى عبخر تصخوٌرها لمنخاهر الطخر  

 منتجات  تى أهمها الة   واألة ا  والعاج والمعادن 

دول اجنبٌخ  بٌنهخا أمرٌكخا واسخراثٌل  ٨تتلةم م كل  البحخث فخً ان المةطوطخات العربٌخ  مو عخ  فخً مكتبخات العخالم فخً 

مبلٌخخٌن  3تحخختفه بمةطوطخخات نخخادر  فخخً جمٌخخع التةصصخخات ومنهخخا الموسخخٌقً، والتخخً ٌبلخخغ عخخددها وفقخخاب لتقخخدٌر العلمخخاو 

مةطوط، بٌنها نسخ مكرر  وأةر  حدٌث ، فً حخٌن تقخّدر النسخخ القٌمخ  والنخادر  بحخوالً نصخ  ملٌخون مةطخوط   ٌهخد  

البحث الً البحث عن نفاثس المةطوطات العربٌ  الموسٌقٌ  المتواجد  فً مكتبخات العخالم ووضخعها تحخت أٌخدي البخاحثٌن   

ة اثن الكت  التخً تحتخوي علخى مةطوطخات منخ  بخدو التخؤلٌ  فخً  ٌتناول ه ا البحث كل ما ٌتعلق بالمةطوطات مثل أ هر

    الموسٌقٌ  المتواجد  فً العالمللهجر  والمةطوطات العربٌ 544اإلسبلم حتى نهاٌ  
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Treasures of Arabic Music Manuscripts in European Libraries 

Prof. Dr/ Dalia Hussein Fahmy 

Head of Department of Music Education and Vice-Dean for Graduate Studies and 

Research, Faculty of Specific Education, Ain Shams University 

Abstract: 
Arabic manuscripts are among the most important elements of ancient heritage because they 

show us the great role played by ancient Arab scientists from research and study. They wrote 

in all scientific fields, including medicine, sports, astronomy, music and other sciences. 

What interest us in this area are the musical manuscripts and its content   contained value of 

reviewing the history of Arabic music from musical theories and accurate scientific writings 

accurate in all musical aspects. 

If music is the oldest and most widespread audio art in the civilizations of humanity, 

including Islamic, The applied arts were the most important in the empowerment of this art 

through the artist's product of musical instruments and drawing these instruments in the 

manuscripts to introduce how to play them, As well as documenting many of the Islamic arts 

products of the Music  Councils ,which have long been mentioned by historical sources. 

The Islamic art expressed the fondness of the royal court in the various Islamic kingdoms of 

music through its portrayal of the scenes of the Tarab in various products, including ceramics, 

wood, ivory and metals. 

The problem of research is that the Arabic manuscripts are distributed in world libraries in 8 

foreign countries, including America and Israel, which holds rare manuscripts in all 

specialties, including music, according to the estimate of scientists, 3 million manuscripts, 

including duplicate and other modern, while estimated valuable copies and rare about half a 

million manuscripts. 

The research aims to search for the treasures of the Arabic musical manuscripts located in the 

libraries of the world and placing them under the hands of researchers. This research deals 

with everything related to manuscripts such as the most famous bookcases containing 

manuscripts from the beginning of writing in Islam until the end of 500 Hijri and the 

manuscripts of Arabic music in the world. 
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 فلسفه الفن االسبلمً المعاصر وانعكاسها علً الهوٌه فً تصمٌم مبانً الشقق الفندقٌه

 " دراسة تطبٌقٌة لتصمٌم مبانً للشقق الفندقٌة بمشروع فً مدٌنة الؽردقة "

 / دالٌا سامً ثابت أ.م.د

 قسم التصمٌم الداخلً و االثاث استاذ مساعد

dr_daliasami@yahoo.com 

 الملخص:

ٌتناول ه ا البحث دراس  النعكاس فلسفه الفن االسبلمً المعاصر وال ي ٌ ةر بالعدٌد من العناصر والمفردات التصمٌمه 

ر مما ٌساعد والت كٌلٌ  التً أصبحت منهبل ةصبا لكل دارس له ا الفن فهً تمدهم برصٌد ةص  ومتنوع للفن المعاص

علً ةلق هوٌه فنٌه مصرٌه اسبلمٌه معاصره لمبانً ال قق الفندقٌه فً المدن السٌاحٌه بمصر من ةبلل وضع تصمٌمات 

تقوم علً نابعه من عناصر الفن االسبلمً ال ي ن ا فً البٌثه المصرٌه من  قرون ثم اعاده صٌاغتها بصور  معاصره 

 اكل وةلق  ًو جدٌد أو تحوٌل الحاالت االقل رغب  لحال  افضل  اسس ومعاٌٌر ومنهجٌ  تساعد فً حل الم 

راي احد الفبلسفه ان القٌم ال فقد فالعملٌه االبداعٌه ا ا كانت ترتبط باالنسان والمجتمع والعصر فان لها ج ورا فً التارٌخ 

ا للفن علً اساس ان الفنان ٌمكن ان تفهم اال فً صلتها بما ٌ عر به الناس وسب  اهتمامنا بالتارٌخ ٌنطلق من فهمن

المعاصر ال ٌبدا من الفراد بل هو ٌتعرف لتراث انسانً و اسع و ةص  تراكم من  اال  السنٌن عبر محاوالت االنسان 

العدٌده و المستمره لفهم  العالم ه ا الفهم ال ي ٌكون غالبا نتٌجه للتفاعل بٌن االبعاد ال ةصٌه الفردٌه واالجتماعٌه 

ارٌةٌه الماضً والتراث انطبلقا من ان التارٌخ معطً ال ٌمكن اغفاله فً العملٌه االبداعٌه و تسلٌما بان المعاصره والت

 الفن فً اكثر منج ات الفنانٌن العهام و ٌستمد دفعه وعبقرٌته من ماده التارٌخ  

التصمٌمات لتحقق االستدامه وال ٌق  الموضوع عند ه ا الحد ولكن ٌج  ان ٌتم مراعاه االتجاهات المعاصره للتعامل مع 

مما ٌعمل علً ةلق سمات ةاصه ٌتفاعل معها الساثحٌن حفاه على الهرو  الطبٌعٌ  و البٌث   والمناطق الحضرٌ  وت

نتٌجه تاثٌر ما ٌحٌط بهم علً الصوره ال هنٌه واالنطباعات التً تتولد لدٌهم ةاصه فً المناطق السٌاحٌه التً  تستقبل 

تصبا احد عوامل الج   السٌاحً فً تلل المناطق فان اي بلد ال تملل مٌ ه تنافسٌه ل ساثحٌن االجان اعدادا كبٌره من ال

من ةبلل التنمٌ  المستدام  ودرج  التحسٌن والتطوٌر و التجدٌد المستمر وهل ٌمكن تقلٌدها اومحاكاتها نسبٌا من قبل اال 

ط السابق  للوصول الفضل نمو ج للوحدات التً ٌمكن تطوٌرها وٌرك  البحث علً معالج  النقاالمنهمات المنافس  ام ال 

بصوره معاصره لتصمٌم مبانً ال قق الفندقٌه واٌجاد اٌقاع معٌن بٌن المبانً والفراغات أو فكر  مسٌطر  علً التصمٌم 

ا لمعطٌات تنوع فً المفهوم لنوعٌ  الحٌا  واةتبلفتساعد على تةٌل ما ٌإكد الترابط البصري والوحد  مراعٌتا لل ه تبعب

 ال مان والمكان
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Philosophy of contemporary Islamic art and its reflection on the 

Egyptian identity in the design of hotel apartments 
“Applied Study Residence and Accommodations Hotel Apartments in Hurghada"   

Assist. Dr/ Dalia Sami Thabet 
Assistant Professor Interior Design and Furniture 

dr_daliasami@yahoo.com 

Abstract 

This research deals with the study of the reflection of the philosophy of contemporary Islamic 

art, which is rich in many elements and vocabulary design and form, which has become a 

fertile end for each student of this art provides them with a fertile and diverse balance of 

contemporary art, which helps to create an artistic identity of Egyptian contemporary Islamic 

buildings of hotel apartments in tourist cities in Egypt through The development of designs 

stemming from the elements of Islamic art, which emerged in the Egyptian environment for 

centuries and then reformulated in a contemporary manner based on the foundations and 

standards and methodology to help solve problems and create something new or convert cases 

less desire for a better state 

The creative process, if it is related to man, society and age, has its roots in history. One of the 

philosophers saw that values can only be understood in relation to what people feel and the 

reason for our interest in history stems from our understanding of art on the basis that the 

contemporary artist does not start from the vacuum, Human and extensive and fertile 

accumulation of thousands of years ago through the attempts of many human and continuing 

to understand the world this understanding, which is often the result of the interaction 

between individual and social dimensions of contemporary and historical past and heritage, 

based on the history of the Mutti can not be overlooked in the creative process and 

recognition of N art in the most achievements of great artists and draws him and his genius 

from history 

The subject does not stop at this point, but it must be taken into account contemporary trends 

to deal with designs to achieve sustainability and maintain the natural conditions and the 

environment and urban areas, which creates special features interact with tourists as a result of 

the impact of the surrounding mental image and impressions generated in particular regions 

Tourism, which receives a large number of foreign tourists to become one of the attractions of 

tourism in those areas, any country does not have a competitive advantage, but through the 

sustainable development and the degree of improvement and development and continuous 

renewal and can be imitated and the relative emphysema by the The competition focuses on 

the treatment of the previous points to reach the best model for the units that can be developed 

in a contemporary way to design the buildings of the hotel apartments and find a certain 

rhythm between the buildings and spaces or a dominant idea of design helps to imagine what 

confirms the optical coherence and unity subject to the diversity of the concept of quality of 

life and different depending on Of time and space 

  

mailto:dr_daliasami@yahoo.com
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 عمارة البٌئة واالستفادة منها فً تعزٌز اإلبداع

 نً للعمل الفنً()االستفادة من علم الفلك فً البناء التكوٌ

Benefit of Astronomy of the art work’s construction of the figurative 

 دعاء محمد محمد عبد الحمٌد /الباحثة

 الملخص:

ال تقتصر عمار  البٌث  على البناٌات الم ٌد  بٌد اإلنسان فقط بل  تمتد أل مل من  لل بكثٌر نفهً مستمد  من الطبٌع  األم 

ٌُبلحه مد  اإلبداعات التً ةلقها هللا سبحانه وتعالى نوالمتؤمل لل كون بكل تراكٌبه وأ كاله ونهمه الهاهر  منها والكامن  ن

اَها َوَما لََها ِمن فُُروج  نحٌث قال فً كتابه الكرٌم : " نَّ ٌَّ َناَها َوَ  ٌْ َ  َبَن ٌْ َماِو َفْوَقُهْم َك نُهُروا اِلَى السَّ ٌَ  ( 9")أََفلَْم 

كت افات العلمٌ  الحدٌث  أمكن الك   عن جمالٌات جدٌد  فً الطبٌع  بصور  لم تكن معهود  من قبل نا  وبفضل تقدم اال

ا إللهام الفنان الت كٌلً ؛من أجل اكت ا  قوانٌن البناو والحرك  القاثم  علٌها لتحلٌل ما بها من  ٌب ا ثر أنها ُتعد مصدرب

 مهاهر  كلٌ  تساعده فً انتاج أعمال فنٌ  

ٌتم القاو الضوو على علم الفلل كؤحد العلوم الطبٌعٌ  نومد  تؤثٌره على الفنان إلبداع أعمال فنٌ  على مر  ومن هنا

 العصور المةتلف  

Abstract 
Environmental architecture is not confined to man-made buildings, it extends to much more 

and beyond that. It is derived from the Mother Nature and the one who contemplates the 

universe with all of its structures, forms and systems – the clear and the hidden ones – will 

notice the creations made by Allah, glorified and exalted be He, as He said in his Holy Qur'an 

"Have they not looked up to the sky above them, how We have built and adorned it and that 

there are no rifts therein" (
1
).  

Thanks to the progress of the modern scientific discoveries, it became possible to reveal new 

aesthetics in nature in a way that was not known before. It is considered a rich fountain to 

inspire the plastic artist, in order to discover the laws of construction and its movement to 

analyze it formative aspects so as to help him producing artworks. 

Hence, astronomy is highlighted as one of the natural sciences and its influence on the artist 

to create artworks over different centuries.  

 

 

 

___________________________ 

1- Surat Qaf: Verse # 6 

  

                                                           
9

6
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 المدرسة السرٌالٌة كمدخل لبلفادة فً اعادة صٌاؼة اللوحة المطبوعة 
 دعاء منصور ابو المعاطى محمد أ.د/ 

 استاذ طباعة المنسوجات , قسم االشؽال الفنٌة والتراث الشعبى , كلٌة التربٌة الفنٌة , جامعة حلوان
doaamansour71@hotmail.com 

 : ملخص البحث

دة الفن فً عهوده االولى حٌث كانت المصدر االساسى لبلبحاث العلمٌ  والجمالٌ  فً مطلع استفاد الفن الحدٌث من مبا

القرن الع رٌن ن فههرت العدٌد من الم اه  الفنٌ  التً تصطبغ بالصبغ  العلمٌ  أو الفلسفٌ  و التً تتسم بطابع الفطر  ن 

تهد  الى التعبٌر عن ٌث واالد  باوروبا وكانت وكانت السرٌالٌ  احد اهم الحركات الفنٌ  التً ههرت فً الفن الحد

العقل الباطن ، و قد اعتمد السرٌالٌون فً رسوماتهم على األ ٌاو الواقعٌ  فً استةدامها كرمو  للتعبٌر عن أحبلمهم و 

 .االرتقاو باأل كال الطبٌعٌ  الى ما فوق الواقع المرثً 

واكدت على ، سٌ  تعتمد على التعبٌر باأللوان عن األفكار البل عورٌ  اللوحات السٌرٌالٌ  بؤنها تلقاثٌ  فنٌ  ونفوتصن   

المضمون ولٌس ال كلن ومنه فتعتبر السرٌالٌ  منبعاب فنٌاب الكت افات ت كٌلٌ  رم ٌ  ال نهاٌ  لها ، تحمل المضامٌن الفكرٌ  

اته الماضٌ  واالنفعاالت التً تعتمد واالنفعالٌ  التً تحتاج الى ترجم  من الجمهور المت وق، كً ٌدرل مغ اها حس  ةبر

 علٌها السٌرٌالٌ  تههر ما ةل  الحقٌق  البصرٌ  الهاهر   

المدرس  السرٌالٌ  كمدةل العاد  صٌاغ  اللوح  المطبوع  من ةبلل تطبٌق ومن ه ا المنطلق فان الباحث  تر  ان تناول 

لتربٌ  الفنٌ  و لل للوصول الى صٌاغات فنٌ  تتسم تقنٌات الطباع  التً تدرس فً مرحل  البكالورٌوس لطبل  كلٌ  ا

بروح الحداث  والتقلٌد   وفى ضوو  لل فان البحث ٌتناول المدرس  السرٌالٌ  مفهومها ون ؤتها واهم سماتها ن كما ٌعرف 

ً اطار ٌتسم تجرب  الطبل  التً تم تطبٌقها باعاد  الصٌاغ  لبعف اللوحات الفنٌ  لفنانٌن من المدرس  السرٌالٌ  و لل ف

بتطبٌق التقنٌات الطباعٌ  الٌدوٌ  والتى حددتها الباحث  فً تقنٌتى البصمات البار   والرسم المبا ر ، وٌنتهى البحث 

 بعرف النتاثج والتوصٌات وقاثم  المراجع  

 المدرس  السرٌالٌ  ن اللوح  المطبوع   الكلمات المفتاحٌة  : 

 مشكلة البحث : 
 ؟ةل العاد  صٌاغ  اللوح  المطبوع ن المدرس  السرٌالٌ  كمدكٌ  ٌمكن االفاد  م -

  هدؾ البحث :

  مطبوع االفاد  من المدرس  السرٌالٌ  كمدةل العاد  صٌاغ  اللوح  ال -

 فرض البحث: 
  ةل العاد  صٌاغ  اللوح  المطبوع ٌمكن االفاد  من المدرس  السرٌالٌ  كمد -

 : أهمٌة البحث
 باعٌ  كمدةل للتعبٌر فً اللوحات الفنٌ  بصٌاغات تتسم بالجمع بٌن الحداث  والتقلٌداستثمار التقنٌات الط -
لتوهٌ  القاو الضوو على المدرس  السرٌالٌ  وسماتها الفنٌ  كمنطلق لت وق الطال  اللوحات الفنٌ  ن واستثمارها فً ا -

  الجمالى باللوح  المطبوع 

 :حدود البحث

  المدرس  السرٌالٌ  -1
  البصمات البار   ، الرسم المبا رسلو  استةدام ا  -2
 الطباع  على اقم   قطنٌ    -3
  استةدام ملونات وعجاثن البٌجمنت -4

 : منهجٌة البحث
 : لل فً اطار عرف المحاور التالٌ ٌتبع البحث اسلو  الوصفى التجربى و

  ن مفهومها ن ن ؤتها ن أهم سماتهاالمدرس  السرٌالٌ   المحور األول :
 لعملٌ  للطبل  التً تم تطبٌقها باعاد  الصٌاغ  لبعف اللوحات الفنٌ  لفنانٌن من المدرس  السرٌالٌ التجرب  ا:  المحور الثانى
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 والمعاصرة التجدٌد وآفاق الٌدوٌة الحرؾ إرث بٌن األثاث تصمٌم

 إبراهٌم جمال فكرى دٌنا أ.م.د/

 حلوان جامعة – قٌةالتطبٌ الفنون كلٌة - واألثاث الداخلً التصمٌم بقسم مساعد أستاذ

 : البحث ملخص

مرت  مهما ال اكر  من تمحى أن ٌمكن ال التً ال عو  وكن  العرٌق رثنا ا ت ثوابت أحد التقلٌدٌ  الٌدوٌ  الحر  تعتبر

 واإلهتمام ، واصالته المجتمع ةصوصٌ  تمٌ  فهً ، الوطنٌ  لل ةصٌ  األساسٌ  المقومات أحد كونها عن فضبلب  السنٌن،

 ٌتحمل كبٌر  مسثولٌ  وهً والقادم  الحالٌ  لؤلجٌال تصل أن ٌج  األهدا  عمٌق  ورسال  وطنً انسانً واج  بها

 . الثقافً اإلرث به ا المهتمون أعباوها

 ا عش مصر فً وتوجد ، تنتجها التً للدول  الوطنٌ  الهوٌ  تعكس كونها فً الٌدوٌ  والصناعات الحر  أهمٌ  وتتضا

 كما ، واإلتقان وللدق  والجمال لئلبداع رثٌ  ا الو البصم  معها حامل  األجٌال توارثتها التً ٌ الٌدو الحر  ه ه من رت

 وتدعٌمها اهتمامها من مادٌ  مكاس  مصر تحقق أن وٌمكن ... بٌدٌه المصري اإلنسان ابداع عبلمات أحد ما لت أنها

 ، المعاصر األثاث وانتاج تصمٌم مجال فً منها ستفاد واال الصناع  به ه النهوف كٌفٌ  رس  ا د وج  ل ا الٌدوٌ  للحر 

 . مصر فً رهن ا ال وضعها على للتغل  الٌدوٌ  الحر  تنمٌ  فً الناجح  العالمٌ  التجار  من االستفاد  ك لل

 مما ، والمعاصر  للحداث  مواكبته وعدم الٌدوٌ  الحر  على المعتمد االثاث تصمٌم نمطٌ  :فً البحث مشكلة وتكمن

 ما ، االقتصادي عاثدها لقل  عنها الحرفٌٌن من الكثٌر ع و  نتٌج  اإلندثار على أو كت حتً المهن  انحسار الى د أ

 . العرٌق رثنا ا وت الثقافً ارثنا ٌهدد

 : البحث هدؾ

  كلت التً والتحدٌات المةاطر لمواجه  المتوارث  الٌدوٌ  الحر  الحٌاو ٌسعى معاصر اثاث تصمٌم الى البحث ٌهد 

 القومً وللدةل ةاص  بصف  للحرفً االقتصادي المستو  على  لل لٌنعكس لتنمٌتها السبل واٌجاد بقاثها، تهدد ضغوطا

 . للتنافسٌ  مجاال ٌفتا مما عام  بصف  لمصر

 : أن البحث وٌفترض

  . المصري االقتصادي الوضع ٌحسن وتطوٌره لبلستثمار ج   ومصدر وطنً رث ا ت الٌدوٌ  الحر 

 وةوضه للةارج تصدٌره فً ٌساهم قد مما علٌه االقبال  ٌاد  على ٌساعد األثاث ببنتاج الةاص  الٌدوٌ  الحر  مٌ تن

 . العالمٌ  األسواق فً للمنافس 

 ٌحمل معاصر أثاث إلنتاج الٌدوٌ  الحر  صناعات فً ت غٌلها ٌمكن التً المحلٌ  الةامات من بالعدٌد مصر تتمتع

 . المصري الطابع

 : المفتاحٌة لماتالك

 االقتصادٌ  التنمٌ  – المعاصر األثاث تصمٌم - واالبتكار التجدٌد – الجمالً البعد – الثقافً الموروث – الٌدوٌ  الحر 

  التنافسٌ  القدر  –
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Furniture Design between Heritage of Handcrafts and the 

Prospects of Renewal and Contemporary 

Assist. Prof. Dr/ Dina Fekry Gamal Ibrahim 

Assistant professor at Interior Design and Furniture Department – Faculty of Applied 

arts – Helwan University 

Abstract: 

Traditional handcrafts are considered as one of the constants of our ancient heritage and 

the treasure of people that cannot be erased from memory no matter how many years passed. 

It is also one of the basic components of the national character, which distinguishing feature 

of the society and its authenticity. It is a big responsibility that bears the burden of those who 

are interested in this cultural heritage. 

The importance of crafts and handcrafts is reflected in the fact that they reflect the national 

identity of the state that produces them. In Egypt there are dozens of these handcrafts, which 

are passed down by generations, bearing the genetic fingerprint of creativity, beauty, accuracy 

and perfection. Egypt has made material gains from its interest in handcrafts and 

craftsmanship so it is necessary to study how to promote this industry and benefit from it in 

the design and production of contemporary furniture, as well as benefiting from the successful 

international experiences in the development of handcrafts to overcome the current situation 

in Egypt. 

Research problem is: the typical design of furniture based on handcrafts and the lack of 

modernity which led to the decline of the profession and identity, even close to extinction as a 

result of the reluctance of many craftsmen for lack of economic return, which threatens our 

cultural heritage. 

Research Goal: The research aims to design contemporary furniture that seeks to revive 

handcrafts that are inherited in order to face the risks and challenges that constitute pressures 

that threaten their survival and to find ways to develop it. This is reflected in the economic 

level of the craftsmen in particular and the national income of Egypt in general. 

The research assumes that: 

Handcrafts are a national heritage and a source of attraction for investment and its 

development reflects in the improvement of the Egyptian economic situation. 

The development of handcrafts for furniture production helps to increase the demand for it, 

which may contribute to export to abroad and compete in international markets. 

Egypt has many local raw materials that can be used in the handcraft industries to produce 

contemporary furniture with Egyptian character. 

Keywords: Handcrafts - cultural heritage - aesthetic dimension - contemporary furniture 

design- competitiveness 
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 فى المستدامة التنمٌة و المتقدمة التكنولوجٌا بتطبٌقات التراثٌة المبانى تأهٌل إعادة

"األسكندرٌة مدٌنة على تطبٌق" الداخلٌة العمارة  

Rehabilitation of heritage buildings with applications of advanced 

technology and sustainable development in interior architecture 

أبوشال سعٌد محمد دٌنام.د/   

 األسكندرٌة جامعة - الداخلٌة العمارة شعبة -الدٌكور قسم - الجمٌلة الفنون كلٌة - مدرس

 :البحث ملخص

 تعد و جدرانها  و مبانٌها فى التارٌخ من الكثٌر تحمل فهى مصر فى المدن بعف ٌمٌ  ما أهم من األثرٌ  المبانى تعتبر

 على للحفاه النداوات من العدٌد وجود رغم و   الببلد على تمر التى التارٌةٌ  الحق  من للعدٌد التارٌخ على ال واهد من

 بعد نصل لم اننا اال المدن به تتمتع التى المعمار  التراث  لل على الحفاه أجل من تؤهٌلها اعاد  و التراثٌ  المبانى تلل

 العوامل من المعمار  بالطرا  واإلحتفاه المبنى من لئلستفاد  طفق لٌس المبنى تؤهٌل اعاد  و  تماما الفكر  بلور  الى

 مدٌن  المصرٌ  المدن أهم من و ٌحوٌها التى للوهٌف  ثمٌن  قٌم من المبنى ٌضٌف  لما أٌضا وانما  اإلهمال مهاهر و الجوٌ 

 من العدٌد بها ٌوجد التى و ، متنوع و متمٌ  معمار  جمال علٌها أضفى مما الحق  من الكثٌر علٌها مر التى األسكندرٌ 

  لل سٌتم و علٌها الحفاه أجل من القٌم   ات التراثٌ  المبانى تؤهٌل اعاد  من البد ل ا مهمل  منها الكثٌر و األثرٌ  المبانى

  دٌمومٌت  و المبنى استدام  قٌاس و المبنى حال  مع ٌتبلثم بما المتقدم  التكنولوجٌا استةدام مع البحث ةبلل من

 من أوجه عد  دراس  سٌتم ل ا تحفه  و تحوٌه التى المبانى و اإلنسان لةدم  تطوٌعها و التكنولوجٌا استغبلل من دالب

 تلل لتبقى التراث على للحفاه القٌم   ات التراثٌ  المبانى تؤهٌل اعاد  فى فى استةدامها ٌمكن التى و المتقدم  التكنولوجٌا

 نقاط عد  مراعا   لل لتحقٌق البد و   المجتمعٌ  األصال  و الهوٌ  و الثقاف  لن ر لطرٌقا تنٌر التى المنار  بمثاب  األبنٌ 

 من غٌرها و  المناخ ك لل و اإلن اثٌ  بالحال   للمبنى الداةلى التصمٌم عبلق  و التصمٌمى والفكر الثقافى الموروث مثل

 . التصمٌم فى الحٌوٌ  النقاط

The Research abstract: 

Ancient buildings are one of the most important features of some cities in Egypt. They bear a 

great deal of history in their buildings and walls, and are considered the historical evidence 

for many historical periods that pass through the country. Although there are many calls to 

preserve and rehabilitate these heritage buildings in order to preserve the architectural 

heritage of the cities, we have not yet come to fully crystallize the idea. And the rehabilitation 

of the building not only to benefit from the building and retain the architectural style of 

weather and the manifestations of neglect, but also to add to the building valuable values of 

the job contained in one of the most important Egyptian cities of Alexandria, which passed a 

lot of periods, And there are many archaeological buildings, many of which are neglected. 

Therefore, it is necessary to rehabilitate valuable heritage buildings in order to preserve them. 

This will be done through research with the use of advanced technology in accordance with 

the state of the building and measuring the sustainability of the building and Permanence. 

It is necessary to exploit technology and adapt it to the service of man and the buildings that 

contain it and reserves so will study several aspects of advanced technology, which can be 

used in the rehabilitation of heritage buildings of value to preserve the heritage to remain 

those buildings that light the way to spread culture and identity and Community originality. In 

order to achieve this, we must take into account several points such as cultural heritage, 

design thought and the relationship of the interior design of the building with the structural 

state, climate and other vital points in design. 
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مطبوعة فنٌة نسجٌات البداع تصمٌمً وسٌط الكمبٌوترجرافٌك تقنٌة  

 عبلم المنعم عبد رانٌا/ د

ranya6allam@gmail.com 

 البحث ملخص

 أبدع ل لل األساسٌ ، سماته من سمه تعد باالنسان المحٌط  والتطورات اإلمكانٌات من واالستفاد  المستمر التطوٌر ان 

 ببناوها تتمٌ  التى الحاثط، على كمعلق  ةدامهااست ومنها تقلٌدٌ ، غٌر استةدامات فً مطبوع  نسجٌ  تصمٌمات

 عناصرها بٌن الت كٌلٌ  العبلقات وتنهٌم احكام على تعتمد والتى اإلبداعٌ ، والجمالٌ  الفنٌ  القٌم   و التصمٌمً

 للتطورالتقنى ونتٌج  أجله، من صممت التى الفلسفى مضمونها مع مترابطه صٌاغات فى المةتلف ، الفنٌ  ومفرداتها

 وٌعد للمصمم، اإلبداعٌ  القدرات فً نوعٌ  طفره حدثت والتطبٌقٌ ، التصمٌمٌ  المجاالت مةتل  فى التكنولوجىو

 واقعى ج و أصبا وهواآلن الرقمٌ ، للفنون المعاصر البصر  اإلبداع حرك  فً التطور أوجه أحد من الكمبٌوترجرافٌل

 بان وتإهله مطبوع ، نسجٌ  ت كٌلٌات البداع تصمٌمٌ  نفاق ٌفتا أنه الى باإلضاف      المعاصر  ومجتمعاتنا حٌاتنا فً

 وبرامج التكنولوجٌا أن فً البحث م كل  وتكمن والمجتمع، الفنان التؤثٌرعلى فً الفعال  الفنون مجاالت احد ٌكون

 حولنا، من العالم على لبلنفتاح وال با ، السن صغار من عرٌف قطاع وتج   الجمٌع، متناول فً أصبحت الجرافٌل

 اإلبداعٌ  المجاالت احد تجعله" حدٌن  و سبلح" الكمبٌوترجرافٌل فٌعد الةطور  تكمن وهنا -متةصصٌن غٌر كانوا وان

 والمجتمع الفنان على التاثٌرالعمٌق  ات المعاصر 

 تساإالتال فً البحث م كل  تحدٌد ٌمكن وهنا بناوه، مجتمعٌ  رإٌ  أو مغ   دون بصر  لج   وسٌل  ٌكون أن أو 

 تطوٌعه كٌفٌ  وك لل مطبوع ؟ فنٌ  نسجٌات البداع تصمٌمً وسٌط الكمبٌوترجرافٌل تقنٌ  تكون أن ٌمكن كٌ  اآلتٌ 

 جمالٌاب  بعداب  له علمى بنهج المنفتح ، الغربٌ  الثقافات مع التعامل من تمكنه فلسفٌ ؟ رإٌ   ات اٌجابٌ  رسال  له فناب  لٌكون

 عن العربى  بابنا ٌبعد ال   العولمى، الفكر غ و هل فً ةاص  جدٌد ، مجتمعٌ  برإٌ  ٌ القوم الهوٌ  ٌرسخ وفلسفٌا

 فرف وٌتناول ج  ، عامل  اتها حد فى هى التى العصر تكنولوجٌ  وباستةدام الثقافٌ ، وموروثاتنا وتقالدٌنا عاداتنا

 ابداع الى البحث ٌهد  حٌث طبوع ،م فنٌ  نسجٌات البداع تصمٌمً وسٌط تعد الكمبٌوترجرافٌل تقنٌ  أن: البحث

 تقدم وك لل الرقمٌ ، الطباع  باستةدام وتنفٌ ها الكمبٌوترجرافٌل، تقنٌ  من باالستفاد  مطبوع  لنسجٌات فنٌ  تصمٌمات

 كؤدا  الكمبٌوترجرافٌل تقنٌ  استثمار الى البحث أهمٌ  وترجع الثقافى، والمورث الهوٌ  قٌمه لترسخ  فلسفٌ  بصرٌ  رساله

 فنٌ  قٌم   ات حدٌث  بتقنٌات متنوع  مطبوع  نسجٌ  تصمٌمٌات النتاج الت كٌلً، اإلبداع لوساثط اضافٌ  معاصر  ج اب 

 ٌقتصر المعاصر ، بقضاٌاه المجتمع على انت ارا واألكثر الفعال  المرثٌ  الفنون مجاالت كاحد وتؤثٌره عالٌ ، وجمالٌ 

 المصر  للفن مفردات من مستوحاه مطبوع  نسجٌ  تصمٌمات البداع و الفوتو  برنامج استةدام على البحث حدود

 والمنهج التحلٌلى المنهج البحث وٌتبع الحدٌث، للفن التجرٌدٌ  االتجاهات ةبلل من ال عبى والفن االسبلمى والفن القدٌم

 مجال فً هام مٌمًتص وسٌط تعد الكمبٌوترجرافٌل تقنٌ  أن البحث نتاثج وتإكد وعملى، نهر  اطار فً التجرٌبى

  المطبوع  الفنٌ  النسجٌات
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Computer Graphic technique as designing medium for artistic 

printed textiles creations 

Dr/ Ranya Abdel Moneim Allam 

ranya6allam@gmail.com 

Abstract:  

Continuous development and getting the most of the possibilities and surrounding 

developments is considered one of human's main features. That‘s why I create printed textile 

designs in unusual usages; among which hanging textiles which its designing structure is 

characterized with creative artistic and aesthetic values. These designs depend on organizing 

the fine art relations between its different artistic components in integrated formations within 

its philosophical content, and which is a result of the technological and technical 

developments in the applied and designing fields. Recently, there has been a quantum leap to 

the artist's creative abilities, while computer graphic is considered one of the development 

aspects in the modern visual creative movement in digital arts. Nowadays, it became part of 

our real contemporary lives and societies; in addition to that, it opens new designing aspects 

for innovating printed textile formations that makes it one of the effective art fields 

influencing the artist and the society. The research problem is that technology and graphics 

programs became accessible to everyone and engages large segment of young youth to be 

open to the world around us (though they are not specialists).  And here lies the problem as 

computer graphic is considered "double-edged weapon" whether it would leave a deep impact 

on both the artist and society or it would be a hollow visual tool without any significant 

vision.  

And here lies the research problem in the following questions: How computer graphic 

technique can be a designing medium for artistic printed textiles creations? How to adapt it in 

order to be an art with a positive message within a philosophical vision? How to deal with the 

open western cultures in a scientific methodology with an aesthetic and philosophical 

dimension rooting the national vision in a new community vision, especially under the global 

thinking invasion which takes our Arab youth away from our traditions and cultural heritage 

using modern technology that appeals to them? The research purposes that: the Computer 

Graphic technique is considered a designing medium for artistic printed textiles creations. 

The research aims at creating artistic printed textiles designs getting the most of the 

computer graphic technique, executing it using  digital printing, as well as introducing visual 

philosophical message rooting the value of the identity and the cultural heritage. The 

research problem lies in investing the computer designing technique as an additional 

contemporary attractive tool for fine innovation mediums; to produce varied printed textile 

designs with modern techniques in high artistic and aesthetic value; and its influence as one of 

the effective visual art fields and the most pervading in society. The Research limitations 

confine to the usage of Adobe Photoshop programs to innovate printed textiles designs 

inspired from components of the ancient Egyptian art, Islamic art, Folk art through abstract 

tendencies for modern art.  The research follows the analytical and experimental 

methodology in a theoretical and practical framework. The research results emphasize that 

computer design technique is considered an important designing medium in the artistic 

printed textiles field.  
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األندلس فى اإلسبلمٌة للمدن التحتٌة البنٌة  

تارٌخٌة دراسة...  أنموذجا قرطبة مدٌنة  

فعشا عبدالحمٌد راوٌة/ دأ.م.  

حلوان جامعة التارٌخ قسم اآلداب كلٌة - اإلسبلمٌة والحضارة اإلسبلمى التارٌخ مساعد أستاذ  

 الملخص:

  به ةارج ان اإها تم التى المدن جمٌع احت ته ال   النمو ج هى األولى اإلسبلمٌ  الدول  عاصم  المنور ، المدٌن  كانت

 أمٌ  بنو واتةا  مبا ر ، األندلس فتا عق  ول لل الكبري، سبلمٌ اإل الفتوحات حرك  أعقا  فى و لل العربٌ ، الج ٌر 

 اإلسبلمى، العالم مغر  فى جدٌد من وأعٌد اإلسبلمى، العالم م رق فى  ال ال   الجدٌد، لملكهم عاصم  قرطب  مدٌن 

(  م 788 – 713 ) -(  ه  172 – 113)  معاوٌ  بن عبدالرحمن األمٌر وهو الم رق، من الفارٌن أمراثهم أحد ٌد على

 .قرٌش صقر لق  أٌضا وحمل األندلس، لدةوله الداةل، عبدالرحمن لق  حمل ال   ،

 البنٌ  وبدأت أن ال، اإلسبلمى العالم رقع  فى أسست التى اإلسبلمٌ  المدن جمٌع  نهج على بدورها قرطب  سارت وقد

 وٌعتبر وسلم، علٌه هللا صلى الرسول مسجدب تؤسٌا ، Mezquita de Cordoba الجامع المسجد بتؤسٌس بها التحتٌ 

 وجمٌع والدرو ، ال وارع تتفرع ومنه المدٌن ، ٌتوسط حٌث اإلسبلمٌ ، للمدٌن  التحتٌ  البنٌ  فى من ؤ  أهم هو المسجد

 .بالحٌا  النابف المدٌن  قل  هو المسجد وبصبا المدٌن ، منها تتكون التى المرافق

 وقد طواثفهم، اةتبل  على الناس عام  ٌسكنها التى األحٌاو تعنى والتى األرباف بناو وتبعه اإلمار ، قصر بناو بدأ ثم

 م ٌن  األبٌف باللون مطلٌ  ومنا ل ، معبد  و وارع عصرها، على مثٌل لها ٌوجد لم المٌا  من ب بك  قرطب  تمٌ ت

 .بال هور

 ربطت والتى ،AL Cantara العربٌ  لقنطر ا وهى األولى بها، الةاص  المن ؤت من بمن ؤتٌن قرطب  مدٌن  وتفردت

 فى المإرةون أسه  والتى ،Banos Arabes العام  العربٌ  الحمامات هى والثانٌ ن والجنوبى ال مالى  قٌها بٌن

  هر  لها كان قرطب  مدٌن  حمامات لكن الحمامات، ه ه المدن من العدٌد ضمت وقد البناو، وجمال العدد حٌث من وصفها

 عق  لمعالمها وطمس هدم من نالها ما على عبلو  بها، العناٌ  فى والتفرد المن ؤ  بتلل الحكام جمٌع تماماله واسع ،

 القوٌ  Les Murallas Arabes األسوار المن ؤت، تلل كل ضمت وقد  واسع   هر  أعطاها ما وهو المدٌن ، سقوط

  التارٌةٌ  الفتر  تلل فى المدن جمٌع مٌ ت التى
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Infrastructure of Islamic cities in Andalusia 

The city of Cordoba is a model ... a historical study 

Assist. Prof. Dr/ Rawya Abd El Hamed SHafea 

Assistant Professor of Islamic History and Islamic Civilization - Faculty of Arts, History 

Department, Helwan University 

Abstract: 

The city of Medina, the capital of the first Islamic state, was the model adopted by all the 

cities that were established outside the Arabian Peninsula. This was followed by the great 

Islamic conquests. Therefore, after the conquest of Andalusia, the Umayyads took the city of 

Cordoba as the capital of their new king. (113 - 172 e) (713 - 788 AD), who took the title of 

Abdul Rahman inside, to enter Andalusia, and also took the title of falcon Quraish . 

Cordoba, in turn, followed the approach of all the Islamic cities established in the Islamic 

world at that time, and the infrastructure began to establish the mosque of Mezquita de 

Cordoba, the mosque of the Prophet peace be upon him, the mosque is the most important 

infrastructure in the Islamic city, , From which the streets and routes, and all the facilities that 

make up the city, intersect, and the mosque becomes the heart of the vibrant city.  

     Then the building of the Palace of the Principality began, followed by the construction of 

the quarters, which means the neighborhoods inhabited by the general public of different 

sects. Cordoba was characterized by a network of water that had no parallel to its era, paved 

streets and white houses decorated with flowers.  

The city of Córdoba was distinguished by two of its own establishments: the first is the Arab 

architrave AL Cantara, which connected its northern and southern brethren; and the other is 

the public Arab baths Banos Arabes, which historians described in terms of number and 

beauty of the building. But the baths of the city of Cordoba had a wide reputation, for the 

attention of all the rulers of that facility and the uniqueness of the care, in addition to the 

demolition and blurring of its features after the fall of the city, which gave her wide fame. All 

of these facilities included the strong walls of Les Murallas Arabes, which characterized all 

the cities in that historical period.                             
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 فرٌسكوالمتؽٌرات التقنٌة الحدٌثة وأثرها على التصوٌر الجدارى باأل

 بىة () دراسة وصفٌة تجرٌ

 رحاب محمد عبد المنعم محمدم.د/ 

جامعة المنٌا –الجمٌلة  كلٌة الفنون –التصوٌر  بقسم مدرس  

 :البحث ملخص

لم تعد الةامات التقلٌدٌ  والتقنٌات القدٌم  تفى بالمتطلبات التعبٌرٌ  واالبداعٌ  لد  الطبل  والمصورٌٌن فى الفن الحدٌث 

ات حدٌث  وةامات بدٌل  من الةامات الجاه   وتطوٌعها ت كٌلٌا على سطا العمل والمعاصر نمما دفعهم الى استةدام تقنٌ

الفنى باسالٌ  مبتكر   فالبحث ٌناقش عد  أسثل  أهمها    ماهى المتغٌرات الحدٌث  التى طرأت على أسالٌ  تنفٌ  

لفن الفرٌسكو؟وكٌ  نتبلفى الفرٌسكو)التصوٌر الجصى( ،وكٌ  نستفاد من المواد الجاه   فى اثراواللوحات الجدارٌ  

مساإ  الةامات القدٌم  والتى تإثر صحٌا على الفنان واستبدالها بمواد جدٌد  وةامات سهل  الحصول علٌها وتوفر االمان 

صحٌا لمستةدمها  فالبحث ٌناقش المتغٌرات التقنٌ  الحدٌث  والتى تساهم فى أثراو تدرٌس مقرر الفرٌسكو بقسم التصوٌر 

تكمن فى قل  االهتمام بفن الفرسكو واسالٌبه وطرق .ومشكلة البحث مع معطٌات القرن الواحد والع رٌن، ب كل ٌتناس  

.فهدؾ تنفٌ ه  سواو القدٌم او الحدٌث وعدم معرف  مد  التطور ال   طرأ علٌه من ةبلل استةدام ةامات مواد بناو حدٌث 

ات الت كٌلٌ  الحدٌث  والتى توفر الوقت والمجهود بالنسبه هوالتعرٌ  بفن الفرسكو والك   عن المعالجات للةام البحث

للطال  وتقدم رإٌ  معاصر  للفرسكو مستمد  من االسلو  القدٌم ولكن باستةدام تقتٌات حدٌث  واعاد  توهٌفها ب كل 

مواد جدٌد  تجن  فتعود على الفنان فى دراس  امكانٌ  تنفٌ  اسلو  الفرسكو بتقنٌات حدٌث  وباستةدام  أما االهمٌةمعاصر 

بعف الصعوبات والمةاطر الصحٌ  من استةدام المواد التقلٌدٌ  فالبحث ٌساهم فى تطوٌر وتحدٌث الممارسات 

وهى دراس  طرق واسالٌ  معالج  فروض البحث الفنٌ  وك لل اكسا  الطال  مهارات النتاج العمل الفنى من ةبلل 

الوصفى التجرٌبً التى منهج البحث  واو الطر  او الجا   من ةبللالتقنٌات والةامات الحدٌث  المستةدم  للفرسل س

فحدود  2418الى  2414قامت بها الباحث  على عٌن  من طبل  الفرق  الثالث  والرابع  على مدار اربع سنوات من 

ات جدٌد  هو دراس  التطور التقتى والتارٌةى لفن الفرسكو،وقد استةدمت الباحث  فى ه ا البحث ةامات وتقنٌ البحث

مةتلف  عن الةامات التقلٌدٌ  مثل معجون البلتكس والستوكو والغراو االبٌف بنس  معٌن  للوصول الى مبلط ٌستةدم 

عدٌد  منها للتقدم التقنى والنكنولوجى دور كبٌر  لنتائج للرسم علٌه باستةدام االكاسٌد وااللوان الماثٌ   فقد توصلت الباحث 

الباحث  باٌجاد حلول بدٌل  لتنفٌ  الفرسل من ةبلل اتقنٌات الحدٌث  والبحث بٌن  . وتوصىفنانفى استحداث ةامات جدٌد  لل

 المواد الجدٌد  للك   عن أهم ممٌ اتها وةصاثصها والتى ت ٌد العمل الفنى قو  وتؤثٌرن

 كلمات مفتاحٌة

واالسالٌ  مهارات –فى تجرٌبً منهج وص-مواد بناو حدٌث -متغٌرات التقنٌ  الحدٌث –التصوٌر الجدار  بالفرسكو  

  الحدٌث  لتنفٌ  الفرسل
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Modern Technical Variables and Their Impact on Afresco 

painting 

)Experimental descriptive research( 
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summery 

Traditional materials and ancient techniques no longer satisfy the expressive and creative 

requirements of students and artists in the current modern and contemporary art era. This 

prompted them to use modern techniques and raw materials from their surroundings and adapt 

these materials in innovative and different ways to use on the surface of their art work. The 

progress of modern technologies and the development of raw materials have contributed to 

the enrichment of fresco art, however, an appropriate way of implementation within the 

Department of Painting, which recognizes and matures current twenty-first century 

knowledge on fresco painting, is still required.  
 

Here we will discuss an important question; what recent changes have occurred with regards 

to the methods and materials used in the creation of fresco art (plaster painting)? How will we 

benefit from utilizing modern materials to enrich fresco art? How can we avoid the use of 

ancient raw materials that created for artist ill-health and replace them with new materials that 

are both easier to obtain and are safe for the fresco artist to use? 
 

The goal of the research is to provide an introduction into the art of fresco and identify new 

treatments of modern plastic materials that can be adapted for use in fresco art. The use of 

these materials is both time and cost effective for the students, derived from historically 

accurate methods, in a contemporary manner. 
  

The study aims to study the methods of treatment of modern techniques and materials used in 

fresco through the descriptive research method carried out by the researcher on a sample of 

third and fourth year students over the four years from 2014 to 2018. 
 

The limits of research is the study of the historical development of art And used in this 

research new materials and techniques such as latex paste, stucco and white glue in certain 

percentages to reach the mortar used to draw it using oxides and water colors. 
 

This research has demonstrated that technical and technological progress  play a great role in 

the development of new materials for artists. The researcher recommends alternative solutions 

via the employment of modern technologically-based materials to reveal and enhance the 

most important characteristics and features of the fresco art work. 
 

Keywords 

Fresco - Modern technical variables - Modern building materials - Experimental descriptive 

approach - Skills and methods of performance 
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 تكنولوجٌا التقنٌات البصرٌة وأثرها علً تطور الجدارٌات المعاصرة

 د/ رشا أحمد نبٌل محمدم.

 القاهرة -جامعة حلوان-كلٌة الفنون الجمٌلة -  مدرس بقسم التصوٌر

rashanabil30@hotmail.com 

 ملخص البحث

 ، وقد هل رغم تعدد األفكار والتقنٌات ٌعد فن التصوٌر الجداري من الفنون المتوغل  فً التارٌخ وأكثرها قدماب وأصال

واأل من ، منهجا وأسلوباب ومنف اب هاما للتعبٌر عن الرأي  كما هل حلٌفاب مةلصاب للطبقات الكادح ، متة اب من ال ارع مكاناب 

اب على طفر  ومستقراب له  ولقد اقترن الفن الت كٌلً بالعلوم الطبٌعٌ  على امتداد تارٌةه، ولقد كان القرن الع رٌن  اهد

علمٌ  أثرت ب كل كبٌر على  كل اإلنتاج الفنً ومفهومه  وبحلول القرن الحادي والع رٌن أضحى التقدم التكنولوجً 

الم هل فً مجال البرمجٌات متداةبل ومإثراب على كاف  مناحً الحٌا  العصرٌ ، وكان للفن الت كٌلً نصٌباب كبٌرا منه ألنه 

 ما تقتضٌه المتغٌرات المجتمعٌ   ال ٌة ى التجرٌ  وٌتماهى مع 

 Augmentedمن  بضع سنوات ههر فً األفق مصطلا جدٌد وغٌر مؤلو ، أال وهو "الواقع المع  " أو المطور 

Reality وهو نوع من التطبٌقات التكنولوجٌ  الُمطور  التً تدمج بٌن الواقع الفٌ ٌاثً الملموس وبٌن معلومات وصور  

 ، لتةلق لنا واقعا جدٌدا ٌمثل تما جا بٌن ما هو واقعً وبٌن ما هو افتراضً وٌجعل منهما رقمٌ  مستقاه من الحاسو

التً صممتها القوات الجوٌ  األمرٌكٌ ، م هو البداٌ  له ا النوع من التكنولوجٌا المتطور  و1994روحا واحد   وٌعد عام 

و"الواقع  virtual reality"الواقع اإلفتراضً" مما أد  الحقا الً تطوٌر برامج وتطبٌقات مةتلف  متاح  األن مثل 

المع  "  وٌتم األن استةدام األةٌر تكنولوجٌاب فً مجاالت ترفٌهٌ  وتعلٌمٌ  وفنٌ  وثقافٌ   كما ُتستةدم تلل التطبٌقات 

وقد طالت تلل الطفر  التكنولوجٌ  مجال التصوٌر ،  visual Artsً مجاالت "الفنون البصرٌ "ب كل واسع األن ف

الجداري، حٌث أصبا هنال طرٌقتان لم اهد  العمل الفنً، و لل أما بالعٌن المجرد  كما هو معتاد، أو من ةبلل تطبٌقات 

مجٌات، حٌث ٌصو  الم اهد هاتفه على العمل "الواقع المع  " التً ٌصممها الفنان باإل ترال مع احد   ركات البر

، ومن ثم تبدأ المإثرات فً الههور على سطا العمل، Active viewمبا ر  فً ما ٌمكن تسمٌته "مناخ أو رإٌ  ن ط " 

وبالتالً تضٌ  له أبعاداب ومفاهٌم أةر  تحوله من عمل مصمط وملتصق بالحاثط الً حقٌق  واقع  ٌمكن للم اهد التفاعل 

من ةبلل مإثرات بصرٌ  وصوتٌ  تجعله متحركاب وجا باب ونابضاب بالحٌا   وقد أُطلق على ه ا النوع من األعمال  معها

"، وتؤتً تلل المحاوالت إلستغبلل التكنولوجٌا فً  Augmented Muralsاسم" الجدارٌات الُمطور  تكنولوجٌاب 

ٌساهم فً اثراو التجرب  الفنٌ  ولفت انتباه المار  الل ٌن المضمار الفنً من أجل محاول  تع ٌ  اإلرتباط بٌنهما، مما 

 ٌ غلهم هاتفهم المحمول وتطبٌقاته عن رإٌ  العالم من حولهم 

 أهمٌة البحث

 اكت ا  أثر التطور التكنولوجً والتطبٌقات الحدٌث  على مجال الفنون البصرٌ  المعاصر ، وةاص  التصوٌر الجداري   

 مشكلة البحث 

من األسثل  الُمثار  األن على الساح  الفنٌ  العالمٌ  سٌحاول البحث اإلجاب  عنها، ومنها مد  تؤثٌر ه ا التطور  هنال العدٌد

التكنولوجً الهاثل والسرٌع على مجاالت الفنون البصرٌ ، وهل تداةلهما من  ؤنه أن ٌفٌد الفنون وٌج   الم اهدٌن نحو 

ٌُفضل أن ٌنؤ  عن ه ا الصة  التكنولوجً وٌحتفه بمكانته الكبلسٌكٌ  كبستراح  ولو مإقت   األعمال الفنٌ ، أم أن الفن 

 من صة  الحٌا  الٌومٌ  المعقد  

 منهج البحث

 ُمقارن -تحلٌلً -وصفً

 الكلمات المفتاحٌة 

رإٌ   -الحاسو -التطبٌقات التكنولوجٌ  الحدٌث   -الجدارٌات التقلٌدٌ  -الجدارٌات الُمطور  تكنولوجٌا -الواقع المع  

 مهرجانات الفنون الرقمٌ    -فنان افتراضً  -الحٌا  الرقمٌ  -ن ط 

 أوروبا وأمرٌكا ومصر-القرن الواحد والع رٌن: الحدود الزمنٌة والمكانٌة

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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The impact of Technological Visual Techniques upon developing 

contemporary Murals 

Assist. Dr/ Rasha Ahmed Nabil 

Teacher At Painting Department -Faculty of fine arts- Helwan university-Cairo 

rashanabil30@hotmail.comEmail:  

English Abstract 

Mural painting is considered one of the most ancient arts in history, and despite its various 

methods, techniques and eras, it has been always a way of expressing opinions and presented 

dedication to the working classes, thus inhabiting and adorning the streets. Fine Arts have 

long been associated with science, and the 20
th

 century had witnessed a huge scientific boom 

that affected the entity, shape and concept of artistic production. Also huge technological 

developments took place in the 21st century, thus affecting all aspects of modern life, 

including Fine arts that welcome all social alternations. 

    Few years ago a new expression titled ―Augmented reality‖ was coined. It is a type of 

developing technological application that combines the real physical world with computer 

generated images and information, Thus creating a new reality which represents a 

collaboration between physical reality and virtual reality. The year 1990 marked the 

beginning of this kind of new and integrating technology that was first developed by ―US‖ air 

forces, which then worked as a platform that lead to more advanced applications including 

―virtual reality‖ and ―Augmented reality‖. Recently, the last is used in educational, 

entertaining and artistic fields, especially in the field of ―visual‖ arts. Mural painting is largely 

affected now by this technological rise, and one can now experience and taste any work of art 

through his bare eyes or through ―AR ― technology, that is made in collaboration between the 

artist and a specialized tech company. A viewer is allowed to point his cell phone and start an 

―Active view‖ where visual effects resurface upon the mural, adding a whole new perspective, 

and altering the silent work firmly attached to the wall, into an animated piece that is 

interactively alive and termed an ―Augmented Mural‖. All this attempts aspire achieving a 

profound connection between art and technology, thus enriching artistic experiments, and 

engaging pedestrians who are firmly attached to their cell phones and are blocked away from 

the real world.     

Research significance  

Exploring the effect of new technologies and applications on the area of modern visual arts , 

specifically mural painting.   

Research hypothesis 

Nowadays several questions arise concerning the field of fine arts, in which the research will 

try to investigate and answer. Questions include the effects of the enormous and speedy 

technological developments on arts and audiences, and the value of the interaction between 

both fields.   

Research methodology  

Descriptive approach – analytical-comparitive. 

key words  
Augmented reality- new applications- Augmented murals  -computers-Active mode-digital 

life-  virtual artist- digital festivals.  

Time frame and zone: The 21st century – Europe and America-egypt.  

mailto:rashanabil30@hotmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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كاتدرائٌات وكنائس طرق الحج لكاتدرائٌة سانتجٌو دي كومبوستٌبل     

عبد المنعم أحمد إبراهٌم  رشا /أ.م.د  

جامعه حلوان –كلٌة الفنون الجمٌلة  –األستاذ المساعد والقائم بعمل رئٌس قسم تارٌخ الفن   

 الملخص:

لثانً ع ر المٌبلدي وباتت كاتدراثٌ  بلغ الحج  روته فً العصور الوسطى والسٌما فً القرنٌن الحادي ع ر وا

كومبوستٌبل من أهم ثبلث  مبان كنسٌ  للحج فً العالم المسٌحً هً والضرٌا المقدس بؤور لٌم ومقبر  القدٌس بطرس فً 

روما  حٌث تحوي رفات القدٌس ٌعقو  ابن  بدي أحد تبلمٌ  السٌد المسٌا وراعً الفقراو والقدٌس الحامً إلسبانٌا ،وقد 

العدٌد من األدٌر  والكاتدرثٌات والكناثس واألبر ٌات بمحا ا  طرق الحج األربع  فً كل من  فرنسا واسبانٌا  ا دهر

 االوهً :تولوسونا وبودونسً ولٌموفنسً وتورونسً 

أهمٌ  القدٌس ابن  بدي وما أهمٌ  الكاتدراثٌ  ؟ وهل هنال كناثس على طرق الحج المإدٌ  لها كبلب  : مامشكلة البحث

نها تمثل كنٌس  للحج فً حد  اتها ؟وماهً السمات العامه للعمار  والفنون المةتلف  فٌهم ؟وهل للدٌن أثر فً الصٌاغات م

 المعمارٌ  لدور العباد ؟  

 :  أهداؾ البحث

 التعرٌ  بالقدٌس ابن  بدي وكرا ته ورحلته و هادته ونقل جثمانه، ودراس  للكاتدراثٌ  وأهمٌتها بصفتها أكبر مبنى

كنسً رومانٌسل باسبانٌا ومن أكبر كاتدراثٌات أوربا،واستعراف لكناثس الحج على الطرق األربعه وباألةم سان 

مارتن وسان مارتل وسان سرنان وسانت فوي والسته ع ر  محطه  المتمثله فً كناثس الحج للوصول لكومبوستٌبل ، 

إلةتبل  بٌنهم، ووص  وتحلٌل األعمال الفنٌه من عمار  ومقارن  تلل الكناثس بعضها ببعف إلستبٌان أوجه الت ابه وا

ونحت وتصوٌر وفنون صغر  و ةاثرإلستنباط السمات العامه لتلل الفنون، وتحدٌد أسماو وأعمال  معمار  ونحاتى 

ومصور  تلل الكناثس ورعا  الفنون من الملول واألمراو فً ه ه الفتر  ، وتوضٌا التؤثٌرات المتبادل  والعوامل 

سٌاسٌ  واإلجتماعٌ  والثقافٌ  والدٌنٌ  والمناةٌ  والبٌثٌ  وأثرها على اسبانٌا وفرنسا ،والقاو الضوو على عباد  رفات ال

القدٌسٌن والقدٌسات وطقوس الحج ، ودراس  ألهم الموضوعات والرمو  وال ةصٌات  الدٌنٌه واألوضاع األٌقونوغرافٌه 

 صرالرومانٌسللتؤكٌد أثرالدٌن على مةتل  الفنون فً الع

راسٌن : ٌمكن أن تفٌد الدراس  اضاف  للمكتب  العربٌ  وللفث  المستهدفه منه من الباحثٌن فً ه ا المجال والدأهمٌة البحث

  بالكلٌه مكان عمل الباحث  
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Cathedrals and churches of the pilgrimage routes for Cathedral of 

Santiago de Compostela 

Assist. Prof. Dr/ Rasha Abd Al-Moneim Ahmed Ibrahim 

Assistant Professor and Acting Head of the Department of Art History, Faculty of Fine 

Arts, Helwan University 

Abstract: 

Pilgrimage reached its climax in the Middle Ages, especially in the eleventh and twelfth 

centuries. The cathedral of Compostela became one of the three most important churches in 

the Christian world with the Holy Sepulcher in Jerusalem and the Tomb of St. Peter in Rome. 

The cathedral of Compostela has the remains of St. James (Yacoup Bin Zebedee), one of the 

disciples of the Christ, the patron of the poor and the protector saint of Spain.  Many 

monasteries, Cathedral, churches and dioceses have flourished along the four pilgrimage 

routes in France and Spain: Tolosona, Podensis, Limovicensis, and Turonensis. 

The problem of the research: What is the importance of St. Bin Zebedee and the importance 

of the cathedral? Are there churches on the pilgrimage routes leading to it and each of them 

represent a pilgrimage church in itself? What are the general features of architecture and 

different arts in them? Does religion affect the architectural formulations of houses of 

worship? 

The research objectives: To define Saint Bin Zebedee, his preaching, his journey, his 

martyrdom and the transfer of his body. To study the Cathedral and its importance as the 

largest building of the Romanesque churches in Spain and one of the largest cathedrals of 

Europe. To review the pilgrimage churches on the four roads, in particular San Martin, San 

Martial, San Sernin, St. Foy as well as the sixteen stations of the pilgrimage churches to reach 

Compostela. To compare these churches with each other to describe the similarities and 

differences between them. To describe and analyze the works of art, including architecture, 

sculpture, painting, small arts and remains to derive the general features of these arts, and to 

identify the names and works of architects, sculptors and painters of those churches as well as 

art patrons of kings and princes in that period. To clarify the mutual influences and political, 

social, cultural, religious, climatic and environmental factors with their impact on Spain and 

France. To shed light on the worship of the remains of the saints, female saints and rituals of 

pilgrimage. To study the most important themes, symbols, icons, religious figures to confirm 

the impact of religion on various arts in Romanesque era. 

The importance of research: The study is an addition to the Arab library and can be useful 

to the target group of  scholars and students  in this field in the faculty. 
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 تأثٌر التصمٌم التفاعلً على الفكر المعماري لزجاج العمارة المعاصرة

 / رشا محمد حسند.م.أ

 جامعه حلوان-قسم زجاج  –استاذ مساعد بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 م/ مروة عبدهللا محمد حمزاوي.د

 وانجامعة حل –قسم الزجاج  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –باحث دكتوراه 

 البحث:

بعد التطور العلمً ال ي كان نتٌج  للدراسات التً قام بها العدٌد من الباحثٌن والعلماو أصبا هنال مفاهٌم جدٌده  ملت كل 

حقول المعرف  العلمٌ  ، فاستبدلت المبادة القدٌم  وما كان ٌ ار لها بالمسلمات بمفاهٌم جدٌد  اكثر دق  وموضوعٌ  

ترجع بداٌ  ههور ما ٌعر  بالتصمٌم التفاعلً فً أواةر الثمانٌنات من القرن الع رٌن حٌث  ومواثم  لمتطلبات العصر ،

 interactive)ثم أعٌد صٌاغ  المصطلا فٌما بعد الى التصمٌم التفاعلً  (soft face) وكان ٌطلق علٌه فً األصل

design)  ،ور  المعلوماتٌ  والتقدم التكنولوجً الهاثل وال سٌما اننا نعٌش فً عصر العولم  والنهام العالمً الجدٌد والث

 ال   تتمتع به الدول الغربٌ   

فؤصبا هنال اهتمام كبٌر فً األبحاث بتوطٌد العبلق  بٌن التصمٌم التفاعلً والحاس  اآللً كؤحد المنتجات التكنولوجٌ  

دم ومد  التفاعل بٌنهم، ففكر  بناو تصمٌم األكثر ارتباطاب بالتصمٌم التفاعلً و لل للعبلق  المبا ر  بٌن الحاس  والمستة

تفاعلً بدأت مع بداٌ  وجود ن اط لئلنسان على سطا األرف ألنه ناتج عن تعبٌر االنسان عن قدراته اإلبداعٌ  والثقافٌ  

 والعلمٌ  ومد  تؤثٌر  لل على المتلقً 

التصخمٌمٌ  وتهخل قاثمخ  لتحقٌخق التواصخل بخٌن  حٌث أن عملٌ  التفاعل تعتبر من أهم المتطلبات التخً تبخدأ مخع بداٌخ  الفكخر 

 التصمٌم والمتلقً فً اطار تحقٌق متطلباته االستةدامٌ  

وفى هل التقدم التكنولوجً ومع التوسع فً توهٌ  التكنولوجٌا المتقدم  لمبلثم  التطور المستمر فً الةصاثم الوهٌفٌ  

تكنولوجٌ  متقدم  ونوعٌات جدٌد  من ال جاج وهو ال جاج الستةدامات ال جاج المةتلف  والمتطور  ههرت الحاج  الى 

التفاعلً، والتً تجعله قاببلب لبلستةدام فً العدٌد من المجاالت الصناعٌ  والتكنولوجٌ  المتقدم  مثل "مجاالت العمار  

 كالواجهات المعمارٌ  ال جاجٌ ، وأٌضا امكانٌ  استةدامه فً العناصر المعمارٌ  الداةلٌ  

ٌحاول البحث التؤكٌد على تطوٌع التكنولوجٌ  المتقدم  لل جاج التفاعلً فً العمار  المعاصر  داةلٌاب وةارجٌاب، ومن هنا 

واههار دور مصممً ال جاج والمعمارٌٌن فً تفاعلهم مع التكنولوجٌا الحدٌث  مما ٌإثر على افكارهم التصمٌمٌ  برإٌ  

 معاصر  

 تلةٌصها فً محاول  اإلجاب  عن التساإل اآلتً:والتً ٌمكن  مشكلة البحثومن هنا تههر 

كٌ  ٌمكخن لمصخممً ال جخاج والمعمخارٌٌن االسختفاد  مخن التقنٌخات والوسخاثل التكنولوجٌخ  المتقدمخ  فخً تصخمٌمات تفاعلٌخ  

 مبتكر  ل جاج العمار  المعاصر ؟

 هدؾ البحث: 

 ر  المعاصر االستفاد  من تكنولوجٌا التصمٌم التفاعلً وتطبٌقاته فً  جاج العما .1

 تنمٌ  العملٌ  االبتكارٌ  لمصممً ال جاج والمعمارٌٌن بتفاعلهم مع التكنولوجٌا الحدٌث   2

 التؤكٌد على دور التصمٌم التفاعلً فً ال جاج واهمٌته فً تغٌٌر فكر مصممً العمار  المعاصر  أهمٌة البحث:
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The Effect of Interactive Design on Architectural Thought of 

Modern Glass Architecture 

Assist. Prof. Dr/ Rasha Zenhom 
Assistant Professor, Glass department, Helwan  University . Egypt 

Assist. Lecturer/ Marwa hamzawy 
Researcher. phd, Glass department , Helwan  University . Egypt 

Abstract: 
After the scientific development which was the result of the  studies carried out by many 

researchers and scientists have become new concepts, including all fields of scientific 

knowledge, replaced the old principles and that was referred to the postulates of the new 

concepts which is more accurate and objective and appropriate to the requirements of the 

time. 

The interactive design terminology was raised in the late 1980. It was  used as soft face when 

it was develop as the concept coinciding with globalization, information revolution, and 

technological progress. 

   

The relationship between computer and the interactive design became one of the most 

important researchable aim because of the communication between design and recipient both 

in the frame work .  

    . 

With the technological progress and with the expansion of the use of advanced technology to 

suit the continuous development of the functional characteristics of the various glass 

applications, the need for advanced technology and new types of glass, which is interactive 

glass, has become applicable in many advanced industrial and technological fields such as " 

Glass, and also the possibility of use in the architectural elements of the interior.  

 

The research attempts to emphasize the adaptation of advanced technology to interactive glass 

in contemporary architecture, both internally and externally, and to show the role of glass 

designers and architects in their interaction with modern technology, which affects their 

design ideas with contemporary vision.    
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 ة جدٌدة من الزجاج األوبال بخامات محلٌة لقباب مسجد الفتاح العلٌمتصمٌم وإنتاج نوعٌ

حسن علً محمد رشا/  د.م.أ  

حلوان جامعه - زجاج قسم – التطبٌقٌه الفنون بكلٌه مساعد استاذ  

بدوى إبراهٌم/  مصمم. د  

 والترمٌم المعماري للتجمٌل A3R لشركة التنفٌذي المدٌر

 الملخص:

 فا  والمعتم ٌعتبر أحد أهم الةامات التً ما الت مصر تستوردها من األسواق العالمٌ  وحتى ال جاج المسطا الملون  ال

اآلن، وقد  كل استٌراد ال جاج الملون من الةارج عبثاب على نهام األقتصاد المصري ، اال أنه فً  عصرنا الحدٌث لم 

أنه ٌعتبر ماد  صدٌق  للبٌث  وةام  نهٌف  تحد من ٌنتج  جاجاب مصرٌاب ٌسد العج  ال دٌد من استهبلل السوق المحلى حٌث 

أثر التلوث بالمقارن  بمواد البناو واإلن او األةر  ، وال ي أصبا ال جاج الملون هام فً الواجهات المعمارٌ  والتصمٌم 

 .  الداةلً لما تحققه من متطلبات جمالٌ  ووهٌفٌ  وقدرته على تحقٌق التكامل واالستجاب  والتعاٌش مع البٌث

فالتطور العلمً فً العصر الحدٌث قد أتاح لمصممى العمار  والفنون التوصل الً اكت ا  ةامات للعمار  والدٌكور لم 

تكن موجود  من قبل ، وساعد على انت ار الفكر المعماري المعاصر فً التصمٌمات عن طرٌق التحلٌل واالةتبارات 

ً انتاج نوعٌات مةتلف  من ال جاج المعتم " األوبال " محلى الصنع المعملٌ  واإل ععات الطٌفٌ  المةتلف  للتوصل ال

وبدرجات الوان مةتلف  واستةدامها فً تصمٌم القبا  ال جاجٌ  واالستفاد  منه لٌس كقٌم  جمالٌ  بحكم لونه ولكن كقٌم  

 . وهٌفٌ  لحفه الحرار  داةلٌاب وقو  تحمله

 

 : ا فًومن هنا تظهر مشكلة البحث والتً ٌمكن تلخٌصه

عدم وجود  جاج ملون معتم او  فا  تلبً رغبات مصممً ال جاج والعمار  مما ٌإدي بالمصممٌن الً اإلعتماد على 

 . اإلستٌراد بصور  كلٌ 

  :هدؾ البحث

التوصل الً انتاج نوعٌ  جدٌد  من ال جاج األوبال بةامات محلٌ  ٌمكن استةدامه فً تصمٌم وتنفٌ  قبا  مسجد الفتاح 

  العلٌم

 : أهمٌة البحث

توهٌ  ال جاج المنتج بالةامات المحلٌ  فً العمار  الداةلٌ  لتحل م كل  اقتصادٌ  وفنٌ  ومعمارٌ  هام  ترهق كاهل 

 . المعمارٌٌن والمصممٌن العاملٌن بمجال التجمٌل والتصمٌم الداةلً

  فروض البحث

 ؤلوان ودرجات متعدد  ٌفترف البحث التوصل الً انتاج  جاج اوبال ملون ٌصنع محلٌاب ب
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Designing and producing a new quality of opal glass with local 

materials to the domes of 

“The opener and the all-knowing” mosque. 

Assist. Prof. Dr/ Rasha Mohamed Ali. 

Executive manager for A3R company for architectural beautification and restoration 

Designer. Dr/ Ibrahim Badawy 

Faculty of applied arts-glass department -Helwan university 

Abstract: 

Flat, colored, transparent and opaque glass is considered one of the most important materials 

that Egypt still imports from the international markets till now, importing colored glass is 

considered a burden on the Egyptian economy ,in this modern era we have no Egyptian glass 

production that can satisfy the severe shortage from the local market consumption where it is 

considered as an environment friendly and a clean material that limits the effect of pollution 

in comparison to the other building and construction materials. Colored glass has become 

important in the architectural facades and interior design for what it could achieve from 

functional and beautification demands, and it‘s ability to realize integration, response and co-

existence with the environment. Scientific progress in the modern age allowed art and 

architecture designers to figure out materials for architecture and decoration that havn‘t 

existed before, which helped the spread of the contemporary architectural thought, through 

analysis, lab. Tests and different radiations to realize the production of different types of 

opaque (opal) glass produced locally with different shades of colors and use it in designing 

glass domes and utilize it not only as a beautification value for it‘s color but also as a 

functional value to maintain the heat internally and it‘s tolerability as well. 

Hence appear the research problem that can be summarized as: 

The absence of colored opaque or transparent glass, that can meet the needs of glass and 

architecture designers which lead that they totally depend on importing. 

Research goal; 

Achieve to produce a new type of opal glass from local materials, which can be used in 

designing the domes of ―The opener and the all-knowing‖ mosque. 

Research importance; 

Utilizing the glass produced from the local materials in the interior architecture to solve an 

architectural, artistic and economical problem that exhausts the designers and architects in the 

field of decoration and interior design. 

Research assumption; 

The research assumes to be able to produce colored opal glass that is manufactured locally 

with different colors and shades. 
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 عزٌز لؽة االنتماء عند الطفلالتراث المعماري وسٌط جمالً لت

 أ.د/ رقٌــة عبده محمود السٌد

 حلوان جامعة - الفنٌة التربٌة المتفرغ كلٌة النحت أستاذ         

 د/ منال عبد الحمٌد شلتوت

 وزارة الثقافة - مدٌر متحؾ الحضارة المصرٌة

 ملخص البحث

العبلقات االٌجابٌ  ، التً تصل الى أعلى درجات ٌعتبر االنتماو درج  من درجات الرضا النفسً للفرد عند تكوٌن 

اإلةبلم، ألْنه ٌسلل كل السلوكٌات اإلٌجابٌ ، حتً ٌصبا  ةصاب منتمٌاب، محباب، مةلصاب، وهنال أ كال متعدد  لبلنتماو 

ٌّ  التً تةدم المجتمع، ٌّ  والةٌر وااللت ام  منها الحفاه على األماكن والمرافق العام ، والم ارك  فً األعمال التطوع

بالقوانٌن والقواعد السلوكٌ ، مع االنضباط فً العمل واةتٌار أسلو  الحوار الواعً فً حّل الم اكل والن اعات التً تقع 

القٌم  اإلٌجابٌ   ٌعنًبٌن األفراد والجماعات، واحترام العادات والتقالٌد، وكل ه ا  ٌندرج تحت معنً االنتماو، ال ي 

ٌج  علٌنا االهتمام بت جٌع الطفل  وباعتبار ان الطفول  هً أساس بناو المجتمعات المةتلف ،و، الهتمام الفرد باالنتما

علً االنتماو، من ةبلل غرس بعف المفاهٌم الجمالٌ ، التً تعكس الةصاثم الحضارٌ  لكل مجتمع، عن طرٌق 

عند الطفل، وتؤصٌل الهوٌ  وتولٌد  التعر  علً بعف جمالٌات مفردات التراث المعماري، حتً ٌتم تع ٌ  لغ  االنتماو

الطاقات اإلبداعٌ  لدٌه، كً ٌنتمً الً البٌث  المحٌط ، وان فلسف  التربٌ   تنادي بضرور  االهتمام بالت وق الجمالً فً 

مرحل  الطفول ، للحفاه المتواصل علً لغ  االنتماو من  الصغر، وٌعتبر التراث المعماري هو المرن  الثقافٌ  التً 

التً جعلت الطفل ٌنفصل عن مفردات التراث  مشكلة البحثنبعت  عن مستوي الجمال فً المجتمعات المةتلف ، تك  

، اال ان الطفل لم ٌتعود علً ممارس  العماري فً البٌث  المحٌط  بالرغم من االهتمام بالتربٌ  الجمالٌ  فً مرحل  الطفول 

تحقق قٌم  بكل ما ٌحتوٌه من معان روحٌ  ومادٌ   اث المعماري،الت وق الجمالً، من ةبلل التعر  علً مفردات التر

، من ةبلل ممارس  بعف األن ط  المتنوع ، التً تسما للطفل ان ٌعبر فٌها عن تراثه المعماري، االنتماو فً المجتمع

لغ  االنتماو التراث المعماري وسٌط جمالً لتع ٌ   ٌكون فً التساإل التالً:  كٌ  ٌمكن ان مشكلة البحثحٌث تكمن 

 ٌهدؾ البحث، والتراث المعماري ٌعد وسٌط جمالً لتع ٌ  لغ  االنتماو عند الطفلأن  فرض البحث؟ وٌتناول عند الطفل

تنمٌ   التعبٌر الفنً عن التراث مع  للتراث المعماري،الم ارك  فً العمل التطوعً من ةبلل ت وق الطفل  تحقٌقالً 

على  حدود البحثوتقتصر واالنتماو القومً فً فنون األطفال، ً تع ٌ  الهوٌ  ، باإلضاف  الالمعماري عند الطفل

المنهج الوصفً التحلٌلً فً اطار نهري،  منهجٌة البحثمةتارات من عناصر التراث المعماري الدٌنً، حٌث تتناول 

المعماري كلغ  لبلنتماو والدعم المستمر للتراث  ،مفردات التراث المعماريالحفاه على اماكن  أهمٌة البحثوتتناول 

التراث المعماري وسٌطا ان  نتائج البحثعند الطفل، وتإكد  والتؤكٌد علً االلت ام بالقوانٌن والقواعد السلوكٌ ، عند الطفل

ضرور  االهتمام بالتراث المعماري من اجل تنمٌ  توصٌات البحث ومن اهم  جمالٌا لتع ٌ  لغ  االنتماو عند الطفل،

 عند الطفل  الت وق الجمالً
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Architectural Heritage as an Aesthetic Medium to Promote the 

Language of Child Loyalty 

Prof. Dr/ Rokaya Abdo Mahmoud El Sayed 

Professor of Sculpture - Faculty of Art Education, Helwan University 

Dr/ Manal Abdel Hamid Shaltout 

Director of the Museum of Egyptian Civilization, Ministry of Culture 

Summary 

 Loyalty is a degree of the individual emotional satisfaction when formation of positive 

relationships, which reach the highest degree of sincerity. The person exhibits all positive 

aspects to become loyal, loving and sincere one. There are multiple forms of loyalty including 

the preservation of public places and facilities, participate in volunteer and charity works 

which benefit the community and abiding by the laws and rules of behavior as well as 

discipline in the work and choosing the method of good dialogue in solving the problems and 

conflicts between individuals and groups, and respecting customs and traditions. All these 

factors fall under the meaning of loyalty which means the positive value of the individual's 

interest in loyalty. Since childhood is the basis of building different societies, it is necessary 

to encourage the child to be loyal, by instilling in him some aesthetic concepts that reflect the 

cultural characteristics of each society by recognizing some of the aesthetics of the 

architectural heritage so that the child language of loyalty can be strengthened, the Identity 

can be enhanced, and the creative energies can be generated, to as be loyal to the surrounding 

environment. The philosophy of education calls for the need to care for aesthetic taste in 

childhood, to maintain the continuous language of loyalty since early childhood. The 

architectural heritage is a cultural  mirror that reveals the level of beauty in different 

communities.  The problem of this research stemmed from the child who is used to be 

separating from the architectural heritage vocabulary in the surrounding environment, in spite 

of the interest of aesthetic education in childhood. However, the child is not used to practice 

aesthetic taste, through the identification of the vocabulary of architectural heritage, with all 

its contents of spiritual and material meanings that achieve the values of loyalty to the 

community, through the practice of some various activities, which allow the child to express 

his architectural heritage. The research problem tries to answer the following question: How 

can architectural heritage be an aesthetic medium to promote the language of loyalty to the 

child? The hypothesis of the research deals with architectural heritage as an aesthetic medium 

to enhance the language of loyalty to the child. The research aims to achieve participation in 

volunteer work through the child's taste of the architectural heritage, the development of his 

artistic expression of the architectural heritage and enhancing the national identity and loyalty 

in the arts of children. The research limits are confined to a selection of religious architectural 

heritage elements. The research methodology deals with the analytical descriptive approach in 

a theoretical framework. The importance of the research is to preserve the vocabulary of the 

architectural heritage sites, the continuous support of the architectural heritage as a language 

of loyalty to the child, and the emphasis on the child adherence to the laws and rules of 

behavior. The results of the research confirm that the architectural heritage is an aesthetic 

medium to promote the child language of loyalty. One of the research most important 

recommendations is the need to pay attention to the architectural heritage in order to develop 

the aesthetic taste in the child.   
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 األكواب الخزفٌة المصنعة ٌدوٌا لتأكٌد الهوٌة فً برامج التلٌفزٌون الحوارٌة

Handmade ceramic cups to confirm identity in television talk shows 

/ رٌهام عمراند  

 مصمم خزؾ

 :البحث ملخص

ألولخى، أوانخً الطهخً وأدوات ٌعد الة   من أقدم الفنون التً ارتبطخت باإلنسخان منخ  فجخر التخارٌخ، حٌخث ٌمثخل عمارتخه ا

ال ٌن     ، وقد امتد اإلهتمام بالة   على مر العصور لما له من ممٌ ات تجعل منه ةام  مبلثمخ  للعدٌخد مخن األغخراف، 

وقخخد تخخم اسخختةدام األكخخوا  الة فٌخخ  حخخدٌثا كؤحخخد صخخٌحات الموضخخ  فخخً بخخرامج التلٌف ٌخخون الحوارٌخخ ، حٌخخث ٌخختم وضخخع اسخخم 

ى األكوا  الة فٌ ، وقد لوحه ت ابه تلل األكوا  من حٌث ال كل فخً جمٌخع البخرامج الحوارٌخ  علخى البرنامج أو القنا  عل

مةتل  القنوات دون أي ابتكار فً تصمٌمها، فلٌس من الكافً أن ٌوضع فقط  عار البرنامج على ه ه األكوا ، والتً من 

إلمكانٌخ  تروٌجهخا للصخناعات الة فٌخ  الٌدوٌخ  وتبخادل الممكن أن تإدي دورا اعبلمٌا أكثخر تخؤثٌرا علخى الم خاهد باإلضخاف  

الثقافات من ةبلل اإلستةدام األمثل لتقنٌات الة   و ةارفه لٌإدي بها الة   دورا اٌجابٌا فً تلل البخرامج ، كمخا ٌمكخن 

رنخامج، أن تكون تلخل األكخوا  نقطخ  الةخروج والخدةول للفواصخل اإلعبلنٌخ  ةخبلل البخرامج وةاصخ  ألنهخا تحمخل  خعار الب

وٌخخإدي  لخخل الخخى تنخخافس أكبخخر بخخٌن مصخخممً الةخخ   وفخختا مجخخال ابتكخخار لهخخم بعٌخخدا عخخن تماثخخل األكخخوا  الممخخل للةخخروج 

بتصمٌمات مبتكر  وةاص  أن البرامج الحوارٌ  أصبحت ج و ال ٌتج أ من حٌاتنخا الٌومٌخ    ومخن هنخا جخؤت فكخر  البحخث 

فٌخ  التخً أصخخبحت تمثخل دورا هامخا فخخً البخرامج الحوارٌخ  لتؤكٌخخد إلسختحداث تصخمٌمات جدٌخخد  متنوعخ  لتلخل األكخخوا  الة 

 الهوٌ  مع حل م كل  التكرار الممل لثبات  كلها فً جمٌع البرامج 

 الكلمات المفتاحٌة:

 برامج التلٌف ٌون الحوارٌ   -تؤكٌد الهوٌ   – األكوا  الة فٌ 

Research Summary: 

Ceramic is one of the oldest arts associated with human beings since the dawn of history   ،

where ceramics represent its first architecture  ، cooking utensils and jewelry... ،the interest in 

ceramics has spread throughout the ages because of its advantages make it a suitable material 

for many purposes. The ceramic cups have recently been used as a fashion in television talk 

shows   ، where the program name or channel is placed on ceramic cups   ، the resemblance of 

these cups in terms of shape was observed in all talk shows on different channels without any 

innovation in their design  ،  It is not enough to put only the logo of the program on these cups 

 ،which can play a more influential media role on the viewer In addition to the possibility of 

promoting the handmade ceramic industries and the exchange of cultures,  through the best 

use of ceramic techniques and decorations to lead the ceramics a positive role in those 

programs   ، they can also be the point of exit and entry of the breaks during the programs, 

especially because they carry the logo of the program   ، this leads to greater competition 

among ceramic designers and open the field of innovation for them away from the boring 

resemblance of the cups to come out with innovative designs especially that talk shows have 

become an integral part of our daily lives  .Hence the idea of the research is to create a variety 

of new designs for these ceramic cups which has become an important part of talk shows to 

confirm identity and solve the problem of repetition boring form of these cups in all 

programs. 

Key words: Ceramic Cups - confirm identity- TV talk shows 
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 التسامح والتعاٌش السلمى فى فى اإلسبلم ودوره فى بناء المجتمعات

Tolerance and peaceful coexistence in Islam and its role in building societies 

 رٌهام عواد سلٌمان الباحثة/

 

 الملخص:

التى تؤمر بالعدل وتنهى عن الهلم ان اإلسبلم هو الدٌن العالمى ال   ٌتجه برسالته الى الب رٌ  كلها ، تلل الرسال    

وترسى دعاوم السبلم فى األرف ، وتدعو الى التعاٌش اإلٌجابى بٌن الب ر جمٌعا فى جو من  اإلةاو والتساما بٌن كل 

الناس بصر  النهر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم ، فالجمٌع ٌنحدرون من نفس واحد  ، وعالمنا الٌوم فى أ د الحاج  

ما الفعال والتعاٌش اإلٌجابى بٌن كل الناس أكثر من أ  وقت مضى ، ألن التقار  بٌن الثقافات والتفاعل بٌن الى التسا

الحضارات ٌ داد ٌوما بعد ٌوم بفضل ثور  المعلومات واإلتصاالت والثور  التكنولوجٌ  التى ا الت الحواج  ال مانٌ  

  ون فى قرٌ  كونٌ  كبٌر    والمكانٌ  بٌن األمم وال عو  ، حتى أصبا الجمٌع ٌعٌ

واإلسبلم دٌن ٌسعى من ةبلل مبادثه وتعالٌم  الى تربٌ  اتباعه  على التساما تجاه كل األدٌان والثقافات  ، فقد جعل هللا 

َن األَرْ  ِف الناس جمٌعاب ةلفاو فى األرف وجعلهم  ركاو فى المسإلٌ  عنها ، كما ٌقول القرأن الكرٌم : " ُهَو أَنَ ؤَُكم مِّ

 أ  طل  منكم عمارتها وصنع الحضار  فٌها    61َواْسَتْعَمَرُكْم ِفٌَها " هود :

 وه ا ٌعنى بعبار  أةر  أن ه ا المجتمع اإلنسانى المن ود لن ٌتحقق على النحو الصحٌا اال ا ا ساد التساما بٌن أفراده   

  معنى التساما اإلٌجابى ال امل المبحث األول :

   ساما وتبنى ثقاف  الحوار الحضار تال المبحث الثانى :

   لتعاٌش السلمى فى بناو المجتمعاتدور التساما وا المبحث الثالث :

Abstract:      

Islam is the universal religion that sends its message to all humankind, a message that calls 

for justice, forbids injustice, establishes peace in the land, and calls for positive coexistence 

among all human beings in an atmosphere of brotherhood and tolerance among all people 

regardless of their races, colors and beliefs. Of the same one, and our world today in the most 

urgent need for effective tolerance and coexistence of all people more than ever before, 

because the convergence of cultures and interaction between civilizations is increasing day by 

day thanks to the revolution of information and communications and technological revolution 

that removed time barriers and place Of nations and peoples, so that everyone has become a 

living in a global village great. 

Islam is a religion that seeks through its principles and teachings to raise its followers to 

tolerance towards all religions and cultures. God has made all people successors in the land 

and made them partners in the responsibility for them. The Holy Qur'an says: "He created you 

from the earth and settled you in it." Its architecture and civilization. 

This means, in other words, that this desired humanitarian community will only be properly 

achieved if tolerance prevails among its members. 

The first topic: The meaning of positive tolerance. 

The second topic: tolerance and the adoption of a culture of civilized dialogue. 

The third topic: The role of tolerance and peaceful coexistence in building societies. 
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 الزجاج والتنكولوجٌا الحدٌثه ودورهم فى تطور الؽبلؾ الخارجى ألثراء العمارة الحركٌه

 ا.م.د/ رٌهام محمد بهاء الدٌن سٌد

 الملخص:

هنال عبلقه بٌن ما توصلت الٌه التكنولوجٌا والغبل  الةارجى للمبنى حٌث تإثر التكنولوجٌا على منهوم  الغبل  

التكنولوجٌا من  قٌام الثوره الصناعٌه حتى بداٌ  القرن الواحد والع رٌن وههر  الةارجى ب كل واضا وباستعراف دور

ه ا الدور فى انتاج مواد وتقنٌات تستةدم معدات حدٌثه تلبى احتٌاجات مةتلفه وهنال عناصر أدت الى تطور تكنولوجٌا 

 تصمٌم الغبل  وارتباطه بتطور الفكر العلمى الموضوعى للبناو  

ره هاثله كؤدا  رثٌسٌه له ا التطور فنر  أن الغبل  الةارجى أصبا من ال جاج وههر ه ا االتجاه وههر ال جاج بصو

واضا فى االبراج ال جاجٌه للفنان مٌس فان دروه وٌتضا اٌضا فى اعمال لوكوربو ٌه مثل متح   اندٌجار بالهند حٌث 

فراد المعمار  واالضاوه الطبٌعٌه والتهوٌه ومع بدأ ٌههر انعكاس التطور التكنولوجى على غبل  المبنى واالحساس بال

بداٌ  القرن الواحد والع رٌن ههرت م ارٌع تفوق الةٌال فى قدرتها التكنولوجٌه فى تصمٌم الغبل  الةارجى مما ساعد 

 على ادرال العمار  الحركٌه ب كل اعمق الى جان  تحقٌق الراحه وتوفٌر الطاقه وتطور كفاو  الغبل  ال جاجى ونجاح

تكونولوجٌا البناو فى تحقٌق غبل  ٌلبى احتٌاجات االنسان من الضوو والطاقه كما ههرت حلول مبتكره تجمع بٌن 

 الغبل  ووهٌف  المبنى والموقع 

 مشكلة البحث:

 افتقاد توسٌع استةدام فكر العماره الحركٌه وتطبٌق ه ا التوسع على الت كٌل المعمار   

 هدؾ البحث:

 رور  استةدام الغبل  ال كى لمبنى للوصول الى عماره حركٌه تحافه على الطاقه   االهتمام بض  - 1  

الحرم على تغٌٌر مفهوم الغبل  الجامد الكبلسٌكى الى المفهوم الحٌو  المرن المواكبل للتطورات التكنولوجٌه  - 2  

 المستمره  
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Glass and modern technology,  their role in  developing the outer 

shell enriching  dynamic  architecture 

Assist. Prof. Dr/ Reham Mohamed Bahaa El Din Sayed 

Summary: 

There is a relationship between the technology and the outer shell of the building where the 

technology affects the outer envelope system clearly and the review of the role of technology 

since the rise of the industrial revolution until the beginning of the twenty-first century and 

appeared in this role the production of materials and techniques using modern equipment to 

meet different needs and elements led to the development of technology Design of the 

envelope and its relation to the development of the scientific thought of the building. 

The glass has become a major tool for this development. We see that the outer casing has 

become glass. This trend is evident in the glass towers of the artist Mays van Drouh. It is also 

evident in the works of Lokorbuzia such as the Chandigarh Museum in India Where the 

reflection of technological development on the cover of the building and the sense of 

architectural emptiness and natural lighting and ventilation began to appear and at the 

beginning of the twenty-first century projects emerged beyond imagination in their 

technological capacity in the design of the outer envelope, which helped to realize the 

architecture of the movement in a deeper way to achieve comfort and energy. And the success 

of construction technology in achieving a cover that meets the human needs of light and 

energy, and innovative solutions have emerged combining the cover and the function of the 

building and location 

Research problem : 

The lack of expansion of the use of architectural thought and the application of this expansion 

to the architectural formation. 

Search Goals: 

  1 - Attention to the need to use the smart cover of the building to reach the building of a 

dynamic energy conservation. 

  2 - Care to change the concept of classic rigid atmosphere to a flexible and flexible concept 

of continuous technological developments. 
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 توظٌؾ فن اإلنفوجرافٌك المتحرك فً اإلعبلن على مواقع التواصل اإلجتماعً
Investment of the art of info graphics in advertising on social media sites. 

 رٌهام محمد فهٌم الجندي/ دم.
 جامعة بنها -كلٌة الفنون التطبٌقٌة   -مدرس قسم اإلعبلن  

relgindy2010@yahoo.com 

 ملخص البحث:

أصبا التعرف الٌومً لئلعبلن على صفحاتل مواقع التواصل اإلجتماعً عاد  ٌومٌ  تبعا للثور  التكنولوجٌ  المعاصر  ، 

ما هٌ  اإلعبلن وتحفٌ  مما ٌدفع الى احتمالٌ  التحف  ال راثى للمستةدمٌن بسب   ٌاد  نسب  الم اهد  الٌومٌ  ، وبالتالً ك

الرغب  و اإلقتناو وال راو  وٌعد فن اإلنفوجرافٌل مدةبل متطورا لعرف المنتجات المصور  ب كل متتابع مع اتاح  كاف  

المعلومات عن المنتج فً عرف متواصل مما ٌسهل على المستةدم اتةا  القرار ال راثى وتبعا لحاجاته ومٌوله و 

 رغباته 

اإلنترنت البٌعٌ  لعرف الكثٌر من المنتجات لها ممٌ ات بٌعٌ  عالٌ  وتتلةم م كل  البحث فً ك لل تتسب  صفحات 

تعدد الصفحات التسوٌقٌ  تنافسٌ  على مواقع التواصل اإلجتماعً مثل )الفٌس بول ،توٌتر ،انستجرام( والتى تتٌا كم كبٌر 

تم عرضها ب كل ٌفتقر للج   البصري و هنا تكمن أهمٌ  من المنتجات التنافسٌ   ات المٌ ات البٌعٌ  المةتلف  و التى ت

البحث والتى تتلةم فً تمٌ  فن اإلنفوجرافٌل فً عرف كاف  ممٌ ات السلعٌ  ب كل مإثر على المستةدم مما ٌحف ه 

بحث اٌجابٌا لل راو حٌث ٌمثل العرف الجٌد لتصمٌم المنتج أحد أ كال اإلبهار البصري وال ي ٌج   المستهلل و ٌتبع ال

الوصفً التحلٌلً فً عرف مجموع  من النما ج اإلعبلنٌ  و المنهج التجرٌبً لتصمٌم بعف النما ج اإلعبلنٌ  ببستةدام 

فن اإلنفوجرافٌل بغرف تسوٌقها على مواقع التواصل اإلجتماعً وتوصل البحث لعد  نتاثج أهمها أن التوهٌ  الفعال 

 ع التواصل اإلجتماعً ٌإثر اٌجابٌا على القرار ال راثى للمستةدم لفن اإلنفوجرافٌل المتحرل لئلعبلن على مواق

 –التسوٌق  –مواقع التواصل اإلجتماعً  –اإلعبلن المتحرل  –معلومات مصور   –اإلنفوجرافٌل  الكلمات اإلفتتاحٌة :

 .المالتً مٌدٌا

Summary: 
Daily exposure to advertising on social media sites, where the usage of these sites become a 

daily habit according to the increase of the daily usage that stimulate the purchase and the 

acquisitions. 

The infographics art act as advanced introduction for presenting the products catalogue 

sequentially for illustrating all the product related information with access to all the  product 

characteristic that facilitates user purchase decision that satisfy his desires and tendencies.  

Furthermore, commercial Internet pages display many products that have high selling 

features, and the research focuses on the multiple promoting pages on Facebook, Tweeter and 

Instagram with multiple characteristics that presented poorly and lack for the visual 

attractions. 

Hence, the research problem emphasize the ability of the infographics of illustrating different 

level to charm the users positively. The perfect presentation is one of the attraction means for 

the consumers. 

The research follows search descriptive analytical method in the presentation of a set of 

advertising templates and product demo design, some models display using the art of info 

graphics for marketing on social networking platforms that notably stimulates the buying due 

to the dazzling visual impact. 

Keywords: Info graphics – info-photographer – mobile advertising – social media – 

marketing – Digital Media 
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 الطبعة الفنٌة العربٌة المستحدثة بٌن آصالة الهوٌة وتحرر األسلوب

 / زهٌرة ابراهٌم محمد ابراهٌمم.د
 شعبة طبعة فنٌة –قسم التصمٌمات المطبوعة  - مدرس بكلٌة الفنون الجمٌلة  جامعة األسكندرٌة

zahrafenon@gmail .com 

 ملخص البحث: 

نٌاتها المتعدد   والتى تمتلل العدٌد من المإثرات البصرٌ  التى تحرل الفكر بتق)   printmakingتتمٌ  الطبع  الفنٌ  ) 

وتثٌر الوجدان، و لل الى الحد ال   ٌمكن معه التقرٌر بؤن تقنٌات مثل تقنٌات الطباع  الفنٌ  تضٌ  قٌم ت كٌلٌ  متجدد  

مستحدثه فى الطباعه الفنٌ  ب كل ةام هى وأن التقنٌات ال.بصور  تمٌ ها عن بقٌ  مجاالت اإلبداع فى الفنون الت كٌلٌ  

تقنٌات قابل  للتجرٌ  الفنى المستمر سواو من حٌث الةامات المستةدم  أو من حٌث أسالٌ  وطرق التنفٌ ، وقد ههر  لل 

واضحاب فى التجار  التى تعتمد على م ج العملٌات المةتلف  أو استةدام السطوح الطباعٌ  غٌر التقلٌدٌ  من المعرو  أن 

إلستةدام ما  تعدد الةامات والتقنٌات المستةدم  فى العصر الحدٌث قد أتاح العدٌد من الفرم للفنانٌن المحدثٌن العر 

(، فههرت األعمال الفنٌ  التى تطبع بؤسلو  الطباع  البار   Mixed Mediaٌسمً التقنٌات الطباعٌ  المةتلطه )

األسالٌ  التى تضفى على فن وهنال العدٌد من فنى الطباعى الواحد  والغاثر  والمستوٌ  والمسامٌ  فى انتاج العمل ال

، الطباع  الرقمٌ األسالٌ   وت مل ه ه المعاصر  لتواك  الفنه ه التقنٌ  الحدود التقلٌدٌ  ل تدفعالطباع  الحداث  و

الى الطباع  على الةامات والطباعٌ  ثبلثٌ  األبعاد والطباعٌ  رباعٌ  األبعاد، والجمع بٌن أكثر من تقنٌ  ببالضاف  

 المةتلف  من األوراق وال جاج واللداثن المصنع  أو حتى الطباع  على جدران قاعات العرف  وغٌرها  

ههور كم هاثل من التطورات العلمٌ ، واإلبداع فى المجالٌن الفكر  والتقنى، مما كان له أثراب  ومن سمات فنون الحداث 

جاوت التغٌرات سرٌع   ن،س  لمعنى الفنون، ومن  النص  الثانً من القرن الع رٌكبٌراب فى تحطٌم المفاهٌم المإس

الفن والطبع  الفنٌ   ، بات من الصع  اجراو   ومتبلحق  لحركات واتجاهات الفن غٌرت من الحدود والمعانى لمفهوم

بٌن الحدود والمعانى  من التداةبلتتضمنته الممارس  الفنٌ  تموج بالعدٌد  مجاالت الفن المةتلف ، فما تحلٌل تصنٌفى وفق

تكنولوجٌا استةدام الوساثط المتعدد  التى تضمنتها معهم  والتعرٌفات الثابت  لمفهوم الفن والجمال، وعكست التطور فى

 . وسمعى وبصر  و أٌضا حركى األعمال الفنٌ  بواقع لغو 

الفكرٌ  احتفهت بالهوٌ  العربٌ  أم تحرر هل الطبع  الفنٌ  فى الوطن العربى فى هل المتغٌرات  مشكلة البحث:

 الفنى لفنانٌها من قٌود قوانٌٌن اآلصاله  وال كل التقلٌد  للنسةه الطباعٌ  ؟ األسلو 

  :هدؾ البحث

 القاو الضوو على القٌم  الفنٌ  المتمٌ ه للطبع  الفنٌ  العربٌ  المعاصر  ومفهوم العبلقه الجدلٌ  بٌن اسلو  الفنان العربى

  ث  ونصال  هوٌته  والحدا
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Modern Arabic technical edition between the originality of 

identity and the liberation of style 

Assist. Dr/ Zahira Ibrahim Mohamed Ibrahim 
Lecturer at the Faculty of Fine Arts, Alexandria University - Printed Design 

Department - Technical Edition Division 

zahrafenon@gmail .com 

Summry: 
the technical edition (printmaking) is characterized by its multiple techniques, which have 

many visual effects that move the mind and raise the conscience, to the extent that it is 

possible to report that techniques such as technical printing techniques add creative and 

renewable values distinct from other areas of creativity in plastic arts. In technical printing, in 

particular, techniques are capable of continuous technical experimentation, whether in terms 

of raw materials used or in terms of methods and methods of implementation. This has been 

evident in experiments that rely on mixing different processes or using non-traditional 

printing surfaces. The materials and techniques used in the modern era have provided many 

opportunities for Arab modern artists to use the so-called mixed media techniques.  

The art of modernity has witnessed the emergence of a great number of scientific 

developments and creativity in the intellectual and technical fields, which has had a major 

impact in breaking the founding concepts of the meaning of the arts. Since the second half of 

the twentieth century, the rapid and successive changes of the movements and trends of art 

have changed the boundaries and meanings of the concept of art and printmaking Technical 

analysis has become difficult to carry out a categorical analysis according to different art 

fields. The technical practice has resulted in many overlaps between the boundaries, meanings 

and fixed definitions of the concept of art and beauty, and reflected the development in 

multimedia technology, Technical, linguistic, visual and visual. The problem of research: Is 

the technical edition in the Arab world in light of the intellectual changes retained the Arab 

identity or the free style 

Search Goal: 

To shed light on the outstanding artistic value of the contemporary Arabic artistic edition and 

the concept of dialectical relationship between the style of the Arab artist and modernity and 

the originality of his identity. 
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 تأثٌر الخط العربً كمفردة جمالٌة فً تصمٌم الحلً المعاصر 

 سالً عبد المقصود عبد الهادي مبارك /م

   الملخص:

لكل أم  لغتها التً تعت  بها وهً ج و مخن حضخارتها وتراثهخا والةخط وهخو دلٌلهخا النخاطق وأدا  اتصخالها المخرتبط ارتباطخاب 

وتمتلل الكتاب  العربٌ  وحروفها مٌ   جمالٌ  تجلت فٌهخا عبقرٌخ  أمخ  وال نهخن وثٌقاب بنقل أفكارها والتعبٌر عن ه ه األفكار 

 أن أم  من األمم تناولت الكتاب  بالتقدٌس والفهم الفنً به ا ال كل وجعلت منها فنا قاثماب ب اته  

العربخً بصخف   وال  ل أن الةط والكتاب  ضرور  من ضرورات الحٌا  ومٌ   مٌ ت اإلنسان عن غٌره من األحٌاو والةط

ةاص  هو ضر  من ضرو  الفنون الت كٌلٌ  التً لها دور هام فً بلور  االنفعاالت واالرتقاو بالرإٌخ  الجمالٌخ  وللكتابخ  

العربٌ  وحروفها مٌ   جمالٌ  تتجلً فً القابلٌ  لبلبتكار واإلبداع بتلل الٌد الطٌع  المرن  للفنان مما ٌمخنا الحخرو  جمخاالب 

 وبهج  

ٌات الةط العربً انه ٌتوفر فٌه ةصاثم فً الحرو  العربٌ  قخل مخا توجخد فخً غٌرهخا مخن األحخر  األعجمٌخ  ومن جمال

ومنها الةصاثم التً تعمل على تطور الةط العربً ب كل ال نهاثً ومن الناحٌ  الت خكٌلٌ  البحتخ  ٌمتلخل الحخر  العربخً 

 رد الةط العربً بممٌ ات انتجت رواثع اللوحات الةطٌ  تنوعات ال حد لها فً امكانٌات البناو الت كٌلً ل ا فقد انف

فٌتسم الةط العربً بالمرون  والمطاوع  وقابلٌتخه للمخد والثنخً واإلدغخام والبسخط والتخدوٌر والتربٌخع والطبلقخ  وغٌرهخا مخن 

 الهٌثات الفنٌ  حتى بلغت صور  الحر  العربً أكثر من ماث  صور  فً بعف األحٌان 

ط العربٌ  غنٌ  بالقٌم الفنٌ  والجمالٌ  التً ٌمكن االستفاد  منها فً اثراو مجخال تصخمٌم الحلخً تؤكٌخدا وعلى  لل فان الةطو

 على هوٌتنا العربٌ  

 :مشكلة البحث

 اغفال دور القٌم الجمالٌ  للةط العربً من تصمٌمات الحلً المعاصر 

 هدؾ البحث: 

 ً حدٌث  برإ  عربٌ  االستفاد  من جمالٌات لةط العربً فً عمل تصمٌمات للحل -1

 تنمٌ  القدر  اإلبداعٌ  للمصمم العربً وتؤكٌد الهوٌ  العربٌ  فً مجال تصمٌم الحلً  -2

 أهمٌة البحث:

 التؤكٌد على دور الةطوط العربٌ  واهمٌتها فً تصمٌم الحلً المعاصر 
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The influence of Arabic calligraphy as an aesthetic individual in 

the design of contemporary jewelry 

Designer/ Sally Abdel Maqsoud Abdel Hadi Mubarak 

Abstract: 

Each nation has its own language, which is proud of it and is part of its culture, heritage and 

calligraphy. Its spoken guide and its communication tool, which is closely related to the 

transmission of its ideas and expression of these ideas.  

The Arabic writing and its letters have an aesthetic feature, which reflects the genius of a 

nation. Including a stand-alone art. There is no doubt that writing is a necessary of life and the 

advantage that distinguished man from other living and calligraphy in particular is a form of 

plastic arts that have an important role in crystallizing emotions and elevating the aesthetic 

vision and writing Arabic and its characters an aesthetic advantage manifested in the ability to 

innovate and creativity with that flexible obedient hand Of the artist, which gives the 

characters beauty and joy. The aesthetics of the Arabic calligraphy that it has characteristics in 

the Arabic letters say what is found in the other letters of the alphabet, including the 

characteristics that work on the development of the Arabic calligraphy infinitely and purely 

plastic Arabic crafts have infinite variations in the possibilities of plastic construction, so it is 

unique Arabic calligraphy With features that produced the masterpieces of linear paintings. 

The Arabic calligraphy is characterized by flexibility, obedience, adaptability, flexion, 

moderation, simplification, rotation, squalene‘s, fluency and other artistic bodies. The image 

of the Arabic character has reached more than 100 pictures at times. The Arabic fonts are rich 

in artistic and aesthetic values, which can be used to enrich the field of jewelry design to 

emphasize our Arab identity. 
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 لتصمٌمٌة فً إثراء الخزؾ المعمارياثر تعدد المداخل ا

 / ساندي بدر راؼب أقبلدٌوسم.د

 ماجستٌر كلٌة الفنون التطٌبٌقٌة

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة –الجامعة والكلٌة / جامعة حلوان  - قسم الخزؾ –مدرس مساعد 
sandy.badr@hotmail.com 

 ملخص البحث:

حٌث ٌضم تصمٌم الة   العماري  نوعٌن من علوم التصمٌم تناول البحث مدةلٌن من مداةل تصمٌم الة   المعماري 

و هما التصمٌم الهندسً و التصمٌم الصناعً نو بالرغم من التصنٌفات العدٌد  التً ٌتم تقسٌم المنتجات الة فٌ  تحتها اال 

تم التصمٌم ان ها ٌن المدةلٌن ٌعتبرا من أهم و ا مل المداةل اٌاب ما كان تصنٌ  المنتج ال ي ٌتم تصمٌمه و ٌة

الهندسً فً الة   المعماري بتصمٌم األج او الداةلٌ  و طرٌق  التركٌ  و الةامات التً تتحمل العوامل الجوٌ  و مدي 

مبلومتها للبٌث  المحٌط  و التً ٌنتج عنها النمو ج او نسق التصمٌم األساسً و محدداتناما التصمٌم الصناعً فً الة   

و الهاهرٌ  للجسم الة فً و هو الج و ال ي ٌتعامل معه المتلقً و ألن كبل من علمً ٌنتج عنه األج او الةارجٌ  ا

التصمٌم ٌعتبروا جوهر تصمٌم الة   تهتم المصانع و المإسسات التعلٌمٌ  بفرعً التصمٌم الهندسً و الصناعًن و 

الداةل الً الةارج" و فٌه ٌسبق ل لل ٌمكن اعتبار كبل منهما مدةبلب من المداةل األساسٌ  لتصمٌم الة   و هما "من 

التصمٌم الداةلً للمنتج الة فً  منٌاب التصمٌم الةارجً و هنال المدةل الثانً و هو" من الةارج الً الداةل" و فٌه ٌتم 

تصمٌم ال كل الةارجً ال ي ٌتعامل معه المتلقً اوالب قبل ان ٌتم تحدٌد الوهٌف  الداةلٌ   وبالرغم من ان معهم مصانع 

  و األستودٌوهات تعتمد علً مدةل من "  الداةلً الً الةارج "  ةوفاب من تبعات ما ٌمكن ان ٌإثر علً المنتج الة 

من مإثرات ةارجٌ  اال انه اصبا هنال اتجاهاُ جدٌداب لتبنً مدةل "من الةارج الً الداةل"  لما له من تؤثٌر كبٌر علً 

المدةل للدةول الً علم التصمٌم هً التكنولوجٌا الحدٌث  التً سهلت  العدٌد المتلقً من الناحٌ  التسوٌقٌ  و ال ي ةول ه ا 

من وساثل الت كٌل و اكسا  الةامات الصفات التً ٌمكن ان تةدم التصمٌم و ٌعد من اهم نتاثج ه ا المدةل هو التحرر و 

 كانت تحد المصمم الة ا   اإلبتكار لمنتجات ة فٌ  غٌر نمطٌ  حٌث ا احت التكنولوجٌا الكثٌر من العواثق التً

و تناولت الدراس  أثر ه ه المداةل علً تصمٌم منتجات الة   المعماري كما تتناول الدراس  بالتحلٌل بعف التصمٌمات 

االتً توضا مدي اثراو ه ه المداةل الحدٌث  علً تصمٌم الة   المعماري و مقارن  المنتجات التً نتجت عن كبلب من 

 المدةلٌٌن  
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The impact of different design approaches on architectural 

ceramic Ceramics 
Assist. Dr/ Sandy Badr Ragheb Akladius 

Master of Arts of Applied Arts 

Assistant Lecturer - Ceramics Department - University & Faculty / Helwan University - 

Faculty of Applied Arts 

sandy.badr@hotmail.com 

Summary 
The thesis deals with Ceramic architectural design and how it consists of two types of 

designs, engineering design and industrial design. Engineering design in Ceramic design is 

responsible for designing internal parts and its result is layout design. Industrial design in 

Ceramic design is responsible for designing the outside of a Ceramic and its result is an 

outside form and the related user facing interfaces. Because the two designs are core parts of 

Ceramic design, manufactures focus on incorporating engineering designers and industrial 

designers to develop successful Ceramics industry. Based on the task difference between the 

two designs, there can be two types of design approaches, the inside-out approach in which 

internal design precedes external design, and the outside-in approach in which the users‘ 

experience are outlined before the internal function of the Ceramic is defined.  

Most Ceramic design process follows an inside-out approach. Recently, however, some 

companies have shown that using an outside-in approach can lead commercial success.  

The enabling factor for outside-in approaches may be technology generalization.  

One possible result of this shift is that more innovative Ceramics will appear as both sides of 

the Ceramic design process become freer. These two approaches have close relationship with 

Ceramic types and this area requires a classification process. Although there have been 

several Ceramic classification models, few trials have been done to explore this factor in 

design approaches.  

Design approaches may have been mostly determined by a design team‘s tradition in a 

company or a management style in practice. 

They will subsequently affect the design process and design results differently. These factors 

will be also characterized by Ceramic types and selectable based on Ceramic types and 

Ceramic development the thesis also dealt with the impact of these two modern approaches at 

the ceramic designs and the researcher compared between the architectural products that have 

different approaches and what are the main features of every approach.  
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المؤشرات التصمٌمة الستخدام الخامات البٌئة المستدامة فً التصمٌم الداخلً لؤلبنٌة 

 اإلدارٌة بالمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 د/ سعاد عبد الحلٌم محمود

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا -قسم العمارة -كلٌة الهندسة 

 الملخص:

 ت بتقدٌم منهور عملً عالً الكفاوه لمستةدمٌن و لل لدعم الرٌاد  المبانً اإلدارٌ  الحدٌث  فً عصر مدن المعرفه تمٌ 

فً وسط الةامات الحدٌث  التً ٌ ةر بها السوق الدولً والمحلً وتؤتً الةامات المستدام  ال كٌ  لتثبت كفاتها لتواجه 

ٌر تلل المواد علً راح  وأداو متطلبات البٌث  المحٌط  والتحكم بها من ةبلل مبلحه متغٌرات البٌث  الةارجٌه وبالتالً تؤث

 مستةدمً المبنً حٌث اهم ةوام تلل المواد:

 الفورٌه: حٌث تستطٌع االستجاب  للمحف  فً ال من الحقٌقى   ( أ

 القدر  على االستجاب  حٌث تستجٌ  الكثر من حال  بٌثٌه فً نفس الوقت   (  

 الفعل ال اتً فال كاو الداةلً اكثر من ةارجً ( ج

 ه حٌث االستجاب  تتم فً المكان ال ي تعرف للمحف  د( والقدر  علً التوجٌ

 ه(  القدر  علً االةتٌار حٌث االستجاب  تتم ب كل منفصل وٌمكن التنبإ بها  

 مشكلة البحث:

استةدام ةامات حدٌث  فً التصٌمم الداةلً بدون اعتبار  لةواصها وللبٌث  التً تستةدم بها وبالتالً اإلضرار بتلل البٌث    

 إدي تلل الةامات وهٌفتها علً الوجه األمثل لها حٌث ال ت

 اهداؾ البحث 

 الوصول الً معاٌٌر ومواصفات استةدام الةامات ال كٌ  المستدامه بالمبانً االدراٌ  بالمجتمعات العمرانٌ  الحدٌث   

 أهمٌة البحث 

 ق للبٌث  استةدام الةامات ال كٌ  المستدام  تضٌ  نجاح ملحوه الً التصٌمم الداةلً الصدٌ  ( أ

 دراس  كٌفٌ  فهم المصمم فكر  االستدام  وتطبٌقها فً التصمٌم الداةلً  (  

ٌقترح البحث االعتبارات والمنهجٌات الستةدام الةامات المستدام  ال كٌ  بالمبانً اإلدارٌ  لتحقٌق اقصً أداو   ( ج

 حراري ووهٌفً بها 

 كلمات مفتاحٌة

 اإلدارٌ   البٌثات –الةامات ال كٌ   –التصمٌم المستدام 
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Design indicators for using smart sustainable materials in interior 

spaces of administrative Buildings in new urban communities. 

Dr/ Soad a. Haleem mahmoud 

faculty of engineering- architecture dept.- misr university of science and technology 

Abstract: 

Modern administrative buildings in the age of Knowledge citiesre distinguished of Providing 

a high level of practical efficiency for their users  to support the leadership and business fields 

there .ln The midst of the modern materials expansion in the International and local markets 

the smart Sustainable materials prove their ability to respond To the surrounding environment 

and control through Observing the environment external variables; and Hence impacting these 

materials to be in conformity to such variables and the most important characteristics of smart 

sustainable materials are as follows:  

1- immediacy: as they able to respond to catalyst in time . 

2- ability to respond : as they respond to more than one environmental condition 

simultaneously . 

3- self- act: interior smartness is more than exterior one 

4- ability to be directed as response is the place of being exposed to the catalyst . 

5- ability to select as response is separated and predictable . 

Problem Statement 

Using modern materials in interior spaces without any consideration to its appropriateness and 

for Egyptian environment .consequently these materials can not be optimally functionally 

used and it is harm environment. 

Objectives: 

 Reaching to standards and specifications of using Smart sustainable materials in 

administrative buildings at new urban communities. 

Research Importance 

1- Using Smart Sustainable Materials Adds Significant Success To The Interior Design And 

Eco Friendly  

2- Studying how designer understands the idea of Sustainability and applies it in interior 

spaces. 

3- search suggested considerations and Methodology of using smart sustainable materiaIs in 

administrative buildings to improve their thermal 

and functional performance. 

Key words  

Sustainability design-smart materials- Administrative buildings consideration. 
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ت و تصمٌم الظبلل و الخزؾ ودورهما فً المعالجات الحرارٌة والثراء التشكٌلً للواجها
 الفراؼات الداخلٌة

The Role of Shades and Ceramics design in Thermal Treatments and 

Aesthetic value of facades and Interior Spaces 

 سلوى ٌوسؾ عبد الباري /أ.م.د
 حلوان جامعة -التطبٌقٌـــــة الفـــنون كلٌة واألثاث الداخلً التصمٌم بقسم مساعد أستاذ         

 .م.د/ سناء عبد الجواد عٌسًأ

 حلوان جامعة – التطبٌقٌـة الفــنون كلٌة الخــزؾ بقســم مساعد أستـاذ
sanaa_issa2001@yahoo.com  &   dr.salwayousef@yahoo.com 

 -الملخص :

ا مما كان له سب  مبا ر فً ارتفاع درجات الحرار ، و ٌعتبر  تقلٌل  االنتقال ت عانً البٌث  من التغٌرات الحرارٌ  مإةرب

و من  القدم و االنسان ٌحاول التكٌ  مع البٌث  و تغٌرات المناخ الحراري عبر جداران المبنى أحد مداةل التصمٌم البٌثً، 

و تةتل  ببةتبل  البٌث  الطبٌعٌ  و اإلجتماعٌ  و ثقاف  ال عو ، كما تتنوع أسالٌ  تتعدد أسالٌ  التكٌ  مع البٌث   ،

معالج  الواجهات المعمارٌ  بتقنٌات ونلٌات مةتلف  ، و بالرغم من التقدم العلمً و التكنولوجً فً معالج  الواجهات اال 

، و فً نفس الوقت نولوجٌا و بعف الةامات الحدٌث أن المصمم ٌسعً الً اٌجاد حلول من الطبٌع  لتقلل التؤثٌر السلبً للتك

 تحقق القٌم الجمالٌ  و الوهٌفٌ  النابع  من البٌث  المحٌط  

الت كٌل المجسم للببلط الة فً فً تصمٌم الهبلل فً الواجهات  قصور فً توهٌ  امكاناتمشكلة البحث:  و تكون 

ً تكسٌ  الواجهات و الفراغات الداةلٌ  باستةدام الببلطات اغفال اهمٌ  الهل و التور كقٌم  جمالٌ  فو  المعمارٌ  

ا باالضافة الً  الة فٌ    قل  اإلعتماد علً المعالجات البٌثٌ  الطبٌعٌ  فً تكسٌ  الواجهات حدٌثب

تقلٌل االنتقال االستفاد  من تصمٌم الهبلل علً الواجهات المعمارٌ  و الفراغات الداةلٌ  فً  :هدؾ البحث و ٌكون

 و االستفاد  من امكانٌات الهل و النور الت كٌلٌ  فً تصمٌم التكسٌ  الداةلٌ     اري للمبنى الحر

 الكلمات المفتاحٌة:

 التكٌ  مع البٌث   –التصمٌم الداةلً  –التكسٌ   -الواجهات المعمارٌ  -المعالج  الحرارٌ -الهل والنور-الة  

Summary: 
The environment suffers from thermal changes recently, which has a direct cause of rising 

temperatures. Reducing the heat transfer through the walls of the building is one of the 

entrances to environmental design. Since ancient times, man has been trying to adapt to the 

environment and climate change There are many and different methods of adapting to the 

environment. The methods of dealing with architectural facades vary with different 

techniques and mechanisms, and despite the scientific and technological progress in the 

treatment of facades, the designer seeks to find solutions from nature to reduce the negative 

impact of technology and some modern raw materials, while at the same time achieve 

aesthetic and functional values emanating from the surrounding environment. 

Research problems are: Lack of use the possibilities of stereotyping of ceramic tiles in the 

design of shadows in architectural facades, Ignoring the importance of shade and light as an 

aesthetic value in cladding facades and interior spaces using ceramic tiles, and lack of reliance 

on natural environmental treatments in the facade cladding. 

Research Goals are: Benefit of shadows design on the architectural facades and interior 

spaces in reducing the heat transfer of the building, and benefit of shade and light possibilities 

in Interior cladding design. 

Key words: Ceramics - shade and light - heat treatment - architectural facades - cladding - 

interior design - adaptation to the environment. 
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 الحفاظ علً التراث الفنً " فن الفخار " 

 مدخل ثقافً للتقارب بٌن الشعوب العربٌة 

 ي احمد محمود رشديسلو /ا.د
 استاذ الخزؾ المتفرغ ووكٌل كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة عٌن شمس سابقا

 الملخص:

ان ثقاف  الفن لها دور اساسً فً تع ٌ  التقار  بٌن ال عو  العربٌ  و لل لت اب  الصٌاغات الت كٌلٌ  التً تعكس اصال  

نون ٌري ان فن الفةار ال ي بدأ مع فجر الحضار  واستمر علً مبلما الثقاف  العربٌ  ، لدرج  ان الكثٌر من مإرةً الف

مدي العصور المةتلف  ٌمثل المجموع التراكمً للمعتقدات الثقاف  العربٌ  ، فمن ه ا المنطلق ٌج  االهتمام بفن الفةار 

 اري  ةوفا من االندثار باعتبار من الفنون االصٌل  التً تعد من المنتجات التراثٌ  الممٌ  فً نطاق حض

 مشكلة البحث:

تكمن فً ان التقدم التكنولوجً جعل فن الفةار ٌواجه ةطر كبٌر وهو االندثار فً السنوات االةٌر  مما ٌجعل 

المحافه  علً الفنون التراثٌ  واجبا قومٌا ، ل ا ٌج  علٌنا وضع استراتٌجٌ  تستهد  بقاو واستمرار فن الفةار ، من اجل 

  العربٌ  ، من ةبلل اعداد منهوم  ثقافٌ  تحافه علً اصال  فن الفةار وتتحدد الم كل  فً التعار  والتقار  بٌن ال عو

 التساإل التالً :

 كٌ  ٌمكن ان ٌكون فن الفةار مدةل ثقافً لتؤصٌل هوٌ  ال عو  العربٌ  ؟

 فرض البحث:

 ال عو  العربٌ    ان الحفاه علً التراث الفنً لفن الفةار ٌعد مدةل ثقافً لتؤصٌل هوٌ  والتقار  بٌن

 

 هدؾ البحث:

اهمٌ  التواصل بٌن الثقافات العربٌ  من ةبلل القاو الضوو علً فن الفةار ، مع تبادل ثقاف  مبلما وةصاثم فن الفةار 

 فً الببلد العربٌ   

 اهمٌة البحث:

 توضٌا وابرا  جمالٌات فن الفةار بالمنطق  العربٌ  ودوره فً تقار  ال عو   

 حدود البحث:

 دراس  لمفهوم التراث لفنً والهوٌ  والثقاف  ومفهوم التقار  والتعرٌ  بفن الفةار بالمنطق  العربٌ  واهم ةصاثصه الفنٌ  

 منهجٌة البحث:

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً فً االطار النهري  
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Preserving the artistic heritage "Art of pottery" 

A cultural entrance to the rapprochement between the Arab peoples 

Prof. Dr/ Salwa Ahmed Mahmoud Roshdy 

Professor Emeritus of Faculty of Specific Education, Ain Shams University 

Abstract: 
The art culture has a key role in promoting the rapprochement between the Arab peoples, so that the 

formulations that reflect the authenticity of the features of Arab culture can be compared to the extent 

that many art historians see that the art of pottery that began with the dawn of civilization and 

continued throughout the different ages represents the cumulative number of Arab culture beliefs, It is 

in this regard should be interested in art pottery for fear of extinction as a genuine arts, which is one of 

the heritage products distinguished in a civilized range. 

Research problem : 
Is that technological progress has made the art of pottery face a great danger, which has become 

extinct in recent years, which makes preservation of heritage arts a national duty. Therefore, we must 

develop a strategy aimed at the survival and continuity of pottery art for the sake of acquaintance and 

rapprochement among the Arab peoples. On the authenticity of the art of pottery and the problem is 

determined in the following question: 

How can the art of pottery be a cultural entrance to entrench the identity of the Arab peoples? 

Force search: 
Preserving the artistic heritage of pottery art is a cultural gateway to consolidate the identity and 

rapprochement between the Arab peoples. 

Search Goal: 
The importance of communication between Arab cultures by shedding light on the art of pottery, while 

sharing the culture of features and characteristics of pottery art in the Arab countries. 

research importance : 

Explain and highlight the aesthetics of pottery in the Arab region and its role in the convergence of 

peoples. 

search limits: 
A study of the concept of the heritage of art, identity, culture and the concept of convergence and the 

definition of pottery art in the Arab region and its most important artistic characteristics. 

Research Methodology : 

The research follows the descriptive analytical method in the theoretical framework. 
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 الطابع التراثى والفنى للطرق الٌدوٌة لتصنٌع الورق صدٌق البٌئة

 سماح نبٌل أحمد عبد السبلم/ دم.

 مدرس بكلٌة الفنون الجمٌلة جامعة اإلسكندرٌة قسم التصمٌمات المطبوعة

Samahnabil712@gmail.com 

 ث:ملخص البح

ٌعد تصنٌع الورق الٌدو  صدٌق البٌثخ  مخن ةخبلل اعخاد  تخدوٌر المةلفخات الورقٌخ  واحخداب مخن أهخم األن خط  التخى ٌمكخن أن 

توجد فرم عمل مناسب  ةاصخ  بخٌن الفثخات نصخ  المدربخ  أوغٌخر المدربخ  مخوفر  بخ لل مصخدر دةخل اضخافى مناسخ  ، 

وت خجٌع فثخات المجتمخع المةتلفخ  علخى تبنخى فكخر  تخدوٌر المةلفخات  وك لل التؤكٌد على مفهوم رٌاد  األعمال بٌن ال خبا  ،

الورقٌ  ب كل مبسخط ، فضخبلب عخن الحصخول علخى منختج ورقخى صخدٌق للبٌثخ  وقابخل للتحلخل  و مواصخفات جمالٌخ  بصخرٌ  

ع  تسهم فى وملمسٌ   دٌد  الةصوصٌ  والتفرد ، وقابل  للتوهٌ  فى العدٌد من مجاالت التغلٌ  واألغراف الفنٌ  المتنو

 الحفاه على سبلم  البٌث  وحل بعف الم كبلت المرتبط  به ا ال ؤن  

وكلما تضخافرت الجهخود اإلنسخانٌ  الفكرٌخ  والٌدوٌخ  حخول تصخنٌع الخورق ٌخدوٌاب كلمخا كانخت هنخال فخرم سخانح  ببسختمرار 

صخل لطخرق ووصخفات ال ٌمكخن لتنامى مثل ه ه الصناع  أو الحرف  نحو الحصول علخى نتخاثج أفضخل ، باإلضخاف  الخى التو

القول بؤنها جدٌد  تماماب ، وانما ٌمكن القول بؤن اإلرث المتراكم للكم الهاثل من التقنٌات والطرق والوصفات التخى انحخدرت 

من  عرفت اإلنسانٌ  صناع  الورق قد تعرف للح   واإلضاف  بما ٌسما لكل صانع أو فنان منختج للخورق ببضخاف  لمسخته 

ه الممٌ   فى تارٌخ تطور هخ ه الصخناع  أو الحرفخ  الٌدوٌخ  المتفخرد  ، حتخى أن كخل  مخنهم ٌكخاد ٌخر  فخى الةاص  أو بصمت

 طرٌقته الطرٌق  الوحٌد  الُمثلى لصناع  الورق ٌدوٌاب 

 مشكلة البحث:

 هل من الممكخن أن تتةخ  الطخرق الٌدوٌخ  لتصخنٌع الخورق مكانخ  مرموقخ  كصخناع   ات طخابع تراثخى وجخ و مخن المخوروث

الحضار  لئلنسانٌ  ككل ، وتلقى محلٌاب اهتمام مجتمعى ٌتناس  مع تنامى اإلتجاه العالمى للحفاه على البٌث  واعخاد  تخدوٌر 

 المةلفات واإلهتمام بالصناعات الٌدوٌ  المتفرد   ات الطابع الجمالى الةام ؟

Summary:  

Eco-friendly handmade paper making is one of the important activities that can create 

employment among unskilled and semi-skilled people, provide regular source of income, 

develops entrepreneurship among youth, encourage recycling of waste, produce 

biodegradable products and above all helps to create an eco-friendly environment and solve 

all environmental related problems. 

Whenever people engage their hands and minds to make paper, there is a continuing 

opportunity for evolution of the craft. Each maker adopts or selectively omits parts of the 

methods that have been passed down to them, sometimes inventing new techniques. It has 

been said that deep down, every papermaker believes that her or his own procedure is the way 

to make paper by hand. 
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 فن النسبج الٌدوي كأحد مجاالت التنمٌة البشرٌة المستدامة

 المجٌد محمد حسٌنسمٌة محمد عبد /أ.د

 أستاذ النسٌج المتفرغ بكلٌةالتربٌة الفنٌة جامعة حلوان

 أ.د/ انصار محمد عوض هللا

 جامعة حلوان –كلٌة التربٌة الفنٌة  –أستاذ أصول التربٌة الفنٌة 

 ملخص البحث

لعلم و التكنولوجٌا من ٌعد النسٌج الٌدوي من أقدم الفنون والحر  التً مارسها اإلنسان و تطورت بتطوره، و بما قدمه ا

أدوات و ةامات ، و ك لل ما أحدثته المدارس و االتجاهات الفنٌ  من معالجات و صٌاغات ت كٌلٌ  أثرت األعمال الفنٌ  

 النسجٌ  

و ٌ ارل األن فن النسٌج بفاعلٌ  فً حرك  الفنون الت كٌلٌ  من ةبلل المعارف العالمٌ  و المحلٌ ، و مواقع التواصل 

ٌ  الةاص  بفن النسٌج الٌدوي، وك لل تواجده كؤحد عناصر مكمبلت ال ٌن  والدٌكور الداةلً والةارجً التً اإللكترون

 ٌلجؤ الٌهما المصمم لت ٌٌن المكان ولحل أحد م اكل الدٌكور 

من وتؤثرت المنتجات النسجٌ  الٌدوٌ  به ا التطور من حٌث الةامات و الصٌاغات الت كٌلٌ  الجدٌد ، وههر العدٌد 

األماكن التً اهتمت بالنسٌج الٌدوي وأصبا لمنتجاتها  هر  عالمٌ  مثل "نسٌج الحرانٌ "، و دار النسجٌات المرسم ، 

وةبلل الع ر سنوات األةٌر    اد اإلهتمام ببنتاج أعمال نسجٌ  ٌدوٌ  مةتلف  الوهاث  كحلى وحقاث  ٌدوٌ  وأح ٌ  

 تكون نوا  لم روع صغٌر أو متناهً الصغر للسٌدات   وغٌرها من الوهاث  التً ٌمكن أن 

فٌعتبر فن النسٌج الٌدوي أحد مٌادٌن التنمٌ  الب رٌ  المستدام  ببعتباره مجاالٌمكن من ةبلله تولٌد القٌم  اإلقتصادٌ  و  

ةلق فرم عمل من ةبلل تحوٌل الم ارع الفنٌ  للنسٌج الٌدوي الى م ارٌع عمل تجارٌ  صغٌر  تدر عاثد اقتصادي 

 تعود  بالفاثد  على الفرد و المجتمع ف

وٌعد الم روع الصغٌر وحد  استثمارٌ  ، تستةدم عناصر االنتاج فً اعداد سلع و ةدمات لتحقٌق ربا مادي و تغطٌ  

 الطل  على سلع   أو ةدم  معٌن  

لمةتلف  إلنتاج أعمال فنٌ  وٌتمٌ  النسٌج الٌدوي ببعتماد  على األنوال الٌدوٌ  البسٌط  والةامات البٌثٌ  من الةٌوط ا

نسجٌ  ٌدوٌ  بصٌاغات ت كٌلٌ  جدٌد  مما ٌساهم فً سرع  تسوٌقها وتؤكٌدها للهوٌ  المصرٌ   فالمنتج ال ٌعتمد ب كل عام 

على التكنولوجٌا بل على مهارات األفراد وتدرٌبهم مما ٌساعد على تمٌ ه وتفرده فالتنمٌ  الب رٌ  المستدام  نهرٌ  

كر أهمٌ  النمو اإلقتصادي بل ترك  على تنمٌ  اإلنسان ببعتباره أهم عناصر التنمٌ  فتعمل على تطوٌر معاصر  ال تن

 قدراته و استثمار طاقاته 
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The art of manual  textile as one of the areas of sustainable human 

development 

Prof. Dr/ Somia Mohamed Abdelmagid Mohamed Hussein 

Professor of full-time textile Faculty of Art Education Helwan University 

Prof. Dr/ Ansar  Muhammad  Awad  Allah Refaey 

Professor of Art Education - Faculty of Art Education - Helwan University 

Research Summary 

The hand weaving is one of the oldest arts and crafts practiced by man and developed in his 

development, and by the science and technology of tools and raw materials, as well as what 

the schools and artistic trends of the treatments and formulations influenced the textile arts. 

The art of weaving is actively involved in the movement of plastic arts through international 

and local exhibitions, electronic communication sites for the art of hand weaving, as well as 

its presence as an element of decorative supplements and interior and exterior decoration, 

which are designed to decorate the place and solve one of the problems of decor. 

The textile products have been influenced by this development in terms of raw materials and 

new formulations. Many of the places that have become interested in hand-made textiles have 

become famous for their products such as "Al-Harrani Textile" and "Al-Naseegat Al-

Marsamah". The interest in the production of manual handicrafts has increased, such as 

handbags, handbags and shoes for women ... and other functions that can be the nucleus of a 

small or small enterprise. 

 The art of manual weaving is considered one of the fields of sustainable human development 

as an area through which to generate economic value and create jobs by transforming the 

technical projects of manual weaving into small business projects that generate economic 

returns and benefit the individual and society. 

The small project is an investment unit, which uses the elements of production in the 

preparation of goods and services to achieve material profit and cover the demand for a 

particular good or service 

The manual fabric is distinguished by simple handwax and environmental raw materials from 

various yarns to produce handmade textile works in new formulations, which contributes to 

the speed of marketing and affirmation of Egyptian identity. The product does not generally 

depend on technology but rather on the skills and training of individuals which helps to 

distinguish it and uniqueness. It is a contemporary that does not deny the importance of 

economic growth, but rather focuses on human development as the most important elements 

of development. It works to develop its capabilities and invest its energies. 
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 األبعاد التشكٌلٌة و المفاهٌمٌة لفن البورترٌه المعاصر كمدخل لتأكٌد الهوٌة الثقافٌة

سهام عبد العزٌز حامدأ.م.د/   

 أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوٌر، كلٌة التربٌة الفنٌة ،جامعة حلوان

 الملخص:

السمات والمبلما التً ترتبط باللغ   ان الهوٌ  الثقافٌ  والحضارٌ  الم  ، هً القدر الثابت والجوهري والم ترل من

والدٌن والسلول وانماط التفكٌر والعادات والتقالٌد والموروث المادي والمعنوي والتارٌةً   ال ي ٌمٌ  حضارت أم  عن 

غٌرها من الحضارات والتً تجعل ال ةصٌ  الوطنٌ  أو القومٌ   ات طابعا فرٌدا تتمٌ  به عن ال ةصٌات الوطنٌ  

 ةري القومٌ  اال

ان فن البورترٌ  المعاصر حٌنما جمع بٌن المبلما ال ةصٌ  والرمو  والعبلمات  ات الدالالت االجتماعٌ  أو السٌاسٌ   

التراثٌ  تار  والمعاصر  تار  أةري   جعل له ا الفن القدر  علً تؤكٌد الهوٌ  الثقافٌ   ، كما ان توجه الفنانٌن للتعبٌر عن 

 اهٌر ال ٌن ٌمثلون رم ا تارٌةٌا سٌاسٌا او اجتماعٌا او علمٌا   وغٌرهم ممن ٌرتبطون الهوٌ  من ةبلل تصوٌر الم

باالرث الثقافً العربً بحدث معٌن فً  من معٌن أثر فً الوجدان العربً  نو الل من ةبلل المنطلقات الت كٌلٌ  

هوٌ  الثقافٌ   وما ٌسعً الٌ  البحث هو والمفاهبمٌ  المرتبط  بفن البورترٌه المعاصر والتً ٌمكن ان تسهم فً تاكٌد ال

  توضٌا مداةل لتوهٌ  فن البورترٌه لتاكٌد الهوٌ  الثقافٌ  العربٌ 

ل ا ٌفترف البحث  أنه من الممكن أستحداث منطلق فنً معاصر ٌفٌد فً أثراو الفكر االبداعً فً التعبٌر عن الهوٌ  

 الثقافٌ  من ةبلل فن البورترٌه 

  كما ٌهدؾ البحث الً

دراس  وتحلٌل مةتارات من فن البورترٌه المعاصر لتحدٌد المنطلقات الت كٌلٌ  والمفاهبمٌ  التً ٌمكن ان تسهم فً تاكٌد  -

 الهوٌ  الثقافٌ 

تحلٌل التجرب  ال اتٌ  للدارس  والتً تإكد أمكانات فن البورترٌه فً تاكٌد الهوٌ  الثقافٌ  كمدةل للتعبٌر فً التصوٌر  -

 المعاصر
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The plastic and conceptual dimensions of the art of contemporary 

portraiture as an indicator of cultural identity 

Assist. Prof. Dr/ Seham Abdel Aziz Hamed 
Assistant Professor, Department of Drowing and Painting, Faculty of Art Education, Helwan 

University 

Abstract: 
The cultural and civilizational identity of a nation is the fixed, fundamental and common 

destiny of features and features that are related to language, religion, behavior, patterns of 

thought, customs, traditions, and physical, moral and historical heritage ... which distinguish 

the civilization of a nation from other civilizations and which make the national or national 

character unique. National nationalism 

The art of contemporary portraiture, when combining personal features, symbols and signs 

with social or political connotations of traditional and contemporary heritage ... has made this 

art the ability to assert cultural identity, and the direction of artists to express identity through 

the portrayal of celebrities who represent a historical symbol, political or social or 

Scientifically .. and others who are associated with the Arab cultural heritage of a particular 

event at a certain time an impact on the Arab conscience This is through the plastic and 

metaphysical concepts associated with contemporary portraiture art that can contribute to the 

affirmation of cultural identity. The aim of the research mechanism is to clarify the entrances 

to the use of portraiture art to confirm the Arab cultural identity 

Therefore, research suggests that it is possible to develop a contemporary artistic approach 

that enriches creative thought in the expression of cultural identity through the art of 

portraiture 

The research also aims to 

- Studying and analyzing selections from the art of contemporary portraiture to identify the 

plastic and mural concepts that can contribute to the confirmation of cultural identity 

- The experience of self-study, which emphasizes the possibilities of the art of portraiture in 

emphasizing cultural identity as an input to the expression in contemporary painting 
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 السٌاحه مجال فً ذلك وتأثٌر الحرفً المنتج تسوٌق استراتٌجٌه

 شكلً فتحً سهام/ د

 جاهزه مبلبس صناعه استشاري- ونسٌج مبلبس دكتوراه

 الملخص:

 واألرٌا  القر  فً وةاص  العماله علً التؤثٌر فً السٌاحً الج   مقومات أهم احد  الٌدوٌ  والحر  الصناعات ُتعتبر

 فرم عن الحرفٌ ، والبحث للمنتجات السٌاحً والج   التعرٌ  فً والدولٌه المحلٌ  المعارف أهمٌ  على والتركٌ 

 مٌدان على والقاثمٌن الحر  ه ه فً المتةصصٌن والفنانٌن السٌاح  ةبراو بٌن الدورٌ  اللقاوات أهمٌ  مع جدٌد 

 حجم المجال، لتحدٌد ه ا فً م ترك  سٌاسات وتحدٌد الت اور بهد  والمسوقٌن نوالممولٌ الٌدوٌ  والحر  الصناعات

 من ٌمكن التً الج   القطاع، ووساثل ه ا ٌوفرها التً العمل وفرم الدةل حجم السوق، ودراس  واتجاهات المنافس 

 من الحر  ه ه وعرف اع وصن انتاج ٌتم التً والمراك  المعارف على لبلطبلع السٌاحٌ  الوفود  ٌارات ربط ةبللها

 واالبداع لبلبتكار جدٌد  ومجاالت الجود  عن الٌدوٌ ، والبحث األصول على الحفاه مع الم ترٌن بؤ واق قبلها، واالهتمام

 على العمل مع المنتجات فً بجود  للةروج للحرفٌٌن التنافسٌ  المسابقات ةبلل المقترحه، من والتصامٌم األفكار وتجرب 

 للمإسسات ةاصه ضروره االقتصادي الن اط اصبا وقدن الحرفٌ  المراك  فً العاملٌن الحرفٌٌن إهبلتم ورفع تدرٌ 

 كبٌره تنموٌه اهدا  لتحقٌق وسٌله السٌاحً التسوٌق اصبا حٌث السٌاحٌه

 فً اورهالمج الدول تطور و ٌاده النامٌه الدول فً السٌاحً بالتسوٌق االهتمام قله حٌث البحث م كله تؤتً هنا ومن- 

 توجد انه اال الحرفٌه  للصناعات صغٌره م روعات ان او سهوله فرغم التقلٌدٌه بالصناعات وعبلقتها السٌاحه مجال

 الم روعات ه ه منتجات لتسوٌق معوقات

 التسوٌق دور علً التؤكٌد وك لل الٌدوٌه للحر  االقتصادي النمو علً السٌاحً الن اط اهمٌه توضٌا الً البحث وٌهدؾ-

 السٌاحً التسوق ةبلل من الٌدوٌه المنتجات جوده الً ٌإدي مما السٌاحٌه الةدمات مبٌعات  ٌاده اجل من لسٌاحًا

 و ٌاده البطاله م كله معالجه حٌث من االقتصادي القطاع علً السٌاحً الن اط اثر اٌضاح الً البحث اهمٌه وترجع-

 دمج اهمٌه من التؤكد وك لل الحرفٌه الم ارٌع اقامه ةبلل من راالستثما ورفع السٌاحً التسوق من تتدفق التً االموال

 االقتصادٌه التنمٌه و السٌاحً الن اط

 وك لل التقلٌدٌه الصناعه وتطور السٌاحً التسوٌقً الم ٌج بٌن وتؤثٌر ارتباط عبلقه توجد بؤنه البحث نتائج جاثت وقد-

   ال راثٌه العملٌه لرواج لدٌه ما افضل انتاج فً المصنع رغبه ةبلل من المنتج جوده تحسٌن

  تحلٌلً وصفً البحث منهج-
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The strategy of marketing the artisan product and its impact in 

the field of tourism 

Dr/ seham shokly 
PhD Clothing and Textile 

Abstract: 
The industries and handicrafts are considered one of the most important tourist attractions in 

influencing workers, especially in villages and rural areas, and focusing on the importance of 

local and international exhibitions in the definition and  tourist attraction to  craft products, 

and the search for new opportunities, with the importance of periodic meetings between 

tourism experts and artists specialized in these crafts and those in the field of industries 

Craftsmen, financiers and marketers to consult and define common policies in this area, to 

determine the size of competition and market trends, And study the volume of income and 

employment opportunities provided by this sector, and the means of attraction, which can link 

the visits of tourist delegations to see the exhibitions and centers that are produced and 

manufacturing and display these crafts before, and attention to the tastes of buyers 

with  preserving manual asset, and the search for quality and new areas of innovation and 

creativity And the experience of ideas and designs proposed , through competitions 

competitive craftsmen to get quality in the products with  working to train and raise the 

qualifications of artisans working in craft centers, and economic activity has become a special 

necessity for tourism enterprises where it became tourism marketing  as mean and to achieve 

great developmental goals 

the problem of research come from the less   attention paid to marketing tourism in 

developing countries and the development of neighboring countries in the field of tourism and 

its related  to traditional industries, despite the easy establishment of small projects for craft 

industries, but there are obstacles to marketing the products of these projects 

The research aims to  clarify  the importance of tourism activity on the economic growth of 

handicrafts, as well as emphasizing the role of tourism marketing in order to increase the sales 

of tourism services leading to the quality of handicraft products through tourist marketing 

The importance of the research is to explain the impact of tourist activity on the economic 

sector in terms of dealing with the problem of unemployment and the money flowing from 

tourist shopping and raising investment through the establishment of craft projects as well as 

ensuring the importance of integrating tourism activity with economic development.  

The results of the research found that there is a correlation and impact between the tourist 

marketing mix and the development of the traditional industry as well as improving the 

quality of the product through the desire of the manufacturer to produce the best it has for the 

procurement process 
Research Methodology, Experimental  Analytical 
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الرانجولً  الزخرفة الوظٌفٌة والجمالٌة للبنطلون الجٌنز بتصمٌمات مستحدثة من وحدات

 الهندٌة

Functional and aesthetic decoration for trousers of jeans with innovative 

designs of unit Indian Rangoli 

 د/ سهام محمد فتحً عبد الؽنًم.

 جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلً -المدرس بقسم المبلبس والنسٌج 

s.fatehy@yahoo.com 

 الملخص 

مستوحاه من  ةار  الرانجولً الهندٌ  وتوهٌفها علً البنطلون الجٌن   ابتكار تصمٌمات  ةرفٌ ٌهد  البحث الً 

ا تملت عٌن  البحث على مجموع  من أعضاو هٌث   إلةفاو العٌو  الناتج  من كثر  استةدامه باستةدام التطرٌ  اآللً  

( 15جامع  حلوان وعددهم )التدرٌس المتةصصٌن فى مجالً المبلبس والنسٌج والفنون الجمٌل   بكلٌ  اإلقتصاد المن لى ب

من فثات عمرٌ  ( مستهلك  24و لل لتقٌٌم التصمٌمات المقترح  والمنف  ، وعٌن  ع واثٌ  من المستهلكات وعددهم )

 و لل بهد  التعر  على نراثهم تجاه التصمٌمات المقترح ، واعتمد البحث علً المنهج( عام 16-12تتراوح بٌن )

عند استةدام  ةرف   البحث علً أن التصمٌمات المقترح  حققت قٌم جمالٌ  ووهٌفٌ وأكدت نتاثج   الوصفً التطبٌقً

وكما حققت  ،الرنجولً الهندٌ  علً البنطلون الجٌن  للفتٌات إلةفاو بعف عٌو  البنطلون الناتج  من كثر  استةدامه

 قبوال من قبل المستهلكات التصمٌمات المقترح  

القاو الضوو علً الم ٌد من مصادر الرإي الفنٌ  فً مجال التصمٌم لباحث  محاول  ومن أهم التوصٌات التً توصى بها ا

ال ةرفً للنساو ، واجراو الم ٌد من الدراسات التً تربط بٌن فن تصمٌم اال ٌاو والتصمٌم ال ةرفً والموروثات 

 ال عبٌ  المةتلف  

 الكلمات المفتاحٌة :

 -" Rangoli"  الفن الرانجولً -"Automatic Embroidery "التطرٌ  اآللً -"Ornamentation " ال ةرف 

 "."Trousers البنطلون
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 النظرٌات ضوء فً الحضارات وحوار السلمً والتعاٌش واإلنتماء المواطنة قٌم تفعٌل

سانٌةالل  

 د/ سٌؾ بن راشد الجابري

االمارات العربٌة المتحدة–دبً  –الجامعة الكندٌة  –أستاذ جامعً   

 الملخص:

ؤتً ه ا المإتمر بنسةته الرابع  بثو  متمٌ  ورإٌ  ثاقب  لفهم الت اوج واإلنسجام بٌن التراث والهوٌ ، وبٌن األصال  ٌ

والمعاصر ، وبٌن ابداع الفكر وتجدٌد العطاو، ولتفعٌل ه ا الدور، ولتؤصٌل قٌم المواطن  واإلنتماو ضمن منهوم  التعاٌش 

رات القاثم  و عوبها من ةبلل النهرٌات اللسانٌ  التً تعتبر اللغ   كبلب مستقبلب السلمً، وبناو حوار مو ون بٌن الحضا

و اتاب قاثم  بنفسها، وتجعل األلفاه والكلمات وعاو ألفكار األمم وال عو ، وقال  للمعانً المستقر  فً وجدان الناس، 

الجمعٌ  العربٌ  للنهوف به الى المستو   والتً تنسجم مع الفطر  اإلنسانٌ ، وتلتقً فً مفهومها الواسع، وال ي تسعى

الثقافً للمجتمعات بكل مورثاتها الحضارٌ   والبحث ٌقع فً المحور الثانً ) التراث وهوٌ  اإلنتماو( والتؤمل فٌه وجدت 

 نفعٌ  الاننً ٌمكننً التؤكٌد فً بحثً على العلوم 

التً سو  تكون من ةبلل تمهٌد ٌتضمن  مولٌ  والتعاٌش السلمً وحوار الحضارات فً ضوو النهرٌات اللسانٌ ، و

 البحث، والمتطلبات التً ٌج  دراستها للتؤكٌد على الحلول للم كل :

 مفهوم القٌم الوطنٌ  واألنتماو  المطلب األول:-

 المجتمع وفن التعاٌش السلمً  المطلب الثانً:-

 حوار الحضارات وأثره فً األنتماو والتعاٌش  المطلب الثالث:-

ةبلل الدراس  سو  نةرج برإٌ  متكامل  حول التراث وهوٌته وانتماإه والعبلق  التبادلب  بٌنهما، والتً تتحدد من ومن 

ةبلل أهدا  الفرد التً رسمها، فتصبا غاٌته  ات صل  وثٌق  بهوٌته، وتصبا هوٌته طابعاب على  ةصٌته وسلوكه 

منحه االستقبللٌ ؛ فبل ٌكون تبعاب لغٌره، وال ٌتؤثر بمواق  وسمته، فبن الهوٌ  تإثر ك لل فً تحدٌد سمات  ةصٌته وت

اآلةرٌن، وال ٌنجر  نحو أي تٌار معاكس؛ ألنه  و مبادة وثوابت تحددها ه ه الهوٌ  التً ارتضاها لنفسه،  وهك ا هو 

ال عور بالتمٌ ؛ ألن له  الحال بالنسب  للمجتمع فهوٌته تمنحه ال عور باالستقرار؛ ألنه ٌ عر باعت ا ه به ه الهوٌ ، وتمنحه

هوٌ  ةاص  تستوع  كل مناحً حٌاته وتارٌةه وقناعاته وسلوكه لتفعٌل مناط الفهم السلٌم لقٌم المواطن  واالنتماو 

 والتعاٌش السلمً وحوار الحضارات فً وجوه النهرٌات اللسانٌ  

 ت والبحث توصل الى نتاثج وتوصٌات هام  للتؤكٌد على اإلنتماو وحوار الحضارا
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Activating the values of citizenship, belonging, peaceful 

coexistence and dialogue of civilizations in the light of linguistic 

theories 

Dr/ Saif bin Rashid Al Jabri 

 

Summary: 

This Conference comes in its fourth edition with a distinguished program and an insight into 

the understanding of mating and harmony between heritage and identity, between originality 

and modernity, and between the creativity of thought and the renewal of the tender, and to 

activate this role, and to consolidate the values of citizenship and belonging within the system 

of peaceful cohabitation and build a balanced dialogue between existing civilizations and their 

peoples through linguistic theories Which is a language independent and self-contained form, 

and makes words and words a container for the ideas of nations and peoples, and a mold of 

meanings that are stable in the conscience of people, and that are consistent with human 

instinct, and meet in the broad concept, Li cultural level of communities with all their 

complete civilization. The research is located in the second axis (heritage and identity of 

belonging) and reflection in it I found that I can confirm in my research on utilitarian 

sciences. 

Peaceful co-existence and the dialogue of civilizations in the light of linguistic theories, which 

will be through a prelude that includes the comprehensive research, and the requirements that 

must be studied to emphasize solutions to the problem: 

- The first requirement: the concept of national values and belonging. 

- The second demand: society and the art of peaceful coexistence. 

- Third demand: the dialogue of civilizations and its impact on development and coexistence. 

Through the study, we will come out with an integrated vision of the heritage, identity, 

identity and interrelationships between them, which are determined by the goals of the 

individual that he has drawn. His identity becomes closely related to his identity and his 

identity becomes a character, behavior and character. Identity also influences his character 

traits and gives him autonomy; Because it has principles and constants determined by this 

identity, which he has chosen for himself, and so is the case for society, his identity gives him 

a sense of stability; because he feels pride in this identity, and gives him a sense of 

excellence; because his identification In particular to accommodate all aspects of his life, 

history, convictions and behavior to activate the proper understanding of the values of 

citizenship, belonging, peaceful coexistence and the dialogue of civilizations in the face of 

linguistic theories. 

And the research reached important conclusions and recommendations to emphasize the 

affiliation and dialogue of civilizations. 
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 م 19 - 18هـ /  13- 12 علً مصاحؾ متمٌزة من القرنٌن مذهبو المصاحؾ وتوقٌعاتهم

 شادٌة الدسوقً عبد العزٌز كشك /د.أ

 بكلٌة االثار جامعة القاهرة رئٌس قسم اآلثار االسبلمٌة السابق

 الملخص:

ت هٌ  المصاح  ال رٌف  التً كان لها أكبر االثر فً ٌ غل فن الت هٌ  المرتب  األولً بٌن الفنون التركٌ  العثمانٌ  ومنها 

 ةرف  الفنون األةر  التً استمدت منها عناصرها ال ةرفٌ  ، وقد تجلت براع  الفنان المسلم فً العناٌ  بت هٌ  

 و ةرف  المصح  ال رٌ  باعتباره الكتا  المقدس المن ل من هللا سبحانه وتعالً  

ن فن الت هٌ  وتوقٌعات الم هبٌن لم ٌحه بالدراس  الكافٌ  علً الرغم من وجود ثرو  وقع اةتٌاري علً ه ا الموضوع أل

هاثل  من المصاح  طوال العصر اإلسبلمً ب كل عام والعصر العثمانً ب كل ةام والتً لها قٌمتها الفنٌ  واألثرٌ  

 محفوه  فً  تً المتاح  المصرٌ  والعالمٌ  والمجموعات الةاص   

الدراس  القاو الضوو علً أسماو الم هبٌن وتنهٌماتهم ومدي ما أسهموا به فً ه ا المجال من ةبلل  والهد  من ه ه

 توقٌعاتهم بالصفحات الةتامٌ  ،وأٌضا التعر  علً أسالٌبهم الفنٌ  فً مجال الت هٌ   

ً قامت علٌها الفنون وا دهر فن الت هٌ  من ةبلل االهتمام ب ةرف  المصح  ال رٌ  ال ي ٌعد من األسس العربٌ  الت

اإلسبلمٌ   وأحد الج ور األساسٌ  التً تفرع منها الفن االسبلمً فضبل عن المسجد كما كان له أكبر األثر فً تجوٌد الةط 

 العربً ، وتقدم من ةبلله فن تجلٌد الكتا  اٌضا  

ن قاموا بت هٌبها ، وكان لكل منهم وقمت باةتٌار نما ج من المصاح  ال رٌف  تمٌ ت بتوقٌعات تبٌن أسماو الفنانٌن ال ٌ

أسلو  فنً متمٌ  ٌةتل  عن اآلةر من ناحٌ  أسالٌ  الت هٌ  واأللوان المستةدم  وأٌضا مواضع الت هٌ  والعناصر 

 ال ةرفٌ  المتباٌن   

ٌعاتهم من والتعر  علً هإالو الم هبٌن ٌعتبر اضاف  جدٌد  للم هبٌن فً العصر العثمانً حٌث لن ٌسبق اإل ار  الً توق

 بعٌد او قرٌ  ألنها سجلت فً أماكن غٌر واضح  فً بعف المصاح   
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 األمثال الشعبٌة العربٌة كوسائط للتعبٌر الفنً للفنان العربً المعاصر

 شوقً عزت الباحث/

 .، و باحث فً مجال الفن التشكٌلًفنان تشكٌلً، مصور، حر

 ملخص البحث

ةٌالٌ  مبدع  و معبر  عن المعرف  و الحكم  و وص  األةبلق و التجار  تعطً األمثال ال عبٌ  العربٌ  صور  

اإلنسانٌ  عبر التارٌخ، و هً تمتد فتر   منٌ  عمٌق  فً ثقافتنا العربٌ ، حٌث تنتقل من جٌل الى جٌل و من  من الى  من 

 حتى عصرنا الحدٌث، مما أسفر  لل عن تراث انسانً و اجتماعً  اةر   

دأت األمثال ال عبٌ ، و لكنها ببل  ل ن ؤت قبل ههور اإلسبلم و بقٌ  األدٌان السماوٌ ، و لقد أ ٌر لٌس معرو  متى ب

" ، كما  تم وص  أحد األمثل  فً الكتا   ضرب لكم مثبل من أنفسكم: "  28الٌها فً القرنن الكرٌم فً سور  الروم، نٌ  

اٍم َكثٌَِرةٍ " ِاْرِم ُخْبَزَك َعلَى وَ :  -11سفر الجامع   -المقدس ٌَّ َك َتِجُدهُ َبْعَد أَ اِه َفإِنَّ ٌَ "، و ٌقابله المثل ال عبً المصري  ْجِه اْلِم

ال هٌر " اعمل ةٌر و ارمٌه فً البحر"  مما ٌدل  لل على امت اج األمثال ال عبٌ  بالعقاثد الدٌنٌ   و ا ا قارنا األمثال 

ها غالبا ما تعبر عن رإ  م ترك ، األرجا انها قد انتقلت عن ال عبٌ  العربٌ  فً لغات و ثقافات أةر  نجد أن جمٌع

 طرٌق تؤثر و تؤثٌر الحضارات بعضها ببعف، أو ربما ن ؤت ب كل منفصل، أو قد ٌكون لها نفس المصادر و اإلٌحاوات 

لكترونٌ  و مواقع بما أن عصرنا الحدٌث ٌتمٌ  بالتؤثر و التؤثٌر السرٌع ةبلل نقل المعرف  السرٌع عن طرٌق المواقع اإلو

التواصل اإلجتماعً، فقد الحهنا فً عصرنا الحالً ا دٌاد تؤثر الفنون العربٌ  و اإلسبلمٌ  بالفنون الغربٌ  داةل 

ؤثر أكثر الفنانٌن الت كٌلٌٌن المعاصرٌن بفنون الغر ، و تبعوا مناهج تعالٌم الفنون الغربٌ ، مجتمعاتنا العربٌ ، حٌث ت

 ه الفنون فً معاهد و كلٌات الفنون فً ببلدنا العربٌ ، حٌث أسفر  لل عن ابتعاد أكثر الفنانٌن أٌضا ٌتعلمون تارٌخ ه

الت كٌلٌٌن عن تراث ثقافتنا العربٌ  و تارٌةنا العربً، و بالتالً تسب   لل فً ابتعاد جمهور الفنانٌن عنه، مما ٌنبؤ بة ٌ  

تج عنه صعوب  تحدٌد معالم الهوٌ  العربٌ  و اإلسبلمٌ   مما دفعنا من تؤثٌر الفنون الغربٌ  على تراثنا العربً، حٌث ٌن

اٌجاد أهمٌ  ه ا البحث فً القاو الضوو على أحد معالم تراثنا العربً، وهو األمثال ال عبٌ  العربٌ  كبحٌاو لتراثنا العربً 

 و كمصدر ٌستوحً منه الفنان العربً عناصره الت كٌلٌ  ووساثط للتعبٌر الفنً 

 ت الصعوبات التً واجهتنا فً ه ا البحث: و كان

صعوب  اإللمام بجمٌع األمثال ال عبٌ  العربٌ  و تصنٌفها و مقارنتها بسب  امتدادها فً مساح   منٌ  كبٌر  و  اوال:

 تنوعها من منطق  الى أةر  وعدم وجود مراجع كامل  لها اال قلٌبل، مما تسب  صعوب  فً أن تكون فً متناول ٌد الفنان 

 ثانٌا : اقتصار أكثر التعبٌر الت كٌلً المستوحً من األمثال ال عبٌ  على فنانٌن  عبٌٌن و تلقاثٌٌن، أكثرهم مجهولٌن 

توصٌاتنا هً توضٌا و ابرا  القٌم  الجمالٌ  لؤلمثال ال عبٌ   كبل و مضمونا و اعاد  اةراجها ببسلو  ت كٌلً باستةدام 

 تقنٌات فنٌ  ت كٌلٌ  معاصر   
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Arabic folk proverbs as elements for the artistic expression of the 

contemporary Arab artist 

Researcher/ Shawky Ezzat 

Painter 

Research summary: 

Arabic folk proverbs have given a wonderful image of knowledge, wisdom, description of 

ethics, and human experiences throughout history. It extends a deep period of time in the Arab 

culture. The proverbs have been passed on from generation to generation and from time to 

time until our modern times, amounting to a rich human and social heritage. 

It is not known when the folk proverbs began, but they undoubtedly emerged before the 

advent of Islam and the other religions. Proverbs appeared in the Holy Quran in Surah Al-

Rum, verse 28: "You have been struck by a proverb of yourselves". Explanations for a 

proverb can also be found in the Bible - Safar Elgamaa - 11: " Put your bread on the water 

you find it after many days," which has a semantic resemblance with a famous Egyptian folk 

proverb: "Do good and throw it into the sea." This indicates the mixing of popular proverbs 

with religious doctrines. If we compare the Arabic folk proverbs with those in other languages 

and cultures, they all often reflect common visions, which may have been passed on by the 

influence of civilizations on each other, or may have originated separately, or may have the 

same sources and connotations. 

As our modern era is characterized by the rapid impact of the rapid transfer of knowledge 

through websites and social networking sites. We have found in our time the increasing 

influence of Arab and Islamic arts by Western art within our Arab societies. The most 

contemporary Arab artists are influenced by the Western art. They also followed the curricula 

of the Western arts. They learn the history of these arts in institutes and colleges of arts in our 

Arab countries, which has resulted in the departure of most artists from the heritage of our 

Arab culture and our Arab history. What informs the influence of Western Fear of the arts on 

the Arab heritage has also resulted in the difficulty of identifying the Arab identity and 

Islamic landmarks. That leads us to find the importance of this research in shedding light on 

one of the features of our Arab heritage—the Arab folk proverbs. They can be seen as a 

revival of our Arab heritage and as a source of inspiration for Arab artists as elements and 

artistic means of artistic expression 

We have found some difficulties in this research: 

1st : the difficulty to find all the Arab folk proverbs and their classification and comparison 

because of their extension in a large time zone, the diversity of the region to the other, and the 

scarcity of references, making it difficult to be within the reach of the artist. 

2nd: The most popular expression inspired by folk proverbs is limited to folk artists, most of 

whom are unknown. 

Our recommendations are to clarify and highlight the aesthetic value of popular expressions in 

form and meaning and to reproduce them in a different kind of style of fine art using modern 

artistic techniques. 
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 مدي تأثٌر التطور الرقمً للتصمٌم البارامتري علً تصمٌم الوحدات المعمارٌة الخزفٌة

 م.م/ شٌرٌن السعٌد السٌد العرنوس

جامعة حلوان -مدرس مساعد بقسم الخزؾ كلٌة الفنون التطبٌقٌة   

 الملخص:

و التواصل بٌن التصمٌم وفر بناتأحد الموضوعات البحثٌ  التً   Parametric designٌعتبر التصمٌم البارامٌتري

استةدام التصمٌم البارامتري كؤحد نواتج التكنولوجٌا الرقمٌ  فً تطوٌر منهوم  تصمٌم الة   واإلنتاج ونحن هنا بصدد 

 عبر االستفاد  من التقنٌات الرقمٌ  الحدٌث  القام  نمو ج بارامتري لوحدات معمارٌ  ة فٌ  المعماري 

 تطوع التً الجدٌد  األفكار العدٌد من ههرت ، رٌاضٌاب  الطبولوجٌ  والكتل  كالاأل تحلٌل السهل من أصبا أن وبعد

داثما وأبداب سٌهل المصممٌن فً حال  من  أفكار تصمٌم  فرٌد  و تكوٌن علً لتساعد Nurbs منتهم  الغٌر األسطا

 Generativeٌ  البحث الداثم وال غ  الى استك ا  أ كال وهٌثات جدٌد  باستةدام الةوار مٌات التولٌد

Algorithm   

انه من المفهوم ان بناو العمار  الحر  عبر العصور كان مكلفا نوعا ما و كان ٌتم عملها لغرف ان او البناٌات األٌقونٌ  

الممٌ   و قد ههرت الحاج  القوٌ  الً تبنً منهجٌ  و أدا  تصمٌم تجعل من تصمٌم و بناو ه ا النوع من المبانً  ات 

 دور أهمٌ  توضٌا ةبلل ومن ر  الفرٌد  و تعدٌل ه ه المبانً أمرا سلسا و موفرا للوقت و الجهد المب ولاأل كال الح

 اإلنتاج عملٌ  الً استمر بل ، التصمٌمٌ  العملٌ  عند ٌتوق  لم الدور ه ا فبن ، التصمٌم عملٌ  علً المعلومات تكنولوجٌا

 الرقمً  والتصنٌع

 مشكلة البحث :

 تطور التكنولوجً علً منهج  التصمٌم البارامتري و مردود  لل فً تصمٌم و انتاج الوحدات الة فٌ  ما مدي تؤثٌر ال

 المعمارٌ ؟

 اهمٌة البحث: 

محاول  وضع منهوم  لتطوٌر التصمٌم المعماري الة فً ب كل أكثر مرون  وأكثر تطوراب بعٌداب عن محددات تصمٌم و 

 انتاج الة   التقلٌدٌ   

 : منهج البحث

 نهج تحلٌلً لدراس  مدي تؤثٌر التكنولوجٌا الرقمٌ  علً منهج التصمٌم البارامتري م 

       منهج تجرٌبً من ةبلل محاول  وضع تصور لتصمٌم وانتاج وحدات معمارٌ  ة فٌ  باستةدام منهج التصمٌم

 البارامتري 

 نتائج البحث:

 نتاجها و تصنٌعها كنتٌج  طبٌعٌ  لتطور التكنولوجٌا ٌعد الة   مثله مثل باقً الةامات التً تؤثرث كثٌرا فً طرق ا

 الرقمٌ  

  ٌفتا أفاق جدٌد  و تصورات مةتلف  الستةدامات الة   فً المفردات المعمارٌ  سواو الداةلٌ  أو الةارج 
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 تحسٌن األداء الوظٌفً ألقمشة فوط المطابخ باستخدام خامة المودال

 م.د/ شٌماء اسماعٌل اسماعٌل محمد عامر

 جامعة حلوان -قسم الؽزل والنسٌج والترٌكو -درس فنون تطبٌقٌة م

 ملخص البحث 

أقم   الفوط أكثر  ٌوعا فً االستةدامات المن لٌ  ، كما تستةدم فً أماكن أةر  مثل الفنادق وحمامات السباح    

عات تبعا لبلستةدامات وهً فوط ومبلبس االحرام ، وٌعتبر انتاجها محلٌا من أهم التنمٌ  االقتصادٌ  ، وتنقسم الى مجمو

     الحمام  وفوط األٌدي و فوط الوجه وفوط البحر وفوط المطابخ  وفوط تجفٌ  الصحون وفوط تجفٌ  ال جاج  

فمن المتطلبات األساسٌ  التً ٌج  أن تتمٌ  بها الفوط هً االمتصام ونعوم  الملبس واالحتكال و تحمل اجهادات   

الجفا  وةف  الو ن ومن الم اكل التً تواجهنا فً االستةدام هً )  ٌاد  الو ن بعد  الغسٌل وثبات اللون وسرع 

 امتصام الماو و تحتاج الى وقت طوٌل حتى تج ( 

تتص  ةام  المودال بةوام متعدده فهً الةامه المناسب  المتصام الماو والجفا  بسرعه لتكون مرٌح  عند    

، وقوٌ  جدا عندما تكون رطب  أو جاف   وةفٌ  الو ن وٌحتفه بملمسه الناعم بعد  االستةدام ، وتمتا  بانها لٌن  ومرٌح 

 الغسٌل المتكرر واللمعان ، و لها نفا ٌ  عالٌ  للهواو وعند مقارنته بالقطن معدل  نمو البكتٌرٌا أقل   

او  أداو ه ه االقم   من حٌث ٌ داد اهتمام فً االستةدام فً االونه االةٌره ، مما ٌملً علٌنا ضرور  تطوٌر ورفع كف  

 اسةدام أنس  الةلطات وأنس  تركٌ  بناثً و لل للوصول بها الى أعلى مستوٌات الجوده التً تحقق فاعلٌتها   

ٌهد  البحث تحسٌن األداو الوهٌفٌ  القم   فوط المطابخ باستةدام ةام  المودال و لل من ةبلل الوصول الى أفضل   

لط لةام  المودال ، وقد تم انتاج ع ر عٌنات بتركٌبٌن نسجٌٌن الهانٌكوم وال بٌك  التقلٌدٌ  تركٌ  نسجً وأفضل نسب  ة

% قطن : 75% قطن ،  144، بةمس نس  ةلط على حس  عدد الحدفات المودال بالنسب  للقطن على النحو التالً )

استةدام نمر  المودال % مودال(، وتم 144% مودال، 75%  قطن : 25% مودال، 54% قطن :  54% مودال، 25

، واجرٌت االةتبارات المةتلف  على االقم   المنتج  قٌاس نفا ٌ  هواو واةتبار السمل والو ن المتر المربع  34/1نمر  

م العٌنات حققت النتاثج وقو   د واالستطال  والصبلب  فً اتجاهٌن السداو واللحمات وامتصام الرطوب  ، ومعه

  المطلوب 

 فوط المطبخ  –ال بٌك  التقلٌدٌ   -الهانٌكوم  –نس  ةلط –: مودال  ٌةالكلمات المفتاح
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Improving Functional Performance of Kitchens Towels by using 

Modal fibers 

Assist. Dr/ Shaimaa Ismail Ismail Mohamed Amer 

Lecturer in Spinning, Weaving and Knitting Department - Faculty of Applied Arts - 

Helwan University 

ABSTRACT 

  Towel fabrics are more common in household use, and are used in other places such as 

hotels, swimming pools and Ihram clothes. Their production is considered one of the most 

important economic development, and it is divided into groups according to the uses such as 

bath towels, hand towels, face towels, sea towels, kitchen towels, Dish Towels and Glass 

Cloth. 

One of the basic requirements that must be characterized by the towels are absorption, 

softness of clothing , friction , withstand the stresses of the laundry , stability of color , speed 

of drought , light weight and the problems used are  (overweight after absorption of water and 

need a long time to dry). 

Modal fiber is very suitable for water absorption and dehydration quickly to be comfortable in 

use, and is characterized as soft , comfortable, very strong when it is wet or dry , light weight , 

retain the soft touch after repeated washing , luster,  has high permeability to the air ,and 

when compared to cotton growth rate of bacteria Less . 

Increasing interest in the use of the latter, And improve the efficiency of the performance of 

these fabrics in use of the most blended ratios, textile structures, in order to reach them to the 

highest levels of quality that achieve their effectiveness. 

The aim of the Study is improving functional performance of kitchens towels by using modal 

fibers by reaching the best structure, the blended ratios of Modal. The production ten samples 

with two textile structures (Honeycomb and Mock Leon woven), and five blended ratios (All 

weft cotton , 3 weft cotton :1 weft Modal,  1 weft cotton :1 weft Modal , 1 weft cotton :3 weft 

Modal , All weft Modal ), and used Modal  count 30/1  , The different tests were carried out 

on the fabrics producing air permeability , thickness test, weight , tensile strength, elongation 

and Stiffness in both directions, shrinkage in the width of the woven  and Moisture 

absorption, and most of the samples have achieved the required results. 

Keywords: Modal - blended ratios - Honeycomb – Mock Leon woven - kitchen towels 
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 تقنٌة النانو وأثرها علً منتج األثاث

Nanotechnology effects on furniture product  

 مهران شحاتة الستار عبد شٌماء /د.م

 مصر – حلوان جامعة – التربٌة كلٌة - مدرس

shimaashehata@hotmail.com 

 ملخص البحث: 

، حٌخث دةلخت تلخل التقنٌخ  تقنٌخ  المخواد المتناهٌخ  الصخغر ٌعتبر العالم أجمع أننخا نعخٌش اآلن فخً عصخر النخانو تكنولخوجً / 

 ستعملها حالٌاب الجدٌد  فً جمٌع مجاالت العلم وتطبٌقاته وتسببت فً التطور السرٌع المدهش لآلالت واألجه   التً ن

بالتعامخل والختحكم فخً المخاد  عنخد مقٌخاس متنخاهً الصخغر ٌبلخغ واحخداب  Nano)تهتم العلوم والتقنٌات المتناهٌ  فً الصغر )

على بلٌون من الوحدات، فمقٌاس النانومتر هو واحد على بلٌون من المتر ، أو واحد على ملٌون من الملٌمتر، أو واحد من 

 الملٌار من المتر 

عمخا كانخت علٌخه فخً  ةخوام مٌكانٌكٌخ ، كٌمٌاثٌخ ، الكترونٌخ  وكهرباثٌخ     (د مقٌاس النانو تتغٌخر ةخوام المخاد  كلٌخاب )عن

حالتها العادٌ    كما ٌمكن اعاد  ترتٌ  ال رات التً تتكون منها المواد لت كٌل مواد أةري معروف  أو مواد لم ُتر من قبخل، 

  .كبٌر حد الى منها الناتج تغٌر كلما لماد ل ال ري الترتٌ  تغٌر كلما أنه حٌث

وبتحسٌن ةوام المواد أو اكسابها ةوام ووهاث  غٌر عادٌ  ؛ تقدم النانو تكنولوجً مساحات ضخةم  ٌمكخن اسختغبللها 

سخٌتناوله هخ ا البحخث الخ ي سخنحاول مخن ةبللخه التطخرق الخى أهخم هخ ه التطبٌقخات فخً وتطبٌقها فً قطاع األثاث ، وهخ ا مخا 

 الحالً فً مجال األثاث   عصرنا

النانو تكنولوجً ، تكنولوجٌا الصغاثر ، تقنٌ  المواد المتناهٌ  الصخغر ، التكنولوجٌخا المجهرٌخ  الدقٌقخ  ،   كلمات مفتاحٌه :

 تكنولوجٌا المنمنمات ، تكنولوجٌا الجٌل الةامس 

Abstract 

The whole world considers that we are now living in the nanotechnology century, where the 

new technology has entered all fields of science and its applications and caused the amazing 

rapid development of the machines and devices we currently use. 

Nanoscience and nanotechnology are concerned with handling and controlling materials at a 

nanometer, One nanometer is a billionth of a meter, one millionth of a millimeter, or10
-9

 of a 

meter . 

At the nanoscale , the properties of the substance (mechanical, chemical, electronic, electrical, 

etc.) are much different than they were in their normal state. The atoms of the substance can 

be rearranged to form other known substances or materials that have not been seen before, as 

the atomic arrangement changes as the material changes largely. 

By improving the properties of materials or by imparting unusual properties and functions; 

Nanotechnology offers huge areas that can be exploited and applied in the furniture sector.  

This research explains the most important applications of Nanotechnology in the field of 

furniture in our time. 

Key words: Nanotechnology -Nanomaterials -Nanoscience - Fifth Generation technology. 
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 العمارة الرقمٌة وأثرها على التعلٌم الهندسً المعماري
Digital architecture and its impact on architectural engineering education 

 شٌماء عبد المجٌد عبد المجٌد إبراهٌم/ دم.
  معهد الجزٌرة العالً للهندسة والتكنولوجٌة –الهندسة المعمارٌة  مدرس

 الملخــص:

فً الواقع أن العالم ٌ هد ٌومٌا اكت خافات وتطخورات حدٌثخ  فخً الحاسخو  واالتصخاالت والتكنولوجٌخا، انقلبخت نتٌجتهخا الخى 

لعلوم او فً ههور علخوم أةخر  جدٌخد ، صناعات، ثم ههرت مفاهٌم علمٌ  جدٌد ، ادت الى احداث تغٌٌر ج ري فً ه ه ا

وال تتمٌ  كل ه ه التطورات بكونها تسٌر فً ةطا متسارع  محدث  تغٌرات كمٌ  ونوعٌ  وحس ، بل اصبحت ت خكل نخوا  

 لمولد عصر جدٌد 

هندسخً وتعتبر الثور  الناتج  عن تطور الحاسو  واالتصاالت وثور  المعلومات من اقو  العوامل المإثر  علخى التعلخٌم ال

ب كل عخام والتعلخٌم المعمخاري والممارسخ  المهنٌخ  ب خكل ةخام، ا  انهخا عملخت وتعمخل علخى احخداث تغٌٌخرات ج رٌخ  فخً 

مفهخخوم العمخخار   اتخخه، فبعخخد ان كخخان ٌنهخخر الخخى العمخخار  علخخى انهخخا تةصخخم غٌخخر تقنخخً أصخخبحت اآلن تةصصخخا ٌنخخ ع الخخى 

 اوج هندس  العمخار  مخع التكنولوجٌخا توجهخات معمارٌخ  لخم تكخن استةدام التكنولوجٌا ب كل مبا ر واساسً، وقد نتج عن ت

 لتعر  من قبل ساهمت على رفع مستو  هندس  العمار  والبٌث  المبنٌ  واالرتقاو بوعً المجتمع المحلً تدرٌجٌا  

تقنٌخ  الحقٌقخ  وتههر ه ه الورق  البحثٌ  التاثٌرات القوٌ  الناتج  عن تطخورات: الحاسخو ، البرمجٌخات، االنترنخت، وكخ لل 

االفتراضٌ  واالنعكاسات التً احدثت على التعلٌم الهندسً المعماري، وعلى ه ا ههر أنواع جدٌد  من المراسم المعمارٌخ  

وٌعد مإ را قوٌا  ل وال المرسم المعماري التقلٌدي، مما ٌستدعً اعاد  النهر فً بنٌ  وتركٌب  المرسخم المعمخاري الحخالً 

 حٌث ٌصبا متما ٌا مع التطورات التكنولوجٌ  الحدٌث    ) التقلٌدي ( وتطور  ب

 تكنولوجٌا البناو –الثور  الرقمٌ   –التوجهات الفكرٌ   –العمار  ال كٌ   –الحداث  الجدٌد    الكلمات المفتاحٌة:

Abstract: 

In fact, the world is witnessing daily discoveries and developments in modern computer, 

communications and technology, the result turned into the industries, and then emerged new 

scientific concepts, which led to a radical change in these sciences or the emergence of new 

science, and not all these developments are moving in a fast pace Not only in quantitative and 

qualitative changes, but also as the nucleus of the birth of a new era.  

The revolution resulting from the development of computer and communications and the 

information revolution is one of the most influential factors in engineering education in 

general, architectural education and professional practice in particular, as it has worked to 

make radical changes in the concept of architecture itself. It is now a specialization that tends 

to use technology directly and fundamentally. The combination of architecture and 

technology has resulted in architectural trends that were not previously known to have 

contributed to the upgrading of architectural architecture and the built environment and to 

gradually improve the awareness of the community. 

This paper presents the strong effects of developments in computer, software, the Internet, 

virtual reality technology and the implications of architectural engineering. New types of 

architecture have emerged as a powerful indicator of the demise of the traditional architectural 

architecture. And the structure of the current (traditional) architecture and its development so 

that it is in line with modern technological developments.  
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-1370األحادٌث النبوٌة والحكم والكتابات المقتبسة من القرآن على العمائر التٌمورٌة)

 م(1501

 شٌماء محمد عبد الرافع شرؾ الدٌند/ 

 جامعة عٌن شمس -اإلسبلمٌة دكتوراه االثار 

 الملخص:

لةارج و الداةل والقبا  نجا التٌمورٌون ب كل عام فً استةدام الفسٌفساو والببلطات الة فٌ  فً  ةرف  المبانً من ا 

ومناطق االنتقال و كو ات وبطون العقود والحناٌا والدةبلت فً الجدران والمحارٌ  وبعف المنابر وتراكٌ  القبور، 

حتى ٌصع  العثور على عمار  أو من ؤ  تةلو من الببلطات أو الفسٌفساو الة فٌ ، وقد  ةرفت ب تى أنواع ال ةار ، 

 لتً احتلت مكان  بار  ، حٌث   ةرفت جمٌع المبانً به ه الكتابات ومنها ال ةرف  الكتابٌ  ا

حٌث ٌتضا أن منها الكتابات غٌر القرننٌ ، من أحادٌث نبوٌ   رٌف ، وٌهد  البحث الى القاو الضوو على ه ه   -     

ما هو مقتبس من  أحادٌث صحٌح  وأةر  ضعٌف ، وأٌضا هنال ما هو ٌنس  لؤلقوال المؤثور  ولٌس حدٌث نبوي، ومنها 

نٌات قرننٌ ، وبعضها أحادٌث وكتابات  ٌعٌ  تتناس  مع ههور الم هبى ال ٌعً فً نهاٌ  الدول  التٌمورٌ  والقٌام 

وكانت  بالتروٌج له ا الم ه  من ةبلل ه ه الكتابات، ك لل تحلٌل لبعف الحكم واأل عار التً وردت على ه ه المبانً،

فً اٌران، وسرعان ما أصبحت األحادٌث أكثر  ٌوعاب فً  ةرف  المساجد وما بها من تح   البداٌ  األولى لكتابات الحكم

تتناس  مع طبٌع  المن ؤه سواو كانت مسجد أو  وأضٌفت الٌها أقوال اإلمام علً بن أبً طال  وبعف الحكم واألمثال،التً

 ات على العماثر قصر أو مقبر ، وأٌضا عرف الطرٌق  ال ةرفٌ  التً استةدمت فً ه ه الكتاب

وقد نجا الفنان فً الم ج بٌن األحادٌث النبوٌ  واآلٌات القرننٌ  واستةدمهم جنبا الى جن  فً  ةرف  العماثر التً كانت 

وجدٌر بال كر أن الفنان استةدم الببلطات الة فٌ ، فً تنفٌ  النقوش الكتابٌ  السابق  كرها على  تغطً بالببلطات الة فٌ  

دم أكثر من درج  لونٌ  فً تنفٌ ها، وغالباب ما كان ٌستةدم لونٌن مةتلفٌن، والتً ٌغل  علٌها درج  لون العماثر، واستة

فاتح  كاألبٌف واألةضر واألصفر، بٌنما ٌنف  الفنان األرضٌ  باللون الداكن وال ي غالبا ما ٌكون أ رق، و لل لتكون 

 .لً منها الى جان  الغرف المتعلق بمضمونهاالكتابات أكثر وضوحاب، ومن ثم فبنها تإدي الغرف الجما
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The Prophetic Hadiths and Rulings and the Quoted Texts from 

the Qur'an on the Timorese Temples (1370-1501) 

Dr/ Shaima Mohammed Abdel-Rafea Sharaf El-Din 

Doctor of Islamic Archeology - Ain Shams University 

Abstract: 

 The Timurians have generally succeeded in using mosaics and ceramic tiles in the decoration 

of buildings from the outside, inside, domes, transition areas, kohls, dents, chimneys, walls, 

niches, tombs and tomb structures, so that it is difficult to find a building or a building 

without tiles or ceramic mosaics. The types of decorations, including the decoration of the 

writing, which occupies a prominent place, where all buildings decorated with these writings. 

 The research aims at shedding light on these non-Qur'anic writings, from honest prophetic 

narratives, where it is clear that some of them are valid and weak ones, and there is also what 

is attributed to the words of the Prophet and not a prophetic hadeeth, including what is quoted 

from Quranic verses. With the emergence of the Shiite sect at the end of the Timorese state 

and the promotion of this doctrine through these writings, as well as an analysis of some of 

the ruling and the poems received on these buildings, and was the first start of the writings of 

government in Iran, and soon became more common in the decoration of mosques and their 

antiques and was added The words of the mother M. Ali bin Abi Talib and some judgment 

and proverbs that are commensurate with the nature of the facility, whether a mosque or a 

palace or a cemetery, and also display the decorative method used in these writings on the 

buildings. 

The artist succeeded in mixing the Prophet's Hadiths with the Quranic verses and using them 

side by side in the decoration of the buildings that were covered with ceramic tiles. It is worth 

mentioning that the artist used ceramic tiles, in the implementation of the inscriptions 

mentioned above on the buildings, and used more than the degree of color in the 

implementation, and often used two different colors, which are predominantly light color such 

as white, green and yellow, while the artist performs the ground dark and often Which is blue, 

so that the writings are more clear, and thus they perform the aesthetic purpose of them as 

well as the purpose related to their content. 
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 المشروعات الصؽٌرة كنموذج لتنمٌةجراجوس القٌم الجمالٌة فى خزؾ 

Aesthetic values in the studio ceramics of Garagus as a model for Small 

Projects development 

 أ.م.د/ ضٌاء الدٌن عبدالداٌم عمر داود

 قسم الخزؾ –عة حلوان جام -كلٌة الفنون التطبٌقبة 

 :البحث ملخص

من التجار  الهام  والمإثر  فى ة   االستدٌو، وكنمو ج ناجا للم روعات متنهٌ   جراجوس تعد تجرب  ة  

االسبلمى والفن ال عبى من القبطى ووالتى نرصد من ةبلل منتجاتها القٌم الجمالٌ  الة فٌ  وعبلقتها مع الفن الصغر، 

 المعاصر بافكاره الغٌر تقلٌدٌ  ناحٌ  وة   االستدٌو 

نجد ان تقنٌ  الح  والك ط فى البطان  البٌضاو من اهم التقنٌات التى ترتبط بالفن االسبلمى وبالرغم من بساط  ه ه و

التقنٌ  اال انها تحمل داةلها العدٌد من القٌم الجمالٌ  المرتبط  بحٌوٌ  التصمٌم وفطرٌ  االداو، وهى احد  السمات الهام  

ى ة   االستدٌو والة   الٌدو ، فالمنتجات تحمل موضوعات ترتبط اما بالتراث القدٌم او العادات والطقوس ال عبٌ  ف

االسبلمى، فهى عناصر مت ابك  تتجمع فى اةراج العمل الفبطى واو البٌث  المعبر  عن المكان وتةتلط مع جمالٌات الفن 

 صم  معبر  عن التراث فى صور  متجدد   الفنى او القطع  الة قٌ  الٌدوٌ  التى تحمل ب

Abstract 

The experiment of the ceramics of Garagus is important and effective in the studio ceramics 

experiments, and a successful model for microenterprises, which we observe through its 

products the aesthetic ceramic values and its relationship with the Coptic, Islamic and folk art 

on one hand and with contemporary studio ceramics with its unconventional ideas on another 

hand. 

And we find that the sgrafitto technique on the white slip is one of the most important 

techniques that are related to the Islamic art, and despite of its simplicity it holds within it 

many of the aesthetic values associated with the vitality of the design and the innate 

performance and it is one of the important features of studio and handmade ceramics, 

products are carrying topics related either to heritage or the old habits and folk rituals or 

mouthpiece environment and mixing with the aesthetics of Coptic, Islamic art as they are 

intertwined elements accumulate to output the artwork or ceramic piece which is carrying an 

expressive fingerprint of heritage in renewable image. 
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  "الهوٌة واالزدواجٌة اللؽوٌة
  )الفصحى والعامٌة(

 والتراث المادي والبل مادي"

الوهاب عبد طارق د/   
العرٌش جامعة -القانونً  المستشار الدولٌة العبلقات استاذ    

  ملخص البحث:

اٌن الفن، والدٌوان الثقافً لكل أم  من األمم، فٌه تارٌخ األم  وحضارتها، وأدبها وأةبلقها، وسماتها " اللغ  ة َّ

 وةصاثصها، وفكرها واعتقادها، وطموحها ومستقبلها 

ٌّ ، والتراث اللغوي العربً هو مجموع  لل الركام  وتعد اللغ  من المكونات األساسٌ  للمجتمع، ومن أعضاثه الحٌو

المعرفً الغ ٌر والمتناثر فً تارٌخ الفكر العربً، وٌ كل التراث اللغوي العربً تحوال جوهرٌا فً مسٌر  التراث اللغوي 

العالمً، وٌإكد تراثنا العربً بمفهومه الواسع الكبٌر على أنه لو التفت اللغوٌون وعلماو اللسانٌات المعاصرون الى 

   8ٌات متقدما بمراحل عما هو علٌه الٌوم التراث اللغوي العربً لكان علم اللسان

ومن أبر  القضاٌا اللغوٌ  التً  غلت قطاعات المثقفٌن والسٌاسٌٌن واإلصبلحٌٌن فً الوطن العربً قضٌ  "اللغ  

والهوٌ "؛ حٌث عقدت ب ؤنها مإتمرات ودراسات ال حصر لها، علما بؤن ه ا االتجاه لٌس بالجدٌد، وانما هو مغرق فً 

كن المعالج  والمرجعٌ  تةتل  بالطبع، باةتبل  المتغٌرات من حولنا بسرع  رهٌب ، وٌبقى الجوهر ال ي اجتمع القدم، ول

فً ةان   ع ع  الهوٌ ،  -فً واقع األمر-علٌه كل من أدلى بدلوه فً ه ه القضٌ ، وهو أن أي تهاون بحق اللغ  ٌص  

 تمسل وحفاه على الهوٌ    - فً الحقٌق-وأن كل تمسل وحفاه على اللغ  األم انما هو 

جمٌع المحاوالت التً استهدفتها من لدن أبناثها وغٌر  -ومن غٌر الةفً عن األ هان أن لغتنا العربٌ  قد قاومت، وال ت ال

 أبناثها، ولم ٌكت  لها النجاح أمام اللغ  التً  او لها هللا تعالى أن تحمل ةطابه ع  وجل الى الناس كاف  

ٌّ " )الفصحى  وال  ل أن من أهم وأبر  المباحث التً تمس قضٌ  اللغ  وعبلقتها بالهوٌ ، مبحث "اال دواجٌ  اللغو

ٌّ (، وهو ما سنتاوله تفصٌبل فً ه ا البحث ال ي نؤمل أن نقدم من ةبلله ما هو جاد وجدٌد بما ٌلٌق بعقل القارة  والعام

 أةٌرا ٌستجل  لنا رضى المولى ع  وجل علٌنا المتلقً، وٌرقى بعهم ما نرمً الٌه من غاٌ  فً ةدم  لغتنا، و

  

                                                           
8

 .2001دار انكخاب انؼزبً، بٍزٔث -6ط -حارٌخ آداب انهغت انؼزبٍت -يصطفى صادق انزافؼً- 
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Abstract Title 

"Identity and linguistic Duality 

(Classical and Slang)  

Physical and Intangible Heritage" 

Dr/ Tarek Abdel Wahab  
Legal Counsel And professor of international relations at the University of Arish 

Research Abstract :  

"Language is the reservoir of art, the cultural home of every nation, it has the history of the 

nation and its civilization , its literature and ethics, its Attributes and characteristics, its 

thoughts and beliefs, its ambitions and its future. 

The Language is considered to be one of the basic components of the society and its vital 

members. The Arabic linguistic heritage is the sum of that rich aggregates of scattered 

knowledge in the history of Arab thought. The Arabic linguistic heritage constitutes a 

fundamental shift in the process of the world linguistic heritage. Our Arab heritage, in its 

large broadest sense, emphasizes that if linguists and contemporary Linguistic Scientists 

turned to the Arabic linguistic heritage, the science of linguistics would be far more advanced 

than it is today.(1) 

The most prominent linguistic issues that occupied the sectors of intellectuals, politicians and 

reformers in the Arab world, the issue of "language and identity", where conferences and 

studies about it have been countless, although this trend is not new, but it has drowned to the 

foot, but treatment and reference vary, of course, and as the variations around us of variables 

are quickly awesome, the essence of which all those who expressed their position in this case 

remains the same: that any disregard for the right to language is in fact a matter of 

undermining identity, and that all adherence to and maintenance of the mother tongue is, in 

fact, holding and maintaining the identity. 

It is not hidden from our minds that our Arabic language has resisted, and still is,- all the 

attempts that have been targeted by its children and other non-children, have not had success 

at the language that God The Almighty willed to bear his speech to all people. 

There is no doubt that one of the most important and most emphasized researches that touches 

on the issue of language and its relation to identity, is the research study of "Linguistic 

duality" (classical and slang), which will be detailed in this research, in which we hope to 

present what is studious and new to the mind of the recipient reader, As it lives up to what we 

aim for at the very service of our language, and finally it brings us the satisfaction of the God 

Almighty.  

 
 

  



 

122 

 تجارب ونتائج ــ  الرقمٌة ودوره فً اإلخراج الجرافٌكً الحرؾ العربً مع الصورة  دمج

 عائدة حسٌن أحمد جوخرشة  /د.م.أ

 األستاذ المشارك بقسم التصمٌم الجرافٌكً_جامعة البترا_كلٌة العمارة والتصمٌم
ajokosha@yahoo.com  

 ملخص البحث: 

لعربً كان الوسٌل  التً حفه فٌها المسلمون تراثهم ،كونه لغ  القرنن الكرٌم ومن هنا بدأت عملٌ  مما ال  ل فٌه أن الةط ا

تطوره واالهتمام به من  عصر االسبلم، واستمر حتى ٌومنا ه ا، وصوال الى اعلى مراحل االبتكار والت كٌل للحرو  العربٌ  

العدٌد من أساسٌات التصمٌم والت كٌل المتمثل فً حرك  الحر   ٌمتللوالتً  ملت الفنون كاف  جاو ه ا كون الحر  العربً 

والقٌم  والو ن والفراغات الداةلٌ  والةارجٌ ،اضاف  الى ال كل السلبً واإلٌجابً للحرو ، حٌث ان الحرو  العربٌ  ملٌث  

ستغل الفنان ه ه المٌ   وأةضع ل ا ا بمفردات الت كٌل واإلبداع، وهو ما ٌمكن للفنان االعتماد علٌه فً اةراج أعمال فنٌ ،

 اال كال الحروفٌ  داةل العمل التصمٌمً والت كٌلً وحقق من ةبللها اهدافه فً ج   بصر المت وق للحر  العربً 

ان الحر  العربً وثٌق الصل  بالتطور الثقافً والفنً على حد سواو، وال  ل ان الةط والكتاب  ج و مهم من التراث الحً 

ف  من  أقدم العصور، ومههر من مهاهر تقدم تلل الحضارات حٌث ان ابر  ما تمٌ وا به العر  هو لغتهم للحضارات المةتل

التً اتسمت بالمرون  والسع  وال مول وكانت ةٌر أدا  للتعبٌر عن مكنونات أفكارهم وةواطرهم وةلجاتهم، فالكتاب  واللغ  هما 

 ٌعدان من سمات الحضار   اللتان مٌ تا اإلنسان عن غٌره من المةلوقات وبه ا

ونتٌج  للتطور التكنلوجً سعى العدٌد من الفنانٌن الى ت كٌل الحرو  من ةبلل البرمجٌات الحاسوبٌ  المةتلف ،اضاف  الى 

الصور  الرقمٌ  الةراج اعمالهم التصمٌمٌ  والت كٌلٌ  و لل لسهول  وسرع  أنجا  العمل،ومن هنا جاوت فكر  الباحث  للقٌام 

رقمٌ  من ةبلل دمج الحر  العربً مع الصور الرقمٌ  التً قامت الباحث  بتصوٌرهم الةراج مجموع  من االعمال بتجار  

 الجرافٌكٌ  الرقمٌ  

تتحدد م كل  البحث من ةبلل تساإل الباحث  عن مد  امكانٌات التكنلوجٌا الرقمٌ  لتحقٌق اعمال فنٌ  جرافٌكٌ  وت كٌلٌ  من 

 ى وحدات تصمٌمٌ  مبتكر  تتساو  مع االنتاج الٌدوي للفنانٌن ةبلل التجرٌ  للوصول ال

 أهداؾ البحث:
 ٌهد  البحث الحالً الى :

 التعر  على امكانٌات الحر  العربً فً الت كٌل واالةراج الجرافٌكً    1
 التعر  على امكانٌات الصور  الرقمٌ  وماهٌتها فً العمل الفنً الرقمً   2
باحث  من ةبلل الدمج مابٌن الحر  العربً والصور  الرقمٌ  فً االةراج أةراج تجار  جرافٌكٌ  جدٌد  لل  3

 الجرافٌكً   

 حدود البحث:

 (الصور  الرقمٌ   - الحر  العربً )  تحدد البحث الحالً ب  

 فرضٌة البحث:
رقمٌ  التوصل الى اةراج اعمال رقمٌ  برإٌ  بصرٌ  جدٌد  ، من ةبلل ت كٌل الحر  العربً على ةلفٌ  الصور  ال  1

 النتاج اعمال جرافٌكٌ   
 : ٌتهمن البحث ثبلث محاور:محاور البحث

 المحور األول:الدراسات السابق  
 المحور الثانً:الحر  العربً والصور  الرقمٌ  

 المحور الثالث:تجرب  الباحث  
 تحلٌل النتاثج 

 األةراج الجرافٌكً  - الصور  الرقمٌ  - الحر  العربً: الكلمات المفتاحٌة

mailto:ajokosha@yahoo.com
mailto:ajokosha@yahoo.com
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Combining the Arabic Character with the Digital Image and its 

role in graphic design output – experiments, and results 

Assist. Prof. Dr/ Aida Jokharsha 
Associate Professor at Department of Graphic Design College of Architecture, and 

Design  - University of Petra - Jordan 

ajokosha@yahoo.com 

Abstract 
Integration of Arabic Letters within Digital Images : Impacts on Graphic Design Productions, 

Experiments and Results Undoubtedly, Arabic calligraphy has been a tool through which the 

Muslim world keeps on perpetuating their cultural legacy down the ages. 

Arabic script being the linguistic vehicle to preserve the glorious Quran grew in  importance 

to a high status, and has continued to develop as of the early days of Islam. 

Innovation in the formation of Arabic calligraphy took many shapes, and spanned through 

various visual arts. 

Arabic letters involve aesthetic designs, and formulation dynamics, weight, inside, and 

outside spaces added to the negative and positive shapes of letters since those letters, contain 

visual units that lend themselves to formulation, and innovation. 

 An artist would have at his or her disposal a plethora of calligraphy units to produce his 

works integrating visual units that are eye catching to connoisseur fans. 

Arabic calligraphy closely relates to artistic, and cultural advancements that go hand in hand. 

Undoubtedly,  calligraphy  art and writing activity in general constitute an important part of a 

living cultural heritage at its best. 

 Arabic Language remains a corner stone of Islamic civilization. 

It has been a flexible , comprehensive, and dignified vehicle for Arabs to express their 

thoughts and inner feelings throbbing with their distinctive cultural identity. 

Needless to say, writing and language distinguish us human beings from other creation, 

and thus they are distinctive characterizations of human civilization as a whole. 

As part of wide spread technological advancements, many artists have been seeking to 

formulate 

Arabic script using computer software added to digital images to produce graphic design and 

plastic art as well due to the desired speed to accomplish such tasks. 

The researcher embarked on digital experimentation by integrating Arabic letters with digital 

images she created to produce a series of digital graphic design work. 

The problem of the research materializes in the question of how far digital technology would 

create graphics and plastic design artwork through the process of experimentation leading to 

innovative design units that would attain equal standing with work purely produced by hand 

in the traditional way. 
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 منظمة التعاون اإلسبلمى ودورها فى الحفاظ على تراث وهوٌة األمة

 عبد الؽنى عبد الفتاح زهرة /د.أ

 جامعة األزهر –بكلٌة الدراسات العلٌا  - رئٌس قسم التارٌخ والحضارة

 الملخص:

رفت فى أول األمر بمنهم  المإتمر اإلسبلمى كرد فعل لتعرف رم  من معالم تؤسست منهم  التعاون اإلسبلمى التى ع

 األم  اإلسبلمٌ  للةطر أال وهو المسجد األقصى 

م ( قام الٌهود بحرٌق متعمد ألج او كبٌر  من المسجد األقصى، 1969ه  ) أغسطس 1389ففً  هر جمادي اآلةر سن  

مً برقٌات الى كل رإساو الدول اإلسبلمٌ  ٌنا دهم فٌه االرتفاع فوق وأرسل أمٌن الحسٌنى رثٌس مإتمر العالم اإلسبل

الةبلفات، واالجتماع لحماٌ  أماكنهم اإلسبلمٌ  المقدس ، وعقدت اجتماعات فً أرجاو العالم اإلسبلمً إلدان  اسراثٌل، 

 ولدعم فكر  مإتمر القم  اإلسبلمٌ  

لك  العربٌ  السعودٌ  والمغر  عمل الترتٌبات لعقد مإتمر قم  وأٌدت جامع  الدول العربٌ  الفكر ، وطلبت من المم

ه  1389رج   12 – 9بلداب فً الفتر  من  24اسبلمً، ال ي انعقد بالفعل فً العاصم  المغربٌ  الرباط بحضور ممثلً 

 م 1969سبتمبر  22-25/ 

التالٌ ، لوضع أسس منهم  دولٌ ، وعقد وقرر المإتمر عقد اجتماع لو راو ةارجٌ  الدول اإلسبلمٌ  فً جد  فً السن   

م فً جد ، 1974مارس  25 – 23ه  / 1394محرم سن   17 – 15المإتمر اإلسبلمً األول لو راو الةارجٌ  من 

واتة ت قرارات متعلق  ببن او أمان  عام ، وتعٌٌن أمٌن عام للمنهم  الجدٌد ، وأن ٌكون مقر األمان  العام  فً جد ، وفً 

م تم االتفاق على مٌثاق 1972ه  / فبراٌر ومارس 1392لث لو راو الةارجٌ  المنعقد بجد  فً المحرم المإتمر الثا

المنهم ، وفً الماد  األولى أعلن أن اسم المنهم  الجدٌد سٌكون منهم  المإتمر اإلسبلمً، بهد  تع ٌ  التضامن ودعم 

لحفاه على هوٌ  األم  وتراثها، ول لل تم ان او صندوق التعاون بٌن الدول اإلسبلمٌ  فً جمٌع المجاالت المةتلف ، وا

 ه ا البحث وهللا الموفق  القدس، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصٌل من ةبلل صفحات
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Organization of Islamic Cooperation and its role in preserving the 

heritage and identity of the nation 

Prof. Dr/ Abdel Ghani Abdel Fattah Zahra 

Head of Department of History and Civilization, Faculty of Graduate Studies, Al-Azhar 

University 

Abstract: 

The Organization for Islamic Cooperation (OIC), which was first known as the Islamic 

Conference Organization, was established as a reaction to the exposure of a symbol of the 

Islamic Ummah to the danger of the Al-Aqsa Mosque. 

In the month of Jumadi the other in 1389 (August 1969) the Jews deliberately fire to large 

parts of the Al-Aqsa Mosque, and sent the President of the World Islamic Conference, the 

Secretary of the World Islamic Conference telegrams to all heads of Islamic countries appeal 

to them to rise above differences, and meeting to protect their holy places of Islam, and held 

meetings around the world To condemn Israel and to support the idea of an Islamic summit. 

The League of Arab States supported the idea and requested Saudi Arabia and Morocco to 

arrange for an Islamic summit, which had already taken place in the Moroccan capital, Rabat, 

in the presence of representatives of 24 countries from 9 to 12 Rajab 1389 AH / 22-25 

September 1969. 

 The Conference decided to hold a meeting of Foreign Ministers of the Islamic States in 

Jeddah the following year to establish the foundations of an international organization. The 

First Islamic Conference of Foreign Ministers was held from 15-17 Muharram in 1390 AH / 

23-25 March 1970 in Jeddah forThe General Secretariat of the Organization of the Islamic 

Conference, and the Third Conference of Foreign Ministers held in Jeddah in Muharram in 

1392 February and March 1972. Among all Islamic countries And the preservation of the 

identity of the nation and its heritage. Therefore, the Jerusalem Fund was established. This is 

what we will talk about in detail through the pages of this research and the conciliatory God. 
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 مفهوم إعادة التدوٌر لؤلفضل بٌن االبداع والتقنٌة

 " رؤى تشكٌلٌة لمخلفات انتاج البورسلٌن "

 عبٌر عبد هللا شعبان جوهر /ا.د

 جامعة المنوفٌة –كلٌة التربٌة النوعٌة  –استاذ الخزؾ 

 الملخص:

 واث  الواقع لتحقٌق معادل  الحق  ٌعتبر الفنان مرنه لعصره تعكس االفكار والرإ  بعد تداةلها مع وجدانه وتنقٌتها من

والةٌر ، ثم ٌعٌد طرحها علً المجتمع محمل  بمضامٌن جمالٌ  تتسع معها رإٌتهم وترتقً بال وق العام ، وعلً  لل تعتبر 

معطٌات المحٌط حول الفنان من مرثٌات ومفردات ت كٌلٌ  ومواد ةام ومصنع  مجاالب رحباب ٌجول فٌه الفنان بةٌاالته 

ٌه بةبراته بما ٌتناس  وكل عنصر وما تتوافق معه التقنٌات وصوال لعمل فنً ةام وةالم ٌرتبط بفكر  وٌعمل ف

 االستدام  عن طرٌق اعاد  التدوٌر لؤلفضل لبعف العناصر فً صٌاغات ت كٌلٌ  جمالٌ   

 مشكلة البحث :

 مفهوم اعاد  التدوٌر لؤلفضل   الً اي مدي ٌمكن استحداث صٌاغات ت كٌلٌ  من مةلفات انتاج البورسلٌن فً ضوو

 فروض البحث :

 ادرال مفهوم اعاد  التدوٌر لؤلفضل ٌساعد علً استحداث صٌاغات ت كٌلٌ  من مةلفات انتاج البورسلٌن   

 اعاد  التدوٌر لؤلفضل لمةلفات انتاج البورسلٌن ٌساهم فً استحداث تقنٌات ة فٌ    

 اهداؾ البحث :

 ل فً ضوو مفهوم االستدام  وارتباطه بفن الة    التعرٌ  ببعاد  التدوٌر لؤلفض 

 استحداث اعمال فنٌ  قاثم  علً اعاد  التدوٌر لؤلفضل لمةلفات انتاج البورسلٌن ) قبل وبعد الحرٌق (  

 اهمٌة البحث :

 االطبلع بمفاهٌم جدٌد  تتسع معها االفق لتناول العمل الة فً المعاصر   

 ٌاغات معاصر  من مةلفات البورسلٌن  الوقو  علً االمكانات الت كٌلٌ  لص 

 حدود البحث :

 اعاد  تدوٌر المةلفات الناتج  عن انتاج البورسلٌن قبل وبعد الحرٌق وبعد مرحل  الفر    

 صٌاغات ت كٌلٌ  ٌدوٌ  ونص  مصنع  فً اعمال ة فٌ  صغٌر    

 منهجٌة البحث :

هوم االبداع فً العمل الة فً والتقنٌات الة فٌ  المرتبط  التعرٌ  بمفهوم اعاد  التدوٌر لؤلفضل ومف االطار النظري :

 بالبحث  

ٌتبع المنهج التجرٌبً فً صٌاغ  بعف المفردات الت كٌلٌ  من مةلفات انتاج البورسلٌن قبل وبعد الحرٌق  االطار العملً :

 وبعف المفردات من تنفٌ  الباحث  وامكانٌ  التولٌ  بٌنهما فً حرٌق واحد  
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The concept of Upcycling between creativity and technology 

"Plastic visions of the waste of porcelain production" 

Prof. Dr/ Abeer Abdallah Shapaan Gohar 

Professor of Ceramics - Faculty of Specific Education - Menoufia University 

Abstract: 

The artist is considered a mirror of his age reflecting the ideas and visions after their overlap 

with his conscience and purification of the impurities of reality to achieve the equation of 

right and good, and then re-put on the community loaded with aesthetic content expands their 

vision and raise the general taste, and therefore the data of the ocean around the artist from the 

visual and vocabulary and materials, The artist travels in his imagination and works with his 

expertise in proportion to each element and the corresponding technologies to achieve a 

special and unique artistic work related to the idea of sustainability by upcycling of some 

elements in aesthetic formulations. 

Research problem : 

To what extent can the formulation of formulations of the remnants of the production of 

porcelain in light of the concept of upcycling. 

Research hypotheses : 

Understanding the concept of upcycling  helps to develop formulations of the remnants of the 

production of porcelain. 

Upcycling waste of porcelain production contributes to the development of ceramic 

techniques. 

research goals : 

The definition of upcycling in the light of the concept of sustainability and its association with 

ceramics. 

Introduce an upcycling-based artwork for the best of porcelain production waste (before and 

after the fire). 

research importance : 

Seeing new concepts that widen the horizons for contemporary ceramic work. 

Stand on the plastic possibilities of contemporary formulations of porcelain. 

search limits : 

Upcycling of waste from the production of porcelain before and after the fire and after the 

screening phase. 

Formal and semi-handmade formulations in small ceramic works. 

Research Methodology : 

Theoretical Framework: Definition of the concept of upcycling and the concept of creativity 

in ceramic work and ceramic techniques associated with research. 

Practical Framework: The experimental approach is followed in the formulation of some 

plastic vocabulary of the remnants of the production of porcelain before and after the fire and 

some vocabulary of the researcher's implementation and the possibility of synthesis between 

them in one fire. 
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تطبٌقاً على  الجمال والتشكٌل فً الجدارٌات الزجاجٌة المستوحاة من الفنون اإلفرٌقٌة
 جدارٌة قصر الرئٌس بجزٌرة " بٌوكو" بؽٌنٌا االستوائٌة

 عزة عثمان ابراهٌم بكر/ م.د

مدرس بقسم الزجاج _ كلٌة الفنون التطبٌقٌة _ جامعة دمٌاط.
 

azzaosmanbakr@gmail.com 

 ملخص البحث:

األفرٌقى فن متمٌ  ب اته وله طابعه الةام فهو فن رم   وٌعطى معنى عمٌقا وكبٌرا  فهو فن ٌعنً باإلبداع وبناو الفن 

 . ٌثاب له عبلق  بالرم ٌ  والتعبٌر البسٌط عند االنسان الفطري

ٌث والمعاصر، فكثٌر وٌتمٌ  بالبساط  وبتجرٌداته، وال ننسى بؤن الفن االفرٌقى كان له تؤثٌر كبٌر على فنون العصر الحد

من الفنانٌن مثل جوجان، وبرال، وفان غود و بٌكاسو تؤثره بالفن اإلفرٌقً وك ا فعل معهم كبار الفنانٌن أمثال سٌ ار 

ومونٌٌه وكلهم اجمعوا على أن الفن اإلفرٌقً فن متمٌ  ب اته وله طابعه الةام، فالمنحوتات واألقنع  اإلفرٌقٌ  ك فت 

األ ٌاو والطبٌع  وحٌث الفنان اإلفرٌقً ٌحاول داثما صنع ه ه األ ٌاو ببساط  وتجرد كاملٌن،  عن بساط  التعامل مع

ومصدره فً  لل الطبٌع  األم  فالفنان االفرٌقً ال ٌولً اهتماماب بقضٌ  الضوو والهل والنس ، ألن فنه ال ٌحاور ال كل 

لتعبٌر البسٌط عند اإلنسان الفطري  وتعد األقنع  االفرٌقٌ  بقدر ما هو ٌحاول أن ٌبدع وٌبنً  ٌثاب له عبلق  بالرم ٌ  وا

التً عثر علٌها من أقدم األقنع  الموجود  من  القرن الةامس قبل المٌبلد، وقد حقق فن األقنع  االفرٌقٌ   هر  واسع  فً 

ٌّنت الدراسات ان القناع االفرٌقً موجود من  قدٌم ال مان، أي من  قراب   القرن الةامس أو السادس قبل األوساط الفنٌ  ، وب

المٌبلد، كما أن هنال أقنع  أةر  تمثل بداٌ  المواسم ال راعٌ  ومواطن الحصاد، وهً أقنع  راثج  لد  األفارق  لتحفٌ  

الم ارعٌن والعمال على ب ل الم ٌد من الجهد ان اآلقنع  االفرٌقٌ  تمثل الوجه األفرٌقً حٌث ٌههر العناصر والمبلما 

ٌ  المتكامل  التً لها عبلق  بفنون افرٌقٌا القدٌم  والفنون األةر   وٌحاول الفنان من ةبلله أن ٌتقمم أرواح االفرٌق

األجداد وابرا  األفكار والنصاثا القدٌم  وبثها لؤلجٌال المتبلحق   وٌمٌل كثٌر من الدارسٌن الى اعتبار الفن االفرٌقً أقدم 

نون على  لل بؤن بعف القباثل اإلفرٌقٌ  المتفرق  فً أنحاو القار  ةلّفت نثاراب فنٌ  الفنون الت كٌلٌ  فً التارٌخ، وٌبره

تتبد  فً عدد كبٌر من المنحوتات والتماثٌل والرسوم المصور  على الجدران أو الصةور المستوٌ ، وٌعود أقدم ما عثر 

 علٌه منها فً افرٌقٌ  المدارٌ  الى القرن الثالث للمٌبلد 

ٌّات  ات الصل  بقو  الطبٌع  ومواجه  قو  ال ر، وك ا بممارسات العٌش  وٌهّل الفنّ   اإلفرٌقً انعكاساب لصور الهو

  المتمثل  فً الِحَر  والصٌد والقنم وغٌرها من األن ط  اإلنسانٌ  المرتبط  بجوهر الطبٌع  

المعاصر  والممٌ    وهو فن أصٌل ولٌس ان الفن الت كٌلً المعاصر فً افرٌقٌا، قد بدأ ٌجد مكانه بٌن الفنون الت كٌلٌ  

مهجناب دةٌبلب  وقد لفت أنهار المهتمٌن من المدارس الفنٌ  المةتلف   و لل بتعدد وثراو مصادره ومرجعٌاته القدٌم  

واألصٌل  والمتعدد   وله عد  ةصاثم بدأت تمٌ ه عن المدارس الفنٌ  الغربٌ  واألمرٌكٌ  قدٌمها وحدٌثها  فالفن 

، ٌمتا  بصفاته المتعدد   وفً كلٌته هو نتاج وةبلص  لثقافات مةتلف  ومتعدد  وضارب  فً القدم  وقد الحه اإلفرٌقً

أصحا  النقد الفنً الغربً أن ه ا الفن له أٌقوناته، التً ت كل مرجعٌاته  فهو نتاج تجمٌع حضاري ضار  فً القدم  وله 

حدٌثها  لقد أطلق الكثٌر من النقاد على ه ا الفن العدٌد من التسمٌات منها ج وره الممتد  بقدم المجتمعات اإلفرٌقٌ  قدٌمها و

 .)الفن الغراثبً(، وبعضهم أطلق علٌه الفن السحري، فهو األقر  الى الواقعٌ  السحرٌ 
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Beauty and Shape in the glass facades inspired by the African arts 

On the façade of the President's palace on the island of Bioko in 

Equatorial Guinea 

Assist. Dr/ Azza Osman Bakr 

Lecturer at faculty of applied Arts _ glass department _ Damietta University  

E-mail: azzaosmanbakr@gmail.com 

Research Summary: 

African art is an art of its own and has its own character. It is a symbolic art and gives a 

profound and great meaning. It is an art that means creativity and building something related 

to symbolism and simple expression in innate man. It features simple and abstract, and do not 

forget that African art has had a great impact on modern and contemporary art, many artists 

such as Gauguin, and Braque, van Gogh and Picasso affected African art as well as did the 

most senior artists like Cesar it all unanimously agreed that the African art art location itself 

and has its own character, the SCULPTURES of African masks, revealed the simplicity of 

dealing with things and nature and where the African artist has always been trying to 

manufacture these things simply full impartiality, and source of the Mother Nature. The 

African artist does not pay attention to the issue of light and shadow/RATIOS, because Vinh 

not performing the figure as much as it is trying to create and build something to do with the 

symbolism and expression when the innate human rights simple. The African masks found by 

one of the oldest masks since the fifth century bc, has achieved the art of African masks wide 

fame in professional circles, studies showed that the African mask exists since ancient times, 

since about the 5th or 6th century BC, there are also other masks represent the beginning of 

the agricultural season and the harvest, a trendy masks in Africans to motivate farmers and 

workers to exert more effort to African masks representing the face of Africa, where he shows 

features integrated African elements linked to the ancient African Arts and other arts. The 

artist tries to manufacture virtually ancestral spirits and highlight the old ideas and advice and 

aired by the successive generations. Many students tend to be regarded as African Art, the 

oldest of the Plastic Arts in History, they argue that some African tribes scattered throughout 

the continent left technical effects are evident in a number of sculptures and statues and 

PICTORIAL on the walls, or uneven rocks, the oldest found in tropical Africa to the third 

century CE. 

African art remains a reflection of the images of identities related to the forces of nature and 

confronting the forces of evil, as well as the practices of living in crafts, hunting, hunting and 

other human activities associated with the essence of nature. Contemporary art in Africa has 

begun to find its place among the contemporary and distinctive plastic arts. It is an authentic 

art, not an exotic one. Has drawn the attention of interested from different schools of art. And 

the rich and rich sources and references old and authentic and multiple. And has several 

characteristics began to distinguish him from Western and American art schools old and 

modern. African art has its many qualities. In its entirety, it is the product and synthesis of 

different, diverse cultures. Western art critics have noted that this art has its icons, which form 

its references. It is the product of an ancient cultural synthesis. And has its roots extended by 

the feet of African societies old and modern. Many critics have called this art many of the 

labels (exotic art), some of which called it magic art, it is closest to magical realism. 
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 استنباط تصمٌمات نسجٌة باستخدام نظرٌة فن ال) واب اب(

Invention of Textile Designs by Using Theoretical of (WAPAP Art)  

 د/ عزة محمد محمد الحلوانًم.

 جامعة بنً سوٌؾ -كلٌة الفنون التطبٌقٌة -مدرس بقسم الؽزل والنسٌج والترٌكو

 

 ملخص البحث:
رسم وتقدٌم الوجوه واال كال المؤلوفه ب كل عصري وحدٌث وأكثر حٌوٌه مع المحافهه على فن ) وا  ا ( هو فن اعاد  

 سهول  التعر  علٌهم بطرٌق  بصرٌه ممٌ   

وك لل ٌعتمد ه ا الفن على االلوان الحاده متجاهبلب تماماب التدرجات اللونٌه المعروفه و الل إلههار قو  اللون ب كل واضا 

 تصادم فٌما بٌنها لت كل بعد جهد بسٌط منهراب ثبلثً البعد  ةبلل الرسم كما وأنها ت

فً ه ا البحث تم االستعان  بفكر  فن )وا  ا ( ال ي ٌعتمد علً اال كال الهندسٌ  والةطوط الحاد  فً اههار تفاصٌل 

ً ماكٌنات ومبلما التصمبمن واالستعان  به ا االسلو  فً عمل تصمٌمات حدٌث  تصلا لتنفٌ ها كاقم   مفرو ات عل

 نسٌج الجاكارد 

وتم عمل افكار لونٌ  للتصمٌمات محل البحثن وةطوات تطبٌق ه ه التصمٌمات علً احدي برامج النسٌج المتةصص ن   

 المكانٌ  تنفٌ ها علً ماكٌنا ت النسٌج 

لف  الههار االلوان استةدام اسلو  النسٌج النق   التقلٌدٌ  فً تنفٌ  العٌنات محل البحثن واستةدام تراكٌ  نسجٌ  مةت

 المستةدم  فً التصمٌم 

 الكلمات الداللٌة:

 ن Design   Textileن تصمٌم النسٌج Fabric Textileناقم   منسوج        WAPAP Artفن وا  ا  

  Jacquardن الجاكارد  Textile Constructionن التراكٌ  النسجٌ    Double weaveالنسٌج الم دوج

Abstract: 

WAPAP Art is an art which redraw faces and shapes with new way, and more active with 

easy way to know it. 

WAPAP Art depends on classification the face or any other shape with modern and new 

ways. 

Divided the shape into small pieces, colored every piece with different color, and 

classification the pieces to dark colors and bright color. 

Use the strait line to make the sides of each piece, which give the shape stronger look than the 

weave line. 

WAPAP Art use acute colors, ignore the degradation way of colors we know, to appear the 

power of uses colors, and give 3D shapes. 
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 وأثرها على العمارة فً مصر االسبلمٌة الكوابٌل )الحرمدانات( فً جامع قرطبة باألندلس

 أ.د/ علً أحمد الطاٌش

 جامعة القاهرة –كلٌة اآلثار 

 الملخص:

مً، وحكمها وال  كانوا ٌعٌنون من قبل الةبلف  أصبحت األندلس بعد الفتا اإلسبلمً لها احد  والٌات العالم اإلسبل

م، وانتهى 755-711ه /138-92األموٌ  فً دم ق أحٌانا، أو من قبل والً أفرٌقٌ ، واستمر عصر الوال  من سن  

   9بدةول عبد الرحمن بن معاوٌ  ) األول، الداةل، صقر قرٌش(، وتؤسٌسه الدول  األموٌ  الغربٌ  باألندلس

 :10لدول  األموٌ  الغربٌ  باألندلس الى عصرٌنوٌنقسم تارٌخ ا

م(، وٌبدأ بتؤسٌس عبد الرحمن بن معاوٌ  ) األول، الداةل، صقر قرٌش( للدول  929-755ه /316-138عصر اإلمار  )

 األموٌ  الغربٌ  باألندلس، وٌنتهً ببعبلن الةبلف  على ٌد عبد الرحمن بن محمد )الثالث، أو الناصر( 

-1449ه /422-399م(، وٌبدأ ببعبلن الةبلف  وٌنتهً بعصر الفتن  )1449-929ه /399 -316عصر الةبلف  )

  11م(1431

 وتعد الدول  األموٌ  الغربٌ  باألندلس أ هى العصور التارٌةٌ  باألندلس جمٌعا وأطولها 

العصور التارٌةٌ ، ودرج كثٌر من مإرةً العمار  والفنون اإلسبلمٌ  على تقسٌم الفن األندلسً الى طر  متوا ٌ  مع 

فٌقال مثبل الفن األموي، أو الفن الةبلفً، أو ٌنس  الى مدٌن  بعٌنها ٌعتبر مهدا له ا الفن مثل الفن القرطبً نسب  الى 

 مدٌن  قرطب  

وٌعتبر الفن األموي فً األندلس متصبل بالفن األموي فً الم رق واستمرارا له، مع ما أدةل الٌه من تؤثٌرات م رقٌ  أو 

 لٌ  أسهمت فً تطوٌره وتمٌٌ ه عن الفنون األةر  مح

وٌعد مسجد قرطب  من أهم نما ج عمار  األندلس فً عصري األموٌٌن والطواث ، بل من أهم عماثرها، ومن أهم السمات 

، : استةدام عقود متنوع  منها العقد حدو  الفرس، العقد المفصم والمت ابل، والعقود المتراكب 12المعمارٌ  لعماثرهما

 القبا  المضلع  الناتج  عن العقود المتقاطع  والمتداةل  و الكوابٌل )الحرمدانات أو المساند( 

وقد وقع اةتٌاري على عنصر الكوابٌل )المساند أو الحرمدانات( لٌكون ورق  بحث أتقدم بها للمإتمر الدولً الرابع 

م بمدٌن  2418اكتوبر  27-24ٌن االبداع والتجدٌد ( من للجمعٌ  العربٌ  للحضار  والفنون االسبلمٌ  )التراث والهوٌ  ب

وأثرها على العمارة فً مصر الكوابٌل )الحرمدانات( فً جامع قرطبة باألندلس “ده  بمحافه  جنو  سٌناو، بعنوان: 

 “   اإلسبلمٌة

 وقسمت منهج ه ا البحث على النحو التالً:

 تعرٌ  الحرمدان )الكابولً( لغوٌا ووثاثقٌا 

 لحرمدانات )الكوابٌل(، ونما جه فً جامع قرطب  ههور ا

 الحرمدانات )الكوابٌل( فً عماثر مصر اإلسبلمٌ  

 معابر االتصال بٌن مصر واألندلس 

 .التؤثٌرات المتبادل  بٌن األندلس ومصر

                                                           
9

 .299و، ص2004حظٍٍ يإَض، يؼانى حارٌخ انًغزب ٔاألَذنض، يكخبت األطزة األػًال انفكزٌت، انطبؼت انثاٍَت، دار انزشاد  - 
10

 .14-12و، ص ص1985انظٍذ ػبذ انؼشٌش طانى، فً حارٌخ ٔحضارة اإلطالو فً األَذنض، يإطظت شباب اندايؼت ، اإلطكُذرٌت  - 
11

.،خًال فٕسي يحًذ، حارٌخ انًظهًٍٍ فً انًغزب ٔاألَذنض،دار انٓاًَ نهطباػت ٔانُشز 353ًغزب ٔاألَذنض، صحظٍٍ يإَض، يؼانى حارٌخ ان - 

 .159و، ص2007ٔانخٕسٌغ، انماْزة 
12

و، ص ص 1990ْـ/1410،يزكش انُشز انؼهًً خايؼت انًهك ػبذ انؼشٌش، خذة 1ػبذ انمادر انزٌحأي،انؼًارة فً انحضارة اإلطاليٍت، ط - 

348-349. 
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Corbels (Alhramdanat) in the Mosque of Cordoba in Andalusia And its impact on 

architecture in Islamic Egypt. 

Prof. Dr/ Ali Ahmed Al-Tayesh 

Faculty of Archeology - Cairo University 

Summary 

The study of the corbels (Ahramadant) is one of the most important modern and historical 

landmarks known to the Andalusian architecture, which is what we see especially in the 

mosque of Cordoba.  

In 768 AH /1707 AD, the architects of the Cordoba Mosque built an element of cubiles or 

pillars, inside the house of prayer, outside the walls of the mosque, around the teller, the 

funeral and the space. Not only in Andalusian architecture but also in the churches of Europe.  

The problem of this study is to identify how this ramadan ran between the buildings until it 

reached Egypt. Is this the clinic of the movement of manufacturers.  

The study here attempts to study the patterns of the Harmadhanat, which were known in 

Andalusian Islamic architecture and follow similar in Islamic architecture in Egypt.  

The study attempts to study the patterns of Ramadan that were known in Andalusian Islamic 

architecture and follow similar in Islamic architecture in Egypt. 

 

The methodology of this research was divided as follows: 
 

Definition of the Hramadanat  (Corbels) linguistically and documentaries. 
 

The appearance of the Corbels and its models in the Mosque of Cordoba. 

Aharmdanat (Corbels) in the Egypt's Islamic architecture.  
 

Egypt - Andalus Crossings Contact  

Reciprocal  influences between Andalusia and Egypt. 
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 المدٌنة الذكٌة واالستدامة البٌئٌة...التقابل اللفظً والترادؾ العمرانً

/ عماد عثمان مصطفى محمدد.م  
جامعة األزهر. –كلٌة الهندسة  –المدرس بقسم التخطٌط العمرانً   

omda_osman2007@yahoo.com 

 الملخص:

ضً ههر مفهوم اإلستدام  كرد فعل مبا ر للتردي البٌثً ال ي لحق بجمٌع نواحً الحٌا  وكاف  فً أواةر القرن الما

ٌُضا   قطاعاتها وعلى مةتل  مستوٌاتها التنموٌ  وةاص  فً المدن والمناطق الحضرٌ  ، وأصبا لفه اإلستدام  عندما 

ن من سمعتها وٌإدي الى استدامتها، ومن ثم صنفت الى العدٌد من المفردات ٌضفً علٌها بعداب بٌثٌاب ٌرفع من جودتها وٌحس

جمٌع األن ط  الحضرٌ  اإلقتصادٌ  واإلجتماعٌ  والعمرانٌ  وفقاب ل لل الى أن ط  مستدام  وغٌر مستدام  ، وأصبحت 

األولى هً الوجه الجٌد المرجو تحقٌق  والوصول الٌه وأصبحت الثانٌ  هً الوجه القبٌا والغٌر مرغو  فٌه والمرجو 

 االبتعاد عنه 

وبما أن المدٌن  هً الوعاو الحاوي لجمٌع التفاعبلت الحضرٌ ، وعمرانها هو اإلناو الحاضن لجمٌع الوهاث  واألن ط  

السكنٌ  واإلقتصادٌ  والةدمٌ  و وارعها هً األوعٌ  الناقل  والتً تتحرل فٌها كاف  وساثل النقل والمواصبلت، وبالتالً 

كل عنصر من ه ه العناصر من اسكان وةدمات وأن ط  اقتصادٌ  ووساثل نقل ومواصبلت فبن تحقٌق اإلستدام  فً 

سٌإدي الى ةلق مدن مستدام  ومن ثم تكون ه ه المدن المستدام  هً الوسٌل  المثلى لتحقق الهد  األسمى والغاٌ  

 العهمى أال وهً اإلستدام  البٌثٌ  

النهري أال وهو "االستدام " الى أن ط  اقتصادٌ  ُتمارس وةدمات  ولكن تكمن ا كالٌ  البحث فً ترجم  ه ه المفهوم

ُتإد  ووواقع عمرانً معاش، و لل لٌس من ةبلل التةلً عن جمٌع المهاهر الحضرٌ  التً تتناقف مع مفهوم 

فً تحقٌق االستدام  والرجوع الى البٌث  ب كل مفرط فً البداثٌ  والقدم، ولكن من ةبلل استغبلل التكنولوجٌا الحدٌث  

 مبادة االستدام  ب كل ٌجمع بٌن االستدام  البٌثٌ  والمعاصر  ال منٌ  فً نمو ج عمرانً فرٌد 

ومن ثم ٌتبع البحث عد  منهجٌات فً صٌاغ  أج اإه، فبداٌ  من المنهج االستقراثً للتعر  على البداٌات التارٌةٌ  

راب بالمنهج التحلٌلً للوقو  على معاٌٌر االستدام  وةصاثم والمفاهٌم النهرٌ  الةاص  باالستدام  والمدن ال كٌ ، مرو

المدن ال كٌ ، انتهاوب بالمنهج المقارن من ةبلل مقابل  عناصر وةصاثم كبل المصطلحٌن للتعر  على مد  تحقٌق 

 األةٌره لمتطلبات ومعاٌٌر التنمٌ  المستدام  وتحوٌلها من فكر نهري الى واقع عمرانً 

ى أن المدن ال كٌ  هً أحد أكثر السبل تلبٌ  لمتطبات التنمٌ  المستدام  وأحد أقصر الطرق المإدٌ  الى وقد انتهى البحث ال

تحقٌق االستدام  البٌثٌ  بل وتعد من أنس  وساثل التحول الى االستدام  من حٌث المعاصر  ال منٌ  وةاص  ونحن نعٌش 

 أ هى عصور الثور  المعلوماتٌ  

تحول من المدن التقلٌدٌ  الى المدن المستدام  سواو كان فً صورتها ال كٌ  أو أي صور  كما ةلم البحث الى أن ال

 أةر  لم ٌصبا ترفاب  اثداب ولكن أصبا ضرور  ملح  ٌج  السعً الٌها قبل أن ٌوق  التلوث البٌثً مدننا عن الحرال  
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اهات الموضة معاٌٌر الربط الذهنى بٌن تصمٌم األزٌاء والهوٌة المصرٌة وفقاً التج

 العالمٌة

 عمرو جمال الدٌن حسونةأ.د/ 

 قسم المبلبس الجاهزة -جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -أستاذ دكتور

 نجبلء محمد طعٌمةأ.م.د/ 

 جامعة دمٌاط–كلٌة الفنون التطبٌقٌة  – المبلبس الجاهزة بقسم استاذ مساعد

 أمانى السعٌد الدسوقىم/ 

 الملخص:

فلسفى باألصال  عالجه الفبلسف  المثالٌون والوجودٌون على حد سواون وقد ٌصبا عند بعف الفبلسف   الهوٌ  موضوع

القانون األول فى الفكر وفى الوجود، ونبلحه ان معهم مصممى األ ٌاو المصرٌٌن ٌتؤثرون بالنمط الغربى فى 

حٌن نجد القلٌل منهم بدأ ٌدرل أهمٌ  التؤكٌد على  مجموعاتهم التصمٌمٌ  مبتعدٌن عن هوٌتنا وتراثنا وثقافتنا وتارٌةنان فى

 الهوٌ  وتؤصٌلها من ةبلل مجموعات تصمٌمٌ  تعكس طابع التراث المصر  

وتهد  ه ه الدراس  الى تحدٌد مبلما ومقومات الهوٌ  المصرٌ  و لل من ةبلل عرف للهوٌ  المصرٌ  فى المبلبس بٌن 

على واحد  من أهم النقاط التى ٌتعرف لها الدارسٌن والقاثمٌن بالتدرٌس  تسلٌط الضووالماضى والحاضرباإلضاف   الى 

والعاملٌن فى مجال التصمٌم أال وهى الةلط بٌن عملٌ  االقتباس واالستلهام من التراث والحضار  المصرٌ  ب كل عام 

ٌم متؤثر بال   التقلٌد  تصم 34، و لل من ةبلل ابتكار مجموع  تصمٌمٌ  مكون  من وبٌن التعبٌر عن الهوٌ  المصرٌ 

، ثم عرف استبٌان على عدد من  2418لل فا  للنساو فى واح  سٌو  وفقاب التجاهات الموض  العالمٌ  لربٌع/صٌ  

 األكادٌمٌن و المتةصصٌن فى تصمٌم األ ٌاو والموض 

 أهداؾ البحث:

ٌن بالتدرٌس والعاملٌن فى مجال التصمٌم تسلٌط الضوو على واحد  من أهم النقاط التى ٌتعرف لها الدارسٌن والقاثم -1

أال وهى الةلط بٌن عملٌ  االقتباس واالستلهام من التراث والحضار  المصرٌ  ب كل عام وبٌن التعبٌر عن الهوٌ  

 المصرٌ  

ل القاو الضوو على البعد النفسى والماد  والمعنو  واالجتماعى لهوٌ   ال ةصٌ  المصرٌ  البتكار موض  عالمٌ  تحم -2

 مبلما المجتمع المصر  

ابتكار تصمٌمات أ ٌاو نساثٌ   تمثل اعاد  صٌاغ  بعف عناصر الهوٌ  المصرٌ  بفكر مبتكر ٌساٌر اتجاهات الموض   -3

 العالمٌ  

 أهمٌة البحث:

فى محاول  صٌاغ  الموض  العالمٌ  لتعكس الهوٌ  المصرٌ  لسد فجو  االحتٌاجات عند المرأ  المصرٌ  التى تتمثل  -1

 الت تت بٌن الموض  العالمٌ  وهوٌتها ومتطلباتها كمرأ  مصرٌ  

التؤكٌد على تؤصٌل الهوٌ  المصرٌ  فى مبلبس المرأ  من ةبلل اعاد  صٌاغ  بعف عناصر التراث المصر   -2

 واالستفاد  منه فى ابتكار تصمٌمات تواك  الموض  العالمٌ  

 ضاهى الموض  العالمٌ  الوصول بعناصر الهوٌ  المصرٌ  لمستوٌات ت -3

 من الناحٌ  األكادٌمٌ  ٌمكن االستفاد  من ه ا البحث فى تعلٌم تصمٌم األ ٌاو التراثٌ  التى تإكد على هوٌتنا المصرٌ   -4



 

135 

 منهجٌة البحث:

 المنهج التحلٌلى: لوص  وتحلٌل عناصر الهوٌ  المصرٌ  

 لا للمرأ  المصرٌ   المنهج التجرٌبً: البتكار تصمٌمات أ ٌاو لفتر  المساو تص

 نتائج البحث: 

ا فحس ، بل هو أٌضا كل ما تراثنا الثقافى  ٌتمٌ  بالثراو فى جمٌع مكوناته ،  ولٌس التراث الثقافً معالم وصروحا ونثارب

ٌإثر عن أم  من تعبٌر غٌر مادي، من فولكلو، وأغان وموسٌقى  عبٌ  وحكاٌات ومعار  تقلٌدٌ  تتوارثها األم  عبر 

، وك ا تلل الصروح المعمارٌ  المتعدد  والمةتلف ، وتلل البقاٌا المادٌ  من أوان  وحلً، ومبلبس، ووثاثق، روعصوأجٌال 

 وكتابات جدارٌ  وغٌرها؛ اْ  كلها تعّبر عن روحها، ونبف حٌاتها وثقافتها

ٌّن ، وتفكّ   - ر به ومن ةبلله، ولكن نستةلم كما  كر الجابري أن كل ال عو  فً المعمور  ترتبط بتراثها بنس  مع

الفرق  اسٌع بٌن من ٌفكر بتراث  ممتدٍّ الى الحاضر، وٌ كل الحاضر ج وا منه   وبٌن مْن ٌفّكر بتراث توّق  عن التطّور 

 وانقطع عن دٌنامٌكٌ  الحٌا   تراث تفصله عن الحاضر مساف  حضارٌ  طوٌل 

سابق النساو على اقتناثه ، حٌث أههرت النتاثج اإلحصاثٌ  ٌمكن أن ٌصبا التراث المصر  اتجاهاب عالمٌاب للموض  تت -

 للدراس  مد  تقبل المرأ  المصرٌ  لؤل ٌاو التراثٌ  المعاد صٌاغتها بما ٌتناس  مع اتجاهات  الموض  العالمٌ  

مكن إعادة ، هذا المزٌج ٌ تتمٌز مصر بتنوع واختبلؾ البٌئات والثقافات التى انتجت مزٌج رائع من المبلبس المصرٌة -

   صٌاؼته بماٌتوافق مع االتجاهات العالمٌة للموضة البتكار أزٌاء ٌمكن أن تنافس ماركات  عالمٌة

بعف مصممى األ ٌاو المصرٌٌن بدثوا ٌدركون أهمٌ  الرجوع للتراث واعاد  صٌاغته فى مجموعاتهم التصمٌمٌ    -

تكمن فى الت تت بٌن رغبتها فى ارتداو كل ماهو معاصر و لل من أجل سد فجو  االحتاجات عند المرأ  المصرٌ  والتى 

 ومواك  للموض   وبٌن تمسكها بهوٌتها 

  



 

136 

Standards of Mental Link Between Fashion Design and Egyptian 

Identity According to global Fashion Trends 

Prof. Dr/ Amr Gamal El Din Hassouna 

Professor, Faculty of Applied Arts, Helwan University 

Prof. Dr. Najla Mohamed Taima 

Assistant Professor, Department of Ready Made Garments, Faculty of Applied Arts, 

Damietta University 

Amany Al - Saeed Al – Desouki 

 

Abstract: 

This study aims to identify the features and elements of the Egyptian identity, by presenting 

the Egyptian identity in clothing between the past and the present, In addition to shedding 

light on one of the most important points which students , teaching staff and workers in the 

field of design are exposed‖ The confusion between the process of citation and inspiration 

from the Egyptian heritage and civilization in general and the expression of the Egyptian 

identity‖ 

Research Objectives: 

-shedding light on one of the most important points which students , teaching staff and 

workers in the field of design are exposed‖ The confusion between the process of citation and 

inspiration from the Egyptian heritage and civilization in general and the expression of the 

Egyptian identity‖. 

- Shedding light on the psychological, physical, moral and social dimension of the Egyptian 

personality identity to create a global fashion bearing the features of the Egyptian society. 

- The creation of women's fashion designs, which represent the re-formulation of some 

elements of Egyptian. 

Research Importance: 

- Trying to formulate the international fashion to reflect the Egyptian identity to fill the needs 

gap of Egyptian woman, which is the dispersion between international fashion, her identity 

and requirements as an Egyptian woman. 

- Emphasis on the originality of the Egyptian identity in women's clothing through the re-

formulation of some Egyptian heritage elements and use it in the creation of designs that keep 

pace with international fashion. 
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- The reach of Egyptian identity elements to the levels of global fashion. 

- Academically, this research can be used to teach the heritage costumes designs that 

emphasize our Egyptian identity. 

Research Methodology: 

Analytical approach: To describe and analyze the elements of Egyptian identity 

The experimental approach: to create fashion designs for the evening suitable for Egyptian 

women. 

The results of the research can be summarized as follows: 

*Our cultural heritage is characterized by richness in all its components‘, it is not only in 

edifices and monuments, but also folklore, songs , folk music, And those physical remains as 

vessels and jewelry, clothing, documents, mural writings and others. 

* The Egyptian heritage can become a global trend of fashion that women in the community are 

keen to obtain.  

* The statistical results of the study showed the extent to which Egyptian women accept the 

reformulated heritage designs to match the international fashion trends. 

* Egypt is distinguished by the diversity of environments and cultures that have produced a 

wonderful blend of Egyptian clothing. This combination can be reformulated to match with 

global fashion trends to create a fashion that can compete with international brands. 
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 تأثٌر الدٌانة الٌهودٌة على عمارة المعابد فً مصر 

 م.د/ ؼادة إبراهٌم محمد

 الملخص

من أكبر الطواث  الٌهودٌ  فً العالم العربً وأكثرهم نفو ا وانفتاحا وم ارك  فً الطاثف  الٌهودٌ  المصرٌ  تعد  -

الٌهود فً مصر تتكون من الٌهود مةتل  المجاالت فً المجتمع المصري الحدٌث  وكانت التركٌب  األساسٌ  للسكان 

الناطقٌن بالعربٌ  وهم "الربانٌون" و"القراإون" ، وال ٌن انضم الٌهم  طاثفتٌن غٌر ناطقٌن بالعربٌ   األولى هً 

"السفاردٌم" بعد طردهم من اسبانٌا  والطاثف  الثانٌ  هم "األ كٌنا ")ٌهود أوروبا( وال ٌن ج بهم ا دهار التجار  فً مصر 

تتاح قنا  السوٌس حٌث وجدوا المبل  اآلمن لٌ كلوا نةب  تجارٌ  وثقافٌ  فً المجتمع المصري  لكن األوضاع ساوت بعد اف

مما اضطر معههم للهجر   وبالرغم من  لل، هنال بعف المعالم الٌهودٌ  العرٌق   1948للٌهود فً مصر بعد حر  

 كالقاهر  واإلسكندرٌ    التً ت هد على التراث الٌهودي لمصر فً المدن الرثٌسٌ  

ومن أهم ه ه المعالم المعابد والتً لم ٌقتصر دورها على العباد  فقط بل انه أصبا ٌإدي دورا تثقٌفٌا ودٌنٌا   ومن  -

وٌعنً اسمه "بواب  السماو"  وٌعد من أفةم معابد القاهر  الٌهودٌ ، وان كان من أحدثها ؛  أ هرالمعابد معبد  عاره ماٌم

م 1945م الى 1943" عام موصٌريقد بنً برعاٌ  عد  عاثبلت ٌهودٌ  أرستقراطٌ  على رأسها عاثل " نل بناو أٌضا، و

، أو الٌهود األجان  فً مصر ساسً ال ي ٌقام فٌه بعف ال عاثر من وقت نةر سواو لؤلقلٌ  الٌهودٌ   وهو المعبد األ

   القاهر  الموجودٌن فً

وٌتمٌ  بناو ه ا المعبد بانسجام عناصره ووحداته المعمارٌ   1981وقد تم تجدٌده ب كل كامل عام  -

وال ةرفٌ ،والتةطٌط المعماري للمعبد هو نفس التةطٌط فً ساثر المعابد فً مصر وهو المعرو  بالطرا  البا ٌلٌكً ،  

  وٌعتبر المعبد م ارا سٌاحٌا

وٌتناول البحث دراس  تحلٌلٌ  للعمار  الٌهودٌ  فً مصر وتؤثٌر الدٌان  الٌهودٌ  علٌها بؤسلو  تارٌةً وصفً تحلٌلً  -

   دراس  مٌدانٌ   فضبل عن الرإٌ  الفنٌ  كما ٌتناول معبد " عاره ماٌم" و"معبد بن ع را" كنمو ج للعمار 

  

 

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 تٌشرتات المطبوعة بفن التٌبوؼرافٌااالستفادة من جمالٌات الخط العربً إلثراء ال

 د/ ؼادة شاكر عبد الفتاح عفٌفًأ.م.

 جامعة بنها -كلٌة التربٌة النوعٌة - أستاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً

 ملخص البحث:

ٌمثل الةط العربً عنصرا هاما من التراث العربً وٌتصل ههوره بقٌام اإلسبلم وانت اره، فالةط العربً فن وتصمٌم 

تاب  ال ي تتعدد فٌه الةطوط وتتنوع وفق أ كال لها ةصاثم جمالٌ  تنطوي على حس ال كل ورونق الهندس  ضمن الك

نسق بدٌع  وتعتبر التٌبوغرافٌا علم وفن الهٌثات المطبوع ، وٌقصد بها الوحدات الطباعٌ  التً تتكون من العناصر 

ستةداماتها وبمةتل  طرق انتاجها، اضاف  الى الصور الهلٌ  الطباعٌ  المةتلف ، كالحرو  بمةتل  أ كالها وأنواعها وا

والةطٌ  فهو فن الت كٌل بالحرو   وتعد تقنٌات طباع  المنسوجات أحد الركاث  األساسٌ  للفكر التصمٌمً وال ي ٌتوق  

ا بعد تغلغل تؤثٌر علٌه تغٌر الثوابت والبدٌهٌات ألفكار المصمم األمر ال ي ٌثري التصمٌم بؤفكار جدٌد  ومبتكر  وةصوص

ما امكانٌ  االستفاد  من القٌم من هنا جاءت مشكلة البحث فً تساؤل رئٌسً وهو التكنولوجٌا فً كاف  المجاالت الحٌاتٌ  

 الجمالٌ  لفن التٌبوغرافٌا باستةدام الةط العربً إلثراو التٌ رتات المطبوع  رقمٌا؟

جمالٌات الةط العربً إلثراو التٌ رتات، طباع  التصامٌم المقترح   انتاج تصامٌم تٌبوغرافٌ  باستةدام وهدؾ البحث إلى

على التٌ رتات باستةدام الطباع  الرقمٌ ، التعر  على نراو المتةصصٌن فً التصامٌم المقترح ، تنفٌ  بعف التصامٌم 

التراث العربً اإلسبلمً  بما ٌإدي الى رفع ال وق العام لد  ال با  فً اةتٌار مبلبسهم، المساهم  فً احٌاو، المقترح 

من ةبلل اٌجاد بداثل ملبسٌه عصرٌ  بروح تراثٌ  لل با ، مواكب  التقدم التكنولوجً الهاثل فً الصناع  فً انتاج وتنفٌ  

وجود فروق  ات دالل  احصاثٌ  بٌن التصامٌم المقترح  فً نجاح تطوٌع الةط العربً فً وافترض البحث المبلبس، 

افٌ  إلثراو التٌ رتات، مناسب  تقنٌ  الطباع  الرقمٌ  للتصامٌم المنتج  والتؤكٌد على القٌم الجمالٌ  انتاج تصامٌم تٌبوغر

لها، تحقق األسس الفنٌ  فً التصمٌم، وجود فروق  ات دالل  احصاثٌ  بٌن التصمٌمات المقترح  فً تحقٌق جوان  التقٌٌم 

م التصمٌمات المنف    "وفقا آلراو المحكمٌن"، وتوصل البحث )ككل(، وجود فروق  ات دالل  احصاثٌ  بٌن  محاور تقٌٌ

الى امكانٌ  تطوٌع الةط العربً وما ٌحمله من قٌم جمالٌ  فً انتاج تصامٌم تٌبوغرافٌ  إلثراو التٌ رتات باإلضاف  الى 

األسس الفنٌ  فً التصمٌم،  مناسب  تقنٌ  الطباع  الرقمٌ  مع التصامٌم المقترح  والتؤكٌد على الجوان  الجمالٌ  لها، تحقق

كما توصل البحث الى وجود فروق  ات دالل  احصاثٌ  بٌن التصمٌمات المقترح  فً تحقٌق جوان  التقٌٌم )ككل( وبٌن  

 محاور تقٌٌم التصمٌمات المنف    "وفقا آلراو المحكمٌن" 
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The benefit of Arabic calligraphy aesthetics to enrich the printed T-shirts 
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Abstract: 

The Arabic calligraphy is an important element of the Arab heritage and its appearance is 

related to the rise and spread of Islam. The Arabic calligraphy is the art and design of writing, 

in which there are many lines and varied according to forms that have aesthetic characteristics 

that involve a good form and elegance of geometry in wonderful  format.  Typography is 

science and art of printed bodies. It is intended for printing units which are composed of 

different types of printing elements, such as different letters of various shapes, types, uses and 

various production methods, in addition to silhouettes and script is the art of writing letters 

and criticism of the techniques of printing textiles and one of the pillars of the design thought, 

which depends on the change constants and axioms of the ideas of the designer, which 

enriches the design by new and innovative ideas, especially after the penetration  of the 

impact of technology in all areas of life. From here came the problem of research in the main 

question which is possible  to take advantage of  the aesthetic values of the art of typography 

using Arabic calligraphy to enrich the digital printed T-shirts? The aim of the research is to 

produce typographic designs using the aesthetics of the Arabic calligraphy to enrich T-shirts, 

printing the designs on T-shirts using digital printing to identify the opinions of the specialists 

in the proposed designs which leads to raise the general taste of youth in choosing their 

clothes and contribute to the revival of the Arab-Islamic heritage by finding alternatives to 

clothes in a modern spirit of heritage for youth accompanied by tremendous technological 

progress the manufacture and implementation for clothes and assumption of the existence of 

the differences of statistical significance between the designs proposed in the success of 

adapting the Arabic calligraphy in the production of the designs of typographic to enrich the 

T-shirts appropriate digital printing technique of designs and ensure the aesthetic values, the 

technical foundations of the design achieved, the existence of statistically significant 

differences between the proposed designs in the achievement the design aspects (as a whole), 

there are statistically significant differences between axes evaluate the designs implemented 

"according to the opinions of the evaluators" and the research to the possibility of adapting the 

calligraphy and what it carries by the aesthetic in the production of designs to enrich the T-

shirts in addition to the appropriate digital printing technology with the proposed designs and 

emphasize on its aesthetic aspects, achievement of art principles in the design, also research 

found that there are statistically significant differences between the proposed designs in 

achieving the evaluation aspects (as a whole) and the evaluation axes of implemented designs 

―according to the opinion of the evaluators‖. 
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 الحٌز فً االٌجابٌة للطاقة كمصدر اإلسبلمٌة للزخارؾ الفٌضٌة الروحٌة القٌم انعكاس

 الفراؼً

 المسلمً فتحً محمد ؼادة /د.م.أ

 جامعة بنها –قسم التصمٌم الداخلً واألثاث 

 ملخص:

  المحاوالت التى لم ٌٌؤس اإلنسان فى سعٌه الداثم نحو التؤمل والتفكٌر واكت ا  الكون وفل طبلسمه وغموضه  ولم تتوق

تبنى ب كل متراكم للمعار  الب رٌ  لتصل الى راح  اإلنسان ، وللهواهر الكونٌ  والطبٌع  الةبلب  اآللهٌ  طاق  اٌجابٌ  

وروحانٌات ناتج  من تؤملها والتدبر فً العبلقات الكونٌ ، وقد حاول االنسان أن ٌجمل كل ما حوله بفكر فلسفً فنً معبرا 

من ةبلل  ن  الفنٌ  والروحٌ  من حٌث الت ابه والتقار  فٌما بٌنهما والتً تكسبها ةصاثم روحانٌ عن رغباته الكام

 ال ي ٌتمثل فً التوحٌد باهلل والتسلٌم بوجوده ع  وجل  رم ٌتها، فالفنون االسبلمٌ  تحوي معنى اإلسبلم فً مضمونها 

عتمدت  فً حركتها وت كٌلها على األ كال األساسٌ  ال ةار  اإلسبلمٌ  بؤنواعها تستند الى أنماط  وأسس هندسٌ  ا

 ن ؤتالبسٌط  كالمربعات والمستطٌبلت، ووضعت من ةبلل أسس ت كٌلٌ  فلسفٌ  تجرٌدٌ  لمضمون الدٌن اإلسبلمً، و

 من التفاعل بٌن الفكر العقاثدي التوحٌدي وبٌن االحساس المره  الدقٌق بالطبٌع  ومن التؤمل لها فةرجت ال ةار  بفكر

ٌحتوي على اإلٌمان والتدبر فً ةلق هللا  واةتراق الهاهر الى العمق وا باع البصر للوصول الى البصٌر   وجوهر 

ل ةرف  من التفاعل بٌن الفكر العقاثدي التوحٌدي وبٌن االحساس المرهق الدقٌق ن ؤت ا االٌمان والتوحٌد،

ٌمان واتؤمل والتدبر فً ةلق هللا  واةتراق بالطبٌع  ومن اتامل لها فةرجت ال ةار  بفكر ٌحتوي على اإل

 الهاهر الى العمق وا باع البصٌر  وا كاثها عن طرٌق البصر للوصول الى جوهر االٌمان والتوحٌد 

لبلدٌان السماوٌ  رإٌ  دٌنٌ  ٌتضا بها معنى الوجود، وجود هللا فً كل ما ٌحٌط بنا ، وال عور بالقدسٌ  ٌنتابنا عند التواجد 

ماكن واآلثار العهٌم  للحضار  المصرٌ  القدٌم  والمسٌحٌ  واالسبلمٌ  ، ٌ عر فٌها االنسان بقٌم  الجمال فً بعف اال

والجبلل والرهب  والراح  النفسٌ  الصحٌ  التً تةتل  تماما عن ةارج أماكن العبادات ، وتلل الرإ  الدٌنٌ  تغٌر االنسان 

 وهللا نور السموات واألرضفرق ٌههر بٌن الهبلم والنور  نور المعرف  " وتنٌر له الطرٌق ، فالمكان هو المكان ولكن ال

" وحٌن تر  بنور هللا فٌضت قلبل بنوره ، وتر  الكون بمعرف  ونهر  مةتلف  ، والفنون االسبلمٌ  منبثق  من الرإٌ  

ث على االرتقاو والعبادات مبنٌ  على أساس عقلً وحسً ، تح اإلسبلمٌ  وتتآل  معها فً صمٌمها وةصوصٌتها 

باالنسان والتدرج والسمو لمرضا  هللا ، والتجرٌد فً الفن اإلسبلمً لٌس بعدم تحرٌم الصور  ولكن لعدم كفاٌ  الصور  

لتحقٌق الغرف منها ، كما احتوت ال ةار  الهندسٌ  االسبلمٌ  بؤ كالها وتركٌبها من تداةبلت رم ٌ  وفلسفٌ  وتقاربها 

لكونٌات على رمو  ومعان وقٌم روحٌ  فٌضٌ ، فهً قاثم  على تفكٌر رٌاضً من ةبلل التدقٌق الروحً بٌنها وبٌن علم ا

فً الفراد الداةلً ٌمكن االسنفاد  من طاقتها االٌجابٌ  والروحٌ   والحسا  فً استةدامها وتطبٌقها وهٌفٌا وت كٌلٌا،

  لراح  اإلنسان

 التامل  -الفٌضٌ   -التقدٌس –الروحانٌ   –ل ةار  اإلسبلمٌ  ا -فلسف  الجمال للفن اإلسبلمً الكلمات المفتاحٌة :

  



 

142 

 جمالٌات الصخور الرسوبٌة كمصدر لتصمٌم المعلقات النسجٌة المنفذة باسلوب الجوببلن

 أ.د/ ؼادة محمد محمد الصٌاد

 جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –أستاذ بقسم الؽزل والنسٌج والترٌكو 

 ل البلبٌسًم.م/ مٌاده مجدي خلٌ

 جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –مدرس مساعد بقسم الؽزل والنسٌج والترٌكو 

 م.م/ رانٌا رشاد توكل جعفر

 جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –مدرس مساعد بقسم الؽزل والنسٌج والترٌكو 

 الملخص:

نهٌرهما ، و لل فً مسار تكون الجبال واألودٌ  واألنهار للطبٌع  أسرارها الةاص  ، تفضً بها الٌنا جماال وابداعا قل 

 عبر مبلٌٌن السنٌن ، والتً نجد فٌها تجلً قدره الةالق ع  وجل  

وتعد الجبال أحد أعج  التكوٌنات الجٌولوجٌ  فً العالم والتً ترسً جماال وألوانا ال نهٌر لها ، ولعل من أكثر الجبال 

التدرٌجات اللونٌ  المتداةل  هً الجبال  ات الصةور الرسوبٌ  ، حٌث تعد ه ه التً تتمٌ  بصةورها الملون   ات 

 السبلسل الجبلٌ  واحده من أهم الوجهات الجا ب  للسٌاح من  تً أرجاو العالم  

ومن هنا جاوت فكر  البحث فً كٌفٌ  االستفاد  من جمالٌات ه ه الصةور بؤ كالها وألوانها البدٌع  فً تصمٌم وانتاج 

قات نسجٌ  بؤسلو  الجوببلن، وهوفناب عرٌقاب، وٌعد احد  الوساثل الجمالٌ  الت ٌنٌ ، فهونوعاب من القماش المنسوج معل

والمصنوع من ةٌوط  ات ألوان مةتلف ، لتكوٌن صور  أو رسمه ما، ومعهم قماش الجوببلن ٌستةدم كمعلقات على 

ٌ  حدٌث  كً ٌمكن نسج عدد كبٌر من الةٌوط مةتلف  األلوان الجدران الداةلٌ  ،وٌنسج ه ا النوع على أنوال مٌكانٌك

 لتكوٌن منهر دقٌق التفاصٌل مما ٌضفً واقعٌ  على المنهر النهاثً 

فالمعلقات النسجٌ  واحده من أهم العناصر التً ت ٌن الفراد الداةلً للمكات  أو المنا ل، والتً تضفً على المكان قٌما 

 ستكمال العمار  الداةلٌ   فنٌ  وجمالٌه لما تفً به فً ا

فقد تم فً ه ا البحث عمل مجموع  من التصمٌمات المستوحا  من جمالٌات الصةور الرسوبٌ  وتم معاجلتها باستةدام 

 وتم تنفٌ  بعف من ه ه التصمٌمات بؤسلو  الجوببلن   Illustratorو   Photoshopبرامج 

 

 الكلمات المفتاحٌة:

 الجوببلن   –النسجٌ  المعلقات  –الصةور الرسوبٌ  
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Aesthetics of Sedimentary Rocks as a Source of wall hanging 

design woven by Gobelin Technique 

Prof. Dr/ Ghada Mohamed El-Sayad 

Prof. of Spinning, Weaving and Knitting Dept - Faculty of Applied Arts - Damietta 

University 

Assist. Lect/ Mayada Magdy Mohammed Khalil 

Assistant lecture at Spinning, Weaving and Knitting Dept - Faculty of Applied Arts - 

Damietta University 

Assist. Lect/ Rania Rashad Tawakol Gaafer 

Assistant lecture at Spinning, Weaving and Knitting Dept - Faculty of Applied Arts - 

Damietta University 

 

Abstract 

Nature has its own secrets, which leading us to the beauty and creativity less than their 

counterparts, in the course of the formation of mountains, valleys and rivers across millions of 

years, which we find the manifestation of the almighty creator. 

Mountains are one of the most beautiful geological formations in the world, which create 

beauty and colors that unmatched, the most colorful mountains with overlapping color 

trappings are mountains with sedimentary rocks. These mountain ranges are one of the most 

attractive destinations for tourists from all over the world. 

Hence the idea of research is how to take advantage of the aesthetics of these rocks in their 

beautiful forms and colors in designing and production of wall hanging woven by gobelin 

technique, which is an ancient art, and one of the aesthetic means of adornment, it is a kind of 

woven fabric made of yarns of different colors, to form a picture or drawing , and most of 

gobelin fabrics is used as wall hanging on the inner walls. This type is woven on modern 

mechanical looms, so that a large number of different colored threads can be woven to form a 

detailed view of the details, giving a realistic view of the final view. 

Walls hanging are one of the most important elements that decorate the interior space of 

offices or houses, which give the place artistic and aesthetic value for what it fulfills in 

completing the interior architecture. 

A series of designs inspired by the aesthetics of sedimentary rocks have been used in this 

research and have been processed using Photoshop and Illustrator software. Some of these 

designs have been implemented in gobelin Technique. 

Key Words: Sedimentary Rocks - wall hanging - gobelin 
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فلسفة القط العسٌري ودور المرأة فى توظٌؾ الموروث الثقافً الفنً لتنمٌة الحرؾ 
 وآثره على االرتقاء بالمعلقات النسجٌة والتسوٌق السٌاحً

The Philosophy of Al-Qatt Al-Asiri and the Role of the Woman in the 

Employment of the Artistic Cultural Heritage to Develop the Handicrafts 

and their Effect on the Promotion of the Textile Hanging and the Tourism 

Marketing 

 فادٌة محمد هشام زكرٌا/ دم..أ
 المملكة العربٌة السعودٌة –جامعة جازان  –كلٌة التصمٌم والعمارة  –أستاذ مساعد بقسم الفنون التطبٌقٌة 

 

 الملخص:
فن القط العسٌري" كؤحد الفنون ال عبٌ  المعروف  بالمملك  العربٌ  السعودٌ ، وهو فن النقش القاو الضوو على أهمٌ  "

وال ةرف  التقلٌدٌ  على جدران المنا ل ال ي برعت فٌه نساو منطق  عسٌر، وال ي قررت منهم  األمم المتحد  

ل ي ٌحتاج لصون عاجل، والمنعقد بج ٌر  "الٌونسكو" ادراجه ضمن قاثم  المنهم  للثراث الثقافً غٌر المادي للب رٌ  ا

  2417سبتمبر من العام الحالً  9الى  4"جٌجو" بجمهورٌ  كورٌا الجنوبٌ  فً الفتر  من 

وباإلضاف  الى ابرا  دور المرأ  العسٌرٌ  فً تنمٌ  ونقل التراث الثقافً الحرفً للقط العسٌري من حٌث فلسف  بناثه، 

من ةبلل عمل تصامٌم ةاص  وانتاج وتمكٌن المرأ  فً المجتمع، و لل  القط العسٌري، وألوانه الممٌ  ، وأ هر فنانات

ورش، ودورات، ومتاح ، وقر  سٌاحٌ  لتطوٌر ه ا التراث السٌاحً والمحافه  علٌه، والوقو  على ةصاثصه، 

تها التراثٌ  وما تحمله من والك   عن هوٌ واستحداث تصامٌم تساهم فً تن ٌط التسوٌق السٌاحً واالرتقاو بال وق العام، 

  وٌتبلور  لل فً نتاثج البحث من اههار جمالٌات القط كنو  أثرٌ  جعلتها تتصدر الوجهات السٌاحٌ  التراثٌ  فً المملك 

العسٌري من ةبلل التصمٌمات المبتكر  للمعلقات النسجٌ  المطبوع  المستوحا  من القط العسٌري وأثر  لل على عملٌ  

 حً التسوٌق السٌا

Abstract: 
Highlighting the importance of the ―Art of Al-Qatt Al-Asiri‖ as one of the folk arts known in 

the Kingdom of Saudi Arabia. It is the art of the traditional engraving and decorating on the 

walls of houses, which the women mastered in Asir region. The UNESCO has added this art 

to the list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, which shall be preserved urgently, 

in the Island of Jeju in South Korea in the period from 4
th

 to 9
th

 of September 2017. 

In addition, it shows the role of the women in Asir in the development and transfer of the 

handicraft cultural heritage of Al-Qatt Al-Asiri through its philosophy, distinguishable colors, 

and most famous artists, as well as enables the woman in the community through setting 

special designs, making workshops, courses, museums , and tourist villages to develop and 

preserve this tourism heritage. It also creates designs that contributes in stimulating the 

tourism marketing, promoting the public taste, and discovering the heritage identity and the 

heritage treasures. This makes Al-Qatt Al-Asiri in the top of the heritage tourism destinations 

in the Kingdom. This is defined in the research results through showing the aesthetics of Al-

Qatt Al-Asiri through the creative of the textile printed hangings inspired by Al-Qatt Al-Asiri 

and its effect on the tourism marketing. 
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 المعاٌٌر التصمٌمٌة إلعادة توظٌؾ المبانى التراثٌة لتحقٌق مبدأ اإلستدامة

 )دراسة حالة مجموعة الؽورى(

 فاطمة احمد محمد حسٌن /م.د

 عة بنى سوٌؾجام -كلٌه الفنون التطبٌقٌة - مدرس بقسم التصمٌم الداخلى واالثاث

Fatmaelatar@hotmail.com 

Fatmaelatar@apparts.bsu.edu.eg 

 :ملخص البحث

ان الحفاه على التراث المعمار  ٌعد ج واب ال ٌتج أ من عملٌ  الحفاه على الهوٌ  اإلنسانٌ  وتعد عملٌ  الحفاه على   

ٌ  متكامل  العناصر ٌج  أن تطبق بجمٌع جوانبها فمن غٌر المنطقى اعتبار أن الترمٌم وحده كافٌاب المبانى التراثٌ  عمل

للحفاه على المبنى التراثى ولكن ما ٌوفر الحماٌ  الحقٌقٌ  للمبنى هو اعاد  توهٌفه بعد ترمٌمه فى الوهٌف  التى أٌن ت من 

للمكان ومساحته وك لل موقعه وطابعه الحضار  مع عدم المساس أجلها أو فى وهٌف  جدٌد  تتوافق مع التصمٌم الداةلى 

، فتوهٌ  المبانى التراثٌ  واعاد  استةدامها بطرٌق  مدروس  ولٌست ع واثٌ  ٌتراعى فٌها الجوان  بقٌمته وةصوصٌته

  على المبانى من التصمٌمٌ  للحٌ ات الداةلٌ  للمبانى ٌتعد ضرور  حتمٌ  للحفاه علٌها بحٌث ال تإثر التعدٌبلت المضاف

الناحٌ  اإلن اثٌ  أو التصمٌمٌ  أو تتسب  فى حدوث أضرار بها كما حدث لكثٌر من البٌوت والقصور والةانقاوات فى 

 العالم اإلسبلمى 

  :البحث مشكلة

 عدم وجود معاٌٌر تصمٌمٌ  واضح  إلعاد  توهٌ  المبانى التراثٌ    

 تناس  مع الموقع والمساح  والتصمٌم الداةلى مما ٌلحق الضرر بها  التوهٌ  الع واثى للمبانى التراثٌ  بما الٌ 

 اهمال مبدأ اعاد  التوهٌ  واإلكتفاو بالترمٌم والتجدٌد للمبانى التراثٌ   

 -اهمٌة البحث:

 دراس  تؤثٌر عملٌ  اعاد  التوهٌ  للمبانى التراثٌ  على استدام  الحفاه علٌها وضمان استمرارٌتها 

  :البحث اهداؾ

 ضع المعاٌٌر التصمٌمٌ  والضوابط البل م  إلعاد  توهٌ  واستةدام المبانى التراثٌ  بما ٌضمن استمرارٌتها و -4

  نى التراثٌ  بطرٌق  علمٌ  مدروس اعاد  توهٌ  واستةدام المبا -5

 -فروض البحث:

  لٌها واستمرارٌتهادام  الحفاه عاعاد  التوهٌ  واإلستةدام للمبانى التراثٌ  بعد ترمٌمها وتجدٌدها ٌضمن است -3

 مراعا  المعاٌٌر التصمٌمٌ  ٌحقق أقصى استفاد  من المبنى التراثى عند اعاد  توهٌفه واستةدامه وٌحافه علٌه  -4

 المنهج التحلٌلً:  منهجٌة البحث

 مصطلحات البحث: 

  اإلستدام  –المبانى التراثٌ   –اعاد  التؤهٌل   - اعاد  اإلستةدام-اعاد  التوهٌ 

mailto:Fatmaelatar@hotmail.com
mailto:Fatmaelatar@hotmail.com
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Design criteria for Adaptive reuse of heritage buildings to achieve 

The principle of sustainability 
(Al Ghouri Group Case Study( 

Assist. Dr/ Fatma Ahmed Mohammed Hussein 
Lecturer of interior design & Furniture, Faculty of Applied Arts, Beni – Suef University 

Fatmaelatar@hotmail.com 

Fatmaelatar@apparts.bsu.edu.eg 

Abstract 

The preservation of the architectural heritage is an integral part of the process of preserving 

the cultural identity. The preservation of the heritage buildings is an integrated process that 

must be applied in all its aspects. It is not logical to consider that the restoration alone is 

sufficient to preserve the heritage buildings, But adaptive reuse after restoration provides the 

protection of the heritage buildings whether in the use for which it was established or in a new 

use corresponds its interior design and area, as well as its location and its cultural character, 

without prejudice to its archaeological value and privacy. Adaptive reuse of heritage buildings 

with a deliberate manner, takes into consideration the design aspects of the internal spaces of 

the buildings is necessary to preserve it so that adjustments and architectural elements added 

do not affect the buildings in terms of construction or interior design, or cause damage to 

them as happened to many homes, palaces and "Khanqua" in the Islamic world. 

The Main point in the research lies in: 

- Lack of clear design criteria for adaptive reuse of heritage buildings. 

- Random reuse of heritage buildings in a way that does not fit with the location, area, and 

interior design, which harms them. 

- Neglecting the principle of adaptive reuse and only the restoration and renovation of 

heritage buildings. 

The research aims to: 

1 - Develop the design criteria for the adaptive reuse of heritage buildings to ensure their 

sustainability 

2 - Adaptive reuse of heritage buildings in a systematic scientific methods. 

The research proposes: 

1- Adaptive reuse of heritage buildings after restoration ensures the preservation and 

sustainability. 

2 - Respecting the design criteria achieves the most benefit from the heritage buildings during 

Adaptive reuse 

Research Methodology: Descriptive, Analytical  

Research Outline: 
To study the impact of the adaptive reuse process of heritage buildings on their preservation 

and sustainability. 
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Guiding words: Adaptive reuse – Reuse- Rehabilitation - Restoration - Heritage buildings -     

Sustainability 

فً الحضارة العربٌة واإلسبلمٌة األصالة والمعاصرة والتجدٌد  

ً المبلفتحأ/   

 األمٌـن العام للجمعٌة

 الملخص:

بٌن ال رق والغر  صراع تارٌةً قدٌم كان من نثاره أن صار األوروبٌون فً بعف مراحل ه ا الصراع ٌ عرون 

جتماعٌ  والفكرٌ  لعد  قرون ولم ٌتحرروا من بم ل  الةضوع للحضار  العربٌ  التً فرضت نفسها على حٌاتهم اال

سطوتها اال من  أمد قرٌ ، ل لل أة وا ٌنكرون فضل العر  على أوروبا وٌجحدون فضل تمدٌنهم للعر  وأصبا ه ا 

الجحود ساثداب بٌن كثٌر من مإرةً أوروبا وكتابها ال ٌن لم ٌروا فضبل علٌهم لغٌر الٌونان والرومان، وساعد على  لل ما 

 الٌه حال العر  من تؤةر وضع  فً كل مٌادٌن الحٌا   نل

غٌر أن بعف المنصفٌن من علماو أوروبا لم ٌنساقوا وراو ه ا الجحود، فؤلفوا كتبا اعترفوا فٌها للعر  بما لهم من فضل 

 وان لم ٌكن  لل كافٌاب  

مً الى االعترا  صراح  بؤن العر  ان بعف المنصفٌن من علماو أوروبا هدته رحبلته العدٌد  فً ربوع العالم اإلسبل

ُنوا أوروباوأن اإلنصا  ٌقتض ً عرف العصر ال هبً للحضار  العربٌ  واههارها للعالم كله فً صورتها  هم ال ٌن َمدَّ

الحقٌقٌ  الراثع ، وقد بدأ  لل فعبلب من  أكثر من ماث  وثبلثٌن عاماب بالبحث العلمً فً عناصر الحضار  العربٌ  وعواصم 

 تها ومد  تؤثٌراتها الحضارٌ  فً الغر  بعٌدا عن أوهام الكثٌرٌن حول العر  وتجاه اإلسبلم نهض

 وهنا ٌج  القاو الضوو على مهاهر ه ه الحضار ، وقٌمها وعطاثها اإلنسانً لحضارات العالم 

ها التارٌخ والتً امتدت ان الحضار  العربٌ  التً أقامها العر  فً أقل من ماث  عام، هً من أنض ر الحضارات التً عرف

راٌتها من الهند والمحٌط األطلنطً الى اسبانٌا، وحلل بعف األوروبٌٌن المنصفٌن الركاث  التً قامت على أساسها 

حضار  العر ، ومن أهم تلل الركاث  التساما والرأف  والرحم  باآلةر، وتحسٌن وضع المرأ ، ا  اعتبره هإالو 

 أ  المنصفون أول دٌن رفع  ؤن المر

ولعل من مهاهر ه ه الحضار  وقو  بؤسها أن العر  بعد ه ٌمتهم فً معرك  بواتٌه  مال فرنسا هلوا باقٌن مد  ماثتً 

سن  فً جنو  فرنسا بل أة  بعف أمراو فرنسا ٌتحالفون مع العر  على  ارل مارتل ال ي انتصر على العر  فً 

 معرك  بواتٌه ألن مارتل أة  ٌنه  ببلدهم 
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Authenticity, Modernity and Renewal in Arab and Islamic 

Civilization 

Fathi Al Mulla 

Secretary-General of the Assembly 

Summary: 

Between the East and the West, an ancient historical conflict was one of the effects that the 

Europeans in some stages of this conflict feel the humiliation of submission to the Arab 

civilization, which imposed itself on their social and intellectual life for centuries and did not 

free from the power only long ago, so they deny the virtue of Arabs to Europe and deny the 

virtue of Tamdhenhm For the Arabs, this arrogance has become prevalent among many 

historians of Europe and their writers who have not seen any other than the Greeks and the 

Romans, and this has helped the Arab situation of delay and weakness in all fields of life. 

However, some of the Western European mediators did not follow this arrogance. They wrote 

books in which they confessed to the Arabs with their virtue, although this was not enough. 

Some of Europe's fair-minded people have made many trips throughout the Muslim world to 

openly acknowledge that the Arabs are the ones who have rebelled against Europe, and that 

fairness requires displaying the golden age of Arab civilization and showing it to the whole 

world in its true and glorious form. The elements of Arab civilization and the capitals of their 

renaissance and the extent of their cultural influences in the West away from the illusions of 

many around the Arabs and towards Islam. 

Here, we must shed light on the manifestations of this civilization, its values and its 

humanitarian contribution to the civilizations of the world. 

The Arab civilization established by the Arabs in less than one hundred years is one of the 

most destructive civilizations known to history, which spread from India and the Atlantic to 

Spain. Some of the fair Europeans analyzed the pillars on which the Arab civilization was 

based. The most important of these pillars is tolerance, compassion, And to improve the status 

of women, as they considered these fair people the first religion to raise the status of women. 

One of the manifestations of this civilization is that the Arabs, after their defeat in the Battle 

of Poitiers in northern France, remained for two hundred years in the south of France. Some 

of the French princes allied themselves with the Arabs took Charles Martel, who defeated the 

Arabs in the battle of Poitiers. 

  



 

149 

"جاودي
13
 " : دراسه تحلٌلٌه ألوجه التأثٌروالتأثربالفن االسبلمً 

 جابرسالم محمد لوال/ د

 الملخص:

 ةبلل من الفنً التراث جسدها ابداعٌه و تراثٌه و فكرٌه ببسهامات صورها اةتبل  على االسبلمٌه الفنون أسهمت لقد

  ال ةار  و االسبلمٌه العماره أ كال كاف  فً فً متمثبل  لل و ، اجمع للعالم ثقافٌا ارثا تمثل التً بؤعماله و المسلم الفنان

 مد  و المسلم الفنان عبقرٌ  غن تعبر فنٌه أعمال من االسبلمً الفن متح  به ٌ ةر ما ك لل و المساجد ت ٌن التً

 على المتحققه هألفكار الواضا و الجلً التعبٌر ةبلل من عنه ٌعبر بما الداةلً احساسه عن لٌعبر أداإه صدق و حساسٌ 

   ا كالها باةتبل  المعدنٌه األعمال و المتنوعه الة فٌه األعمال و األة ا  مثل متعدده ةامات مستو 

و فً كل بقعه على وجه البسٌطه استطاع الفن االسبلمً أن ٌإثر ب كل و مبا ر و غٌر مبا ر فً كل مكان ٌصل الٌه 

ابات و عبقرٌ  التعبٌر كما نجده واضحا فً اسبانٌا او ببلد االندلس حتى ةارج وطننا العربً من ةبلل الةطوط و الكت

" من ةبلل أعماله االن اثٌه و ال ةرفٌه و   Antoni Gaudiالتً عاش فٌها الفنان و المعماري" انتونً جاودي 

تحولت أعماله  المعمارٌه ، حٌث نجد ه ا التؤثٌر واضحا فً اعماله التً كان ٌم ج فٌها الة   بال جاج بالحدٌد حٌث

االن اثٌه الى كتل عضوثٌه بناثٌه لها منهجٌه ةاصه و ك لل فٌما ٌةم المعالجات الداةلٌه و الةارجٌه لبلسطا نجد انها 

 ترتبط ب كل مبا ر بتاثٌرمن اعمال  معمارٌه اسبلمٌه و  ةار  متنوعه و من هنا ههرت م كل  البحث :

 مشكلة البحث:

 ةتبل  صوره أعمال جاودي ؟كٌ  أثر  الفن االسبلمً با -

 هدؾ البحث :

 دراس  أوجه التؤثٌر و التؤثر فً اعمال الفنان جاودي بالفن االسبلمً ؟ -

 دراس  معطٌات القٌم الت كٌلٌه فً الفن االسبلمً و تؤثٌرها على أعمال جاودي ؟ -

  

  

                                                           
13

ٔ حخًٍش 1926ٔ حٕفً فً بزشهَّٕ 1852َحاث ٔ يؼًاري اطباًَ ٔنذ فً يذٌُت رٌٔض فً الهٍى كخانٍَٕا ػاو  Antoni Gaudiاَخًَٕ خأدي  

 اػًانّ بخصٕصٍت اندًغ بٍٍ انؼضٌّٕ ٔ انُٓذطٍّ ٔ كذنك حُٕع انخاياث ٔ َضح انًشج بٍُٓى ٔ حظٓز فً اػًانّ انخأثز بانفٍ االطاليً 
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Gaudi 
14

:  analytical approach of the influences and influence of 

Islamic art. 

Dr/ Loula Mohamed Gaber Salem
15

 

Abstract: 

The Islamic arts have contributed in various forms to the contributions of intellectual, heritage 

and creative art heritage through the Muslim artist and his works, which represent the cultural 

heritage of the world, and that is represented in all forms of Islamic architecture and 

decorations that adorn the mosques and also the Museum of Art The artistic work of the artist 

expresses the genius of the Muslim artist and the sensitivity and sincerity of his performance 

to express his inner sense of what he expresses through the clear and clear expression and his 

innovation achieved at the level of various materials such as wood, various ceramic works and 

metal works in different forms. 

And in every spot on the face of simple Islamic art could affect directly and indirectly 

everywhere that reaches even outside our Arab homeland through the lines and writings and 

the genius of expression is clear in Spain or the country of Andalusia where the artist and 

architect "Anthony Gaudi "through the works of construction and decorative and 

architectural, where we find this effect is clear in his work, which was mixed with wood by 

the glass iron, where the structural work has turned to the blocks of organic structural and 

have a special methodology, as well as for internal and external treatments of surfaces, 

Directly influenced by the works of architecture There are many different types of Islamic 

themes. 

Research problem: 

How did Islamic art affect the different works of Gaudi? 

Research objectives : 

- Studying aspects of influence and influence in the work of artist Gaudi in Islamic art. 

- Studying the data of plastic values in Islamic art and their impact on the works of Gaudi. 

 

  

                                                           
14Antoni Gaudi is a Spanish sculptor and architect who was born in the city of Roiss in the province of Catalonia 

in 1852 and died in Barcelona in 1926. His work is distinguished by the combination of organic and geometrical, 

as well as the diversity of raw materials and the maturity of their mixture, which appear in his works influenced 

by Islamic art  
15

 Lecturer in Sculpture department - faculty of fine arts- Alexandria University .  
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 تصمٌم المعماري الحدٌث للتراثاعادة تدوٌر واجهات: دراسة فً استراتٌجٌات ال

 لؤي علً الجبوري /د

 سلطنة عمان -قسم العمارة والتصمٌم الداخلً   –كلٌة الهندسة والعمارة  –جامعة نزوى 

 الملخص:

المعماري االسبلمً مصدرا مهما من مصادر استلهام التراث فً عمار  الٌوم عبر عملٌ  انتقاو عدد من  الموروث كل  

ٌ  المةتار  واعاد  عرضها او تثبٌتها فً الواجهات الحدٌث  ، فتجمع عناصر الحجر والطو  واالنهاوات العناصر المعمار

التراثٌ  بال جاج واأللمنٌوم والحدٌد لتكون ةلط  معمارٌ  ما، ت ٌر الى  لل الم ٌج: التراث/ الحداث  ال ي تم جمعه فً 

  مبنى واحد، بداعً الحفاه على الهوٌ  المحلٌ  للعمار 

، ٌقدم وٌعرف عددا من النما ج المعمارٌ  التً تصدت له ه  ٌطرح اشكاٌة تناول التراث المعماري بلؽة الحداثةالبحث 

المهم  الٌوم واسلو  كبل منها فً ه ا الم ج، وٌحاول توضٌا طرق التعامل مع التراث المعماري الٌوم ،حٌث سٌتم 

؟  ٌكونل : ما هو التراث ؟ ماهً الحداث  ؟ هل ثم  رابط بٌنهما ؟ كٌ  تفكٌل ثناثٌ  التراث / الحداث   من ةبلل السإا

تقول بؤنه :على الرغم من ان استقراو التراث الغ ٌر من العمار   فرضٌةو لل لفهم ادق للعبلق  فٌما بٌنهما على اساس 

ٌها االقواس والقبا  والم ربٌات االسبلمٌ  ٌ ٌر الى ان  لل التراث هو مجموع  من االبتكارات المعمارٌ  التً ال تمثل ف

سو  مههر من مهاهر  لل االبتكار المتجدد فان واقع فهمنا وتعاملنا معه الٌوم ٌقدم التراث : على اساس انه  ٌلت م 

الثبات والتوق  واتةا   كبل معمارٌا محددا، بٌنما الحداث  : هً فعل تغٌر وةلق وتجدد على ال ات احٌانا ، تبنى العبلق  

ا من ةبلل تسلٌط الحداث  على المعطى التراثً لبث الحٌا  فٌه وةلق حال  ابداع جدٌد   السإال:عن كٌفٌ  تحقق ه ه بٌنهم

فً محاول  لئلجاب  عن الكٌ ،كٌ  تتم  مشكلة البحثالعملٌ  ،هو سإال عن استراتٌجٌات التصمٌم المعماري والتً تمثل 

 تلكم العملٌ  

ها االجاب  عن ه ا السإال و لل من ةبلل الحصر والتقصً عن تلل االسالٌ  المتنوع   فً محاولت منهجٌة البحثاعتمدت 

فً التعامل مع التراث بلغ  المعاصر  ، فتوصل الى ان تلل االسالٌ /االستراتٌجٌات انحصرت فً اسلوبٌن : اما بؤسلو  

ٌات ،اعمد  الخ ( ٌتم اعاد  تدوٌرها انتقاثً ٌتم من ةبلله تقطٌع التراث المعماري الى قطع صغٌر  )اقواس ، م رب

واستعمالها كب كال جاه   لت كٌل واجهات معمارٌ  ٌكون التراث فٌها عبار  عن قطع ثابت  متوقف  تارٌةٌا بٌنما الحداث  

تكون الةلفٌ  لتلل القطع لتبر ها من ةبلل ال جاج وااللمنٌوم والحدٌد   او بؤسلو  ثانً اعتمده عدد من المعمارٌٌن 

 عر  ال ٌن نجحوا فً ةلق اصال  فً التواصل مع التراث و التً ٌتبناها ه ا البحث  وٌدعو لها و لل من ةبلل : ال

اعاد  تحلٌل العناصر المعمارٌ  التراثٌ  من قبل المصمم كتجرب   اتٌ  او جماعٌ  ،ثم تصمٌم ورسم واضاف  عناصر 

جع محلً للعمل وبالتالً تكون النتٌج  المن ود  هً عمار  ابتكار معمارٌ  محدث  من نفس لغ  الحٌ  التراثً المعتمد كمر

وةلق تعتمد فٌها التكنولوجٌ  فً تولٌد العناصر المعمارٌ  المعاصر  لتةرج لنا بصف  ابتكار جدٌد ٌنتمً لتراث مجٌد من 

 د وه ا ما ٌن ده الجمٌع االبتكارات المعمارٌ  المتبلحق  تتوق  فٌها عملٌات اعاد  التدوٌر مقابل االبتكار والتجد
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Recycled Façades: A Study of Modern Architectural Design Strategies for 

Heritage 

Dr/ Lua Ali Al Jubouri 

University of Nizwa -College of Engineering and Architecture - Department of 

Architecture and Interior Design - Sultanate of Oman 

Abstract: 

The architectural heritage of Islam is an important source of inspiration for the heritage in 

today's architecture through the process of selecting a number of selected architectural 

elements and re-presenting or installing them in modern façades. The elements of stone, 

bricks and finishes are combined with glass, aluminum and iron to be an architectural mix. 

Modernity, which was collected in one building, for the preservation of the local identity of 

architecture. 

The research raises questions about the architectural heritage in the language of 

modernity, presents a number of architectural samples that addressed this task today and the 

style of each of them in this mixture, the research tries to clarify ways of dealing with the 

architectural heritage today, where the dual heritage / modernity will be deconstruct by the 

question: ? What is Heritage ? What is Modernity? Is there a link between them? How to be ? 

In order to better understand the relationship between them on the premise that although the 

extrapolation of the rich heritage of Islamic architecture indicates that this heritage is a 

collection of architectural innovations in which arches, domes and mashrabias represent only 

a manifestation of that renewed innovation, the reality of our understanding and treatment 

Today, heritage is presented: on the basis that it is committed to stability , frizz and take a 

specific architectural form, while modernity: is the act of change and creation and renewal of 

the self sometimes, the relationship between them through the shedding of modernity on the 

heritage to bring life and create a new state of creativity. The question of how this process is 

achieved is a question about architectural design strategies, which is the problem of research 

in an attempt to answer how the process is carried out. 

The methodology of the research was adopted in its attempt to answer this question through 

the inventory and investigation of the various methods of dealing with heritage in 

contemporary language. These methods / strategies were limited in two ways: either in a 

selective manner whereby the architectural heritage is cut into small pieces , Columns, etc.) 

are recycled and used as ready-made forms to form architectural facades where the heritage is 

a fixed piece historically suspended while modernity is the background of these pieces to 

stand out through glass, aluminum and iron. Or a second method adopted by a number of 

Arab architects who have succeeded in creating authenticity in the communication with 

heritage and adopted by this research and calls them through:: 

Re-analyze the elements of the architectural heritage by the designer as a personal or 

collective experience, and then design , draw and add architectural elements updated from the 

same language of heritage space adopted as a local reference to work and therefore the result 

is an architecture and innovation creation in which the technology to generate contemporary 

architectural elements to emerge as a new innovation belongs to a glorious heritage of 

successive architectural innovations where recycling stops versus innovation and renewal 

where this is what everyone wants. 
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 فً حفظ تراث الخط العربً وإثراء التشكٌل الجمالً لفنونه المعاصرة دور النحت البارز

 ماهر علً عبد الحفٌظ م.د/

 ترمٌم،كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة دمٌاطمدرس النحت والتشكٌل المعماري وال
 

 :البحث لخصم

ن من أهم ما ٌضمن المستقبل الم رق لؤلحفاد هو قو  وعهم  تراث األجداد ، ول لل ٌج  أن نفتةر بهوٌتنا ونتفاول ا

رٌ  كونها أعهم بمستقبلنا  رغم كل العثرات التً قد نتعرف لها فً حاضرنا ،  ولقد  أنعم هللا علٌنا بكنو  الحضار  المص

الحضارات الفنٌ  ثم أكرمنا هللا باللغ  العربٌ   التً أسست أعهم الحضارات اإلنسانٌ ، وأكثرها استمراراب، وأضمنها بقاوب 

ا لَُه َلَحاِفُظونَ )) –لغ  القرنن الكرٌم المحفوه  بقدر  ةالق الكون ومالكه – ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ورة ( من س9)(إِنَّ

ولقد كان للفنون  الت كٌلٌ  دور هام  فً حفه تراث ال عو  وعلومهم ، وٌعد النحت البار  من أهم تلل الفنون  -( الحجر

التً حفهت للغات وةطوطها المكتوب  والمرسوم  تواجدها لفترات  منٌ   بعٌد  من  بدأت محفور  على جدران الكهو  

د كان  للةط العربً تارٌخ طوٌل من  ن ؤته حتى بقاثه رغم ضٌاع لغات كثٌر  ومنقو   فً نثار الحضارات القدٌم ،  ولق

ولدت قبله و أةر  معه و بعده  وفنٌت ولم ٌعد لها وجود  ولقد أبدع الكثٌر من الفنانٌن عبر أ من  طوٌل  ومساحات 

اب ، ولكن عالمٌ  اللغ  العربٌ  عرٌض  فً ت كٌل كتابات راثع  الت كٌل اضاف  لجبلل معناها وقٌمتها، مثلت تراثاب عهٌم

وضةام  تراثها وكثر   عوبها  وأهمٌ  مستقبلها ٌحتاج جهوداب تضا  الى تلل المب ول  حتى ترتقً بٌن األمم القاثم  

 متؤلق  كما كانت من لتها بٌن اللغات األةر   لتهل لغ  عالمٌ  بمنج اتها وفنونها بؤٌدي المبدعٌن من أبناثها المةلصٌن 

 -:مشكلة البحث فً-صوتتلخ
ندر  األبحاث العلمٌ  التً اهتمت بدور النحت البار  فً حفه التراث الت كٌلً للةط العربً رغم كثر  مورثاته  - 1

  منٌا وجغرافٌا 

قل  األعمال النحتٌ  التً تةلد التكوٌنات الةطٌ  الراثع  لفنون الةط العربً التً أنج ها الةطاطون المعاصرون أو  - 2

 اتون المتةصصون فً ه ا االتجاه النح

  -أهداؾ البحث:
رصد بعف تكوٌنات وكتابات النحت البار  من تراث الةط العربً حتى ٌهل توثٌقاب ألعمال السابقٌن  وٌصبا مصدر -1

 الهام للفانٌن المعاصرٌن 

ات أكثر صمودا وأعهم حجماب تفاعل النحات مع رواثع وتكوٌنات فنون الةط العربً المعاصر   واثراثها  جمالٌاب بةام-2

 وأكثر انتاجا 

ًب ومضموناب،  تؤكٌدا لهوٌتها وضماناَ لتجدٌد  -3 ًب ان او منهوم  متكامل  تجمع المهتمٌن بفنون الةط العربً  كبلب

 مستقبلها حتى ال تندثر أو  تهمل  كغٌرها من اللغات األةر  

 -أهمٌة البحث؛
ن فناو وٌمكن لفن النحت البار  أن ٌثري ت كٌلها البصري والجمالً وٌةلد اللغ  العربٌ  لغ  سامٌ  وستهل باقٌ  دو-1

 وجودها ال منً والكمً بؤعماله النحتٌ  و نحت وتةلٌد تكوٌنات رواثع الةطاطٌن 

 -منهجٌة البحث:
 المنهج التارٌةً والوصفً التحلٌلً - 1

 -أهم النتائج:
ها سٌن ر ثقافتها وٌجعلها أكثر حضوراب فً الساح  العالمٌ  حتى تكوٌن منهوم  متكامل  لفنون اللغ  العربٌ  وةطوط-1

 .تصبا وسٌل  التواصل األولى بٌن ال عو  بصرٌاب ولغوٌاب 



 

154 

The Role of   Relief Sculpture In Preserving The Heritage of The 

Arabic Calligraphy And Enriching The Aesthetic Formation of Its 

Contemporary Arts 

Assist. Dr/ Maher Ali Abdel-Hafez 

teacher OF Department of Sculpture, Architectural Formation and Restoration, Faculty 

of Applied Arts, Damietta University. 

Abstract: 

The importance of the future of the Arabic language, the greatness of its heritage, the 

greatness of its people and the importance of its future requires efforts to be added to those 

efforts, so that it can rise among the existing nations as brilliantly as its status among the other 

languages, to remain a universal language in its achievements and arts 

Research problem:- 

1- The scarcity of scientific research, which dealt with the role of sculpture in the preservation 

of the heritage of the picturesque Arabic calligraphy, despite the abundance of its genetics in 

time and geography. 

2- the lack of sculptural works that give birth to the wonderful linear formations of the art of 

calligraphy done by contemporary calligraphers or sculptors specialized in this direction. 

Research Goals:- 
1-Monitoring some formations and writings of prominent sculpture of the heritage of the 

calligraphy to remain a document of the work of the former and become a source of 

inspiration for the modern artists. 

2-The sculptor interacted with the masterpieces and compositions of contemporary Arabic 

calligraphy and aesthetically enriched them with more durable, larger and more productive 

materials. 

3 - Establishment of an integrated system that brings together people interested in the arts of 

calligraphy in form and content. An affirmation of its identity and a guarantee for the renewal 

of its future so as not to disappear or neglected as other languages. 

Research Importance;- 
1 - Arabic is a Semitic language and will remain untouched. The art of sculptural sculpture 

can enrich its visual and aesthetic composition, its timeless and quantitative existence, its 

sculptural works, and the sculpting of the masterpieces of calligraphers. 

Research Methodology:- 
1 - Historical and descriptive analytical approach. 

Main Results: - 
1 - The formation of an integrated system of the arts of Arabic language and its lines will 

spread culture and make them more presence in the world arena to become the first means of 

communication between peoples visually and linguistically. 
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 التصمٌم الصناعً فً ضوء التصمٌم المتكامل

 مجدولٌن السٌد حسانٌن /م.د

 جامعة بنها –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –مدرس بقسم التصمٌم الصناعً 

maggii27@yahoo.com 

 الملخص:

ٌتسخخم العصخخر الحخخالً بالتقخخدم والتطخخور السخخرٌع فخخً كافخخ  مجخخاالت الحٌخخا  ؛ األمخخر الخخ ي أد  الخخى تغٌٌخخر أهخخدا  ال خخركات 

من مجرد تلبٌ  احتٌاجخات عمبلوهخا ، الخى محاولخ  تخوفٌر مسختو  مرتفخع جخداب مخن الرفاهٌخ  لخم تحلُخم بخه اإلنتاجٌ  والةدمٌ  

الب رٌ  ٌوماب   الى أن وصل األمر بؤن تلل ال ركات أصبحت تبتكر احتٌاجات ، وتقدم  لعمبلوها منتجات وةدمات حدٌثخ  

 ومبتكر  ُتلبً ه ه االحتٌاجات المستحدث    

ات التً تعمل فً نفس المجال بقاوها وتفوقها على نهٌرتها فخً األسخواق العالمٌخ  ٌجخ  أن تتبخع طخرق ولكً تضمن ال رك

وأسالٌ  ابتكار وتطوٌر حدٌث  قاثم  على التكامل بٌن العلوم والمعار  المتوفر  ، بحٌث تحقق االستفاد  الُمثلى من العلخوم 

لخبعف ؛ و لخل سخعٌاب لتقخدٌم منتجخات وةخدمات مبتكخر   و ات قٌمخ  األساسٌ  والتطبٌقٌ  المتقدم  ب كل متكامل مع بعضها ا

 مرتفع  تحقق ما ٌرجوه العمبلو من تلبٌ  الحتٌاجاتهم ، وما تسعى الٌه ال ركات من تفوق على نهٌراتها  

وباعتبخخار تةصخخم التصخخمٌم الصخخناعً أحخخد أهخخم التةصصخخات المعنٌخخ  بتخخوفٌر منتجخخات ُتلبخخً احتٌاجخخات الب خخرٌ  فخخً كافخخ  

مجخاالت ، ولمواكبخخ   لخل التقخخدم الهاثخخل والمتبلحخق ٌجخخ  أن ُتصخخاد طخرق ممارسخخ  وتطبٌخخق التصخمٌم الصخخناعً بؤسخخلو  ال

ٌُتخٌا الخدمج بخٌن الةبخرات المةتلفخ  لكخل  ٌُحقق االستفاد  من العلوم المةتلف  ب كل متكامل مع بعضها البعف   كمخا  حدٌث، 

 المعنٌٌن بموضوع التصمٌم   

ى منهجٌ  جدٌد  لممارس  أن ط  عملٌ  التصمٌم الصناعً تعتمد على الدمج بٌن المعار  والةبخرات ولقد توصل البحث ال

للتةصصات المةتلف  المرتبط  بموضوع التصمٌم ، مع األة  فً االعتبار لٌس فقط احتٌاجات الفثخ  المسختهدف  مخن عملٌخ  

تغٌر  ، وتعتبر مإثر  على عملٌ  وهرو  استةدام التصمٌم ، وانما أٌضاب كل ما ٌحٌط بها من هرو  وعوامل قد تكون م

المنتجات قٌد التصمٌم والتطوٌر   فتعتبر تلل المنهجٌ  دلٌل لتصخمٌم المنتجخات وبٌثخ  اسختةدامها ، واضخاف  معخار  جدٌخد  

 للمستةدم مرتبط  بمجال المنتج المعنً   حٌث ٌساهم المنتج وعملٌ  استةدامه فً رفع وعً وثقاف  المستةدم  

وتوصل الباحث لتلل المنهجٌخ  مسختةدماب المخنهج االسختداللً ، و لخل مخن ةخبلل دراسخ  وتحلٌخل مفهخوم التصخمٌم المتكامخل  

وكٌفٌ  تطبٌقه فً تةصصات أةر  مةتلفخ  ، وتوضخٌا أسخالٌ  الخدمج بٌنخه وبخٌن قواعخد ممارسخ  أن خط  عملٌخ  التصخمٌم 

 الصناعً   
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Industrial design in view of integrated design 

Assist. Dr/ Magdoline El Said Hassanein 

Lecturer, Industrial Design Department, Faculty of Applied Arts, Banha University 

maggii27@yahoo.com 

Abstract: 

The current era of progress and rapid development in all areas of life, which has changed the 

objectives of production and service companies from meeting the needs of their customers, to 

try to provide a very high level of luxury never dreamed of by mankind. To the fact that these 

companies have become inventive needs, and provide customers with innovative products and 

services to meet these innovative needs. 

In order to ensure that companies operating in the same field remain on top of their 

counterparts in global markets, they must follow modern methods of innovation and 

development based on the complementarily between the available science and knowledge, so 

that the best use of the basic science and applied advanced integrated with each other; 

Innovative and high-value services that deliver what customers are looking for to meet their 

needs, and what companies seek to outshine their peers. 

As industrial design is one of the most important disciplines to provide products that meet the 

needs of humanity in all fields, and to keep up with that tremendous progress and follow-up 

must be formulated methods of practice and application of industrial design in a modern way, 

making use of different sciences in an integrated manner with each other. It also enables the 

integration of the different experiences of all concerned with the theme of design. 

The research has led to a new methodology for industrial design activities based on the 

integration of knowledge and expertise into the various disciplines related to design, taking 

into account not only the needs of the target group of the design process, but also all the 

surrounding conditions and factors that may be variable. Affecting the process and conditions 

of use of products under design and development. This methodology is considered as a guide 

to product design and the environment for its use, and to adding new user knowledge related 

to the domain of the product in question. The product contributes to the user's awareness and 

culture. 

The researcher came to this methodology using the explanatory approach, through the study 

and analysis of the concept of integrated design and how to apply it in different disciplines, 

and to clarify the methods of integration between it and the rules of the practice of industrial 

design process. 

mailto:maggii27@yahoo.com
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 معالجة عضوٌة لتجرٌدٌة الحرؾ العربً

 )رؤٌة تشكٌلٌة معاصرة( 

 أ.د/ محمد حازم فتح هللا

 ونائب رئٌس جامعة حلوان األسبق -جامعة حلوان  -كلٌة الفنون الجمٌلة -أستاذ متفرغ بقسم الجرافٌك 

 د/ محمود فرٌد محمودم.

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون الجمٌلة  - مدرس بقسم الجرافٌك

 ٌارا مصطفى أبووالً الفخرانً م.م/

 التجمع الخامس –المعهد العالً للفنون التطبٌقٌة  -مدرس مساعد بقسم اإلعبلن 

 ملخص البحث

الحر  العربً هو فً حقٌقته ابداع ت كٌلً، له فلسفته وحركاته العضوٌ  ومعانٌه واٌحاواته ومقومات ةاصه به، له 

مساعدته، للقٌام باستنهاف معمار ت كٌلً جدٌد ومتفرد، نهرا ب لما ٌتمتع به، من التجاو  مع الفنان الت كٌلً والقدر  على 

وصفات تتٌا له ا الفنان، التعبٌر المتقن، عن الحرك  والكتل ، بسبلس  وٌسر، وفق نهم بصرٌ  جمالٌ  ت كٌلٌ ،  ةصاثم

الت كٌلٌ  )مقروو( وفق قواعد ، حٌث ٌمكن أن تكون الحرو  ج واب من تكوٌن اللوح   تنبثق ب كل  اتً من الحر 

الكتاب  وما تدل علٌه من لغ ، أو أن تكون الحرو  فً لوح  ما، عناصرها ال تتعلق بالمضمون اللغوي )غٌر مقروو(، 

  أي أن الحرو  تكون أ كاالب وأجساداب متحرك  بعضوٌ   اتٌ  انفعالٌ  متمم  للوح  فقط 

تجرٌدٌ  بمفهومها الجمالً البحت، بدا الحر  العربً من أجمل الصٌغ وفً مستهل القرن الع رٌن، وحٌنما انت رت ال

ال كلٌ  المجرد  وبدأت تنمو حرك  تمٌ ت بالتنوع والةصوب  ن ع فٌها بعف الفنانٌن الت كٌلٌٌن نحو استلهام أ كال 

ى  كل عضوي جمالً الحرو  العربٌ  فً ابداع أ كال جمالٌ  بحت ، وبٌن التحوٌر فً أ كال الحرو ، بغٌ  الوصول ال

جدٌد ومنهم الفنان حامد عبد هللا وسعٌد عقل واحمد ماهر راث  وغٌرهم و لل من  بداٌ  الستٌنٌات من القرن الع رٌن فً 

ما كانوا ٌ بهون الجسد الب ري بؤنواع الحرو  العربٌ ، ف بهوا الحاج  بالنون، والعٌن  الوطن العربً حٌث كثٌراب 

الفم بالمٌم والصاد، والثناٌا بالسٌن، وأٌضا  بهوا لٌون  جسد المرأ  بلٌون  حر  االل  و العمود بالعٌن، والصدد بالواو، و

 الفقري بحر  الراو  

وفً ه ا الصدد تم استةدام الحر  العربً كعنصر ت كٌلً لبناو التكوٌن فً العمل الفنً بصور  عضوٌه بحته حٌث تمت 

رٌق  غٌر مقروو ، وغٌر معلن  ل كل الحر ، والبعد عن بناإه الهندسً معالجه االجسام الب رٌ  بالحر  العربً بط

وقوانٌنه البناثٌ  ال ي عرفها ابن مقله فً كتابه بل تم استةدام مواصفات الحر  كاللٌون  واالنسٌابٌ  والحد  لٌتبلوم مع 

 مواصفات الجسم الب ري واههاره ب كل منفرد وجدٌد على الساح  الفنٌ  

 :مشكلة البحث 

هل ٌمكن الةروج من القٌم  األدبٌ  للحر  العربً الً قٌم   كلٌ  بصرٌ  تكمن مشكلة البحث فً التساؤل اآلتً:  

 عضوٌ ؟

  :الك   عن النواحً اإلبداعٌ  والجمالٌ  العضوٌ  للحر  العربً هدؾ البحث 

  :المنهج التجرٌبً  -المنهج الوصفً التحلٌلً منهجٌة البحث 
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Abstract:     
The Arabic character is in fact an artistic creativity, with its philosophy, organic movements, 

meanings, inspirations and special elements. It has the ability to respond and assist the visual 

artist to create a new and unique architectural style, given its characteristics and qualities, On 

the movement and mass, smoothly and easily , according to visual systems aesthetic, 

emanating from the subjective form of the character, where the characters can be part of the 

composition of the painting (readable) according to the rules of writing and what the language 

indicates, or that the characters in a panel, It is not related to the linguistic content (non-

readable), that is, the characters are moving bodies and shapes with organic self-emotional, 

complementary just the art work . 

At the beginning of the twentieth century, when abstract spread in its purely aesthetic sense, 

the Arabic character appeared to be one of the most beautiful abstract formulation. It began to 

grow in a movement characterized by diversity and fertility, in which some of the visual 

artists inspire from the forms of Arabic characters to create the most purely aesthetic forms, 

and reach a new organic form,such us Hamad Abd Allah, Saeed Akl, Ahmed Maher Raef, and 

others, since the beginning of the sixties of the twentieth century in the Arab world. where 

they often resemble the human body with the types of Arabic characters, such us, the 

eyebrows like letter(ٌ ), the eye with letter ( ع), the chin like letter (ٔ), the mouth like letters 

( ص-و ),the movement like letter (ص)and also the flexibility of woman's body like letter (أ)and 

the backbone like letter (ر).  

In this regard, the Arabic letter was used as a form factor to construct the composition in the 

work of art in a purely organic manner, where the human bodies were treated with Arabic 

characters in an unreadable manner, undeclared for the shape of the letter, and the distance 

from its engineering structure and structural laws known by Ibn Mokala in his book, But has 

been used character specifications such as softness, smoothness and sharpness to suit the 

specifications of the human body and show it individually and new on the art scene. 

 Research problem: The problem of research lies in the following question: Is it possible 

to get out of the literary value of the Arabic letter to the value of visual organic form? 

 Research aim: Disclosing the creative and organic aspects of the Arabic character. 

 Research methodology: Analytical Descriptive Approach - Experimental Method 
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 التكوٌنات التشكٌلٌة والمعمارٌة ودورها فى التنسٌق الحضارى

 محمد حسن إبراهٌم عبد هللا /د

 جامعة القاهرة –تخصص التصوٌر  - دكتوراه فى التربٌة الفنٌة

info@ebdaaoutdoor.net 

 ملخص البحث 

 موضوع البحث 

 حضار  للمٌادٌن والطرق    توهٌ  التكوٌن فى العمار  والفنون الت كٌلٌ  واثرهما على التنسٌق ال 

 اهمٌة البحث : 

 اإلفاد  من التكوٌن فى العمار  والفنون الت كٌلٌ  البتكاراعمال فنٌ  لها صل  مبا ر  بالمٌادٌن والطرق   -1

 هدؾ البحث : 

لحضار  ٌهد  البحث الى الدمج بٌن التكوٌن المعمار  والتكوٌن فى الفنون الت كٌلٌ  إلٌجاد حلول تفٌد التنسٌق ا     

 للمٌادٌن والطرق  

   منهجٌة البحث :

ٌستةدم البحث الحالى المنهج التجربى من ةبلل ابداع اعمال فنٌ  بتكوٌنات معمارٌ  وعناصر ت كٌلٌ  إلٌجاد حلول تفٌد  

 التنسٌق الحضار   للمٌادٌن والطرق  

تفصٌلٌ  الهندسٌ  للتنفٌ  والمٌ انٌ  ٌقوم الباحث بعمل مقترح للم روع ٌ تمل على الةطوات والةامات والرسوم ال 

 التقرٌبٌ  للم روع  
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 الهوٌة وإشكالٌة االزدواجٌة اللؽوٌة ) الفصحى والعامٌة (  رؤٌة تربوٌة

العجمً السبلم عبد محمد /دأ.  

القاهرة – األزهر جامعة – التربٌة كلٌة – التربٌة أصول أستاذ  

m.alajamy@yahoo.com 

 الملخص:

مم ثوابتها التً تقوم علٌها وتنهف بها ن وتحتل الهوٌ  موقع الصدار  منها ن فلها دورها فً ابرا  تمٌ  لكل أم  من األ

األم  وحفه ةصوصٌتها ن وكلما  عر األفراد بُهوٌتهم تعمق انتماإهم الى أمتهم ن وتؤكد الوالو بٌهنم ن وعندها ٌمثلون 

 همون فً حفهها من االستبل  وال وبان   حلق  فاعل  فً بناو مستقبل أمتهم وٌس

وضع المناهج الفكرٌ  والسٌاسٌ  وال ل فً أن الُهوٌ  تفجر طاقات الحٌا  ن فهً التً تمد األمم بغرٌ   البقاو وتدفعهم الى 

الُهوٌ  التً  المادٌ  والمعنوٌ  والتراث التارٌةً اال فً هل واإلعبلمٌ  واالجتماعٌ  المناسب  ن واألمم ال تصون المكتسبات

 ٌسهم طمسها فً  وال الحضارات وفناثها  

وغٌر ةا   ما ٌحدق باألم  العربٌ  واإلسبلمٌ  من مةاطر  تى تهدد ُهوٌتها وتعمد الى طمس  ةصٌتها و ع ع  كٌانها 

ج الغربً واستقرارها واجتٌاح ةصوصٌتها الحضارٌ  والثقافٌ  والقٌمٌ  و لل فً اطار من هٌمن  عولم  التقنٌن للنمو 

روجت له تلل العولم  من مفاهٌم : النهام العالمً الجدٌد ن والمصٌر اإلنسانً الم ترل ن والقرٌ  بمهاهرها المةتلف  ن وبما 

والتربٌ  من أجل السبلم ن وغٌرها من مفاهٌم ال تحقق فً الواقع طموح ال ع  فً االرتقاو اإلنسانً وحفه  الكونٌ  ن

 الطامحٌن الى النهوف والتحرر من مؤ ق التةل  واالستضعا    الةصوصٌات ن وال تلبً أمل

ولما كان للغات دور حضاري كبٌرفً حٌا  األمم ن فهً وسٌل  التواصل بٌن األفراد وال عو  و وهً التً تنقل اإلبداع 

اللغ  فما أرسل هللا تعالى من جٌل الى جٌل ومن أم  الى أم  ن واللغ  وسٌل  التعبٌر التً ال تقوم الحٌا  اال بها ن وألهمٌ  

وما أرسلنا من رسول اال بلسان قومه سال  وتقوم الحج  ٌقول تعالى: )رسوالب اال بلسان قومه كً ٌستقٌم التبٌلغ وتتضا الر

" وقد أن ل هللا سبحانه وتعالى القرنن الكرٌم باللغ  العربٌ  فهً لسان اإلسبلم ووحٌه المعج  4سور  ابراهٌم ( "لٌبٌن لهم

ً وعاو العقٌد  وال رٌع  ً تمثل واحد  من أبر  مكونات الُهوٌ  اإلسبلمٌ  التً ٌنبغً تعلمها والحفاه علٌها   فهوه

  والتراث

واألم  التً ترغ  فً الحٌا  متمتع  بُهوٌتها لها ةصوصٌتها وتفردها بٌن األمم البد لها من التمسل بلغتها، والت ام كل 

لتنوع ال ي ٌسهم فً االرتقاو بالجنس الب ري، حٌث تتبلقا األفكار وتتبادل الثقافات بدالب أم  بلغتها ٌقود الى م ٌد من ا

  اللغات المغاٌر  للدول المهٌمن  مما تحمله العولم  بٌن طٌاتها من ا اب  الثقافات واضمحبلل

لق  باللغ  فً الوقت  كالٌات المتعوحٌث ان اللغ  لعربٌ   به ا القدر وتلل المكان  فبن الدراس  الحالٌ  ترك  على احد  اإل

( والتً تإثر سلبا على الهوٌ  ومقوماتها ، حٌث انها أصبحت هاهر  الراهن وهً: اال دواجٌ  اللغوٌ  )الفصحى والعامٌ 

الى مجاالت األد  والفن والرواٌ  ، واإلعبلم  –بصور  تدعو للقلق والةو   -فً األحادٌث ال فهٌ  لغ  منطوق  ،وتنتقل 

 سرح والتعلٌم   والم

 :  على اال دواجٌ  اللغوٌ  من حٌثوسو  ترك  الدراس  الحالٌ

 مفهوم اال دواجٌ  اللغوٌ  ، واألسبا  التً أدت الى است راثها  -

 المهاهر المعبر  عنها وأبعادها الثقافٌ    -
  انعكاساتها على الهوٌ -
  هاهر رإٌ  تربوٌ  مقترح  للتعامل مع تلل ال -

  راس  على المنهج الوصفً التحلٌلً: سو  تعتمد الداس منهج الدر
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Identity and problematic of bilingualism (standard and colloquial) 

educational vision 

Prof. Dr/ Mohamed Abd el Salam Al ajamy 
Professor of Foundations - College of Education - Al-Azhar University 
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Abstract: 
Every nation has its private fundamentals that based on, and identity occupies the forefront 

position from it, it has an important role in highlighting the excellence of the nation and 

keeping her inhibitions, when individuals feel their identity, they belong deeply to their nation 

and there is a loyalty among them, and thus they represent the loop in building the future of 

their nation and contribute to the conservation of the alienation and assimilation. It's not doubt 

that identity can help to appear the energies of life, it provides nations with survival instinct 

and drives them to develop suitable intellectual, political, social and media curricula. Nations 

can maintain physical and moral gains and historical heritage under the identity that 

contributes to obliterate the demise of civilizations. 

In fact, Arabic and Islamic nation faces a lot of various dangers threaten their identity and to 

obliterate its character and integrity, stability and civilized, value and cultural specificity are 

under the dominance of the globalization of the Western model of rationing various 

manifestations, Besides, the globalization concepts which invite to that. Like: The new global 

system, and common human destiny, the global village and peace education, and other 

concepts not actually achieved people ambitions to improve privacy keeping and 

humanitarian, and not meet aspiring to promote hope and freedom from trouble 

underdevelopment and vulnerability. 

Language has a significant role in the life of nations, It is a mean of communication  between 

individuals and peoples and which conveys creativity from generation to generation and from 

nation to nation. It is also a mean of expression that life doesn‘t continue without it, and 

according to the importance of language that Allah almighty sent a Messenger except with the 

tongue of His people to report inappropriate message illustrated straightened Machine and the 

argument it says: (and we sent a Messenger except with the tongue of his people to show 

them) ' Surat Ibrahim 4" and Almighty Allah has revealed the Holy Qur'an with Arabic 

language. It is the mouthpiece of Islam and is one of the most prominent Islamic identity 

components that should be learned and preserved. It is a pot of religion and Sharia law and 

heritage. 

Every nation should obligate of its language in order to enjoy with her identity and 

uniqueness of specificity among Nations, and with this obligation of language leads to more 

diversity which contributes to improve the human race, where fertilization of ideas and 

exchange of cultures rather than afford globalization carries from melt Cultures and languages 

other than the dominant states of decay. 

Since the Arabic language has the important steam and status, the current study focuses on 

one of the problems related to language at the present days, like: bilingualism (standard and 

colloquial) which negatively affect identity and their components, so it has become a 

phenomenon in the oral conversations spoken language, passed – a cause for concern and fear 

- to areas of literature , art , the novel, theatre, media and education. 

The current study will focus on linguistic duality in terms of: 

- the concept of bilingualism, and the reasons that have led to widespread .  

- expressive appearances and cultural dimensions. 

- impact on identity. 

- educational vision for dealing with this phenomenon. 

 Methodology of the study: the study will rely on descriptive analytical method. 
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إضافات جدٌدة علً أعمال األمٌر عبد الرحمن كتخدا بالجامع األزهر فً ضوء الوثائق 

 جدٌدةوالحفائر ال

 أ.د/ محمد على عبد الحفٌظ

 أستاذ اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة، وكٌل كلٌة الدراسات العلٌا جامعة األزهر

 

 الملخص:

ٌعد األمٌر عبد الرحمن كتةدا بحق " أمٌر البناثٌن " فى العصر العثمانً ، فقخد كخان مغرمخا ببقامخ  المن خآت الفةمخ  فضخبل 

صر، وٌبلغ عدد المساجد التى أقامها أو جددها حوالى ثمانٌخ  ع خر مسخجدا بةخبل  عن تجدٌد معهم مساجد نل البٌت فى م

ال واٌا والتكاٌا والسقاٌات وأحواف سخقى الخدوا  ، والخدور والقصخور ، وتعتبخر التجدٌخدات واإلضخافات التخى قخام بهخا عبخد 

، وقخد أطلخق المخإرخ الجبرتخً ن خاثه  الرحمن كتةدا بالجامع األ هر من أعهم األعمال المعمارٌ  التى تمت باأل هر من  ا

على األمٌر عبد الرحمن كتةدا " صاح  العماثر" وٌقخول عخن عمارتخه :" ولخو لخم ٌكخن لخه مخن المخآثر اال مخا أن خؤ بالجخامع 

 األ هر من ال ٌ اد  والعم ار  الت ً تقص ر عنه ا هم م الملول لكفاه  لل " 

األ هخر علخى سخبٌل اإلجمخال فخً اضخاف   ٌخاد  جدٌخد  للجخامع فخً رواق  وتتمثل أعمال األمٌر عبد الرحمن كتةخدا بالجخامع

القبل  ، وان او أربع  أبوا  جدٌد  للجامع هى با  الم ٌنٌن وبا  الصعاٌد   وبا  ال ورب  وبا  الحخرمٌن ، وبنخاو ثخبلث 

عخن عخدد نةخر مخن األعمخال مآ ن جدٌد  للجامع على الطرا  العثمانً، وتجدٌخد المدرسختٌن الطٌبرسخٌ  واألقبغاوٌخ ، فضخبل 

 ستك   عنها الدراس  

ورغم أن ه ه األعمال المعمارٌ  معروف  وم هور  لكل من درس تارٌخ وعمار  الجامع األ هر، اال أن وثاثق األمٌر عبد 

م ك خفت عخن 2417-2416الرحمن كتةدا ، وك لل الحفاثر الجدٌخد  التخى تمخت بالجخامع أثنخاو ترمٌمخه مخإةرا بخٌن سخنتً 

ات جدٌخخد  ومهمخخ  تتعلخخق بتفاصخخٌل هخخ ه األعمخخال، وكٌخخ  حصخخل علخخى األرف التخخى أقخخام علٌهخخا الخخرواق العثمخخانً ، معلومخخ

واألعمال األةر  غٌر الم هور  التى أضافها لؤل هر، والتعدٌبلت والتجدٌدات التى قام بها فى المن آت القدٌم  بخاأل هر، 

 داول  عن ه ه األعمال كما ستصحا الدراس  كثٌرا من المعلومات الةاطث  المت
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 العملة اإلسبلمٌة مرآة عصرها

 محمود إبراهٌم حسٌن /أ.د

 أستاذ اآلثار والفنون اإلسبلمٌة بكلٌة اآلثار جامعة القاهرة

 الملخص:

تعتبر العمل  اإلسبلمٌ  من أهم مصادر التارٌخ والحضار  اإلسبلمٌ ، فهً تعكس األحداث السٌاسٌ  واإلقتصادٌ  

 فً كل عصر من العصور  واإلجتماعٌ 

فعلى سبٌل المثال عكست العمل  المتغٌرات السٌاسٌ  التً طرأت على الدول  اإلسبلمٌ  فً مراحلها األولى، حٌث سجلت 

محاوالت الةلٌف  عمر بن الةطا  لتعرٌ  أو اضاف  رمو  وكتابات توحً بقٌام الدول  العربٌ  اإلسبلمٌ ، كما عكست 

لل بن مروان لتعرٌ  الدول  وا دهار الوضع اإلقتصادي للدول  األموٌ ، حٌث أن عمل  الدول  العمل  محاوالت عبد الم

األموٌ  استطاعت منافس  الدول  البٌ نطٌ  سواو فً جود  وعٌار ال ه ، أو فً ال كل ال ةرفً للعمبلت، كما عكست 

 ٌث ال كل أو المضمون العمل  المتغٌرات السٌاسٌ  التً صاحبت قٌام الدول  العباسٌ  سواو من ح

وعكست العمل  هاهر  الدول المستقل  فً التارٌخ العباسً، مثل الدول  الطولونٌ  أو األة ٌدٌ  أو بنو بوٌه أو السبلجق ، 

كما عكست العمل  المتغٌرات الم هبٌ  والسٌاسٌ  واإلقتصادٌ  التً صاحبت قٌام الدول  الفاطمٌ ، وك لل عكست العمل  

 رات السٌاسٌ  واإلقتصادٌ  للعصر األٌوبً، وحدث األمر نفسه فً العصور المملوكٌ  والعثمانٌ  الهواهر المتغٌ

وهك ا كانت العمل  اإلسبلمٌ  مرن  صادق  عكست األحداث السٌاسٌ  واإلقتصادٌ  واإلجتماعٌ  لكل عصر من العصور 

 اإلسبلمٌ ، وهو ما سو  تهتم الورق  بببرا ه و رحه  

Overzicht: 

Die Münzen sind die Währung, glaubwürdige Beweise die der Zivilsation des Landkreises 

spiegeln, durch die Währung sollte die Politik des Staates  und seiner Legitimität darstellen. 

Sie spieglt auch die Effizienz der Künstler, obwohl viele der Arbeiter auf dem Gebiet der 

islamischen Kunst, die Währung Teilast von den Zweigen der Kunst betrachten. Wir sehen, 

dass das Werk des Künstlers in der Währung nicht einfach ist, man braucht Kunstfertigkeit 

und lange Übung. 

Anderseits die Münzen können nur in stabile Wirtschaft blüthen. Und die Menschenkenntnis 

über die Münzen sollte in mehreren Stufen vorbeigehen. Am Anfang wusste der Mensch wie 

er Produkte austauschen kann und obwohl diesen Austausch viele Probleme hatte, bleib er für 

lange Zeit als Kaufsmittel. 

Danach begann fortgesetzt die Entstehung der Metall-Legierung mit einem bestimmten 

Gewicht in den Bereichen des Alten Orients und es entstanden für diese Legierungen 

verschiedene Teile mit Symbole des Staates. In der griechischen Staat blühte sich die Kunst 

der Prägung besonders die Figuren die auf den Münzen gezeichnet waren. Man verwendet 

Kupfer, Bronze, Silber und Gold, und man schmückte die römischen Münzen auch bis das 

griechische Reich in zwei Teilen geteilt wurde. Ost und West. Konstantantinopel war die 

Hauptstadt des östlischen Reiches und Rom die Hauptstadt des westlichen Reiches. Am 

Anfang waren die Münzen ähnlich bis das östliche Reich (die byzanntinische Staat) ihre 

eigene Münzen mit bestimmten Modell hergestellt haben. 

Wegen die östliche, politische und militärische Ausdehnung von Griechenland übernenahmen 

die Münzen in Iran, Kleinasien und Irak die selbe griechische Münzenfigur  
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أثر الوْجاث الكِرّهغٌاطيضيت على تصوين هٌتجاث التصوين الصٌاعى فى ضْء 

 تكٌْلْجيا علْم االصتشعار عي بعذ

عافً / هحوْد أحوذ هحوْد أحوذم.د  

جوِْريت هصر العربيت - جاهعت بٌِا –بكليت الفٌْى التطبيقيت  -وــذرس بقضن التصوين الصٌاعى ال  

Amnhotop000@gmail.com 

 ولخــصال

ا ٌطرأ على الساح  ان تصمٌم االجه   و المعدات على مدار تطور التكنولوجٌا فى تطور مستمر ومستدام ؛ نهرا لم

العلمٌ  من اكت افات متقدمه تستوج  على المصممٌن توهٌفها فى ابداعات ومبتكرات جدٌد  ؛ تههر فى صور  اضاف  

قٌمه لتلل المنتجات ، ومما ال  ل فٌه ان ترددات الموجات المةتلف  من السلسل  الكهرومغناطٌسٌ  كانت محل تطبٌق على 

ٌد من التطبٌقات و أهمها أنهم  االتصاالت و االست عار عن بعد ، وقد ههرت تطبٌقات مدار العقود السابق  فى العد

موجات الرادٌو فى تصمٌم أجه   الرداٌو اال اعٌ  ، ونهم االتصاالت المةتلف  ، وبناو على  ةصاثم الموجات المرثٌ                

فعٌلها فى استنتاج معلومات واكت افات عن سطا االرف و البلمرثٌ  من سلسل  الموجات الكهرومغناطٌسٌ  ؛ فقد أمكن ت

وما علٌها من من ؤت وموارد ، كالمواد الةام  و المساحات ال راعٌ  ؛ باستةدام االستطبلع الجو  او االقمار الصناعٌ  ، 

دالثل  وقد أههر  لل ةصاثم الترددات المةتلف  فى االست عار و االكت ا  بصور لها دالالت محدده ، او من ةبلل

 التقنٌات الرقمٌ  التى ٌمكن من ةبللها استنتاج ما ٌتم البحث عنه    

وعلى  لل فان تطوٌر منتجات التصمٌم الصناعى باضاف  قٌمه  و وهاث  ونهم  كٌ  ٌتطل  تفعٌل الموجات 

المصمم و ةصاثم الكهرومغناطٌسٌ  لبلست عار و التحكم بها عن بعد ، فتحتاج ه ه التقنٌات الى تع ٌ  العبلق  بٌن 

الموجات المةتلف  فى السلسل  الكهرومغناطٌسٌ  ؛ وفى أطرات أمٌن  ال تضر بصح  االنسان وتحقق أغراف وهٌفٌ  

 جدٌد  تهد  الى ترقٌ  النهم الوهٌفٌ  الى مستو  التحكم كالعقل الب ر  فى تصمٌم اآلالت و المعدات   
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Effect of Electromagnetic Waves on the Design of Industrial 

Design Products in the Light of Science Technologies of Remote 

Sensing  

Assist. Dr/ Mahmoud Ahmed Mahmoud Ahmed Nafie 

Lecturer, Industrial Design Department, Faculty of Applied Arts, Banha University, 

Egypt 

Amnhotop000@gmail.com 

Abstract: 

The design of equipment and apparatuses throughout the development of technology in 

continuous and sustainable development, in view of what is happening in the scientific arena 

of advanced discoveries require designers to employ them in new creations and innovations, 

appear in the form of adding value to those products, there is no doubt that the frequencies of 

the different waves of the electromagnetic chain have been applied over the past decades in 

many applications and most important systems of telecommunications and remote sensing, 

and appeared radio wave applications in the design of radio apparatuses and various 

communication systems, based on the properties of the visible and invisible waves of the 

electromagnetic wave series, It has been activated in the conclusion of information and 

discoveries on the surface of the earth and its construction and resources, such as raw 

materials and agricultural areas, using the aerial survey or satellites, and this showed the 

characteristics of different frequencies in sensing and detection with images by specific 

indications, or through indications of digital techniques which can be used in conclusion  

what is being research. 

Therefore, the development of industrial design products by adding value with functions and 

smart systems requires activation of electromagnetic waves of sensing and remote control, 

these techniques need to reinforcement the relationship between the designer and the 

characteristics of the different waves in the electromagnetic chain, and in safe frameworks 

that do not harm by human health and achieve new functional purposes aims to upgrade the 

functional systems to the level of control as the human mind in the design of machines and 

engineering equipment's.      
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 تكنولوجٌا ومعالجتها الزجاج تمخلفا من االستفادة

 / مروة أحمد صادقم.د

 أكتوبرمدرس بالمعهد العالً للفنون التطبٌقٌة بالسادس من 

 الملخص:

ال جاج هو عبار  عن ماد  تركٌبته مصنع  من عد  ةامات طبٌعٌ  وله صفات عدٌد  مثل سهول  الكسر وال فاقٌ  

ملون وال فا  والنص   فا  والمعتم ،وٌتمٌ  ال جاج بان له قو  ثبات  واالعتام والصبلد  واللٌون  منها الملون والغٌر

وقدر  علً تحمل الهرو  البٌثٌ ،فال جاج ٌعتبر من اعهم االنتصارات الب رٌ  من  فجر التارٌخ وعلً مر العصور 

اد  تجمٌل سطحه امكن تطوٌره وتحسٌن ةواصه ففً حالته المنصهر  ٌمكن تكوٌنه وت كٌله فً قوال  وبعد  لل ٌمكن اع

عن طرٌق الحفر او القطع او التلوٌن او الت هٌ  وٌمكن الحصول علً عدد غٌر محدود من المنتجات ال جاجٌه الصناعٌ  

او المعمارٌ  او الفنٌ  ،وٌعد ال جاج من الةامات السهل  التً ٌمكن اعاد  تصنٌعها مر  اةري حٌث ٌتم غسله وتكسٌره 

النتاج عدد ال حصر له من ال جاجات واالوانً والعبوات الجدٌد  دون اي عٌو  فً وطحنه وصهره فً ةلطات جدٌد  

 المنتج النهاثً  

كما ان اعاد  تصنٌع ال جاج وتحوٌله الً منتج جدٌد ٌوفر الكثٌر من الطاق  حٌث ان معدل الحرار  المستةدم  فً صهر 

 لةام،ومن هنا جاوت م كل  البحث :ال جاج واعاد  تصنٌعه اقل بكثٌر من الطاق  فً تصنٌع الماد  ا

 :مشكلة البحث

الحاج  الً توفٌر المعلومات التً تفٌد الباحثٌن الهمٌ  اعاد  تدوٌر مةلفات ال جاج مما ٌجعله تفً بمتطلبات العمار  

 الحدٌث   

 : هدؾ البحث 

رضٌات العمار  الداةلٌ  فً التةلم من مةلفات ال جاج واعاد  تدوٌرها الستةدامها فً التجمٌل المعماري وتكسٌ  ا

 المجتمعات العمرانٌ  الجدٌد   

 :فرض البحث

ٌتحقق فرف البحث فً تحدٌد االعتبارات التكنولوجٌ  العاد  تدوٌر مةلفات ال جاج الصلب  واالستفاد  منها فً التجمٌل 

المعماري
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Make use of glass wastes and processing it technologically 

Assist. Dr/  Marwa Ahmed Sadek Morsy 

Lecturer at the Higher Institute of Applied Arts  - Sixth of October 

Abstract: 

Glass is a synthetically material made of many natural crude materials that have many 

properties such as fragility, transparency, opacity, breakage resistance, and flexibility of 

colored and non-colored, transparent, half transparent or opaque. Glass is characterized by its 

stability strength and ability of tolerance to environmental conditions, so it is considered one 

of the greatest human Achievements since the dawn of history and over the ages as it could be 

developed and its characteristics can be improved; in its molten state it can be formed in 

molds and then use it to obtain an unlimited number of industrial, architectural or artistic glass 

products by drilling, cutting, coloring or gilding. 

Glass also is one of the natural crude materials that can be recycled; it can be washed, broken, 

grinded, and melted it to manufacture of a countless number of bottles, pots and new 

packaging without any defects in the final product. 

In addition to that, recycling of the glass and converting it to a new product save a lot of 

energy, the rate of temperature used for melting glass and recycling it is much less than the 

energy used for manufacturing of the crude material, hence the research issue: 

The Research issue: 

The need for providing the researchers with the information that benefits them in the 

recycling of glass waste which makes it meet the requirements of modern architecture. 

The Research objective: 

The research objective is getting rid of glass waste and recycles it to be used in architectural 

cosmetology and cladding of floor of the interior building in new urban communities.  

The Research hypothesis: 

The research hypothesis is being achieved in the determination of technological 

considerations to recycle of the solid glass waste and make use of it in architectural 

Prettifying. 
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 المحتوى البصري لمشاهد العنؾ فً الفٌلم السٌنمائً وتأثٌرها على المجتمع

 مروة عبد اللطٌؾ المهدي خفاجًأ.م.د/ 

 جمهورٌة مصر العربٌة -جامعة حلوان  –ون التطبٌقة استاذ مساعد بكلٌة الفن

 الملخص:

التغٌرات االجتماعٌ  التً تطرأ على المجتمعات الب رٌ  حقٌق  أصٌل  ت مل كل مقومات الحٌا  وتصٌ  النهم والعبلقات 

ٌ  ، وتةتل  المهارات االنسانٌ     فمع تعاق  الحٌا  تتطور وتتغٌر األقكار تةتل  القٌم والمعاٌٌر األةبلقٌ  واالجتماع

الب رٌ  وتتغٌر سرع  واٌقاع الحٌا  ، وتتنوع الم اكل والمعوقات ،وتةتل  القدر  على التؤقلم والتمسل بالعادات والتقالٌد 

 المجتمعٌ  ، وتتبدل القضاٌا والم روعات التً تلت  حولها المجتمعات 

من العوامل منها ما هو ثقافً أو اقتصادي أو سٌاسً   تحدث ه ه التغٌرات نتٌج  تعرف المجتمعات الب رٌ  لمجموع  

وبما أن الفن ب كل عام هو وسٌل  تعبٌر ووسٌل  اتصال ، والسٌنما هً الوسٌل  األكثر جماهٌرٌ  واألكثر قدر  على 

 لبً منها الوصول لكاف  المستوٌات الثقافٌ  واالجتماعٌ  ل ا ٌنهر الٌها كسب  رثٌسً من أسبا  ه ه التغٌرات وةاص  الس

 -مشكلة البحث:

عاد  ما ت ٌر أصابع االتهام الى السٌنما فٌما وصلت الٌه المجتمعات وةاص  العربٌ  من تغٌرات سلبٌ  على كاف  

المستوٌات األةبلقٌ  والفكرٌ  والثقافٌ      وفً المقابل ٌدافع السٌنماثٌن عن الصور  السٌنماثٌ  بؤنها مستقاه من الواقع 

  وله ا كان البد من دراس  دور الصور  السٌنماثٌ  االٌجابً والسلبً على المجتمعات العربٌ  ومحاول  فل التً تتؤثر به

  فر  ه ه الجدلٌ  التً اقترن ههورها مع بداٌ  ههور الفن السابع 

 -هدؾ البحث:

 ٌهد  البحث الى دراس  دور الصور  السٌنماثٌ  فً التغٌرات االجتماعٌ   

 -حدود البحث :

  2415ن  من بعف األفبلم من بداٌ  السٌنما المصرٌ  وحتى عام عٌ
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The visual content of violent scenes in films; and their impact on 

society 

Assist. Prof Dr/ Marwa Abd-Ellatif Elmahdy Khafagy 

Assistant Professor – Faculty of Applied Arts - Helwan University - Egypt 

Abstract: 

Social transitions in human societies are a confirmed fact that happen in all life aspects and 

affect all human systems and relationships. 

 As life continues; ideas develop, moral values and standards transform, human skills evolve, 

life speed and rhythm change, problems and obstacles vary, the ability to adapt and maintain 

the social traditions and customs alters; and the social issues and interests differ. 

All the above changes happen because human societies always encounter many factors; 

whether cultural, economical or political. And because art in general is a prime expressive 

tool and communication method; and as cinema is the most popular and capable method that 

can reach all cultural and social levels; it is regarded to be a main reason for these social 

changes, especially the negative ones. 

Problem 

Cinema is usually accused to be the reason for the negative social changes, on all ethical, 

intellectual and cultural levels; especially in Arab societies; on the other hand; cinema 

specialists defend it by indicating that the cinematic image is derived from reality and 

influenced by it. 

Thus; it is important to study the positive and negative impact that cinema causes in the 

Egyptian society in specific; and try to decode this dialectic that emerged ever since the 7
th

 art 

was created. 

Objective 

The research aims to study the visual content of violent scenes in films; and their impact on 

the Egyptian society. 

Delimitation 

Time limitations: A sample of Egyptian films from the beginning of cinema in Egypt till 2015 

Spatial limitations: The Egyptian society 
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 اختٌار طبلب الفن والتصمٌم

Choosing Art and Design Students 

هتْلي هرّةم.م/   

حلْاى جاهعت - التطبيقيت الفٌْى بكليت هضاعذ هحاضر  

 الملخص:

الجمالٌ  فً مجتمعه، ل ا تعتبر عملٌ  اةتٌار الطال  ٌعتبر طال  الفن والتصمٌم هو الجوهر األساسً لن ر، وتطوٌر القٌم 

 المناس  لدراس  الفن، والتصمٌم هً الةطو  األولى فً الحصول على مصمم مبدع، وأصٌل 

تعتمد عملٌ  اةتٌار الطال  المناس  ب كل أساسً على ثبلث  مهارات فطرٌ  ٌج  أن ٌتمتع بها الطال ، أال وهً: 

وق الجمالً، والمهارات الٌدوٌ ، ه ه المهارات ٌمكن قٌاسها من ةبلل مجموع  من اإلةتبارات اإلبتكار، القدر  على الت 

المةتلف ، والتً تستةدم لتحدٌد ماٌتمتع به الطال  من ه ه المهارات، والتً تتناس  ب كل تام مع دراسته لمناهج الفن 

 والتصمٌم بهد  تنمٌ  ه ه المهارات 

اةتٌار الطال  المناس  لدراس  الفن، والتصمٌم، وك لل اإلةتبارات المرتبط  بها، كما ٌهد  ه ا البحث لدراس  عملٌ  

 تتضمن ه ه الدراس  عرف لدراسات حال  له ه االةتبارات، والتً تم تطبٌقها فً مدارس وجامعات مةتلف  

Abstract: 

The Art and design student is considered the core of developing and spreading the aesthetic 

values in his community. The process of choosing the appropriate student is the first step in 

building creative and original designer. 

Choosing the suitable student depends basically on three innate skills he should have. These 

skills are: his creativity, his visual aesthetic sensitivity, and his psychomotor skills. We can 

measure these skills with different kind of tests. There are some available tests which can 

measure the right amount of these skills possessed by the student enabling him to study art 

and design. The art and design studies help the student to develop the skills he has in him. 

This paper aims to study the process of choosing the art and design student, and also the tests 

related to it. Including some case studies involving these tests applied in different schools and 

universities. 
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االستفادة من القٌم الجمالٌة للرموز التراثٌة بسٌـوة فى تصمٌم معلقات مطبوعة لتحقٌق 

 التنمٌة السٌاحٌة

 م.د / مروة محمود جبلل محمد عثمان

 زانجامعة جا –كلٌة التصمٌم والعمارة  -مدرس تخصص طباعة المنسوجات 

 م.د/ عزة جمال البرى أحمد

 جامعة جازان –كلٌة التصمٌم والعمارة  -مدرس تخصص األعبلن 

 ملخص البحث:

ا فً العالم ومحف أهتمام الدول لما تحققه من مردود اقتصاد  واجتماعى  تعتبر السٌاح  من أكثر وأهم الصناعات نموب

الطبٌعٌ  والتراثٌ  والبٌثٌ  والثقافٌ  ن كما أنها تعمل على  و لل من ةبلل تحفٌ  االستثمار األمثل للمقومات والموارد

تحقٌق التواصل بٌن ال عو  واالهتمام بالتراث الحضاري ، وأٌضا على  ٌاد  التعر  على القٌم الثقافٌ  واإلنسانٌ  

 والوطنٌ    

، مما ٌجعلها هد  فى حد  اته وتعتمد  التنمٌ  السٌاحٌ  أحد أسالٌ   تى لتحقٌق التنمٌ  االقتصادٌ  واالجتماعٌ  فً الدول 

التنمٌ  السٌاحٌ  ب كل عام على المناطق السٌاحٌ   ات التفرد الثقافى والطبٌعى ، وتعتبر واح  سٌو   ات مقومات سٌاحٌ  

ا من أقدم  متمٌ   وتنوع بٌثى متفرد غنى بالرمو  البٌثٌ   ات القٌم الجمالٌ  والتعبٌرٌ ، حٌث أن سٌوه تمثل مجتمعب

مجتمعات مصر،  ات موقع جغرافً جعلها فى ع ل  نسبٌ  عن المجتمعات المحٌط  من  القدم ، مما كان له أبعد األثر فً 

تمٌ  مجتمع سٌوه بهوٌ  قوٌ  تتجلى فً كل عناصر الحٌا  بها، سواو تلل التً تتعلق بنمط المسكن أو الملبس أو الحلً أو 

المحلً ن ومن هنا ٌمكن تلةٌم م كل  البحث فى السإال التالى : كٌ  ٌمكن األدوات والمنتجات التً ٌنتجها المجتمع 

االستفاد  من  الرمو  البٌثٌ  لواح  سٌو  فى ابتكار تصمٌمات معلقات نسٌجٌ  مطبوع  واعبلنات توعوٌ  سٌاحٌ   تعمل 

 -تارٌةٌاب  -اح  سٌو  )جغرافٌاب على دعم التنمٌ  السٌاحٌ  بسٌو  ؟ ، وٌهد  ه ا البحث الى دراس  البٌث  المصرٌ  فى و

ت كٌلٌاب( نكما ٌهد  الى دراس  القٌم الجمالٌ  والت كٌلٌ  للرمو  التراثٌ  والبٌثٌ  بسٌو  واالستفاد  منها فى استحداث 

تصمٌمات مبتكر  تدعم السٌاح  بها عن طرٌق توهٌفها كمعلقات نسٌجٌ  مطبوع  داةل األماكن السٌاحٌ  كالفنادق 

السٌاحٌ  وكبعبلنات توعوٌ  فى األماكن العام  والم ارات السٌاحٌ  ، حٌث تتضا أهمٌ  البحث  بتؤكٌد ما والمنتجعات 

تحمله الرمو  البٌثٌ  والتراثٌ  بسٌو  من قٌم جمالٌ  وت كٌلٌ  لها دور فى اثراو ودعم التنمٌ  السٌاحٌ  بالمنطق  و لل من 

التراثٌ  والبٌثٌ  بسٌو  ومنهج فنى تطبٌقى باستحداث تصمٌمات مبتكر   ةبلل اتباع منهج تارٌةى نتحلٌلى ،وصفى للرمو 

تإكد الهوٌ  المتمٌ   لسٌو  وتدعم التنمٌ  السٌاحٌ  بها وك لل توهٌفها كواقع افتراضى فى الفضاوات السٌاحٌ  ، مما تقدم 

البٌثٌ  بسٌو  وما تحمله من قٌم وجمالٌات  من دراسات تحلٌلٌ  وتطبٌقٌ  أثبت الباحثان أن الدراس  الفنٌ  والتحلٌلٌ  للرمو 

ٌبإد  إلبتكار تصمٌمات ٌمكن اإلستفاد  منها فً دعم التنمٌ  السٌاحٌ  والتؤكٌد على أهمٌ  الم ارك   اماب  تعد مصدرا هب

وحا  من المجتمعٌ  فى الحفاه على التراث وتؤكٌد الهوٌ  ،كما أستطاع الباحثان استةدام حلول ت كٌلٌ  جدٌد  مستمد  ومست

 دراس  الرمو  البٌثٌ  بسٌو  تجمع بٌن االصال  والحداث  مما ٌعطى األماكن السٌاحٌ  طابعا ممٌ ا وفرٌدا ٌحمل هوٌتنا 
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Utilizing the aesthetic values of the heritage symbols in Siwa in 

Printed hangings design for tourism development 
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Assist. Dr/ Azza Jamal Al-Bari Ahmed 

Teaching Assistant - Faculty of Design and Architecture - Jazan University 

Abstract: 

Tourism is of the most important growth industries in the world , and it is the interest of 

countries to achieve economic and social benefits by stimulating the best investment for 

infrastructure and natural resources, heritage and environmental and cultural, It also works to 

achieve communication between peoples and interest in cultural heritage, and also to learn 

more about the cultural and human values and patriotism.Tourism development is one of the 

various ways to achieve economic and social development in the country, making it a goal 

itself.Tourism development is generally dependent on tourism areas that are unique in culture 

and nature. Siwa Oasis is characterized by its unique tourism features and unique ecological 

diversity rich in ecological symbols with aesthetic values. Siwa is one of the oldest 

communities in Egypt, with a geographic location that has made it relatively isolated from the 

surrounding communities since ancient times.This has had the most impact on the Siwa 

community, with a strong identity that is manifested in all elements of life, whether in the 

style of housing, clothing, Tools and products produced by the local community. Hence, the 

research problem can be summed up in the following question: How can the environmental 

symbols of Siwa Oasis be utilized in the creation of printed textile hangings and tourist 

awareness advertisements that support the development of tourism in Siwa? The aim of this 

research is to study the Egyptian environment in Siwa Oasis (geographically, historically, 

aesthetic)As well as to study the aesthetic and structural values of the heritage and 

environmental symbols in Siwa and to use them in creating innovative designs that support 

tourism by employing them as printed textile hangings in tourist places such as hotels and 

tourist resorts, as awareness advertisements in public places and tourist sanctuary.The 

importance of research to confirm the environmental and heritage symbols of Siwa values of 

aesthetic and formative have a role in enriching and supporting the development of tourism in 

the region by following a historical approach, analytical, descriptive of the symbols of 

heritage and environment, and an applied technical approach to create innovative designs that 

emphasize the distinctive identity of Siwa and support its tourism development as well as its 

use as a virtual reality in tourist spaces.The analytical and applied studies have shown that the 

technical and analytical study of the environmental symbols in Siwa and its values and 

aesthetic is an important source that creates designs can be used to support tourism 

development ,emphasize the importance of community participation in preserving heritage 

and confirming identity.The researchers were also able to use the derived and inspired by the 

study of environmental symbols in Siwa combining the originality and modernity, Which 

gives the tourist places a unique character of our identity. 
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التطورات معاصرة و االسبلمٌة الهوٌة بٌن الجزائر فً المسجد عمارة  

The architecture of the mosque in Algeria between the identity of islamic 

civilization and contemporary developments 

 مرٌم رجمأ.م.د/ 

 الجزائر. -بسكرة  -قسم العمارة ، جامعة محمد خضر 

rejem_meriem@yahoo.fr 

 :الملخص

ا االستةدام الحالً التراث هو ما ٌرثه المجتمع المعاصر وٌمرره، و بالتالً، فهو ال ٌمثل فقط الم”  اضً وانما أٌضب

  “16للماضً
التقالٌد و المعتقدات ، القٌم  ”الهوٌ  و المعاصر  ا كالٌ  كل حضار  قاثم   ٌتم تعرٌ  الهوٌ  على أنها تتكون من 

   فبل ٌمكن أبداب االكتفاو بالحٌا  داةل الماضً رغم عرا قته“17والعقوبات والقواعد والدوافع والرضا المرتبط بها

وأصالته منفصبلب عن حاضره، و من المستحٌل ك لل أن ٌعٌش وٌنطلق ةارج رحم أصوله ببل هوٌ   ل لل كان من 

 الضروري للحضار  العبقرٌ  أن تعٌش حاضرها معتمد  على هوٌتها بروح عصرٌ  فتؤة  من الماضً لبناو المستقبل 

واإلسبلمٌ  وةاص  فً المساجد المعاصر  فً الج اثر التً ٌناقش البحث م كل  فقدان الهوٌ  فً تصامٌم العمار  العربٌ  

حٌث عدم مراعا  القٌم و النس  فً  ; تتمٌ  بضع  تصامٌم عمارتها)  التنهٌم الفراغً، المحارٌ ، المؤ ن، القبا (

   التصمٌم الجمالً واألبعاد والقٌاسات فً محاكا  أسالٌ  التراث التً ٌمكن أن تإدي الى فقدان تصمٌم الهوٌ

 الهوٌ ن المعاصر ن المساجدن العمار ن الج اثر الكلمات المفتاحٌة: 

Abstract: 

―Heritage is what contemporary society inherits and passes on; thus, it does not represent only 

the past but also the present use of the past‖ (Laura Di Pietro et al, 2018, p. 97). 

Identity and Contemporary are the problems of every civilization. Identity is defined as 

consisting of ―customary practice and of beliefs, values, sanctions, rules, motives and 

satisfactions associated whit it‖ (Jensen et al, 2011, p. 286).  Life can never be satisfied in the 

old past, despite its origin and originality separate from his present, and impossible to live and 

grow outside the womb of his assets without identity; therefore, it was necessary for The 

genius civilization to live its present depends on its authentic identity in a modern and 

sophisticated spirit that takes from its past to lead its future. 

The research discusses the problem of loss of identity in the designs on the Arab and Islamic 

architecture and especially on contemporary mosques in Algeria characterized by an 

architectural poverty (the spatial organization, mihrabs, minarets, domes); where non-

observance of values and aesthetic design of proportions and dimensions and measurements at 

simulation Heritage styles which could lead to loss of identity design.  

Key Word: Identity, contemporary, mosques, architecture, Algeria. 

                                                           
16 Laura Di Pietro et al, 2018, p. 97 

17 Jensen et al, 2011, p. 286 

mailto:rejem_meriem@yahoo.fr
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 الفنًالموروث الفنى لطرز األزٌاء الشعبٌة فى العمل 

Technical heritage for Popular fashion models in the Artwork 
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 جامعة جدة - بكلٌة التصامٌم والفنون - المشارك أستاذ الجرافٌك
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 الملخص

ٌُفهخخخخخخم أحخخخخخخدهما بواسخخخخخخط  اآلةخخخخخخر،  لخخخخخخ ا تمثخخخخخخل المفخخخخخخردات أن التخخخخخخارٌخ والمخخخخخخوروث ال خخخخخخعبً وجهخخخخخخان متوا ٌخخخخخخان، 

تخخخخخراث ال خخخخخعبى  بداثٌخخخخخ  فطرٌخخخخخ  ال خخخخخعبٌ  مصخخخخخدراب هامخخخخخاب مخخخخخن مصخخخخخ ادر الرإٌخخخخخ  لخخخخخد  الفنخخخخخان الت خخخخخكٌلً، فخخخخخبن ال

تفتقخخخخخخر الخخخخخخى حنكخخخخخخ  الرسخخخخخخام، والخخخخخخى قخخخخخخدر  الملخخخخخخ ون العخخخخخخار  بالنسخخخخخخ ، وقواعخخخخخخد المنهخخخخخخور، ولكنهخخخخخخا معبخخخخخخر  

موحٌخخخخخخ  لمخخخخخخا فٌهخخخخخخا مخخخخخخن فطخخخخخخر  ورم ٌخخخخخخ ، ومخخخخخخن ثخخخخخخم فخخخخخخبن هخخخخخخ ه التصخخخخخخورات والخخخخخخرإ ، وان كانخخخخخخت الةرافخخخخخخ  

ٌخخخخر مخخخخن األهمٌخخخخ ، فٌمخخخخا بخخخخدا مخخخخن مصخخخخدرها،اال أنهخخخخا كانخخخخت بالنسخخخخب  لئلتجاهخخخخات الفنٌخخخخ  الحدٌثخخخخ  علخخخخى جانخخخخ  كب

مهخخخخخاهر تمثلخخخخخت فخخخخخخً األعمخخخخخال الفنٌخخخخخخ  المسخخخخختلهم  مخخخخخخن طخخخخخر  األ ٌخخخخخخاو ال خخخخخعبٌ ، فاإلتجاهخخخخخخات الفنٌخخخخخ  الحدٌثخخخخخخ  

ٌعتبخخخخخخر المخخخخخخوروث الفنخخخخخخى لؤل ٌخخخخخخاو للعمخخخخخخل الفنخخخخخخى تتجخخخخخخه الخخخخخخى اإلسخخخخخختلهام مخخخخخخن التخخخخخخراث القخخخخخخومً وال خخخخخخعبً، و

أل ٌخخخخخاو، ممخخخخخا دعخخخخخا الدراسخخخخخ  الخخخخخى اإلقتبخخخخخاس التراثٌخخخخخ  أل  بلخخخخخد هخخخخخو أحخخخخخد المصخخخخخادر الةصخخخخخب  إللهخخخخخام مصخخخخخممً ا

مخخخخخخن المخخخخخخوروث الفنخخخخخخى لتصخخخخخخمٌم األ ٌخخخخخخاو ال خخخخخخعبٌ  والتراثٌخخخخخخ  إلثخخخخخخراو الجانخخخخخخ  المعرفخخخخخخً والجمخخخخخخالً للعمخخخخخخل 

فخخخخخالموروث الفنخخخخخى لؤل ٌخخخخخاو ال خخخخخعبٌ  هخخخخخو ن خخخخخاط تعلٌمخخخخخً ٌهخخخخخد  الخخخخخى ك خخخخخ  المعخخخخخانً والعبلقخخخخخات مخخخخخن الفنخخخخخى  

المبا خخخخخخخر  والوسخخخخخخخاثط التوضخخخخخخخٌحٌ  فخخخخخخخى العمخخخخخخخل ةخخخخخخخبلل اسخخخخخخختةدام اال خخخخخخخٌاو األصخخخخخخخلٌ  عخخخخخخخن طرٌخخخخخخخق التجربخخخخخخخ  

جخخخخخ و مخخخخخن السخخخخخلول اإلنسخخخخخانً،  فخخخخخبن تصخخخخخمٌم األ ٌخخخخخاوالفنخخخخخى، بخخخخخدالب مخخخخخن مجخخخخخرد توصخخخخخٌل معلومخخخخخات واقعٌخخخخخ ، 

" ، وتعتبخخخخخر هخخخخخ ه والنسخخخخخٌج فهخخخخخو اللغخخخخخ  التخخخخخً ت خخخخخكلها عناصخخخخخر فخخخخخً تكخخخخخوٌن موحخخخخخد "الةخخخخخط وال خخخخخكل واللخخخخخون

المتغٌخخخخخخرات أسخخخخخخاس لتعبٌخخخخخخره، وتتخخخخخخؤثر باألسخخخخخخس التصخخخخخخمٌمٌ  لتعطخخخخخخى السخخخخخخٌطر  والتكامخخخخخخل والتخخخخخخوا ن واإلٌقخخخخخخاع 

والنسخخخخخب ، لكخخخخخً ٌحصخخخخخل الفخخخخخرد فخخخخخً النهاٌخخخخخ  علخخخخخى تصخخخخخمٌم للخخخخخ   ٌتمٌخخخخخ  بالتناسخخخخخق وٌربطخخخخخه بخخخخخالمجتمع الخخخخخ ي 

ٌخخخخخ  إلةخخخخخراج العمخخخخخل الفنخخخخخى، فالفنخخخخخان ٌسخخخخختةدم مخخخخخا لدٌخخخخخه مخخخخخن ةٌخخخخخال عابدالقخخخخخدرات  اإلٌئثر على ٌعخخخخخٌش فٌخخخخخه ممخخخخخا 

فاإلتجاهخخخخخخات الفنٌخخخخخخ  الحدٌثخخخخخخ  تتجخخخخخخه الخخخخخخى مخخخخخخا ٌحقخخخخخخق لخخخخخخه هخخخخخخ ه اإلحتٌاجخخخخخخات   ابتكخخخخخخار ومعرفخخخخخخ  ومهخخخخخخار  فخخخخخخً

القخخخخخخومً وال خخخخخخعبً، ممخخخخخخا دعخخخخخخا الخخخخخخى البحخخخخخخث فخخخخخخى المخخخخخخوروث الفنخخخخخخى لطخخخخخخر  األ ٌخخخخخخاو  اإلسخخخخخختلهام مخخخخخخن التخخخخخخراث

لئلسخخخخختفاد  منهخخخخخا واحٌخخخخخاو هخخخخخ ا التخخخخخارٌخ عخخخخخن طرٌخخخخخق ابخخخخخرا  الطخخخخخر  المةتلفخخخخخ  للخخخخخ   فخخخخخى تصخخخخخمٌمات حدٌثخخخخخ  

 للحفاه على الهوٌ  المصرٌ  

 الكلمات المفتاحٌة

Technical heritage   -   الموروث الفنى 

fashion models        -                                             طرز األزٌاء 

Popular fashion       -                                      األزٌاء الشعبٌة 

Fashion Design       -    تصمٌم االزٌاء 

The Artwork             -                                             العمل الفنى     

   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
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 الموفولوجً كمدخل هام لعملٌة تصمٌم الخزؾ التحلٌل

The morphological analysis as approach to ceramic design process 

 منى محمود شمس الدٌن /أ.م.د

 شٌماء أسامة /م.د

 ملخص 

هل الطبٌع  هً المصدر األم بالرغم من التطور التكنولوجً الهاثل والثور  الرقمٌ  التً بدأت من أول القرن الع رٌن ، ت

 مع التكٌ  و لبلرتقاو فاثق  قدر  لمةلوقاته تعالً هلل مناوالمعلم األول لبلنسان فهً أساس كل العلوم التطبٌقٌ  ، لقد 

 أل كالها الةصاثم وفقا ه ه وضعت قد و غٌرها، عن بها تنفرد ةصاثم لها جعل و البٌثٌ ، حٌاتها هرو 

 المصمم لمنطق ال كل ومبادة التكوٌن فً نهم البناو الطبٌعً هو تنمٌه رف األساسً من تعلمالغ وٌعتبر  المورفولوجٌ 

الفكر اإلبداعً، والحس اإلن اثً، واالتجاه نحو استٌعا  مبادة التصمٌم الكامن  فً تلل النهم، والتً ٌتحقق  كلها بناواب 

رها على الطرٌقه التً تنمو أو تت كل بها عناصرها على طبٌعه القو  واإلجهادات التً تإثر فٌها، والتً تنعكس بدو

 بالتكوٌن والتً تعنً البناثٌ  ارتباطا بمجال تصمٌم الة   هً الةصاثم األكثر و من الةصاثم المهم  و ، البناثٌه

 مههره و ل كله التصمٌم ٌصل أن الً األج او جمٌع بٌن الترابط الكتمال وصوال األساسٌ  البناثٌ  ووحدته للتصمٌم، العام

 الهٌكلً البناو اةتبل  وٌعد تإدٌها، التً مهامها الوهٌفٌ  مع ٌتناس  بما بناثها و مههرها فً الكاثنات وتةتل  .النهاثً

 تحلٌلٌا استلهاما أو  كلٌا، ه ا االستلهام ٌكون قد بالتصمٌم المرتبط  المجاالت جمٌع فً مصدرا استلهامٌا وال كلً

 ا وهٌفٌ بعدا  و أو ت رٌحٌا،

 النهج ه ا وٌهد  ). التركٌبً البناو تحلٌل ( ول ا ٌج  على المصمم الفهم الجٌد لمفهوم التحلٌل المورفولجً وٌقصد به

 عن نتج قد و بها، تؤثره مدي ك لل ؛و فٌها ٌعٌش التً بالبٌث  عبلقته و له التصنٌ  المناس  فً ال كل وضع الً التحلٌلً

 لتكوٌن ببعضها مقارنتها و النتاثج استةبلم مع الطبٌع ، فً ال كلٌ  تفسٌر الهواهر و للمبلحه  منهج بناو األسلو  ه ا

 بناثها و التصمٌمٌ  الفكر  اٌجاد علً  لل انعكاس و تعالً، هلل الوهٌف  لمةلوقات و ال كل بٌن العبلق  تفسر علمٌ  رإٌ 

 الوهٌفٌ  الحلول استلهام فكرٌا فً أصبا مصدرا ا  ، التصمٌم بعلوم التحلٌلً النهج ه ا ارتبط هنا  ومن . المورفولوجً

   الفكر  واٌجاد ال كلٌ ، و

وٌهد  البحث الى الربط بٌن التحلٌل الموفولوجً لبعف الكاثنات الحٌ  أو العناصر الطبٌعٌ  وما ٌحدث من تطور فً 

فهومٌ  وأطر للعمل( واٌجاد برمجٌات الحاسو  وانعكاسه على الفكر واالنتاج الٌجاد  منهجٌ  للتصمٌم ) نما ج م

المتغٌرات التً تإثر فً النتاثج الةتبل  المنطق والتفاعل الحدسً ال ي ٌةتل  من  ةم آلةر أثناو تطبٌقه للمنهجٌ  ، 

  لمنهجٌ  المقترح  فً تصمٌم الة  وتطبٌقات ا
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 تحسٌن إدراك المقرر التعلٌمً بتطبٌق إستخدام الطباعه ثبلثٌه األبعاد

 حمود محمود علىم.د/ منى م

 جامعه حلوان –مدرس بقسم الطباعه والنشر والتؽلٌؾ كلٌه الفنون التطبٌقٌه 

 م.د/ شرٌؾ محمود عبد السمٌع محمد

 جامعه حلوان –كلٌه الفنون التطبٌقٌه  - مدرس بقسم التصمٌم الصناعى

 الملخص:

ٌده للطباعه عرفت ببسم الطباع  ثبلثٌ  تقنٌ  جدمع التطور التكنولوجى والتقنى السرٌع لفن صناعه الطباعه ههرت 

هً تقنٌ  ثورٌ  تفتا البا  لثور  صناعٌ  جدٌد ،فبعد أن كانت صناع  األدوات وأآلالت و (3D Printing)األبعاد 

البسٌط  تتطل  مهار  ةاص  ال توجد اال لد  القلٌل من الناس أصبحت هنال نالت و ماكٌنات تقوم بمهام معٌنه لصناع  

  وفى الوقت المحدد عالٌهنها بكفاو  و سرع  أ ٌاو بعٌ

ومع الطباعه ثبلثٌه األبعاد ال ٌوجد مستحٌل حٌث أصبا من الممكن طباع  أجسام مهما كان  كلها أو تعقٌدها ، بمجرد أن 

ٌُ بهه ، وبعد  لل تقوم الطابع  بتح وٌله الى تقوم بتصمٌم المجسم ال   ترٌد طباعته على برنامج األوتوكاد أو ا  برنامج 

 المنتج المطلو   

ونحن اآلن بصدد استةدام الطباعه ثبلثٌه األبعاد وتطوٌعها فى الوساثل التعلٌمٌه المٌكانٌكٌه المعقده لٌسهل على الطبل  

 فهم ودراسه المٌكانٌكٌات المةتلفه  

 -مشكله البحث:

           ساثل التقلٌدٌه  قصور فى ادرال وفهم الطبل  لبعف المجسمات المٌكانٌكٌه أثناو  رحها بالو

 -:هدؾ البحث 

فتا مجال جدٌد فى طرق انتاج النما ج التعلٌمٌه مما ٌتٌا الفهم الدقٌق للنما ج المٌكانٌكٌه وبالتالً ٌتٌا فرصه اإلبداع 

 واإلبتكار لد  الطبل   

 -أهمٌه البحث:

هج التعلٌمٌه واإلستفاده منها فى تطوٌر طرق ٌإكد البحث على ضروره دمج تطبٌقات الطباعه ثبلثٌه األبعاد فى المنا 

 التدرٌس لتبسٌط علوم المٌكانٌكا المعقده   

 -فرض البحث:

ا ا تم تطبٌق استةدام الطباعه ثبلثٌه اإلبعاد إلنتاج النما ج التعلٌمٌه فسو  ٌإد  بدوره للرقً بمستو  التعلٌم وبقدرات 

إلن الطباعه ثبلثٌه األبعاد ُتتٌا للطال  تحوٌل أفكاره الى  –الطال   الطبل  وٌتٌا فرصه استثمار المة ون اإلبداعى لد 

 ناتج فكر  ملموس ٌمكن تنفٌ ه وتجربته وبه ا ٌمكن تطبٌقه  

  -:حدود البحث

 الحدود ال مانٌه : الحدود المسموح بهما إلتمام متطلبات البحث على الوجه األكمل 

 ه أآلالت إلتمام متطلبات البحث على الوجه األكمل الحدود المكانٌه :الجهات الةاصه بتدرٌس نهرٌ

 -منهج البحث:

 انتهج  البحث الى  المنهج التجرٌبً لتحقٌق الهد  المرجوا من البحث  

  additive manufacturingالتصنٌع باإلضاف :   3D Printing -الطباعه ثبلثٌه االبعاد: -الكلمات المفتاحٌه:
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Improve the perception of the curriculum by applying the use of 

three - dimensional printing 

Assist. Dr/ Mona Mahmoud Ali 

Lecturer at Printing, Publishing and Packaging Department, Faculty of Applied Arts, 

Helwan University 

Assist. Dr/ Sherif Mahmoud Abdel Samie Mohamed 

Lecturer in the Department of Industrial Design - Faculty of Applied Arts - Helwan 

University 

Abstract: 

With the technological development and quick Technical of the printing industry, a new 

printing technique has emerged, known as 3D Printing, a revolutionary technology that opens 

the a new industrial revolution. After the manufacture of tools and simple machines required 

special skill that only a few people have, there are machines that perform certain tasks to 

make certain objects more efficiently and quickly and on time. 

With three-dimensional printing, it is impossible to print objects of any complex shape, once 

you have designed the object you want to print on AutoCAD or any similar program, and then 

the printer converts it to the desired product. 

We are now in the process of using three-dimensional printing and adapting it in complex 

mechanical learning methods to make it easier for students to understand and study different 

mechanisms. 

Research problem:- 

Failure to recognize and understand the students of some mechanical models while explained 

by traditional means. 

Search Goal ;- 

 opening a new field in the methods of producing educational models, which allows accurate 

understanding of the mechanical models and thus provides opportunities for creativity and 

innovation among students. 

Research importance:- 

The research emphasizes the need to integrate three-dimensional printing applications into 

educational curricula and to benefit from them in developing teaching methods to simplify 

complex mechanical science. 

Force search: - 

If the use of printing three-dimensional to produce educational models will lead in turn to 

improve the level of education and the capabilities of students and provides opportunities to 

invest inventive inventory to the student - because the three-dimensional printing allows the 

student to transform his ideas to a tangible intellectual output can be implemented and tested 

and so can be applied. 

Search limits :- 

Temporal Limits: The limits allowed to complete research requirements. 

Spatial limits: Special bodies to teach the theory of machines to complete the requirements of 

research. 

Research Methodology:- 

Proceed to the experimental approach to achieve the desired goal of the research. 

Search terms: - 

3D Printing manufacturing - Additive manufacturing 
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 مدخل تطبٌقى بإستخدام فن الكوالج لتعزٌز التراث فى اإلعبلن السٌاحى

Applied entrance using the art of collage to promote heritage in the tourism 

advertisement 

 م.د/ منً إبراهٌم عبد الرحٌم
جامعة بنها -قسم اإلعبلن  مدرس كلٌة الفنون التطبٌقٌة،  

quality_mia@yahoo.com 

 م.د/ شٌماء صبلح صادق
جامعة بنها -قسم اإلعبلن  مدرس كلٌة الفنون التطبٌقٌة،  

mm-shosho@hotmail.com                      

 ملخص البحث :

ٌد من التحدٌات لتؤصٌل تراثها الحضار  وال   ٌمنحها هوٌ  حضارٌ  ممٌ  ، لما للبلدان تواجه المجتمعات العربٌ  العد

العربٌ  من مة ون تراثى تكون عبر العصور المةتلف  لٌمنا كل بلد عربى طابعه وهوٌته الةاص ، وتتمٌ  جمهورٌ  

ال اةر  بالمناطق التراثٌ ، ك ارع المع  مصر العربٌ  بالعدٌد من األماكن التراثٌ  والتى تتمثل فى أحٌاو مصر القدٌم  

لدٌن هللا الفاطمى وال   ٌعد من أهم ال وارع التارٌةٌ  فى مصر القدٌم ، وال   ٌحو  بداةله العدٌد من اآلثار كبٌت 

السحٌمى، وقصر األمٌر ب تال، وجامع السلطان قبلوون و لل على سبٌل المثال ولٌس الحصر، مما ٌجعله وجه  سٌاحٌ  

  بما ٌحوٌه من عبق التارٌخ بداةله، وتكمن م كل  البحث فى كٌفٌ  توهٌ  فن الكوالج لتع ٌ  القدر  التنافسٌ  مبهر

ومن هنا اهتم البحث ببتباع المنهج الوصفى التحلٌلى لعرف نما ج اعبلنات  لئلعبلن السٌاحى إلحٌاو تراث مصر القدٌم ،

  تجار  اعبلنٌ  لئلعبلن السٌاحى المصر  ببستةدام فن الكوالج، سٌاحٌ ، وك لل المنهج التجرٌبى من ةبلل عرف عد

حٌث ٌهد  البحث الى احٌاو تراث مصر القدٌم  ببستةدام فن الكوالج لتع ٌ  القدر  التنافسٌ  لئلعبلن السٌاحى ومجابه  

وٌساهم فى دفع عجل   حال  الركود السٌاحى فى هل الهرو  الحالٌ ، مما ٌسهم اٌجابٌاب فى نمو القطاع السٌاحى بمصر

 التنمٌ   

Abstract : 

Arab societies Faces many challenges to root its Cultural Heritage, which gives it a distinctive 

cultural identity, because of the inventory heritage of the Arab countries across the different 

ages which gives each Arab country its own character and identity, the Arab Republic of 

Egypt is characterized with many traditional places, which is represented in the 

neighborhoods of ancient Egypt which is full of heritage areas , such like el-moez ledeen allah 

el-fatimy street, which is one of the most important historical streets in ancient Egypt, it 

contains many Antiquities like el- Suhaimi house, the Palace of Prince Bashtak, and the 

Mosque of Sultan Qalawun, for example and not as a limitation, making it an impressive 

tourist destination including its content of fragrant history inside, and for that  paper problem 

lies in how to employ the art of collage to enhance the competitiveness of tourism advertising 

to revive the ancient heritage of Egypt, Hence the paper is following the descriptive analytical 

method to display Tourism advertising models, as well as the experimental approach through 

the presentation of several Egyptian Tourism advertising trials Using The art of collage, 

where the paper aims to revive the ancient heritage of Egypt using the art of collage to 

enhance the competitiveness of tourism advertising and confront the tourism downturns under 

the current circumstances, which contribute positively in the growth of tourism sector in 

Egypt and contribute in advancing development 

mailto:quality_mia@yahoo.com
mailto:mm-shosho@hotmail.com
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 الداخلى فً تأصٌل الهوٌة فى المنشأت السٌاحٌة المعاصرة دور التصمٌم

 -مدٌنة دهب -دراسة حالة 

 م.د/ مها السٌد محمد رمضان

 التجمع الخامس - المعهد العالى للفنون التطبٌقٌة - مدرس بقسم التصمٌم الداخلى واألثاث

 : الملخص

لما بها من مناطق    فً جمهورٌ  مصر العربٌ   ات األثر البالغ علً اإلقتصاد القومىتمثل السٌاح  أحد األن ط  الهام

وتعد السٌاح  البٌثٌ  ن اطا لن ر األفكار المتعلق  بفلسف  الفن والحضار  ، كما أنها تعكس تتمتع بالج   السٌاحى   

بل  عوامل الج   واألن ط  ، وك لل اةتبل  ةتإلونهرا اإلتجاهات الثقافٌ  وتربط بٌن الناس من مةتل  ببلد العالم   

الثقاف  ، وتنوع مواد وتقنٌات البناو التى تةتل  من بٌث  ألةر  ، فقد حدث ةلط بٌن الحضارات المةتلف  فً تصمٌم 

 المن ؤت السٌاحٌ  ، وأصبحت ال تنتمى الى هوٌ  معٌن  ب اتها ، كما تم استةدام ةامات مةتلف  عن ةامات البٌث  المحٌط 

فى فقد حلق  التواصل بٌن كبل من المصمم والسمات الثقافٌ  للمكان ، وعدم بها بل وتتنافر معها   وهنا تكمن م كل  البحث 

 وجود معاٌٌر تصمٌمٌ  ةاص  بكل منطق  حس  طبٌعتها ٌتم االستر اد بها فً تصمٌم المن آت السٌاحٌ    

الداةلى  والتصمٌم العمار  مجال فً الهوٌ  الحضارٌ  راث وتؤكٌدالت إلحٌاو واضح  نلٌات ل لل ٌهد  البحث الى توفٌر

و لل للربط بٌن الجان  الثقافى للمجتمع  .مدٌن   وسمات البٌث  الةاص  بكل مبلما ، وك لل ابرا  بالمدن السٌاحٌ 

 وةامات البٌث  المحٌط  وصوال الى التصمٌم ال   ٌعكس ثقاف  وحضار  المجتمع    

حث الى القاو الضوو على ثقاف  المكان ومفردات البٌث  الطبٌعٌ  التً ٌتمٌ  بها ، و التً ٌمكن استةدامها وترجع أهمٌ  الب

كعناصر لعملٌ  التصمٌم والتً تساعد المصمم المبدع على استلهام األفكار التصمٌمٌ  والتى تعتبر بمثاب  الهٌكل التنهٌمً 

كما تكمن أهمٌ  البحث فً الربط بٌن الموروث الثقافى األصٌل ال ي ٌتما ى حوله التصمٌم الداةلى والةارجى   

 ومتطلبات الحٌا  المعاصر  ومواكب  التكنولوجٌا ومد  امكانٌ  تكٌفها مع البٌث  مع مراعا  االعتبارات التصمٌمٌ   

، وعرف  وهى مدٌن  ده  بجنو  سٌناو مصر مدن دراس  حال  ألحد ةبلل من التحلٌلى المنهج الوصفى اتبع البحث

لبعف نما ج من المن ات السٌاحٌ  بالمدٌن  والتعر  على نمط وأسلو  التصمٌم المتبع بها   وتوصل البحث الى بعف 

فى تصمٌم  تإثر التً والثقافٌ  واإلقتصادٌ  واإلجتماعٌ  النهم الجغرافٌ  ضرور  اتباعمن النتاثج والتوصٌات من أهمها 

ومفردات  المحلٌ  و البٌثٌ  للموارد األمثل اإلستةدام ، وك لل طابعا ةاصا طى لهافً مدٌن  ده  وتع المن ؤت السٌاحٌ 

اتباع  مبادة وأسس ومعاٌٌر تصمٌمٌ  واضح  تحقق الوهٌف  والجمال مع الحفاه على الهوٌ    وضرور   البٌث  المحٌط 

 الثقافٌ  والحضارٌ  للمكان   

 الكلمات المفتاحٌة : 

 ح  ، البٌث  ، الثقاف  ، التراث ، الحضار  ، الهوٌ  التصمٌم الداةلى ، السٌا
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The role of interior design in the establishment of identity in 

contemporary tourism facilities 

Case Study - Dahab City – 

Assist. Dr/ Maha El Sayed Mohammed Ramadan 

Lecturer at the Department of Interior Design and Furniture - Higher Institute of 

Applied Arts - 5th assembly 

Abstract: 

Tourism is one of the most important activities in the Arab Republic of Egypt which has a 

great impact on the national economy because its tourist attractions. Eco-tourism is an activity 

to spread ideas about the philosophy of art and civilization ,It also reflects cultural trends and 

connects people from different countries of the world. Due to the different attractions and 

activities, as well as the different culture, and the diversity of materials and construction 

techniques that are different from the environment  to other, Mixing between different 

civilizations in the design of tourist facilities has occurred, and became not belong to a 

particular identity,It was also used various materials contradict with the surrounding 

environment materials. Here lies the problem of the research in lost communication between 

both the designer and cultural features of the place. The absence of design standards specific 

to each region by nature is guided by the design of tourist facilities. Therefore, the research 

aims at providing clear mechanisms for reviving the heritage and confirming the cultural 

identity in the field of architecture and interior design in tourist cities, as well as highlighting 

the features of the environment of each city. In order to link the cultural aspect of the 

community and the surrounding environment to the design that reflects the culture and 

civilization of the society. 

The importance of the research is to shed light on the culture of the place and the vocabulary 

of the natural environment that characterizes it, which can be used as elements of the design 

process, which helps the creative designer inspired design ideas, which is considered as the 

organizational structure , for the interior and exterior design. And also link the original 

cultural heritage with the requirements of modern life and to keep abreast of the technology 

and its adaptability to the environment, taking into design considerations. The research 

Follow the descriptive method through a case study of one of the cities in Egypt, which 

Dahab city in South Sinai, and to view some models of the tourist facilities in the city and to 

identify the style of design followed. The research reached some of the conclusions and 

recommendations, the most important of which is the need to follow the geographical, social, 

cultural and economic systems that affect the design of tourism facilities in Dahab and give 

them a special character, as well as the optimum use of environmental and local resources and 

the vocabulary of the surrounding environment. And its important to follow the principles and 

design criteria clear and achieve the function and aesthetic while preserving the cultural 

identity and civilization of the place.   

key words: 

Interior design, tourism, environment, culture, heritage, civilization, identity. 
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علم األعصاب فً العمارة علم األعصاب والتصمٌم الداخلً: نحو منهجٌة إلستخدام 

 الداخلٌة

 د/ مها محمود إبراهٌم.م.أ

 جامعة السادس من أكتوبر. –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  - أستاذ مساعد بقسم التصمٌم الداخلً و األثاث

 الملخص :

كما نعلم أن العمار  وعلم األعصا  هما مجاالن منفصبلن ، حتى تم اكت ا  أن الدماد ٌستجٌ  للمإثرات وٌت كل 

لدماد الوهٌفٌ  باستمرار من قبل البٌثات التً نعٌش فٌها  و فً العقود األةٌر  ، سما النمو السرٌع لمنهجٌات تصوٌر ا

لعلم األعصا  بمعالج  األسثل  المفتوح  فً علم النفس والعلوم االجتماعٌ   فً الوقت نفسه ، بدأت رإ  جدٌد  من 

أبحاث علم األعصا  فً التؤثٌر على مةتل  التةصصات ، مما أد  الى تحول فً اإلدرال فً مجاالت التةطٌط 

 والتصمٌم المعماري 

دنا بفهم حول كٌفٌ  تحكم الدماد فً جمٌع أن طتنا الجسدٌ  ، وٌإثر فً النهاٌ  على سلوكنا  بدأ علم األعصا  بت وٌ

باإلضاف  الى  لل ، ٌدرس علماو األعصا  اإلحساس واإلدرال ، وكٌ  ٌإثر الدماد على صنع القرار والعاطف   على 

، نت وق ، كٌ  نة ن المعلومات التً نتلقاها  سبٌل المثال ، كٌ  نتفاعل مع بٌثتنا وكٌ  نتنقل من ةبللها ، وكٌ  نسمع

 وكٌ  ٌمكننا أن نت كر نفس المعلومات ، وكٌ  نتفاعل مع المواق  المةتلف  وكٌ  نقٌٌم نتاثج أعمالنا 

من ناحٌ  أةر  ، هنال مجال جدٌد من التصمٌم ٌسمى "العمار  العصبٌ " ، ن ؤ من البحوث حول كٌفٌ  تؤثٌر العوامل 

لفراد  وتةطٌط الغرف  على الصح  البدنٌ  والنفسٌ  لبلنسان  تكمن الفكر  فً فهم كٌ  تإثر كل سم  من مثل الضوو ، ا

 سمات البٌث  المعمارٌ  ألي  ةم على عملٌات الدماد المرتبط  بالتوتر والعاطف  وال اكر  

نً وغٌرها من الهٌاكل التً الهندس  العصبٌ  هً نهام ٌسعى الى استك ا  العبلق  بٌن علم األعصا  وتصمٌم المبا

صنعها اإلنسان والتً ت كل البٌث  المصطنع  التً ٌعٌ ها معهم الب ر  الغرف األساسً هو تقٌٌم التؤثٌر ال ي تحدثه 

ا ، تتناول "العمار  العصبٌ " مستو  االستجاب   الهٌاكل المةتلف  على الجها  العصبً الب ري والدماد  وب كل أكثر تحدٌدب

مكونات التً ت كل ه ا النوع من البٌث  المبنٌ   ان فحم الكٌفٌ  التً ٌمكن بها لئلعدادات البٌثٌ  الةارجٌ  منها الب رٌ  لل

 والداةلٌ  تغٌٌر العملٌات العاطفٌ  ، مثل اإلجهاد وال اكر  ، هً أحد جوان  العمار  العصبٌ  

دةالها فً تصمٌم الفراغات الداةلٌ  ، على من ةبلل كل ما سبق ٌهد  البحث الى استةدام مبادة علم األعصا  إل

فً التصمٌم ،  -نٌاب  عن المستةدمٌن -افتراف أن تعلم كٌفٌ  عمل دماغنا مع عملٌ  اإلدرال سٌإدي الى تطور جدٌد

وعلى وجه الةصوم مجال التصمٌم الداةلً  ل لل من األهمٌ  بمكان للمصممٌن فهم تؤثٌر التصامٌم المةتلف  على 

 من ثم سلوكنا الستةدام  لل فً عملٌ  التصمٌم عواطفنا  و

 علم األعصا  ، العمار  العصبٌ  ، اإلدرال الحسً ، منهجٌ  التصمٌم العصبً  كلمات البحث:
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Neuroscience and Interior Design: Towards a Methodology to Use 

a Neuroscience in Interior Architecture 

Assist. Prof. Dr/ Maha Mahmoud Ibrahim 
Associate Prof. Interior Design & Furniture Dept. - Faculty of Applied Arts – Helwan 

Univ. Egypt. 

ABSTRACT 

As we know architecture and neuroscience were two separate disciplines, until it was found 

that the brain responds to stimuli and is constantly shaped by the environments we are living 

in. In the last decades, the rapid growth of functional brain imaging methodologies allowed 

neuroscience to address open questions in psychology and social sciences. At the same time, 

new insights from neuroscience research have begun to influence various disciplines, leading 

to a turn to cognition in the fields of planning and architectural design. 

Neuroscience is beginning to provide us with an understanding of how the brain controls all 

of our bodily activities, and ultimately affects in our behavior. In addition, neuroscientists 

study sensation and perception, how the brain influences decision making, emotion. For 

example how we interact with our environment and how we navigate through it, how we hear, 

taste, how we store the information received and how we can recall the same information, and 

how we react to various situations. 

On the other hand, new field of design called "neuro-architecture", driven by research on how 

factors like light, space, and room layout affect physical and psychological well-being. The 

idea is to understand how each feature of a person‘s architectural environment influences 

brain processes involved with stress, emotion, and memory. 

Neuroarchitecture is a discipline that seeks to explore the relationship between neuroscience 

and the design of buildings and other man-made structures that make up the artificially 

created environment that most human beings live within. The underlying purpose is to assess 

the impact that various structures have on the human nervous system and brain. More 

specifically, ‗neuroarchitecture‘ addresses the level of human response to the components that 

make up this sort of built environment. Examining how external and internal environmental 

settings can change emotional processes, such as stress and memory, is one aspect of 

neuroarchitecture. 

Through all of the above the research aims to use neuroscience principles to input them in the 

design of interior spaces, assuming that learning how our brain works with perception will 

lead to new developments on behalf of users in design, and more specifically the field of 

interior design. It is therefore of paramount importance for designers to understand the effect 

various designs have on our emotions and then on our behavior to use it in the design process.  

Keywords: Neuroscience, Neuro-Architecture, Sensory Perception, Neuro-Design 

Methodology. 
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 الحوار اإلنسانى فً األدٌان ضرورة عصرٌة

 مٌادة ثروت محمد الصؽٌرالباحثة/ 

 جامعة الزقازٌق –سم األدٌان المقارنة ق - باحثة ماجستٌر بمعهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة

 الملخص:

أصبحت هرو  العصر ومتطلباته فى الوقت الحالً تحكم نوعٌ  الحوار؛ حٌث لحقت به أنواع مةتلف  المعانً واألفكار 

حالٌاب،  تنوعت بٌن أفكار اٌجابٌ ، وأةر  سلبٌ ، و لل طبقاب للمتغٌرات والمستحدثات الفكرٌ  التً تتم على الساح  العالمٌ 

وه ه األنواع هى: الحوار الدعوي، حوار التعاٌش، حوار التقار ، حوار توحٌد األدٌان؛ فاإلنسانٌ  على قدر اتساعها ما 

هً اال تو ٌع أدوار كل فرد فٌها ٌقوم بمهم  البناو والعمار  فً األرف والةدم  البٌثٌ  واالجتماعٌ  واالقتصادٌ  

فكار للوصول الى الترقى الحضاري، وهً العمل ، والتعاون ، والمنفع  ، واألةبلق، وغٌرها، واإلنسانٌ  هً تبادل األ

والقٌم ، وهً وحد  الب ر فً الةٌر، ومجابه  ال ر بكل أبعاده، هً سبلم الب رٌ ، وهً الحر  على األعداو وكل األدٌان 

الحكم على بناو المجتمع السلٌم ال ي ٌحمل تدعو لئلٌمان واٌقاه الضمٌر اإلنسانً وتجعل القٌم مسثولٌ  الجمٌع وأساس 

معاٌٌر الحق والحرٌ  والعدال  والمساوا  واألةو  والتعاون؛ وما قام فرد بتطبٌق ه ا بغف النهر عن انتماثه الدٌنً اال 

ج و  واعتبرناه نمو ج لبللت ام واإلٌمان وتوجده مع مجتمعه، فالرساثل السماوٌ  مصدرها واحد، واإلٌمان بها جمٌعا هو

 من عقٌد  الفرد وال ٌمكن بؤي حال الغاو الةصوصٌ  الدٌنٌ  لفرد ما من أفراد اإلنسانٌ  

 وٌهدؾ الحوار إلى: 

 التعرٌ  باألدٌان المةتلف  وبمبادثها وأةبلقها للوصول الى التفاهم الم ترل بٌنهم   -1

 العمل على حل الم كبلت بٌن الم اه  والفرق الدٌنٌ  داةل الدٌن الواحد  -2

 واجه  االتجاهات والم اه  غٌر الدٌنٌ  الرافض  والمعادٌ  للدٌن، والتً نجحت فى غ و الحٌا  الفكرٌ  لئلنسان  م -3

 انقا   عو  العالم من الوقوع فى بإر  الفراد الدٌنً واالنحبلل الةلقً   -4

 نةر القضاو على التعص  والغاو فكر  افساح المجال لدٌن بعٌنه لٌفرف رإٌته على من ٌتبع دٌن  -5

 المساعد  فى حل الم كبلت البٌثٌ  واالجتماعٌ  على المستو  العالمً؛ مثل: الجهل والفقر والمرف  -6

 تحقٌق العمل الم ترل من أجل مقاوم  الفساد  -7

 العمل على بناو مجتمعات تحكمها الفضٌل  واألةبلق والمثل العلٌا والقدو  الصالح   -8

 ل  عالمٌ  تواجه كل األدٌان المساهم  فى مواجه  التطر  الدٌنً وهى م ك -9
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The human dialogue in religions is contemporary necessity 

Researcher/ Mayada Tharwat Mohammed Al – Saghir 

master’s researcher at the institution of Asian studies and researches - Religions 

comparison department, zagazig university. 

Abstract: 

The conditions of this era and its requirement at this time are controlling the type of dialogue; 

since types of different meanings and ideas followed which varied between positive ideas and 

negative ideas. In accordance with the changes and innovations that are currently taking place 

on the global stage. These types are: dialogue of advocacy, dialogue of coexistence, dialogue 

of convergence and dialogue of uniting religions. Humanity with all its wideness isn‘t more 

than distribution of roles which every individual does a tusk of building and constructing on 

earth and the environmental, social and economic services, etc. humanity is exchange of ideas 

to get to cultural advancement. It‘s also work, cooperation, benefit, ethics and morals. And 

it‘s mankind‘s unity for good and confronting evil with all its dimensions. It‘s the peace of 

mankind and the war against enemies. All religions are calling for faith and awaking human 

conscience. They make the values the responsibility of every and the base of the judgement 

on the construction of the good society which has standards of rights, freedom, justice, 

equality, brotherhood and cooperation. No one achieved regardless of religious affiliation 

without considering them a role module for commitment, belief, and existence in his society. 

Heavenly messages are from one source. Believing in them all is a part of individual‘s belief 

and the religious privacy of a human individual can‘t be eliminated. 

The dialogue aims to: 

1- Identifying the different religion and their principles and ethics to reach a common 

understanding among them.  

2-  Working on solving the problems between creeds and religious sects within the same 

religion. 

3- Confronting the non-religious and anti-religious trends and creeds which succeeded in 

invading the intellectual life of man. 

4- Saving the world‘s peoples from atheism and moral decay 

5- Eliminating fanaticism and canceling the idea of making room for a specific religion to 

impose his vision on who follows other religions. 

6- Helping in solving all the universal environmental and social problems such as; ignorance, 

poverty and illness. 

7- Achieving mutual work to combat corruption 

8- Working on building societies controlled by virtue, ethics, ideals and good role models. 

9- Contributing in facing religious fanaticism which is global problem facing all the religions  
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 االستعارة المفاهٌمٌة كبدٌل للرمز فى أعمال التصوٌر المعاصر

 أ.م.د/ نادٌة وهدان أحمد إبراهٌم
   جامعة حلوان  –ة التربٌة الفنٌة كلٌ - أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوٌر

nadiawahdan@gmail.com 

 الملخص:

  Morris Weitz) -االستعارات المفاهٌمٌ  تحقق هد  الفنان؛  لل ما ٌعكسه مفهوم الفٌلسو  األمرٌكى )مورٌس وٌت ان 

فً النهرٌات القدٌم  فى هل المتغٌرات التقنٌ  الحدٌث   فقد لع  الرم  دوراب مهماب فى الفن قدٌماب، النهر للفن فى اعاد  

لفنان صٌاغ  الواقع لٌجسده رم ا، وب لل كان العمل الفنى بمثاب  ابداع تم انجا ه حٌث ن ؤ كتمثٌل ملموس للحقاثق، فٌعٌد ا

من أجل تؤمله وفق  روطه ووفق تفرده، وهو ٌسما للمعنى ان ٌقدم  اته ألنه ٌمثله  ه ا المفهوم ال   تحول الى قٌم 

، وتقدٌم أعمال تحمل رإ  متعدد  كدالثل ومفاهٌم حدٌث  تعتمد على التفكٌل، وال   سما للفنان بتوسٌع وعٌه بحقٌق   اته

 فى اطار ال كل  

ٌاُ، تحركه التحوالت فً طرق التفكٌر التى جاوت نتٌج  الثور   ان ه ا التغٌر المستمر ال ي ٌمٌ  الفنون الت كٌلٌ  تارٌةب

لتفكٌر الحدٌث ، فالمجتمع الهاثل  للتطور التكنولوجى؛ ل لل البد وأن تكون األهدا  الدراسٌ  لتعلٌم الفن متسق  مع طرق ا

الٌوم ٌحتاج الى األ ةام القادرٌن على اتةا  قرارات غٌر تقلٌدٌ ، وقادرٌن على التفكٌر ب كل  مةتل ، وب كل ةبّلق  

وٌتعرف البحث الى دراس  تطور التفكٌر المجا ي فى أعمال التصوٌر المعاصر، وه ا ٌستدعً اعاد  النهر فً 

رسات الفنانٌن، وٌإدي الى سإال البحث: هل هنال بنٌ  مفاهٌمٌ  إلن او استعارات بصرٌ  االستعارات البصرٌ  فً مما

من قبل الفنانٌن بدٌل  الستةدام الرم  قدٌماب فى االعمال التصوٌرٌ  المعاصر ؟ وهل النهر  المعرفٌ  لبلستعار  المفاهٌمٌ  

 تساعد فى تنمٌ  التفكٌر االبداعى؟ 

 التفكٌر االبداعى  -الرم   –ار  المفاهٌمٌ  االستعالكلمات المفتاحٌة: 

Abstract: 

Conceptual metaphors achieve the goal of the artist. This is reflected in the concept of the 

American philosopher (Maurice Weitz) of art in the revision of ancient theories in the light of 

modern technical changes, the symbol played an important role in art in ancient times, where 

it emerged as a concrete representation of the facts, This concept, which was transformed into 

modern values and concepts based on disassembly, which allowed the artist to expand his 

awareness of the reality of himself, And presenting works bearing multiple visions as 

evidence in Frame shape. 

The constant change that characterizes plastic arts historically is driven by shifts in the ways 

of thinking that came as a result of the tremendous revolution of technological development. 

Therefore, the goals of teaching art must be consistent with modern ways of thinking. Today 

society needs people who can make decisions that are unconventional and capable. To think 

differently, and creatively. The research explores the development of metaphorical thinking in 

contemporary photography. This calls for a reconsideration of visual metaphors in the 

practices of artists and leads to the question of research: Is there a conceptual structure for the 

creation of visual metaphors by artists alternative to the use of the symbol in ancient works of 

contemporary photography? Is the cognitive perception of conceptual metaphor helps in the 

development of creative thinking? 

Keywords: conceptual metaphor - code - creative thinking. 
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الدراما على وأثرها المصرٌة اإللٌكترونٌة الرواٌات فى الجرافٌكٌة المشاهد هوٌة  

 (تطبٌقٌة وصفٌة دراسة)

محمد حامد أحمد ناصرأ.م.د/   

أكتوبر ٦ جامعة - اإلعــبلن قسم - التطبٌقٌة الفنون بكلٌة المساعد التصمٌم أستاذ  

nasser.hamed22@gmail.com 

 البحث ملخص

 نتٌج  و لل(  م19 القرن منتص  فً) حدٌثاب  الّرواٌ  فنّ  ههر بٌنما ،( م ق 3444)  العصور أقدم ُمن  القّص  ههرت لقد

 رقمى ب كل عرفت التى الروٌات فى األدبى للنم المصاحب  الجرافٌكٌ  الم اهد تصمٌم وٌعتبر الغر ، على االنفتاح

د بها تحقق ان هوٌ   ات الفضاثٌ  التلٌف ٌون قنوات أو النت على  فى عكست ان وأٌضاب  والةصوصٌ ، والتمٌ  التفرَّ

 .وأقرانه المتلقى بٌن التواصل من جسوراب  بناو فى تساهم وأن والتارٌخ، والعقٌد  واللغ  الثقاف  مثل معٌن  مفاهٌم مضمونها

 تم التى(  بركات ال ٌنى) رواٌ  مثل المصر  المجتمع تارٌخ وتناقش الوطنى بال ق مإكد  ٌ الروا هوٌ  تكون وربما

 والتى حٌنث  المجتمع فى الموجود  والعادات الثقاف  تناقش أو الغٌطانى، جمال للكات  م1974 عام مر  ألول طباعتها

 والجهل الةرافات على الضوو سلطت والتى قىح ٌحى الكبٌر للكات (  ها م أم قندٌل) رواٌ  مثل ثقافٌ  بهوٌ  تمتا 

 العمرٌ  الهوٌ  تحت فتندرج معٌن  عمرٌ  فث  تستدرل وربما م،1994 عام طبعت والتى المصر  المجتمع فى المتف ى

 ةرٌ  فى الح  قضٌ  فٌها الكات  ٌعالج طاهر، بهاو للكات  1995 عام ن رت التى(  المنفى فى الح )  رواٌ  مثل

 .أٌضاب  واألم  بل المجتمع تراث طٌاتها بٌن تحمل فالهوٌ  ،وهك ا العمر

 من و لل الرواٌ ، بتلل الةاص  الدراما سٌر ةط فى أثر لها ٌكون الرواٌ  فى الجرافٌكٌ  الم اهد هوٌ  ان األمر واقع فى

او، ٌسمى ما أو القام أو الراو  لكبلم تحفٌ  وأٌضاب  األدبى النم تؤكٌد حٌث  المعانى رسوخ من ٌ ٌد مما بالحكَّ

 للرواٌ ، المتلقى استٌعا  على الجرافٌكٌ  الم اهد تلل هوٌ  تٌسر ثم ومن الرواٌ ، مضمون فى المغ   وٌإكد وضوحاب،

 .مبهم  وثناٌا طرق الى مفرداتها بمعانى تجنا أو بؤحداثها تحٌد فبل

 ورسم وأرقام نصوم من تحوٌه بما رونٌ اإللٌكت الرواٌات واةراج تصمٌم طرق من العدٌد هنال أن ب كره الجدٌر ومن

 ٌكون أن الى ٌإول النهاثى الُمنتجَ  فبن رقمٌ  أم ٌدوٌ  التصمٌم وساثل كانت وسواو ،Layout وتةطٌط وأٌقونات

 .(ال ا ات) العرف وسٌل  ٌناس  لكى و لل الٌكترونى،

 الرواٌ  قراو  من ابتداواب  بها، الٌستهان لتىا المراحل من بعدد ٌمر اإللٌكترونٌ  الرواٌات م اهد انتاج أن المإكد ومن

 بالسٌنارٌو ماٌسمى وه ا النصوم تلل تناس (  اسكت ات) تصورات ووضع نصٌ  قطع الى النم وتقسٌم جٌد ب كل

 .واإلةراج التنفٌ  مرحل  ثم المرسوم،

 م اهد ٌنتج برنامج ةبلل نم اةراجها ٌتم أو 2Ds مسطح  هٌث  على اإللٌكترونٌ  الرواٌات م اهد اةراج ٌتم وربما

 ةام  ةبلل من ال ةصٌات تصمٌم فن أو( Puppetry Arts) العراثس بفن الفنان ٌستعٌن ربما أو األبعاد ثبلثٌ 

 .الكثٌر والجهد الوقت من تستهلل والوساثل المراحل تلل وكل الصلصال،
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The graphical scenes identity in Egyptian digital novels and its 

impact on drama 

(Applied descriptive study) 

Assist. Prof. Dr/ Nasser Ahmed Hamed Mohamed 

Assistant Professor of Design, Faculty of Applied Arts, Department of Advertising, 6th 

October University 

nasser.hamed22@gmail.com 

Research Summary 

The story art has appeared since the earliest times (3000 BC), while the novel art was recently 

introduced (in the middle of the 19th century) as a result of openness to the West. The design 

of the graphic scenes accompanying the literary text in the narratives that appear digitally on 

the internet or satellite television channels Identity, if achieved by uniqueness, distinction and 

privacy, and also reflected in their content concepts such as culture, language, religion and 

history, and contribute to building bridges of communication between the recipient and peers. 

The identity of the novel may be confirmed by the national scene and discusses the history of 

the Egyptian society such as the novel by (El-Zeini Barakat), which was first printed in 1974 

by Gamal El-Ghitany, or discusses the culture and customs of the society at that time, which 

are characterized by cultural identity such as (Qandil Um Hashim), by Yahia Haky, which 

highlighted the myths and ignorance prevalent in the Egyptian society, which was printed in 

1994, and may require a certain age group falls under the age identity such as the novel (Love 

in exile) which was published in 1995 by author Bahaa Taher, identity carries the heritage of 

society and indeed of the nation as well. 

In fact, the identity of the graphic viewer in the novel has an impact in the drama of this 

novel, in terms of confirmation of the literary text and also stimulate the words of the narrator, 

which increases the firmness of meanings clearly, and emphasizes the significance of the 

novel content, and then facilitate the identity of those graphic scenes on the assimilation of the 

recipient of the novel, do not deviate from the events or move in terms of vocabulary to the 

methods and vaguely vague. 

It is worth mentioning that there are many ways to design and produce electronic novels, 

including text, numbers, drawings, icons and layout, and whether the design methods are 

manual or digital, the final product turns to be electronic, to suit the display. 

The production of digital novels scenes goes through a number of stages that are not 

insignificant, starting with reading the novel well and dividing the text into pieces of text and 

develop sketches suited to those texts and so called storyboard, and then the implementation. 

The scenes of electronic novels may be 2Ds or three-dimensional scenes or the artist may use 

Puppetry Arts or the clay material. 

all these stages consume much time and effort. 
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 ـدنظرٌــة المتعــــة ودورهــا فى استدامـــة البرانــــ

 نانسى عبدهللا محمد فخرى  /م.د

 مدرس بقسم اإلعبلن بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة بنها 

Nancy.Fakhry@fapa.bu.edu.eg 

 خلفٌة البحث:

عبلنٌ  ناجح  على بحمل  ا DDB رك  السٌارات فولكس فاجن والوكال  اإلبداعٌ   ةرجت 2449فى أواةر عام 

الصعٌدٌن البٌثى والمجتمعى، على هٌث  مبادر  لتعدٌل السلول اإلنسانى أطلقت علٌها " نهرٌ  المتع  "، ترتك  على فكر  

ا مثل المتع  هو أسهل طرٌق  لتغٌٌر سلول اإلنسان نحو األفضل، سواو كان ه ا التغٌٌر ٌعود بالفاثده على  ا بسٌطب أن  ٌثب

مع  المهم هو تغٌٌر السلول للجان  اإلٌجابى، كان  لل من ةبلل حمل  ابداعٌ  تفاعلٌ  أطلقتها بٌن الناس المتلقى أو المجت

 تثبٌت تم فً  وارع ستوكهولم أثبتت نتاثج اٌجابٌ  لتعدٌل السلول  أحد أفكار الحمل  كانت فكر  الدرج اإلٌقاعى حٌث

 ٌصعدون أن الجمهور من الم ٌد تحف  المتع  فكر  كانت ا ا ما لمعرف  المصعد بجوار الدرج على تفاعلٌ  بٌانو مفاتٌا

٪ من األ ةام الدرج الموسٌقى عن 66الدرج عن المصعد، وأثبتت النتاثج أنه على مد  ٌوم واحد اةتار أكثر من 

 رك  المصعد، وانت رت الحمل  على هٌث  فٌدٌوهات على االنترنت ب كل كبٌر وعدد م اهدات عالٌ  جدا ولم ت كر ال

اسمها او  عارها ابان ه ه المبادر  فى ال ارع فقط فى نهاٌ  الفٌدٌو عبار  اعبلنٌ  أنها "مبادر  من فولكس فاجن " 

ونجحت الحمل  فى ربط الجان  المجتمعى بالبراند، لتفتا المجال للعدٌد من ال ركات لبلستفاد  من فكر  المتع  فى 

 التصمٌم  

رثٌسً لل ركات التً تعٌد توجٌه أهدافها حول تع ٌ  الرفاهٌ  والسعى نحو االستدام ، وتغٌٌر السلول أصبا مصدر قلق 

لٌس من ةبلل الجوان  االقتصادٌ  فقط بل المسثولٌ  المجتمعٌ  والتى تنطو  على تعدٌل سلول اإلنسان، وحٌث أن 

سٌ  لها وفلسفتها وما تإمن به  فبن البراند ٌعد أكثر من كونه اسقاط مرثً للمإسس  بل هو مههر من مهاهر القٌم األسا

سعى المإسسات نحو تطبٌق مفهوم اإلستدامه ٌههر فى كونها براند، ومن هنا أصبحت صف  االستدام  ك لل تطلق على 

البراند ال   ٌحقق الممارسات المستدام  التى تقدمها المإسس  للجمهور، سواو كانت ه ه الممارسات بٌثٌ ، اوممارسات 

 مجتمعٌ  نحو السلول وتغٌٌره نحوه سلول اٌجابى وتةلق صور   هنٌ  عن البراند أنه مستدام  اقتصادٌ ، أو

 ما هى نهرٌ  المتع  وكٌ  ٌمكن االستفاد  منها فى تغٌٌر اٌجابى للسلول ٌساهم فى استدام  البراند؟ :مشكلة البحث

ل   ٌحقق متع  وتفاعلٌ  من أجل تعدٌل السلول ان ال ركات التى تتبنى نهرٌ  المتع  من ةبلل التصمٌم ا ٌفترض البحث:

 اإلنسانى ه ا ما ٌساهم فى تع ٌ  البراند، وةلق قٌم  اجتماعٌ  وانسانٌ  مستدام  

القاو الضوو حول فاعلٌ  نهرٌ  المتع  وتؤثٌرها فى السلول اإلنسانى، ودعو  لحث ال ركات  الى ٌهدؾ البحث:

 هد  فى تغٌٌر السلوكٌات المجتمعٌ   والمإسسات وةاص  الحكومٌ  التى تسعى جا

 الوصفى والتحلٌلى لنما ج استةدمت نهرٌ  المتع  وتؤثٌرها على سلوكٌات المتلقى، وتؤثٌرها على البراند  منهج البحث:

ت ٌر أن هنال عبلق  بٌن استةدام نهرٌ  المتع  من أجل تعدٌل السلول، والتغٌٌر اإلٌجابى للسلول وصنع  نتائج البحث: 

مجتمعٌ  وانسانٌ  للبراند تستطٌع أن تكون قٌم مستدام ، اضاف  الى المساهم  الفعاله فى تعدٌل السلول اإلنسانى نحو  قٌم

 األفضل ٌع   من الصور  ال هنٌ  للبراند 

  fun theory  ،fun design ،sustainability  ،brand sustainabilityكلمات مفتاحٌة: 
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Fun theory and its role in brand sustainability 

Assist. Dr/ Nancy Abdalla Mohmmed Fakhry 

Lecturer, Advertising Dept. Faculty of applied arts, Benha University 

drnancyabdalla@hotmail.com &   Nancy.Fakhry@fapa.bu.edu.eg 

 Abstract: 

In late 2009 the Volkswagen Automotive company and the creative agency DDB create a 

successful ad campaign both socially and environmentally as an initiative to modify the 

human behavior called "Fun Theory‖ based on the idea that something as simple as fun is the 

easiest way to change people‘s behavior for the better. Be it for oneself, for the environment, 

or for something entirely different, the only thing that important is behavior changing for the 

better. The creative campaign launched by people on Stockholm Street‘s that demonstrated 

some positive results with a spirit of smile and pleasure, like interactive piano keys were 

installed on the stairs in the subway next to the elevator, to see if the idea of fun motivates 

more audiences to climb the stairs more than the elevator. The results over a day prove that, 

more than 66% of the people choose interactive piano stairs rather than the elevator. The 

campaign spread in viral videos and with high number of views, without the company's name 

or logo during this initiative in the street just a slogan at the end of the video "initiative of 

Volkswagen" and the campaign succeeded to associate positive green and social actions with 

the Volkswagen brand. Subsequently, Volkswagen created a number of other interesting 

interactive projects designs by the same strategy that ―the idea of fun‖ in modifying human 

behavior and makes positive behavior as well as have fun. Then many companies were 

encouraged to take advantage of the idea of fun in the design. 

As the behavioral change has become a major concern for companies that redirect their goals 

of promoting well-being and sustainable life, also increasing awareness of the great 

importance of sustainability and being a profitable strategic aspect of business, as well as 

brand is more than a visible corporate identity but a manifestation of its core values, 

Philosophy and its believes. Hence, sustainability becomes a corporate brand that fulfills the 

sustainable practices that the corporate provides to audience whether sustainability is 

environmentally, socially or economic, which added value in terms of environmental and 

social benefits to the customer and thus enables the differentiation from competitors 

The research questions: what is fun theory, and what is sustainability and its types? How 

can the fun theory be used in a positive change of behavior that contributes to the 

sustainability of the brand?  

Hypothesis: the successes of changing human behavior by fun theory and fun design can help 

for transfer corporate values in a more interactive and credibility, which will achieve brand 

sustainability in the market as well as business and creating a sustainable social and human 

values for the brand.  

 Research objectives: - to highlight on the effectiveness of the fun theory and its impact in 

creating a positive behavior contributes to the sustainability of the brand 

Results: There is a relationship between the use of the fun theory to modify behavior, a 

positive change of behavior and image brand. Creativity associated with a sense of joy and 

fun contributes to the creation of community and human values for the brand can be 

sustainable values. 

Methodology: Descriptive and analytical examples of fun theory designs and its impact on 

the behavior of the audience and its impact on corporate brand. 

Keyword :fun theory   ، fun design ، sustainability   ، brand sustainability 
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لخط العربً والكون لتصامٌم المنسوجات المعاصرة باستخدام برنامج الكمبٌوتر المساعد ا

 (DAC)للتصمٌم  

Arabic Calligraphy and the Cosmos for Contemporary Textile Designs 

Using Computer Aided Design (CAD) 

 ناهد بابا /دأ.م.

 جامعه عٌن شمس –أستاذ مساعد كلٌه تربٌة النوعٌة 

Nahed.baba@sedu.asu.edu.eg & nahedbaba@yahoo.co.uk 

 الملخص:

الةط هو ف. هو فن ال ةرف  والتدرٌ  علً الكتاب  والحروفٌ  وٌعد فن الةط العربً أدا  عن  التعبٌر و  اللغ  ان الةط

ٌثٌر موضوع و. فهو ٌجمع بٌن ال كل والنس  وعلم الجمال ،وسٌل  التواصل البصري الرثٌس  وبةاص  فً اإلسبلم

انه ٌفتا امكانات . الجمالٌ  للةط من حٌث ال كل والموضوع استةدام الةط فً الفن والتصمٌم أسثل  مةتلف  تتناول القٌم

 .واسع  لتطبٌقات الةط العربً فً لوحات الطباع  التصوٌرٌ  والفنون المعاصر 

المجرات ، النجوم : مثل)هل ٌمكننا الجمع بٌن الصور الرقمٌ  المتعدد  للكون : تحاول ه ه الدراس  اةتبار السإال التالً 

ةط العربً لتصمٌم تصمٌمات متنوع  للمنسوجات؟ سو  تحدد ه ه الورق  المنهج التطبٌقً بوصفه وال ( الخ... ،  

ا 25)أسلو  بناو لفتا عدٌد من اإلمكانٌات للباحث  إلنتاج أنواع مةتلف  من التصامٌم،  باستةدام  ، للمعلق الحاثطً(تصمٌمب

 برامج الكمبٌوتر الجرافٌكٌ  المساعد  للتصمٌم  

بحث على تؤكٌد أهمٌ  استةدام الةط العربً فً مجال النسٌج، كما ٌ جع على تطوٌر دراسات مكثف  للقٌم ٌحرم ه ا ال

ا، تسعى ه ه الدراس  الى ابرا  . الجمالٌ  لصور الكون من أجل ت جٌع مهارات االبتكار لد  طبل  الفن والتصمٌم وأةٌرب

 .الدال  على تفرد كوننا وتوضٌا  لل للفنانٌن ومصممً النسٌجأهمٌ  اكت ا  الروابط بٌن الةط العربً والعلوم والفنون 

 الةط العربً ، الكون ، تصامٌم المنسوجات :الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Calligraphy is the art of decorative and practicing hand writing or lettering. Arabic 

calligraphy was originally used as a tool of expression, and a form to deliver the language. It 

is the main mode of visual communication, particularly in Islam. It combines form, ratio, and 

aesthetics. The subject of using calligraphy in art and design raises different questions dealing 

with the aesthetic quality of the calligraphy in terms of form and theme. It opens wide 

possibilities for the applications of Arabic calligraphy in typographic paintings and 

contemporary arts.  

This study will examine the following question: Can we combine different digital imagery of 

the cosmos (e.g.  Galaxies, Stars, Ant & Cat eye Nebula…etc.) with Arabic calligraphy to 

create different designs for textiles? This paper will outline the practice-based method as a 

constructive approach to open ranges of possibilities for the researcher to produce different 

types of designs (25 designs) for wall hangings by using Computer Aided Design (CAD).   

This research emphasizes the importance of employing Arabic calligraphy in the area of 

textile and it encourages the development of extensive studies on the aesthetic quality of the 

images of the cosmos in order to enhance the creativity and innovation on the part of art and 

design students. Finally, this study highlights the importance of the link between calligraphy, 

science and the arts by exploring the uniqueness of the vision of the universe for artists and 

textile designers.  

Key Words: Arabic Calligraphy, Cosmos, Textile Designs  
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 القوانٌن والمواثٌق المنظمة ألعمال ترمٌم وصٌانة اآلثار بٌن النظرٌة والتطبٌق

The laws and organizing charters for antiquities' renovation and 

maintenance work between theory and application    

 نبٌلة عبد الفتاح حسنٌن قشطى /د

 دكتوراه فى القانون الدستورى والنظم السٌاسٌة

 الملخص:  

ى التراث اإلنسانى ب كل عام ٌناقش ه ا البحث القوانٌن والمواثٌق المنهم  ألعمال الترمٌم وصٌان  اآلثارن حٌث حه

باالهتمام من  بداٌ  ه ا القرن، وكان نتاج  لل االهتمام أن أصبا لدٌنا من المواثٌق الدولٌ  والتوصٌات لمإتمرات عالمٌ  

ا كل أوجه اجراوات الصٌان  له ا التراثن ومن ثَّم أصبا لعلم الحفاه على اآلثار أُسسه وقواعده التى  ما ٌغطى تقرٌبب

 تنهمه 

كما اهتمت العدٌد من المإتمرات الدولٌ  المعنٌ  بالحفاه على التراث بوضع مبادة وأسس منهم  لعملٌات الحفاه فى 

صور  معاهدات ومواثٌق ُمل م  للدول الموقع  علٌهان وقد اهتمت ه ه المإتمرات ببعاد  تؤهٌل وصٌان  المبانى األثرٌ ؛ 

ٌُسهل اعاد  استةدامها فى أغراف اجتما عٌ  مفٌد ن وفى الةتام ٌوصى البحث بعد  توصٌات أهمها احترام القوانٌن مما 

 والت رٌعات فى عملٌات الترمٌم، والعمل ضمن معاٌٌر محدد  ال ٌتم تجاو ها 

Abstract 

This research is dealing with the laws and organizing charters for antiquities' renovation and 

maintenance work. Human heritage in general has gained much interest since the beginnings 

of this century that result in having a number of international charters and recommendations 

of global conferences what almost cover the maintenance procedures for this heritage, thus 

the science of maintaining antiquities has its own rules and organizing regulations.        

Moreover, a number of international conferences caring for maintaining heritage by setting 

principles and bases that organize this process in the form of treaties and charters that oblige 

the signing countries. These conferences are paying much attention for rehabilitation and 

maintaining the archaeological buildings something with will facilitate reusing them in a 

beneficial social purposes.   

In conclusion, this research makes some recommendations , on the top of which is to respect 

the laws and legislations in the process of renovation and to work according to specific 

criteria that can never be skipped or overrun. 
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هانگٌر المعروفة بـ "تزك چمؽولً األحجار الكرٌمة فً ضوء كتابات اإلمبراطور ال

 م(1627-1605هـ/1037-1014هانگٌرى" )چ

 نجاح مهدي محمد مصطفىم.م/ 

 مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسبلمٌة، كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة

nagah_mahdy@cu.edu.eg 

 الملخص:

راثها باألحجار الكرٌم  من  أقدم العصور وان لم ٌصلنا ما ٌثبت  لل  من األدل  المادٌ  من ا تهرت  به القار  الهندٌ  بث

القطع األثرٌ  ولكن المراجع األدبٌ  ت ٌر لنا فً عد  مواضع الى األحجار الكرٌم  والجواهر ودورها فً طبقات المجتمع 

ٌُقاس بما ٌمتلكه من من ؤت معمارٌ  ومكتب   الهندي القدٌم،  وقد تبنى األباطر  المغول فكر  "أن مجد األمٌر واإلمبراطور 

هانگٌر أول رعا  فن األحجار الكرٌم  من المغول فقد اعتنى بالنما ج الةاص  بؤسبلفه من چوجواهر  وكان اإلمبراطور 

 التٌمورٌٌن وطّور فً أ كالها وعناصرها ال ةرفٌ  

وبار اب فً الحٌا  السٌاسٌ  واإلجتماعٌ  واإلقتصادٌ  والتارٌةٌ  فً  فقد لعبت األحجار الكرٌم  و به الكرٌم  دوراب هاماب 

هانگٌر ال ي كان مغرماب بفن األحجار الكرٌم  والتً كانت ة اثنه ملٌث  بكاف  أنواع األحجار چعهد اإلمبراطور المغولً 

 فً هثٌ  ُحلً وأوانً وأوعٌ  وأدوات  ات اإلستعمال الٌومً 

هانگٌر من ةبلل چاول تح  األحجار الكرٌم  و به الكرٌم  فً عهد اإلمبراطور المغولً له ا فبن ه ا البحث ٌتن

 م كراته التً كتبها مقارن  بٌنها وبٌن ما ورد فً صور المةطوطات وما تبقى منها فً المتاح  العالمٌ  

نها  ات قٌم  عالٌ  حٌث اقتصر فمن ةبلل ه ا البحث نستطٌع اثبات أهمٌ  األحجار الكرٌم  فً حٌا  األباطر  والحكام وأ

البعف علٌها فً تقدٌم الهداٌا لؤلباطر  والحكام واألمراو والنببلو وال ٌوخ و  الخ، كما تساعدنا ه ه الدراس  على معرف  

أنواع األحجار الكرٌم  التً  اعت فً ه ه الفتر  التارٌةٌ  والتعر  على مصادرها سواو داةلٌاب أو ةارجٌاب وأٌضاب 

الى أ هر المناجم التً استةرجت منها ه ه األحجار فً  به القار  الهندٌ  التً حهٌت بغنى أرضها بكاف  أنواع  التوصل

األحجار الكرٌم ؛ ه ا باإلضاف  الى التعر  على أ كال ه ه األحجار والتح  التً ُصنعت منها؛ فضبلب عن الك   عن 

 ل وتةصاصتهم داةل الببلط المغولً ةبلل فتر  حكم ه ا اإلمبراطور أسماو الصناع والفناٌٌن ال ٌن تمٌ وا فً ه ا المجا
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The Gemstones Through The writing of Jahangir "Tuzuk 

Jahangiri (1014-1037A.H  /1605-1627 A.D) 

Assist. Lect/ Najah Mahdi Mohamed Mustafa 

Assistant Lecturer, Department of Islamic Archeology, Faculty of Archeology, Cairo 

University 

nagah_mahdy@cu.edu.eg 

Abstract: 

The Indian Subcontinent has been famous for its gemstones and precious stones since ancient 

times, And if we have not received real evidence of artifacts. But literary references in several 

places refer to gemstones and gems and their role in ancient Indian society. The mughal 

emperors adopted the idea that "the glory of the prince and the emperor is measured by the 

architectural facilities, the library and the jewels. Emperor Jahangir was the first patron of the 

art of gems from the mughal. He took care of the models of his Timurid ancestors and 

developed in their forms and decorative elements. 

Precious and semi-precious stones played an important and prominent role in political, social, 

economic and historical life during the reign of the Mongol emperor, Jahangir, who was fond 

of gemstone, Whose treasuries were full of all kinds of stones in the form of utensils. 

Therefore, this research deals with the precious and semiprecious antiques in the era of the 

mughal Emperor Jahangir through his memoirs comparing them with the manuscripts and 

others in the international museums. 

Through this research we can prove the importance of precious stones in the lives of emperors 

and rulers and it is of high value, where some were limited in providing gifts to emperors, 

rulers, princes, nobles, elders, etc. This study also helps us to know the kinds of precious 

stones that were common in this historical period and to identify their sources both internally 

and externally, As well as to reach the most famous mines from which these stones were 

extracted in the Indian subcontinent, which was rich in its land of all kinds of precious stones; 

in addition to identify the forms of these stones and artifacts made from them; as well as to 

identify the names of manufacturers and artists who have distinguished in this area and 

expertise within The mughal tiles during the reign of this emperor. 
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ث دراسة تقنٌات األثاث المنطبق فً الحضارة المصرٌة القدٌمة و توظٌفها لتصمٌم أثا
 معاصر

Studying the furniture techniques applied in ancient Egyptian civilization 

and employing them to design contemporary furniture 

 نجبلء عـزت أحمد محمود /م.د

 أكتوبر 6جامعه  –كلٌة الفـــنون التطبٌقٌـــــة  - مدرس بقسم التصمٌم الداخلً

 :الملخص

صري القدٌم تراث  اةر متمٌ  و متطور ٌجمع بٌن صفات الواقعٌ  الدنٌوٌ  و العقاثدٌ  الدٌنٌ  وتعتبر صناع  ان الفن الم

األثاث من أهم الفنون التطبٌقٌ  بالحضار  المصرٌ  القدٌم  حٌث تحمل كما هاثبل من اإلبداع والدق  و التنوع و التطور 

المصري القدٌم، و ه ا البحث معنً بدراس  نوع محدد من األثاث المصري مستةدماب ةامات متعدد  و فقاب لقوانٌن و فلسف  

القدٌم و تقنٌات  و هو األثاث المنطبق و لل فً محاول  إلحٌاو  لل التراث المحلً الغنً و استغبلل  لفرف الهوٌ  

 ً المصرٌ  علً منتج األثاث المحلً بما ٌتبلثم مع متطلبات صغر المساح  بالمسكن المصري الحال

كٌ  ٌمكن استغبلل التطور ال ي حدث فً تقنٌات حرف  النجار  عند المصري القدٌم كحرف  تراثٌ  و  :مشكلة البحث

توهٌ  مانتج عنها من أنواع متطور  ومتنوع  من األثاث المنطبق للحصول علً منتج ٌحقق الهوٌ  المصرٌ  وٌلبً 

 لحالٌ  للمسكن  و المساح  المحددو  احتٌاجات المستهلل المصري بما ٌتبلثم مع المتطلبات ا

ٌهد  البحث الً تصمٌم أثاث معاصر مستوحً من التطور التقنً لؤلثاث المنطبق فً الحضار   :هدؾ البحث

المصرٌ  القدٌم  للحصول علً منتج ٌتبلثم مع المتطلبات الحالٌ  للمسكن المصري  و المساح  المحدود  وٌحقق الهوٌ  

 المصرٌ   

 الهوٌ  المصرٌ   -األثاث المنطبق -الفن المصري القدٌم :فتاحٌةالكلمات الم

Abstract: 
Ancient Egyptian art is a rich and distinguished heritage that combines the characteristics of 

secular and religious realism. The furniture industry is one of the most important applied arts 

in the ancient Egyptian civilization, where it carries a great deal of creativity, accuracy, 

diversity and development using various raw materials according to the ancient Egyptian laws 

and philosophy .This research is concerned with studying a specific type of old Egyptian 

furniture and techniques and the applicable furniture in an attempt to revive this rich heritage 

and exploitation to impose the Egyptian identity on the local furniture product in accordance 

with the requirements of small space in the current Egyptian housing. 

The problem of research: How to exploit the development that took place in the techniques 

of carpentry in the ancient Egyptian as a heritage and the employment of the resulting from a 

variety of sophisticated and diverse furniture to obtain a product that achieves the Egyptian 

identity and meet the needs of the Egyptian consumer in accordance with the current 

requirements of housing with a specific area. 

The purpose of the research: The research aims to design contemporary furniture inspired 

by the technical development of furniture applicable in ancient Egyptian civilization to obtain 

a product that fits with the current requirements of the Egyptian housing with limited space 

and achieve the Egyptian identity. 

Keywords: Ancient Egyptian Art - Appropriate Furniture - Egyptian Identity 
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 واألثاث الداخلى للتصمٌم الهوٌة إضفاء فى ودوره "Calligraffiti" الكالٌجرافٌتى فن

 المعاصر

 بللد/ نـرمٌـن أحمـد صبـرى هأ.م.

 رأستاذ مساعد بقسم التصمٌم الداخلى واألثاث، كلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان، مص

 :البحث ملخص

دها، وفى أن ٌكون لها  لتؤكٌد ال عو  حاج  تبر  من نن آلةر ٌُّ ها وتفرُّ تساعد فى اإلعبلو من  ؤن  هوٌ  اتها وابرا  تم

لمجتمعات المةتلف ، حٌث ٌساهم وجود الهوٌ  فى  عور الفرد بال اتٌ  والةصوصٌ ، كما أنها ُتعتبر أفرادها وسط ا

ٌُعد الةط العربى  عناصر ال ةار  اإلسبلمٌ   أحدالصور  التى تعكس ثقافته وحضارته وتارٌةه  وفى ه ا ال ؤن، 

ت اآلتٌ : كٌ  ٌمكن تحقٌق الهوٌ  العربٌ  فى وبالتالى تههر م كل  البحث فى التساإالالمعبر  عن الهوٌ  العربٌ   

ٌهد  البحث الى ل لل  كٌ  ٌمكن استةدام الةط العربى بؤسلو  معاصر لتحقٌق تلل الهوٌ ؟و التصمٌم الداةلى واألثاث؟

  وٌستمد البحث الكالٌجرافٌتى طرح رإٌ  معاصر  الستةدام الةط العربى فى التصمٌم الداةلى واألثاث من منهور فن

مٌته من كونه ٌلقى الضوو على دور الفنون الحدٌث  فى احٌاو عناصر التراث ب كل معاصر، من ةبلل استحداث أه

، استناداب الى افتراضات البحث أن احٌاو التراث فى أعمال تصمٌمٌ  معاصر  ٌساهم فى صٌاغات تصمٌمٌ  جدٌد  لها

من التجمد، وٌمنحه القدر  على االستمرارٌ  والمبلوم  لروح العصر، تؤكٌ         د الهوٌ       وتحقٌق التمٌ ، كما أنه ٌمنعه 

هو أحد نلٌات احٌاو التراث، باإلضاف  الى أن فن  -كؤحد العناصر التراثٌ  للفن اإلسبلمى -بالةط العربى وأن االهتمام

الى عد  محاور؛ المحور وٌنقسم البحث التصمٌمى لد  المصمم  اإلبداع  عملٌ  اثراو فى الكالٌجرافٌتى له دور فعال

األول: وهو عبار  عن لمح  تارٌةٌ  عن الةط العربى نتعر  فٌها على ن ؤته، عوامل ا دهاره، واستةداماته فى 

المحور الثانى: وهو ٌتضمن دراس  فنٌ  للةط العربى ت مل أنواعه، ممٌ اته، ةصاثصه مروراب بالحضار  اإلسبلمٌ ، 

ٌله، وأسالٌ  استةدامه فى التصمٌم الداةلى واألثاث، ثم المحور الثالث: وهو ٌستعرف ومقوماته الت كٌلٌ ، أسالٌ  ت ك

متناوالب تعرٌفه، ن ؤته وعوامل ههوره، ةصاثصه، أسالٌ   والتى ٌمثلها فن الكالٌجرافٌتى-التطوٌر العربى وحرك  الةط

الموضوعٌ  للبحث فى دراس  فن الكالٌجرافٌتى تترك  الحدود تحقٌقه، وتطبٌقاته فى العمار  والتصمٌم الداةلى واألثاث  و

والمنهج التطبٌقى من ةبلل وضع  وٌنتهج البحث المنهج التارٌةى، المنهج االستقراثى، المنهج الوصفى التحلٌلى،العربى، 

رإٌ  تصمٌمٌ  مقترح  الستةدام فن الكالٌجرافٌتى فى تصمٌم األثاث، وأةٌراب ٌتم عرف نتاثج وتوصٌات البحث، 

 راجع العربٌ  واألجنبٌ   والم

  

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
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Art Of Calligraffiti And Its Role In The Identification Of 

Contemporary Interior Design & Furniture 

Assist. Prof. Dr/ Nermin Ahmed Sabry Helal 

Assistant Professor in Interior Design & Furniture Department, Faculty of Applied 

Arts, Helwan University, Egypt 

ABSTRACT: 

From time to time, the peoples need to assert themselves, to show their distinctiveness and 

uniqueness, and to have an identity that helps to raise the status of their members in different 

societies. The presence of identity contributes to the individual's sense of individuality and 

privacy, and it is considered the image that reflects his culture, civilization, and history. In this 

regard, the Arabic calligraphy is one of the Islamic motifs elements that expresses the Arab 

identity. Therefore, the research problem appears in the following questions: How can Arab 

identity be achieved in Interior Design & Furniture? And how can the Arabic calligraphy be 

used in a contemporary way to achieve this identity? So, the research aims to presenting a 

contemporary vision for the use of the Arabic calligraphy in Interior Design & Furniture from 

the perspective of Calligraffiti Art. The research derives its importance from being it sheds 

light on the role of modern arts in reviving the elements of heritage in a contemporary way, 

through the development of new design formulations, based on the research hypotheses that 

reviving the heritage in contemporary designs contributes to the assertion of identity and the 

achievement of excellence, and that interest in the Arabic calligraphy- as one of the heritage 

elements of Islamic Art- is one of the mechanisms of heritage revival, in addition, the art of 

Calligraffiti has an effective role in enriching the creative process of the designer.  

KEY WORDS: 

Arabic Calligraphy, Calligraffiti, Identity, Contemporary Interior Design & Furniture. 
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 فى تنمٌة السٌاحة  دورتصمٌم أثاث مصرى الهوٌة بمراكز المؤتمرات الدولٌة

 أ.م.د/ نها فخرى عبد السبلم إبراهٌم

مصر -القاهرة –مس أستاذ مساعد بالمعهد العالى للفنون التطبٌقٌة التجمع الخا  

 الملخص

تعتبر سٌاح  المإتمرات الدولٌ  من أحد البنود الهام  التى ت ٌد من الدةل القومى نهراب لتوافد االجان   من الجالٌات 

المةتلف  الى مصر وتكمن م كل  البحث فى ان تصمٌم  بعف مراك  المإتمرات المصرٌ  الدولٌ  وبةاص  تصمٌم األثاث 

ا التراثٌ  التى تحمل السمات المصرٌ  الموروث  من اآلثار المصرٌ  التى تعد مصدرا من مصادر ٌفتقر الى المبلم

السٌاح  وترجع أهدا  البحث الى تصمٌم أاثاث تراثى لقاعات مراك  المإتمرات الدولٌ  ٌحمل بعف المبلما المصرٌ  

  المصرٌ  وةصاثصها  والتى تعد مصدرا من المعبر  عن اآلثار المصرٌ  الموروث  بهد  التؤكٌد على القٌم التراثٌ

مصادر السٌاح  التى ت ٌد من موارد الدةل القومى  وكانت فروف البحث هى ان هنال من الموروثات المعمارٌ  

وال ةرفٌ  التى تبر  الحضار  المصرٌ  القدٌم  واإلسبلمٌ  والنوبٌ  والمستلهم  من الطبٌع  والتى ٌمكن أن تستةدم فى 

ث مصر  الهوٌ  بمراك  المإتمرات الدولٌ  بحٌث  تكون مصدراَ من مصادر الج   السٌاحى واتت نتاثج تصمٌم أثا

البحث بؤن هنال بعف العناصر المعمارٌ  منؤعمد  متنوع  وكرانٌش وكوابٌل وكراد   ٌمكن أن تستةدم فى تصمٌم 

اتٌ  وحٌوانٌ  وهندسٌ  وةطوط ٌمكن االستعان  هٌكل األثاث كما ان هنال من عناصر الت كٌل ال ةرفى انواعا مةتلف  نب

بها فى الت كٌل ال ةرفى الى جان  التنوع فى اللون وتم تقدٌم تصمٌمات مقترح  لكل من منص  الجلوس وك لل منص  

اإللقاو تحمل السمات المصرٌ  الممٌ   لها من حٌث التكوٌن الهٌكلى وال ةار  وأتت التوصٌات بالتؤكٌد على ضرور  

مراك  مإتمرات دولٌ  فى المدن السٌاحٌ  واألثرٌ  الم هور  عالمٌاب  ك رم ال ٌخ والغردق  وأسوان ومرسً علم  تواجد

وغٌرها من المدن الى جان   التؤكٌد على أن  ٌحمل التصمٌم الداةلى واألثاث لقاعات مراك  المإتمرات الدولٌ   المبلما 

 ج   السٌاحى بما ٌساعد على  ٌاد  الدةل القومى وتنمٌ  السٌاح  فى مصر   التراثٌ  المصرٌ  المإكد  للهوٌ  كنوع من ال
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Role of Egyptian Furniture Identity Design for International 

Conference Centers in the Development of Tourism 

Assist. Prof. Dr/ Noha Fakhry Abdel Salam Ibrahim 

Interior Design and Furniture Dept, Higher Institute of Applied Arts, 5th District, 

Cairo, Egypt 

Abstract 

International Conferences Tourism is one of the important items that increase National 

Income due to the influx of foreigners from different communities to Egypt. The problem of 

research is that some Egyptian conference centers design , especially the design of furniture 

lacks the heritage features that bear the Egyptian characteristics inherited from the Egyptian 

monuments, The objectives of the research are to design heritage furniture for the Conference 

Halls with some Egyptian features that reflect the inherited Egyptian heritage in order to 

emphasize the Egyptian heritage values and their characteristics, which are sources of tourism 

that increase the resources National Income. The research hypotheses are that there are 

architectural and decorative traditions that highlight the ancient Egyptian, Islamic and Nubian 

civilization inspired by nature, which can be used in the design of Egyptian furniture identity 

in the Halls of International Conference Centers to be a source of tourist attractions. The 

results of the search that there are some architectural elements of various columns, Kradi can 

be used in the design of the furniture structure and there are elements of the decorative 

composition of different types of plants, animals, calligraphy, geometric lines can be used in 

the form of decorative and the diversity of color and provided designs for each platform The 

seating and the dumping platform also bear the distinctive Egyptian features in terms of 

structural composition and decoration. The recommendations are certainly the necessity of 

having International Conference halls in the famoused tourist cities such as Sharm El Sheikh, 

Hurghada, Luxor, Aswan, Marsa Alaam and other cities. The Egyptian heritage is confirmed 

as a kind of tourist attraction, which helps to increase national income and tourism 

development in Egypt. 
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 أثاث عالمى للمنشأ اإلدارى مصرى الهوٌةمنتج تصمٌم 

 أ.م.د/ نها فخرى عبد السبلم إبراهٌم

 التجمع الخامس-المعهد العالى للفنون التطبٌقٌة - سم التصمٌم الداخلى واألثاثرئٌس ق

 م/هشام عبد الحلٌم السٌد على

 الشركة األهلٌة للصناعة-فرع مدخل طرٌق العٌن السخنة - مدٌر مصنع أببلٌنس لؤلثاث

 مصمم /محمد حسن عامر

 بمصنع موبٌكا لؤلثاث اإلدارى - استشارى نظم الجودة

 : حثملخص الب

ٌتسم  تصمٌم األثاث العالمى بالت امه بمجموع  من الضوابط الحاكم  التى تضمن له التسوٌق الناجا على مستو  العالم 

  مثل تلل النما ج الناجح  لؤلثاث العالمً ال   تنتجه بعف ال ركات مثل  :  رك  تكنٌون ، هٌرمان مٌلر ،هالتون     الخ

  بالمن ؤ اإلدار  سواو كان لمسطحات العمل فى المكات  وةبلٌا العملو أولها هو  تحقٌق وهٌف  األثاث 

وكاونترات االستقبال الى جان  تحقٌق االحتٌاجات اإلنسانٌ  من الجلوس المرٌا للموهفٌن على الكراسً لفترات طوٌل  

  ضاف  الى توفٌر مناضدأثناو تؤدٌ  وهاثفهم وك لل تحقٌق تة ٌن الوثاثق والمستندات واالدوات الةاص  بالعمل  باإل

 . تفى بمتطلبات االجتماعات وتناس  أعداد األفراد المجتمعٌن

والضابط الثانى أن تتناس  الةام  المستةدم  مع وهٌفتها سواو فى اةتٌار ةام  هٌكل المنتج وك لل ةامات الت طٌ  

 . النهاثى للمنتج الى جان  تناس  ةامات التنجٌد لوهٌفتها والهد  منها

ٌإة  فى اإلعتبار القبول اإلنسانى للمنتج من حٌث ال كل و اللون و تحقٌق الوهٌف  ومن حٌث انتقاو الةام    الى و أن 

 . جان  انتقاو أسالٌ  الت طٌ  المقبول 

و تحقٌق مبدأ صداق  البٌث  وقابلٌ  الةامات المستةدم  فى المنتج  إلعاد  التدوٌر والضابط الةامس  هو ضمان قدر  

على التحمل أثناو االستةدام  أما الضابط السادس فهو أن تكون المنتجات  ات جود  عالٌ  من الصناع   وسابعاب  المنتج

  .... وةتاماب مبلثم  سعر المنتج للتداول عالمٌاب 

 وبمقارن  تصمٌمات ومنتجات ال ركات المصرٌ  المتةصص  فى انتاج األثاث اإلدا ر  بال ركات العالمٌ  المنتج  لنفس

نوع األثاث تبٌن أن تلل التصمٌمات تفتقر الى اإللت ام بالضوابط الحاكم  السابق  كرها والتى تحول  دون تسوٌق األثاث 

اإلدار  المصر  عالمٌاب وهنا تههر م كل  البحث وهى أن تصمٌم وانتاج أثاث المن ؤ اإلداري المصر  ال ٌحقق القدر 

 . ثٌبلته فى السوق العالمىالكافى من الضوابط التى تإهله لمنافس  م

و ٌهد  البحث  الى التعر  على أسبا   عدم منافس  معهم تصمٌمات منتجات  األثاث الةاص  بالمن ؤ اإلدار  بمصر 

للتعر  على  SWOT لنهٌراتها من السوق العالمٌ    مستةدما فى  لل المنهج الوصفى التحلٌلً باستةدام اسلو  تحلٌل

لوقو  على نقاط الضع  بهد  تقوٌتها و الوصول الى الفرم الناجح  فى التصمٌم واإلنتاج نقاط القو  وتعضٌدها وا

بهد  الحفاه علٌها والعمل على دعمها ودراس  نقاط التهدٌدات التى تواجه تصمٌمات ومنتجات األثاث اإلدار  المصر  
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واإلنتاج لؤلثاث اإلدار  المصر  بماٌضمن  فى محاول  تجنٌ  المنتج تلل التهدٌدات وتوفٌر عنصر األمان أثناو التصمٌم

  .الوصول به الى العالمٌ 

وترجع أهمٌ  البحث الى تحدٌد أسبا  عدم قدر  تصمٌم و انتاج األثاث المصر  الهوٌ  اإلدار  على المنافس  العالمٌ  ثم 

 . واإلنتاجوضع الضوابط الحاكم  الواج  تنفٌ ها لتجعله ٌصل الى مستو  العالمٌ  من حٌث التصمٌم 

ومن أهم النتاثج التى توصل الٌها البحث هو تحدٌد العدٌد من األسبا  التى ال تمكن  تصمٌم وانتاج األثاث المصر  

الهوٌ  اإلدار  على المنافس  العالمٌ  وأهمها هو عدم الوفاو بتحقٌق الضوابط   الحاكم   التى تجعله ناجحاب محلٌاب وعالمٌاب  

   أو عدم اقبال المستةدم لؤلثاث على ال راو  نتٌج  لعدم قبول  كل المنتج  أوأسس التصمٌم أو مثل عدم تحقٌق الوهٌف

القٌم الجمالٌ  للمنتج أو عدم مبلوم   لون المنتج لل وق العام العالمى أو الةام بٌن المجتمع المصر  أو أال تحقق الةام  

ن تتنافى مع مبدأ صداق  البٌث  أو عدم قابلٌ  الةامات إلعاد  المستةدم  أو أسالٌ  الصناع   الراح  للمستةدم وك لل أ

التدوٌر بعد اإلستةدام أو أال ٌتناس  سعر المنتج المصر  أو جودته وسعره  مع متطلبات السوق العالمى   كما توصل 

ستٌفاثها لتجعله البحث الى ضرور  تقلٌم تلل األسبا  بهد  القضاو علىٌها و لل بتحدٌد الضوابط الحاكم  التى ٌج  ا

 .ٌصل الى مستو  العالمٌ 

ول ا أوصى البحث بضرور  اإللت ام فى المراحل المةتلف  الةاص  بتصمٌم وانتاج أثاث المن ؤ اإلدار  بمصر بالضوابط 

العالمٌ  الحاكم  بماٌضمن ان تناس  المتطلبات المحلٌ  المصرٌ   الى جان  تحقٌق متطلبات ومواصفات تصمٌم وانتاج 

 .ثاث العالمى كنوع من الم ارك  فى تنمٌ  الصناع  بمصر ووصول المنتج الى العالمٌ األ
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DESIGN OF GLOBAL FURNITURE PRODUCT OF ADMINSTRATIVE 

BUILDING WITH EGYPTIAN IDENTITY 

Assist. Prof. Dr/ Noha Fakhry Abdel Salam Ibrahim 

Researcher/ Hisham Abdel Halim Sayed Ali 

Designer/ Mohamed Hassan Amer 

ABSTRACT 
The global furniture is characterized by following a group of ruling controllers which ensure 

its marketing on the world‘s level according to the successful global products that produced 

by successful global companies such as: Teknion, Herman Miller, Halton. 

The first ruling controller of which is achieving the furniture function in the administrative 

building whether for work surfaces in desks, work stations and counters besides realizing the 

human needs of employers comfortable sitting on chairs throughout dealing with their affairs 

for a longtime and storing the required files,  folders and tools in addition to providing 

meeting tables that suit the number of the meeting members.  

The third controller is putting into consideration human acceptance of the product from the 

aspects of shape, color and function achievement that match well with the used material 

structure and the upholstery materials function and aim of using them. 

The fourth controller is achieving the eco-friend principle and the availability of the used 

materials of the product to be recycled.  

The fifth controller is ensuring the product durability. The sixth controller is that the products 

should be of highly manufactured quality.  Seventh and finally the product should be a global 

suitable price.  

Comparing the products of the Egyptian companies of  the administrative building furniture 

with the products of the successful global furniture companies indicated     that the Egyptian 

companies‘ products lack following the ruling controllers of  successful global furniture and 

so they could not be marked in the world`s market . 

Thus ,the present study problem is that the design and products of furniture of administrative 

building do not realize the adequate amount of ruling controllers that makes them able to 

compete with their similar products in the global  marketing. 

So, the aim of the study is to identify the causes that prevent most of the Egyptian furniture 

products of administrative building from competing with their similar products in the global 

markets.                                  

The importance of the study lies in defining these causes and determining the ruling 

controllers that should be followed to make global design of furniture products with Egyptian 

identity of administrative building. 

The most important results of the present study is determine global marketing and 

determining the specific ruling the causes that preventing the Egyptian furniture product of 

administrative building from competing with similar products is not following the ruling 

controllers of the global marketing and determining the specific ruling controllers that should 

be followed in the Egyptian furniture products to make them successful as local and global 

products. 

So, the present study recommend the necessity of sticking to the requirements and 

characteristics of the global furniture in all its manufacturing as a kind of sharing in the 

development of the industry in Egypt and achieving the global product. 

Identifying the causes of disncouragment the customers of buying the Egyptian furniture 

product as a result of its dissatisfaction  shape, color and aesthetic values to the general or 

special taste in the Egyptian society. 
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 :ملخص البحث

ل الفنان "المصمم" دوراب هاماب فى عملٌ  اإلبداع الفنى فى كل الفنون التطبٌقٌخ  علخى اةختبل  طبٌعتهخا وأسخالٌبها ، ٌلع  ةٌا

فبدون ه ا اإلبداع ال ٌمكخن للمصخمم أن ٌعبخر عخن فكرتخه ببسختةدام ةامخ  أو مجموعخ  مخن الةامخات الت خكٌلٌ  التخى تصخاد 

ق المصمم لعالم الةٌال البد أن ٌرتبط بؤرف الواقع ال   ٌعخٌش فٌخه ، بؤسلو  ٌعكس فكر وفلسف  المصمم ، غٌر أن انطبل

 وبقدر تعاٌ ه مع مجتمعه ٌههر ابداعه ال   ٌعكس متطلبات الحٌاه رغم الةٌال ال   ٌتعاٌش معه  

من ناحٌ  ومن ه ا المنطلق ٌفتا ه ا البحث مجال التجدٌد واإلبتكار فى كبلب من مجال المبلبس ومجال التصمٌم الداةلى ، ف

ٌحتاج مصمم المبلبس الى مصادر متجدد  لتن ط أفكاره مما ٌجعله ٌلجؤ الخى الفنخون الت خكٌلٌ  أو التطبٌقٌخ  األةخر  ومنهخا 

العمار  والتصمٌم الداةلى والنحت      وغٌرها لما له ه الممارسات من أثخر تن خٌطى علخى فكخره اإلبتكخار  ، وفخى أحٌخان 

فٌستةدمها كةام  فنٌ  ٌمكن ت كٌلها لٌعبر بها عن أفكاره لتكون أساساب فى بناو العمل الفنخى  المبلبس نفسهاالى كثٌر  ٌتجه 

ٌحتاج الخى قخدر عخال مخن التةٌخل لٌقخدم أكثخر مخن فرصخ  وه ا ما  اد من أهمٌتها كمصدر ثر  لئلبداعات الفنٌ  وهو ب لل 

 لئلبداع واستنباط أبعاد جدٌد  فى التصمٌم  

ج مصمم  التصمٌم الداةلى رإٌ  واسع  فى مجاالت متنوع  لتلبٌ  اإلحتٌاجات الوهٌفٌ  وفخى  ات و من ناحٌ  أةر  ٌحتا

 الوقت ٌقدم ابداعاب جمالٌا له قٌمت  البصرٌ  والت كٌلٌ     

فٌ  نفاق ابداعٌ  جدٌد  لها قٌمتها البصرٌ  والت كٌلٌ  والوهٌ_ ل ا ٌتناول البحث كٌفٌ  استةدام المبلبس كمصدر ثر  لفتا 

 التصمٌم الداةلى ؟        فى 

 التصمٌم الداةلى( –اإلبداع  –الكلمات المفتاحٌ  : )المبلبس 

  مشكلة البحث:

 تكمن م كل  البحث فى اإلجاب  على التساإل اآلتى :  

 التصمٌم الداةلى ؟        نفاق ابداعٌ  جدٌد  فى كٌ  ٌمكن استةدام المبلبس كمصدر ثر  لفتا _ 

 : أهداؾ البحث

ٌهخخد  البحخخث علخخى القخخاو الضخخوو علخخى المبلبخخس كمصخخدر ثخخر  ٌقخخدم ابخخداعاب لخخه قٌمتخخه البصخخرٌ  والت خخكٌلٌ  والوهٌفٌخخ  فخخى 

التصمٌم الداةلى ،،،، مما ٌعد ه ا فتحاب لبا  التجدٌخد واإلبتكخار فخى كخبلب مخن مجخال المبلبخس ومجخال التصخمٌم الخداةلى مخن 

 لفتا نفاق ابداعٌ  جدٌد   مبلبس ةبلل الةروج من الحٌ  التصمٌمى النمطى لل

   لتحقٌق أهدا  البحثٌتبع البحث المنهج التحلٌلى والتجرٌبى  منهج البحث:
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Clothing as a source of creativity in interior design 
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Assist. Dr/ Wael Kamel El Sayed 
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 Research Abstract:  
The artist's "designer" imagination plays an important role in the process of artistic creation in 

all applied arts, regardless of its nature and methods. Without this creativity, the designer 

cannot express his idea by using a raw material or a group of fine materials that is formulated 

in a way that reflects the designer's thought and philosophy. The world of fantasy must be 

linked to the ground in which it lives, and as far as its coexistence with its society, its 

creativity reflects the requirements of life despite the imagination that coexists with it. 

From this point of view, this research opens the field of renewal and innovation in both the 

field of clothing and the field of interior design. On the one hand, the clothing designer needs 

renewable sources to activate his ideas, which make him, resort to the other plastic or applied 

arts, such as architecture, interior design and sculpture. Of the effect of revitalized on the idea 

of innovation, and often goes to the same clothes and uses it as a technical artist can be 

formed to reflect on his ideas to be a basis in the construction of technical work and this has 

increased its importance as a source of rich artistic creations and it requires a high degree of 

imagination to provide more than fled For creativity and devising new dimensions in design. 

On the other hand, the interior design designer needs a broad vision in a variety of fields to 

meet the functional needs while at the same time providing an aesthetic creativity with a 

visual and structural value. 

_ So the research deals with how to use clothing as a rich source to open new creative 

horizons that have visual value, shape and functional in interior design? 

 Keywords : (Clothes - Creativity - Interior Design) . 

 Research Problem :  

The problem of research is to answer the following question : 

- How can clothing be used as a rich source to open new creative horizons in interior 

design? 

 Research Objectives :  

The research aims at shedding light on clothes as a rich source that provides creativity of 

visual, formative and functional value in interior design ,,,, which is a breakthrough for 

innovation and innovation in both the field of clothing and the field of interior design through 

the exit of the design space of clothes to open new creative horizons . 

 Research Methodology :  

The research follows the analytical and experimental approach to achieve the research 

objectives.  

mailto:Waeelkamel2000@yahoo.com
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التعلٌم اإللكترونى وتحقٌق التنمٌة المستدامة لمجال تصٌم المبلبس الجاهزة فى ظل 
 إقتصاد المعرفة 

 عفٌفى محمدم.د/ نهال 

 التجمع الخامس-بالمعهد العالى للفنون التطبٌقٌة - مدرس بقسم المبلبس الجاهزه

Nihalafify@yahoo.com 

 :ملخص البحث

ان اقتصاد المعرف  هخو اقتصخاد  و طخابع ةخام ٌسختمد ةصوصخٌته مخن دوره الخ   ٌقخوم بخه فخى تحقٌخق النمخو اإلقتصخاد  

على أدواته األساسخٌ  مخن تكنولوجٌخا المعلومخات واإلتصخاالت وتقنٌاتخه الحدٌثخ  ومنهخا والتنمٌ  ال امل  والمستدام  ، معتمداب 

"اإلنترنخخت" ، وركخخاث   األساسخخٌ  ومنهخخا اإلسخختثمار فخخى رأس المخخال الب خخرٌ  والبحخخث والتطخخوٌر والتعلخخٌم المسخختمر ، حٌخخث 

ٌخ  تسخهم فخى بنخاو وتنمٌخ  المخورد الب خر  أحدثت تطبٌقات تلل األدوات والركاث  فى تحقٌق نقلخ  نوعٌخ  فخى العملٌخ  التعلٌم

"الطال " المبدع فى كثٌر من المجاالت من ةبلل التحول "التوجه" نحو التعلٌم اإللكترونى ا  لم ٌعد التعلٌم التقلٌخد  قخادر  

 على مواكب  عصر المعرف    

التنمٌ  المستدام  فى مجخال تصخمٌم  ومن هنا ٌتناول البحث كٌ  ٌمكن للتعلٌم اإللكترونى فى هل اقتصاد المعرف  أن ٌحقق

ال   ٌمكن اعتباره المحرل األول لصناع  المبلبس الجاه   والتخى تعخد مخن الصخناعات بالغخ  األهمٌخ  فخى تحقٌخق المبلبس 

النمو اإلقتصاد  والتى تحتاج الى تطوٌر مسختمر لمسخاٌر  التطخورات العالمٌخ  وتغٌخرات اتجاهخات الموضخ  وتحقٌخق أعلخى 

نتاجٌ  مع أقل معدل اسختهبلل للمخواد األولٌخ  والمخواد المسخاعد  حٌخث ٌجخ  الوصخول الخى الجخود  المطلوبخ  مستو  من اإل

لتلبٌخ  احتٌاجخات األجٌخال الحالٌخ  دون المسخاس ببحتٌاجخات األجٌخال للمنتج النهاثى والحفاه علٌها بؤقل التكالٌ  اإلقتصادٌ  

التقنٌخ  للطخبل  ال تعخد هخد  بخ اتها ولكنهخا أدا  فاعلخ  لتحقٌخق أهخدا   القادم  ، و لل على أسخاس أن بنخاو وتنمٌخ  القخدرات

  التنمٌ  المستدام   

 التعلٌم اإللكترونى(    -التنمٌ  المستدام   –اقتصاد المعرف   –)المعرف   الكلمات المفتاحٌة: 

 مشكلة البحث: 

لمبلبس الجاه   فخى هخل اقتصخاد المعرفخ  ٌعتمخد تكمن م كل  البحث فى أن أصبا تحقٌق التنمٌ  المستدام  لمجال تصمٌم ا

 على المعرف  واإلبداع ،،،،،،،، ل ا ٌسعى البحث لئلجاب  على التساإل اآلتى : 

مخخخاهى المبلمخخخا األساسخخخٌ  "ةصخخخاثم، مقومخخخات، ركخخخاث " إلقتصخخخاد المعرفخخخ  التخخخى أدت الخخخى التحخخخول نحخخخو التعلخخخٌم   1

 اإللكترونى؟

م فى تحقٌق التنمٌ  المستدام  لمجال تصمٌم المبلبس الجاه   فخى هخل اقتصخاد كٌ  ٌمكن للتعلٌم اإللكترونى أن ٌساه  2

 المعرف  ؟

 أهداؾ البحث : 

"ةصخاثم، مقومخات، ركخاث " إلقتصخاد المعرفخ  التخى أدت الخى التوجخه نحخو التعلخٌم القاو الضخوو علخى المبلمخا األساسخٌ  

 ه    اإللكترونى لتحقٌق التنمٌ  المستدام  فى تصمٌم المبلبس الجا

   منهج البحث : ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى والتطبٌقى لمناسبتهما لتحقٌق أهدا  البحث  
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 Abstract : 
The knowledge economy is an economy with a special character derives its specificity from 

the role played by the economic growth and overall sustainable development, based on the 

basic tools of modern information and communication and techniques of technology, 

including "Internet", the basic pillars including investment in the human capital, research and 

development and continuing education , Where the applications of these tools and pillars have 

resulted in a qualitative leap in the educational process that contributes to the building and 

development of human resource "student" creative in many areas through the transformation 

of "orientation" towards e-education as traditional education is no longer able To keep up 

with the age of knowledge. 

The study examines how electronic education in the knowledge economy can achieve 

sustainable development in the field of clothing design, which can be considered the first 

engine for the garment industry, which is one of the most important industries in achieving 

economic growth, which needs continuous development to keep abreast of global 

developments and changes in fashion trends. The highest level of productivity with the lowest 

rate of consumption of raw materials and auxiliary materials where the required quality of the 

final product must be obtained and maintained at the lowest economic costs to meet the needs 

of the current generations without prejudice to the needs of the Generations On the 

understanding that building and developing students' technical capacities is not an end in itself 

but an effective tool for achieving sustainable development goals. 

 Keywords : 

(knowledge - knowledge economy - sustainable development – e-learning). 

 Research Problem :  

The problem with research that has become a sustainable development of the design of ready-

made garments in light of the knowledge economy based on knowledge and creativity, so 

research seeks to answer the question of the following: 

o What are the basic features of the knowledge economy that led to the transformation 

towards e-learning? 

o How can e-learning contribute to the sustainable development of the field of garment 

design in the knowledge economy? 

 Research Objectives :  

Highlight on the basic features of "characteristics of the elements, pillars" of the knowledge 

economy, which led to the trend towards e-learning to achieve sustainable development in the 

garment design. 

 Research Methodology :  

The research follows the analytical and applied approach to suit the research objectives.   
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 دور التكنولوجٌا القابلة لئلرتداء فً رعاٌة كبار السن

 نهلة حسن على حسٌنم.د/ 

 جامعة بنها –مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 

 الملخص: 

على فكر اإلنسان من  تارٌخ طوٌل بدأ من ان الفكر  وراو  ٌاد  القدرات الب رٌ  من ةبلل تقنٌات ٌمكن ارتداإها تستحو  

النهارات وساعات الجٌ ، التً تم ابتكارها لتع ٌ  الرإٌ  وتتبع الوقت، وأٌضا فكر  اضاف  "األجه   اإلصطناعٌ " الى 

أعضاثنا الطبٌعٌ  من أجل تحسٌن الحواس كالسمع واللمس  والٌوم، مع التطور الهاثل فً التكنولجٌا الرقمٌ  وانت ار 

حوسب  فً كل مكان وتقلم حجمها، تبحث التكنولوجٌا القابل  لئلرتداو عن فرص  لدمج أجه   الحاس  وأجه   ال

اإلست عار مع جسم اإلنسان على نحو ٌسهل التواصل بٌن اإلنسان والمكونات الحاسوبٌ  التً ٌرتدٌها  حٌث تم دمجها فً 

هارات وكل ٌمكن لئلنسان ارتداثه، و لل لتسهٌل الحٌاه الٌومٌ  المبلبس واألح ٌ  والحلى، واإلكسسوارات كالساعات والن

للمستةدم واضاف  عنصر المتع  والرفاهٌ ، حٌث تتٌا تقنٌات العرف المرن  الحدٌث ، والمنسوجات اإللكترونٌ ، 

ٌل  فرصاب للتفكٌر فً تضمٌن ه ه التكنولوجٌات لت وٌد المستةدم بوس Physical  Computingوالحوسب  المادٌ  

للتفاعل مع المعلومات الرقمٌ  أثناو التنقل فً العالم الماد  )ةبلل حٌاته الٌومٌ (  وٌمكن للتكنولوجٌا القابل  لئلرتداو أن 

تمثل دور أساسى وهام فً رعاٌ  كبار السن، وتسهٌل حٌاتهم وأن طتهم الٌومٌ   ومساعدتهم فً اإلعتماد على أنفسهم 

تةدام أجه   اإلست عار، والتتبع لرصد وهاثفهم الحٌوٌ ، ومتابع  حالتهم الصحٌ  عن بعد ودعم استقبللٌتهم حٌث ٌمكن اس

 وارسال استغاثات فً حاالت الةطر  

وتكمن م كل  البحث فً أنه مع تقدم العمر، وضع  الوهاث  الحٌوٌ  لئلنسان وقدرته البدنٌ  وال هنٌ  ب كل عام فبنه 

المتقدم  والتفاعل معها ول لل: ٌحتاج كبار السن الى أجه   وتطبٌقات  ات طبٌع   ٌواجه صعوب  فً استةدام التكنولوجٌا

ةاصه تساعدهم فً تسهٌل ممارسه حٌاتهم، وأن طتهم الٌومٌ ، وتراعً احتٌاجاتهم وقدراتهم الجسدٌ  وال هنٌ   كما أن 

لى والطبى مما ٌسب  لهم اإلحراج وال عور العدٌد من األجه   القابل  لئلرتداو الةاصه بكبار السن ٌغل  علٌها الطابع اآل

بالعج ، وعدم قدرتهم على اإلعتناو بؤنفسهم  مما قد ٌدفعهم الى الع و  عن استةدامها  ول لل وٌهد  البحث الى 

ٌ  اإلستفاد  من التطور التكنولوجً الهاثل، والتكنولوجٌا القابل  لئلرتداو فً ةدم  كبار السن واإلعتناو بهم  وت وٌد الطب

المعالج  بالمعلومات والمإ رات الحٌوٌه الهام  الةاص  بالمرٌف بسهول ، وبصف  دورٌ  عن بعد  والعمل على تصمٌم 

واههار ه ه األجه   القابل  لئلرتداو بمههر جمالً فً هٌث  حلى أو مكمبلت أو اكسسوارات لتوفٌر الحرج على من 

 للرعاٌ  ٌرتدٌها، وعدم اههاره بمههر المرٌف ال   ٌحتاج 
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The Role of Wearable Technology in Caring for Senior Citizens 

Assist. Dr/ Nahla Hassan Ali Hussein 

Lecturer at the Faculty of Applied Arts - Banha University 

 

Abstract 

The thought of increasing human capabilities through wearable techniques has engaged 

people‘s mind for a long time, starting from inventing eye glasses and pocket watches to 

enhance vision and keep track of time; to developing the concept of attaching ―artificial 

devices‖ to human organs to boost senses; such as hearing and touch. 

With the enormous development of digital technology nowadays, along with the expansion 

and shrinking size of computes; wearable technology seeks to blend computers and sensors 

with the human body, to facilitate communication between individuals and the computerized 

contents they wear. Thus, technology has been integrated into clothes, jewelry and 

accessories; e.g. watches and eye glasses; and all other items that humans can wear, to 

simplify the wearer‘s daily life and grant them pleasure and luxury. Modern flexible display 

techniques, electronic textiles and physical computing provide the opportunity to consider 

combining these technologies to offer their users a tool to interact with digital information, 

while moving around in their physical world (during daily life). 

Wearable technology can play an important and basic role in caring for senior citizens, 

facilitate their lives and daily activities, help them care for themselves and support their 

independency; sensors and tracking devices can be utilized to remotely observe their vital 

functions, follow up their health condition and send SOS‘s in case of emergency. 

The problem of this research is based on the fact that; as humans grow old, their vital 

functions, physical and mental abilities decrease; and they face difficulties in using and 

interacting with advanced technology. Thus; seniors need special devices and applications 

that can help facilitate their lives and daily activities; and at the same time; take into 

consideration their physical and mental needs and capabilities. 

On the other hand; many senior specialized wearables have a mechanic or medical 

appearance, which may cause them to feel embarrassed, helpless and that care for themselves; 

which may discourage them to use these wearables. 

Therefore; this research aims to utilize the enormous technological development and wearable 

technology in caring for senior citizens and remotely provide their physicians with their vital 

information and indicators in an easy and periodic manner. The research also aims to design 

these wearables in aesthetic forms; such as jewelry and fashion accessories; to save them from 

feeling embarrassed or appear as patients that need special care. 
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ات التراث و الهوٌة كمبعث لتنمٌة المهارات االبداعٌة لطبلب قسم تصمٌم طباعة المنسوج

 بكلٌة الفنون التطبٌقٌة

 نهى على رضوان محمد سلطان د/م.

 جامعة بنى سوٌؾ -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباؼة والتجهٌز

 ملخص البحث

عدٌد من ٌعد التراث الثقافً و الحضاري لؤلمم منبعا لئلبداع و اإللهام فً كاف  المجاالت ةاص  فى ببلدنا التى تتمتع بال

المعالم التراثٌ  للحضارات العدٌد  التى مرت علٌها عبر العصور وتركت فٌها من الفنون ما ٌثري ةٌال المصممٌن و 

المبدعٌن فى  تى المجاالت، وحٌث ٌعد تصمٌم المنتجات باالستلهام من عناصر التراث من أحد المحاور الهام  فى اعداد 

م  و قسم طباع  المنسوجات ةاص  فان ه ا البحث ٌتناول دراس  مدي تحقٌق ه ه المصممٌن بكلٌات الفنون التطبٌقٌ  عا

فى السإال: كٌ  ٌمكن االستفاد  من  مشكلة البحثالقٌم  لد  الطبل  باعتبارهم نوا  لمصممً المستقبلن و ٌمكن تلةٌم 

ٌمى مقترح لمقرر اتجاهات مفهوم التراث و الهوٌ  كمبعث فى تنمٌ  الجان  االبداعً للطبل  من ةبلل محتو  تعل

الى وضع منهجٌات لمراحل للتفكٌر االبداعً لمصمم طباع  المنسوجات  وٌهدؾ البحثالموض  القم   السٌدات ؟ 

الى:اعداد  أهمٌة البحثمن الموروث الحضاري و التراثً فى تحقٌق تصمٌمات لها طابع الهوٌ  القومٌ  وترجع  باالستفاده

ث وحضارات ببلدهم كمصدر الستلهام افكار ابداعٌ  معاصر  تحقق جمالٌات الهوٌ  مصممٌن على وعً بقٌم   ترا

القومٌ  فى تصمٌم طباع  المنسوجاتن مع االهتمام بتطوٌر المحتو  التعلٌمً لمقررات التصمٌم بالقسم وأثر  لل فى رفع 

للمراحل التصمٌمٌ  الثبلث  لمصمم  الوصفى التحلٌلً لوص  وتحلٌل المنهجكفاو  المصممٌن من ةرٌجً القسمن وقد اتبع 

طباع  المنسوجات وفق ةط  تدرٌسٌ  محدده لتحقٌق الهد ن والمنهج التطبٌقى: بالتطبٌق على طلب  الفرق  الثانٌ  بالقسم و 

تقٌٌم المةرجات الفنٌ  مع استبٌانات الراو الطلب  و استبٌانات من أسات ه متةصصون تقٌس درج  تحقٌق الهد ن 

امكانٌ  تحقٌق الهد  من  الةط  التدرٌسٌ  المقترحه بنسبه كبٌره مع تحدٌد بعف المعوقات  فىئج البحث نتاوتتلةم 

تعلٌم  –لوحات الصٌغ   -:االبتكاردالة كلماتالتى ٌفتقدها النهام التعلٌمً لمقرر التصمٌم لتحقٌق نتاثج اكثر اٌجابٌ   

  التصمٌم 
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Heritage and Identity as a resource for the development of 

creative skills for students of the Department of Textile Printing 

at the Faculty of Applied Arts 

Assist. Dr/ Noha Ali Radwan Mohamed Soultan 
Lecturer in the department of Textile printing, Dyeing and finishing - Faculty of Applied 

Arts, Beni-Suef University 

Abstract 
 cultural and civilizational heritage of nations is a source of creativity and inspiration in all 

fields, especially in our country, which has many heritage features of civilizations which 

enriches the imagination of designers and creators in various fields, And as that is one of the 

important axes for the preparation of students in the colleges of applied arts specially in  

textile printing department, So this research deals with the extent to which this value is 

achieved by students which is the future designers, Hence the problem of research in the 

question How can the concept of heritage and identity be used as a source of creative 

development for students through the proposed content of "fashion trends for women textile 

printing"? The research aims to develop methodologies for the stages of creative thinking of 

the textile printing designer, taking advantage of the cultural heritage and heritage in the 

realization of designs of a national identity. The importance of studying is to develop student's 

awareness to the value of the heritage and civilizations as a source of inspiration for 

contemporary creative ideas with aesthetics of national identity in the design of textile 

printing, also to the development of educational content of the design courses in the 

department to raise the efficiency of graduated students. An analytical and applied approach 

by analysis of the three design stages of the textile printing designer according to a proposed 

teaching plan, And applied study by creating textile printing design inspired by the students 

and the evaluation of the outputs with questionnaires for students' opinions and questionnaires 

from specialized professors Experiments showed The success of the proposed teaching plan 

and the obstacles of the educational system of the design to achieve the aim of the research 

Keywords: Innovation – mode board - Design Education. 
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 مدخل إلثراء تصمٌمات الموكٌت المطبوع -لسجاجٌد جوردٌز -العناصر التشكٌلٌة 

Fine elements -Jordis carpets – an entrance to enrich the designs of printed 

moqets 

 د/ نٌفٌن فاروق حسٌنم.

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة بنها مدرس بقسم طباعة المنسوجات و الصباؼة والتجهٌز

 الملخص: 

ل ٌعد فن صناع  السجاد أحد الفنون والصناعات التً القت رواجا فً جمٌع أرجاو الدول  اإلسبلمٌ  من  القرن األو  

الهجري السابع المٌبلدي ن فكانت انعكاسا للبٌث  المحٌط  وقد ههر  لل فً االعناصر الت كٌلٌ  التً تمٌ  أنواعها ن وقد 

برع الفنان المسلم فً صناعتها وتمكن من أسرارها وساهم فً تطوٌرها من الناحٌ  التقنٌ  مثلما أبدع من الناحٌ  الفنٌ  

اد فً تركٌا و األناضول أبان الدول  العثمانٌ  حٌث ا تهرت بسجاجٌد  جوردٌ  والجمالٌ  وقد ا دهرت صناع  السج

والتً تعد وفقا ألراو المةتصٌن من أجمل و أرقى السجاجٌد فً ال رق لما ت ةر به من عناصر فنٌ  وجمالٌ  ن كما تعد 

او تصمٌمات الموكٌت من أندر وأثمن مجموعات السجاد فً متح  قصر المنٌل  ن مما ٌجعلها مصدرا ةصبا إلثر

 المطبوع  

Abstract: 

The art of the carpet industry was one of the most popular arts and industries throughout the 

Islamic state since the first century AH VII, reflecting the surrounding environment has 

emerged in the elements that distinguish distinctive species, and the superiority of the Muslim 

artist in industry and secrets and contributed to technical development as well as artistic and 

aesthetic the carpet industry flourished in Turkey and Anatolia during the Ottoman Empire. It 

was famous for the Jordis carpets, which according to the opinion of the specialists of the 

finest rugs in the east, and is considered one of the most valuable carpets collection in the 

Palace of Manial museum, making it a rich source for enriching Moqet designs. 
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استخدام تصمٌمات كارتونٌه لشخصٌات المشاهٌر فى الفواصل االعبلنٌه للتنوٌه عن 
 العمل الفنى

 د/ نٌفٌن محمد حسن محمد عبدالعزٌزم.
 جامعة بنها –كلٌة الفنون التطبٌقٌه  –مدرس بقسم اإلعبلن والطباعه والنشر

 ملخص البحث :
ٌه عن معلومات وبٌانات محدده ومحاوله ةلق رغبه لد  الم اهد لمتابع  تهد  الفواصل االعبلنٌه التنوٌهٌه الى التنو

وتفضٌل العمل المنوه عنه و تع ٌ  قراره  ، وتلع  الفواصل االعبلنٌه التنوٌهٌه الةاصه بالتنوٌه عن مواعٌد عرف 

نهر المتلقً الى  األعمال الدرامٌه على ال ا ه من مسلسبلت وأفبلم ومسرحٌات دورا هاما على مدار الٌوم فى لفت

مواعٌد العرف على ال ا ه ، وقد اتجهت القنوات الفضاثٌه فى الفتره األةٌره الى االهتمام بالفواصل االعبلنٌه واعطاوها 

 بعد فنى ترفٌهى باالضافه لدورها التنوٌهً  

اف  بعد جمالى هو أمر من ان اثار  اهتمام الم اهد وج   انتباهه اثناو عرف التنوٌه االعبلنى عن العمل الفنى مع اض 

 ؤنه ةلق تفاعل اٌجابً بٌن الم اهد وبٌن العمل الفنى المعروف و لل عن طرٌق ابتكار  ةصٌات كارتونٌه من نفس 

بٌث  محتو  العمل الفنى مع اضاف  بعف العناصر األةر  كالةلفٌات بما تحتوٌه من اكسسورات او دٌكور مؤلو  

ٌرات وجه معروفه مسبقا فى  هن الم اهد عن االعمال الفنٌه و ةصٌاتها وهى للم اهد ، أو حركات جسدٌه او تعب

عناصر تضفً  الجا بٌه واأللفه واالبهار عند استةدامها فى التنوٌه عن موعد عرف العمل الفنى على مدار الٌوم او فى 

 ل الفنى الدرامى المعروف  الفواصل االعبلنٌه اثناو بث العمل الفنى بحٌث ٌ كل عامل ج   اضافى للتنوٌه عن العم

 أهمٌة البحث:

تفتقر االعبلنات التنوٌهٌه التى تنوه لمواعٌد عرف االعمال الفنٌه على ال ا ات ، وك لل الفواصل االعبلنٌه اثناو عرف 

العمل الفنى الى عنصر الج   ، حٌث ٌحتو  التنوٌه غالبا على موعد العرف واج او من اهم الم اهد التى ٌحتوٌها 

مل الفنى ، اما الفاصل االعبلنى داةل العمل نفسه فغالبا ٌ كل فاصل طوٌل ٌع ل الم اهد عن اجواو العمل ال   الع

ٌتابعه ، ومن هنا تؤتى اهمٌ  البحث فى استحداث طرٌق  مةتلفه للتنوٌه عن العمل الفنى عن طرٌق ابتكار  ةصٌات 

لها من حٌث تصمٌم ال ةصٌه واكسسوراتها وأ ٌاوها و حركاتها  كارتونٌه  من نفس العمل الفنى واعطاوها الطابع الممٌ 

 ال هٌره فى العمل المعروف واستةدامها فى التنوٌه عن ه ا العمل نفسه قبل و اثناو عرضه  

 مشكلة البحث :

م اهد  اعتادت القنوات تقدٌم الفواصل االعبلنٌه للتنوٌه عن االعمال الفنٌه المعروضه على  ا اتها من ةبلل عرف اهم

من العمل الفنى  و لل لبلثار  ج   انتباه المتلقً لمتابعه العمل الفنى وهو ال كل التقلٌدي المعتاد ،ومع عدم وجود 

فواصل تنوٌهٌه كارتونٌه للتروٌج لبلعمال الفنٌه ومع  ٌاده التطور التقنى فى برامج الرسوم المتحركه تتلةم م كل  

 البحث وهى :

ه من التطور التقنى فى برامج الرسوم المتحركه فى عمل فواصل اعبلنٌه قصٌره ومبسطه هل من الممكن االستفاد

باستةدام تصمٌمات كارتونٌه ل ةصٌات الفنانٌن ابطال ه ه االعمال ب كل ناجا وفعال لتحقٌق أعلى درجات ج   االنتباه 

 الى التنوٌه والفاصل االعبلنى للتؤثٌر واالبهار لتحقٌق هد  االعبلن ؟
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 : اؾ البحثأهد

ٌهد  البحث الى صنع  كل فنى ج ا  ومةتل  للفاصل االعبلنى التنوٌهً ال ي ٌقوم بالدعاٌه والتروٌج للعمل الفنى  

 أثناو عرضه على ال ا ه لتع ٌ  فرم م اهدته وك لل ةلق حال  ألفه محببه  بٌن العمل الفنى وبٌن الم اهد 

 فروض البحث :

 اصل االعبلنى التنوٌهً فى التنوٌه عن عمل فنى  ابتكار  كل ج ا  ومةتل  للف -1

استةدام برامج الرسوم المتحركه الحدٌثه قد ٌساهم بتطوٌع حرك  ال ةصٌات فى حركات مبسطه فى الفاصل  -2

 االعبلنى التنوٌهً  عن العمل الفنى 

ه، قد ت كل عامل ج   مإثر  ةصٌات الفنانٌٌن والفنانات وسماتهم الممٌ ه من تعبٌرات وجه وا ٌاو وحركه وةبلف -3

 عند تحوٌلهم ل ةصٌات كارتونٌه واستةدامهم فى التروٌج العمالهم الفنٌه التى ٌقوموا ببطوالتها 

 :  منهج البحث

 تستةدم الباحثه منهج وصفً تحلٌلً تجرٌبً
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The Use of Cartoon Designs Celebrity Characters In Ad  Breaks 

To Give Indecation Of The Artwork 

Assist. Dr/ Nevean Mohammed Hassan Mohammed Abdelaziz 
Lecturer at Department Of Advertising, printing and publishing. Faculty of Applied 

Atrs. Benha University. 

Research Summary:  

Ad breaks refer to a specific information and data and to attempt to create a desire for the 

viewer to follow up and prefer the action mentioned and to boost their decision . 

Ad breaks dedicated to mentioning dates of the presentation of drama, series, plays and films 

play a vital role throughout the day in drawing the viewer's attention to the dates of the show 

on the screen. 

Recently, The satellite channels have tended to pay attention to the ad breaks and to enhance 

it with an entertaining artistic dimension in addition to their role in the announcement. 

Stimulating the  viewer's interest and attracting their attention during the mentioning 

presentation in addition to its aesthetics dimension   create a positive interaction between the 

viewer and the artwork through creating creative characters from the same environment 

content their artwork with the addition of some other elements such as backgrounds,  familiar 

decorations to the viewer, physical movements or facial expressions already known in the 

viewer's background and already know in advance to the viewer. about the artwork and its 

characters. 

That elements add attractions, elation and splendor used to indicate the artwork throughout 

the day or the ad breaks during the broadcast of the artistic work, which is an additional 

attraction to mention the dramatic work displayed . 

 

Research importance: 

There is a lack of mentioning ad for the presentation times on the screens, as well as the ad 

breaks during the presentation of the artwork to the element of attraction, where the mention 

often contains the date of the presentation and parts of the most important scenes contained in 

the artwork, while the advertising interval within the work itself is often a long separation 

isolates The viewer of the work environment, which follows, hence the importance of 

research in the development of a different way to give an indication of the work of art by 

inventing characters Cartonh of the same work and give them a distinctive character in terms 

of personal design and accessories and fashion and movements famous in the work Supply 

and use in the same note about this work before and during the presentation. 

Is it possible to take advantage of the technical development in animation programs in the 

work of short and simple advertising breaks using the designs of the cartoon characters of the 

artists heroes of these works successfully and effectively to achieve the highest degrees of 

attention to the reference and the advertising interval of influence and dazzling to achieve the 

goal of advertising. 
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research goals: 

The research aims to create an attractive and different artistic form for the declarative 

advertising interval, which promotes and promotes the artistic work during its presentation on 

the screen to enhance the chances of viewing it, as well as creating a case of a favorite 

between artistic work and the viewer. 

 

Research hypotheses : 

1. To create an attractive and different form of the declarative advertising interval in 

reference to artwork. 

2. Using the modern animation programs may contribute to the adaptation of the movement 

of characters in the movements of simplified in the advertising interval for the design of 

artwork. 

3. The personalities of artists and their distinctive characteristics of facial expression, fashion, 

movement and the like, can be an attractive factor when converting them to cartoon characters 

and their use in promoting their artistic works which they perform. 

Research Methodology : The researcher uses a descriptive analytical method  
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سٌكولوجٌه اللون و دالالته التعبٌرٌه فى الحضارات اإلنسانٌه و تأثٌره على التناؼم 

 ونى فى التصمٌم الفنىالل

 م.د / هالة صابر عبد المقصود مهدي

 التطبيقيت الزخرفت/  القضن - الخاهش بالتجوع الفٌْى ّ للعلْم القاُرٍ بؤكاديويَ التطبيقيت للفٌْى العالي بالوعِذ هذرس

 الولخص:

ٌٌ  بٌن المت ابهات فى الطبٌعه و ٌ غل اللون مكانه هامه فى الحٌا  و ٌعتبر من العناصر األساسٌه التى تساعدنا فى التم

المساحات و الكتل و ٌعد اللون من العناصر البناثٌه االساسٌه فى الفنون الت كٌلٌه من حٌث أهمٌته فى ابرا  ال كل فبل 

ٌوجد  كل ببل لون و ال ٌمكن أن نر  ال كل من غٌر لون ل لل فاللون هو األداه الرثٌسٌه فى التعبٌر عن الم اعر 

و الفنٌه و ٌستطٌع اللون أن ٌعطى اٌحاو بالدفىو و الحركه و الضوو كما أن له دورن كبٌرن فى التآثٌر على  األنسانٌه

الم اعر و اللون و الةط لهما دورن كبٌرن فى التعبٌر عن الفكر الفنى و الم اعر اإلنسانٌه فالعدٌد من الفنانٌن ٌعبروا عن 

 م اعرهم و انفعالتهم عن طرٌق اللون  

اللون عنصرن من أهم عناصر التصمٌم حٌث أن له دورن كبٌرن فى التآثٌر على المتلقى فالعدٌد من فنانى المدارس  و ٌعد

الحدٌثه اهتموا باللون و جعلوه فى المرتبه االولى تصمٌمٌآ مثل فنانى المدرسه التآثٌرٌه و من أبر هم الفنان فان جوخ و 

 جوجان و مونٌه و بٌساروا   

دورن كبٌرن فى الحضارات المةتلفه مثل الحضاره الفرعونٌه و االسبلمٌه و التى امتؤلت المتاح  الفنٌه و كما أن للون  

المبانى االثرٌه بفنونها الفرٌده والتى ت ةر بالعدٌد من األلوان المبهجه المعبره عن فكر الفنان و رإٌته له ه الحضاره 

و أنهارن وأ جارن حٌاه كامله ٌراها الفنان عن طرٌق اللون و  حٌث تتراو  األلوان للفنان فؤصبحت تمثل له  ةوصآ

 الةطوط  فهى صور حٌه نابضه بالحٌا   

 مشكله البحث

لقد صارت حٌاتنا قلٌله األلوان فعلى العكس من الحضارات السابقه التى وضعت اللون فى مرات  علٌا من المكانه  

ن ٌهمل اللون بكل أ كاله فباتت ال وارع و المٌادٌن و المبانى لٌس لها الت كٌلٌه فبات اللون ج و هام فى التصمٌم لكن األ

روح لونٌه كمثل سابقٌها مما ٌنطبع على األنسان فى حٌاته و اللون هو عنصرن هامآ من عناصر التكوٌن فهو دلٌآل على 

بر عن دور اللون و تساعد فى القٌم الروحٌه و المادٌه فى الطبٌعه ل لل فنحن فى أمس الحاجه الى توفر دراسات فنٌه تع

اثراو المجتمع بنما ج فنٌه نههر دور اللون فى التصمٌم عبر الحضارات المتتالٌه و أثره على تطور التصمٌم الفنى 

 الحدٌث 
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Color psychology and its expressive indications in human civilizations and 

its effect in color harmony in artistic design 

Assist. Dr/ Hala Saber Abdel Maksoud Mahdi 

Instructor at the Higher Institute of Applied Arts, Cairo Academy of Sciences and Arts, 

5th Compound, Department of Applied Decoration 

Abstract: 

Color occupies an important space in life, it is considered one of the basic elements that helps 

us to distinguish similarities in nature, spaces and shapes. Color is counted as a basic 

constructive element in Fine Arts and its importance of showing shapes; no color no shape, 

we can‘t see shapes without color, so that color is the basic tool in human and artistic feelings 

expression. Color could give the feeling of warmth, movement and light. it affects our 

feelings clearly. Color and line play important roles in expressing the artistic thoughts and 

human feelings as well. Many artists express their feelings and emotions through color. 

Color is one of the most important elements of design, it has a big role in affecting the 

receivers. Many modern school artists were interested in color; kept it as the first concern in 

their designs an example of that is the artists of impressionism school like Van Gogh, Monet, 

Gauguin and Pissarro. AS color plays an important role in different civilizations like Egyptian 

civilization and Islamic civilizations which occupied art museums and historical buildings 

with its unique art contains exhilarating colors expressing the artist idea and vision where 

colors can be represented as people, rivers and trees it is complete life artist could see through 

color and lines forming lusty live images. 

Research issue: 

Our life became less colored on the contrary previous civilizations put color in high stature 

consequently color became an important part of the design but currently color is neglected. 

Streets, squares and buildings have no color spirits like before that affect the people life, color 

is an important element in composition, it‘s a proof of spiritual values in nature so that we are 

in an urgent need to have art studies express the color role and help in enriching the society 

with art samples showing the role of color in design through consecutive civilizations and the 

impact of developing modern art design. 
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تطور تكنولوجٌا الحجر الصناعى بالمبانً التارٌخٌة بالقاهرة ودراسة تحلٌلٌة تطبٌقا على 

 مبنى مشٌخة االزهر

development of artificial stone technology in the historical buildings in 

Cairo and an analytical study applied to the building of Mashyakhet Al-

Azhar 

 هالة عفٌفى ا.د/

 استاذ ترمٌم االثار بكلٌة االثار.جامعة القاهرة

 ا/ خالد جاد نصر

 مدٌر مساعد ترمٌم اثار .المقاولون العرب

 الملخص:

ثق الحجر الصناعى فى المبانى التارٌةٌ   فى مدٌن  القاهر  لفتر  هام  من فترات تارٌخ مصر العمرانى والفنى من ٌو   

ةبلل نقل الةبرات و االسالٌ  المعمارٌ  من اوروبا الى مصر فى القرنٌن التاسع ع ر والع رٌن وهى  اكثر فترات 

انعكاسا لتطور الحرك  العمرانٌ  والفنٌ  فى اوروبا فى النص   تارٌخ مصر الحدٌث ثراوا معمارٌا وفنٌا حٌث انه كان

الثانى من القرن التاسع ع ر والنص  االول من القرن الع رٌن وقد استةدمت ماد  الحجر الصناعى كماد  تكسٌ  

 لواجهات المبانى  او بالطبلو المبا ر وك لل ماد  ت كٌل معمار  لبعف العناصر المعمارٌ  

وعمل  24وال 19لبحث هو رصد حرك  تطور استةدام الحجر الصناعى فى مصر بداٌ  من القرن الوالهد  من ا  

مسا الهم المبانى التارٌةٌ  التى استةدم فٌها الحجر الصناعى فى مدٌن  القاهر  والتعر  على اهم المعمارٌٌن ال ٌن 

صناعى وك لل تحدٌد المكونات من ةبلل ساهموا فى تطور ه ه الماد  باالضاف  الى عرف الهم مهاهر تل  الحجر ال

و لل من ةبلل دارس  عملٌ  بمبنى م ٌة   استةدام اسالٌ  الفحم والتحلٌل المةتلف  لتحدٌد اسالٌ  العبلج والصٌان 

  اال هر ب ارع اال هر فى القاهر 

Abstract: 

Artificial stone is documented in historical buildings in the city of Cairo for an important 

period of Egypt's architectural and artistic history through the transfer of experiences and 

architectural styles from Europe to Egypt in the 19th and 20th centuries. It is the most modern 

period in modern Egypt, rich in architecture and art, In Europe in the second half of the 

nineteenth century and the first half of the twentieth century has been used as an artificial 

stone material for cladding facades of buildings or direct paint as well as material form 

architectural of some architectural elements. 

The aim of the study of the development of the use of artificial stone in Egypt beginning in 

the 19th and 20th centuries and the survey of the most historic buildings in which the artificial 

stone was used in the city of Cairo and to identify the most important architects who 

contributed to the development of this article in addition to the presentation of the most 

important aspects of artificial stone damage, Its basic components and identification of 

components through the use of different methods of examination and analysis to determine 

the methods of restoration and conservation  through a practical study at the Mashyakhet Al-

Azhar building on Al-Azhar Street in Cairo. 
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 أهمٌة دور التصمٌم الداخلً فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة للفضاء الداخلً

The Importance of  influence of Interior Design in Promoting the Cultural 

Identity of Internal Space 

 هانً خلٌل الفران أ.م.د/ 

 جامعة النجاح الوطنٌة - كلٌة الفنون الجمٌلة - استاذ مساعد/ قسم الفنون التطبٌقٌة

hani.f@najah.edu 

 الملخص

و ما تبعه من تغٌٌر متسارع فً أنماط معٌ   االنسان بمةتل  جوانبها الثقافٌ   نتٌج  للتطور التكنولوجً الكبٌر

واالقتصادٌ  والفنٌ  و العلمٌ      ن مما انعكس على طرٌقته بالتعبٌر عن  اته و احتٌاجاته و ثقافته  وتجلى  لل فً طرق 

 " وبالتالً أصبحت تةضع لمعاٌٌر ه ا النهام التعبٌر عن الفنونن والتً بدورها تؤثرت بالنهام العالمً الجدٌد " العولم

 التً تمتا  بال مولٌ  و العالمٌ  و عدم االكتراث بالهوٌ  الثقافٌ  

له ان تتلةم م كل  البحث فً غٌا  الهوٌ  الثقافٌ  للفضاوات الداةلٌ  و لل من حٌث اسلو  التصمٌم المتبع و األثاث 

 تلف  المستةدم والةامات و االنماط الوهٌفٌ  المة

وٌهد  البحث الى ابرا  أهمٌ  دور التصمٌم الداةلً فً تع ٌ  الهوٌ  الثقافٌ  للفضاو الداةلً وتطوٌع جمٌع عناصر 

 التصمٌم وقطع األثاث واأللوان والةامات لتحقٌق ه ه الغاٌ  

  المةتلف  بهد  ابرا  وسٌتناول البحث الٌات تع ٌ  الهوٌ  الثقافٌ  فً الفضاوات الداةلٌ  و تحلٌل األنماط التصمٌم

 دورها وفعالٌتها بهد  تطبٌقها للوصول الى تحقٌق تصمٌم داةلً ٌتمتع بهوٌ  ثقافٌ  تمٌ ه عن غٌره  
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التعاون مع المؤسسات الفنٌة كإسترتٌجٌة لرفع الجوانب الجمالٌة للمشارٌع السكنٌة 
 للدولة

 )دراسة حالة لتجمٌل جدارٌات مجمع دار مصر بمدٌنة الشروق(

Collaboration with art institutions as a strategy to raise the aesthetics 

aspects in the state housing projects 
(A case study of Dar Misr housing compound Murals Alshorouk city) 

 هبة هللا عثمان عبد الرحٌم ذهنً ا.م.د/
 جامعة حلوان -ون التطبٌقٌة كلٌة الفن -االستاذ المساعد بقسم الزخرفة 

 جامعة بدر –المعارة لكلٌة الفنون التطبٌقٌة 
hebazohny97@gmail.com 

 الملخص:
لقد سٌطرت العوامل اإلقتصادٌ  الً حد بعٌد علً الفكر التصمٌمً فً مجال التصمٌم العمرانً مما ادي الً تبل ً 

   تحضر المدن اصبحت المدن ببل هوٌ  جمالٌ   جمالٌات العمران تدرٌجٌاب، فبعد ان كانت العمار  هً مرن

و مع التوسع الكبٌر من قبل الدول  فً ان او مدن عمرانٌ  جدٌد  و ت جٌع افراد المجتمع علً اإلنتقال الً ه ه المجتمعات 

تةطٌط  الجدٌد  و ترل العاصم  المكته  بالسكان اصبا هنال ضرور  إلتباع استراتٌجٌات جدٌد  فً التعامل مع جمالٌات

و تصمٌم ه ه المدن سواو نفعٌاب او جمالٌاب من ةبلل التعاون مع الكلٌات المتةصص  لتساهم بدورها فً ان تكون ه ه 

 المناطق جا ب  للسكان  

 أهمٌة البحث :

هنال توجه كبٌر للدول  نحو التوسع فً مجال الم ارٌع السكنٌ  و السعً نحو تحقٌق التمٌ  من حٌث كفاو  التصمٌم 

 ٌفٌاب و جمالٌاب ، مما جعل هنال ضرور  إلتباع استراتٌجٌات مةتلف  فً التعامل مع ه ه الم روعات وه

 مشكلة البحث:

عدم اإلهتمام ببدراج اعمال فنٌ  ضمن ةط  تصمٌم المناطق السكنٌ  التً تقوم الدول   بها بدافع ةفف التكلف   -1

 اإلقتصادٌ  له ه الم ارٌع  

 تستطٌع الكلٌات الفنٌ  القٌام به فً مجال تجمٌل المناطق السكنٌ  التابع  للدول    اغفال الدور الكبٌر ال ي -2

 :أهداؾ البحث

 رفع الجوان  الجمالٌ  لم ارٌع اإلسكان التابع  لدول    -1

 اإلستفاد  من الطاقات الفنٌ  الكبٌر  فً الكلٌات الفنٌ  المتةصص  و توهٌفها فً ةدم  المجتمع  -2

 إسسات الدول  و الكلٌات الفنٌ  فً مجال التجمٌل البٌثً لم ارٌع اإلسكان  تحقٌق تعاون ما بٌن م -3

 تجمٌل بٌثً –جدارٌات  –تجمٌل م ارٌع اإلسكان  –دور المإسسات الفنٌ   كلمات مفتاحٌة:
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 دور طباعة المنسوجات فى استراتٌجٌة الدولة لدعم رٌادة األعمال والمشروعات الصؽٌرة 

 بو الكمال محمد الصاٌػ/ هبة محمد عكاشة أم.د

 قسم طباعة المنسوجات و الصباؼة و التجهٌز  –مدرس بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة بنها        

 ملخص البحث:

تتجه استراتٌجٌ  الدول بوجه عام واستراتٌجٌ  الدول  المصرٌ  بوجه ةام الى دعم رٌاد  األعمال و الم روعات 

   النمو األقتصاد  للدول  و تقلٌل البطال  بٌن ال با  و اٌجاد فرم عمل جدٌده    الصغٌر  ألن  لل ٌعد أحد اهم ركاث

تطلق رٌاد  األعمال افكاراب جدٌده تتمٌ  بروح المبادر  و األفكار المةتلف  التى تتمٌ  بؤنها افكار غٌر تقلٌدٌ  و ةارج      

األمام و تع ٌ  و تطوٌر فرم التنمٌ  فى جمٌع نواحى  الصندوق و ل لل فؤنها تعد امر هام جدا لدفع عجل  التنمٌ  الى

 الحٌا  سواو كان  لل اقتصادٌاب او اجتماعٌاب  

لما كان راثد األعمال هو  لل ال ةم ال   ٌرغ  فى ان او م روعه الةام و العمل على نجاحه و استدامته ، فؤنه و

 ةط  عمل م روعه  من الواج  علٌه ان ٌكتس  مهارات ةاص  تمكنه من تةطٌط و تنفٌ 

( Business Plan ) 

باألضاف  الى بعف المعلومات األةر  ال   علٌه أن ٌكون ملم بها فى بعف المجاالت كالتسوٌق و حجم المبٌعات و 

تكالٌ  الم ترٌات و األنتاج و رأس المال المطلو  لتنفٌ  الم روع و سعر تكلف  )المنتج او الةدم ( حس  نوعٌ  

جٌ  الم روع و الربا الةام به و كٌفٌ  تحقٌق  و المسثولٌ  القانونٌه للم روع و دراس  السوق و م روعه و استراتٌ

 المنافسٌن المحتملٌن              

كما انه على راثد االعمال قبل كل ه ا ان تكون لدٌه فكره جدٌده  ات تناول مةتل  له ا الم روع و لل لٌستطٌع ان ٌكون 

طباع  المنسوجات من المجاالت الهام  و الثرٌه جدا فى نتاثجها و تصمٌماتها و نوعٌ  منتجاتها  منافس،  و لما كان مجال

، و لما كان من المعرو  تارٌةٌا ان التغٌٌر األكبر فى الموض  و التصمٌم التى حدثت فى النسٌج األوروبى حدثت عندما 

المةتلف  لطباع  المنسوجات ٌساعد فى عمل م روع صغٌر  تم استةدام النسٌج المطبوع فؤن استةدام التقنٌات و التكنٌكات

ناجا منافس فى السوق و ةلق عبلم  تجارٌ  متمٌ ه من ةبلل فكر  ٌتبانها راثد اعمال او مجموع  من رواد األعمال فى 

 مجال طباع  المنسوجات 
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The role of textile printing in goverenment strategy for supporting 

 enterpernership and small enterprise (SMEs ) 

Assist. Dr/ Heba Mohamed Okasha  Abou  ElKamal Mohamed  Elsayegh 

Lecturer (Textile printing, dyeing & finishing) department - Faculty of applied arts - 

Benha University- Egypt 

Abstract: 

The strategy of countries in general and the strategy of the Egyptian government in particular 

is aimed to  supporting entrepreneurship and small enterprises because this is one of the most 

important pillars of the country's economic growth, reducing youth unemployment and 

creating new jobs. 

Entrepreneurship launches new ideas that are characterized by a spirit of initiative and 

different ideas that are characterized as unconventional (untraditional) and out of thebox. 

Therefore, it is very important to advance development, to promote and develop 

newdevelopment opportunities in all aspects of life, whether economic or social. 

As the entrepreneur is the person who wishes to start up his own project and work on its 

success and sustainability, he should acquire special skills to enable him to plan and 

implement his work plan (Business Plan). 

In addition the entrepreneur should have some other information that must be familiar in, such 

as marketing, sales volume, purchasing , production costs , capital required for project 

implementation, and cost price (product or service) according to project type, project strategy, 

profit and how to verify Legal responsibility for the project, market study and potential 

competitors . 

The entrepreneurshould have a new idea with different point of view for his project and to be 

able to become strong competitor in the market.The field of textile printing has been very 

important and rich effect in its results, designs and the quality of its products.It has been 

historically known that the largest change in the fashion and design that took place in the 

European fabric occurred when printed textile was used, the use of various techniques of 

textile printing helps to create a successful small enterprisecan compete in the market and 

create a distinctive and remarkable brand through the idea of a leading entrepreneur or a 

group of entrepreneurs in the textile printing field.  
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 علم التشكل ومحاكاة الطبٌعة كأساس فى العمارة البٌئٌة

 )امثلة من العمارة البٌئٌة العربٌة واالوروبٌة (

 هبـه همـام عـلى شـرٌـؾم.د/ 

 جامعة دمٌاط - كلٌة الفنون التطبٌقٌة - لزخرفةمدرس بقسم ا

 ملخص البحث:

ٌتناول البحث اهمٌ  دراس  العمار  البٌثٌ  المحاكٌ  للطبٌع  و الكاثنات الحٌ  كؤحد اتجاهات التطور الفكر  اإلن اثى 

لمعمار  الحدٌث، و ما للعمار  ، فهو ٌفترف و ٌلقى الضوو على أهمٌ  اإلستفاد  من العلوم الحٌوٌ  فى مجال التصمٌم ا

له من أثر على السلول اإلنسانى و الصح  العام  لد  المستةدم حٌث تمثلت ه ه الدراس  فى دراس )علم الت كل( وهو 

احد العلوم الحٌوٌه الهام  فى وقتنا الحالى ، حٌث استطاع المصمم التوصل لبعف الحلول التصمٌمٌ  التى ساعدت فى 

ثا وموفرا للطاقه كما ٌستغل الموارد البٌثٌ  الطبٌعٌ  االستغبلل االمثل مع االستفاد  من ةلق مناخ بٌثى صحى اقل تلو

  التقدم التكنولوجى ، وه ا ما سٌتناوله البحث بال رح و األمثل  فى بعف البٌثات العربٌ  و األوروبٌ 

ل تحقٌق الوحد  المتكامل  بٌن المبنى و فالفكر التصمٌمى البد و أن ٌجمع بٌن العلوم الحٌوٌ  و الهندس  المعمارٌ  من أج

البٌث  والتكنولوجٌا ، فالطبٌع  مصدر ال ٌنض  و ه ه هى أهم استراتٌجٌات التصمٌم الحدٌث ، و من األمثل  الناجح  فى 

 مجال العمار  البٌثٌ  المحاكٌ  للطبٌع  : مبنى أبراج البحر بؤبو هبى ) وهومبنى ٌتفاعل مع ال مس( حٌث ٌحاكى العٌن

بنٌو مكسٌكو ،حٌث بنٌت واجه  المست فى  Hospital de Especialidades)الب رٌ  لد  اإلنسان ، ومست فى )

بتقنٌ  ممٌ   ٌمكنها تنقٌ  الهواو المحٌط بها حٌث استطاع المصمم ان ٌحاكى النباتات و األ جار الطبٌعٌ  التى تتمتع 

)الصنوبر/ السرو/ وغٌرها  ( فتحد من سرع  الرٌاح و الغبار بةوام و قدر  على امتصام و تنقٌ  الهواو مثل أ جار 

مما ٌقلل من التلوث ، وغٌرها من الم ارٌع والمبانى المعمارٌ  والتى استطاعت ان تحاكى الطبٌعه والهواهر الطبٌعٌ  ، 

  لتى سٌ ار لها فٌما بعد فى البحثوا

ر  مبتكر محاكى للطبٌعه من ةبلل دراسات مسبقه لعلوم وتكمن ا كالٌ  البحث فى كٌفٌ  الوصول الى تصمٌم بٌثى معما

الت كل للكاثنات الحٌ  ونقل ةصاثم الكاثنات الحٌ  الى مجال العمار  وتحقٌق اعلى استفاده منها تصمٌمٌا ووهٌفٌا 

ر اٌجابا وجمالٌا داةل وةارج المبنى حٌث ان المبنى البد وان ٌكون ج و متكامل ومتوا ن مع البٌث  المحٌطه ، مما ٌإث

على سلول االفراد وٌحقق متطلباتهم وهو اٌضا من اهم اهدا  ومتطلبات البحث ، كماانه البد من تبادل العلوم والةبرات 

بٌن الجهات العلمٌ  المةتلفه ، ومن نتاثج البحث ضرور  االهتمام واالتجاه الى الطبٌع  والدراسات الحٌوٌ  كعلم الت كل 

ن عد  جهات علمٌ  وتةصصات مةتلف  لرفع كفاو  وقدر  المصمم واٌجاد حلول تصمٌمٌ  للكاثنات الحٌ  واهمٌ  تعاو

 بٌثٌه متوا نه ومتكٌف  وصدٌق  للبٌث  كما تحسن من السلول االنسانى وتوفر متطلبات الفرد 
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Morphology and simulation of nature as a basis in environmental 

architecture 

(Examples of Arab and European environmental architecture) 

Assist. Dr/ Heba Hammam Ali Sharif 

Lecturer, Decoration Department, Faculty of Applied Arts, Damietta University 

Research Summary: 

The study deals with the importance of studying the ecological architecture of nature and 

living organisms as one of the directions of architectural development of architecture. It is 

supposed to shed light on the importance of benefiting from the biological sciences in the 

field of modern architectural design and its impact on human behavior and public health. This 

study is in the study of (morphology), which is one of the vital biologists of the present time.                                   

Design ideas must combine biological science and architecture to achieve the integrated unity 

of the building, the environment and technology. Nature is an inexhaustible source. These are 

the most important modern design strategies. Successful examples in the field of 

environmental simulation are: And the Hospital de Especialidades Hospital in New Mexico, 

where the facade of the hospital was built with a distinctive technology that can purify the 

surrounding air. 

The designer was able to imitate plants and natural trees that have the properties and the and 

the air purification such as trees (pine / cypress / etc ..), which reduces pollution, and other 

projects and architectural buildings, which was able to simulate nature and natural 

phenomena, which will be referred later in the research.                                                                                                 

The problem of finding how to access the design of an innovative architectural environment 

of nature through previous studies of the morphology of living organisms and transfer the 

characteristics of living organisms to the field of architecture and achieve the highest use of 

them designedly and functionally and aesthetically inside and outside the building as the 

building must be an integral part and balanced with the surrounding environment , Which 

affects positively on the behavior of individuals and fulfills their requirements, which is also 

one of the most important goals and requirements of research, as it is necessary to exchange 

science and experience between different scientific bodies, and the results of the research 

need to pay attention to nature and vital studies as the morphology of the And the importance 

of the cooperation of several scientific bodies and different disciplines to raise the efficiency 

and ability of the designer and to find solutions to environmental design balanced and 

adaptive and environmentally friendly as it improves human behavior and the availability of 

individual requirements.                                                                                                                                                     
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 والتجدٌد األصالة بٌن اإلسبلمٌة والهوٌة التراث

 أ.م.د/ هدى عبد الحمٌد زكً

 الملخص:

 والحضار  الفكر  التراث ان:  وبعد: وصحبه نله وعلى محمد سٌدنا على وبارل وسلم صلى اللهم العالمٌن ر  هلل الحمد

 الهوٌ  وان لئلنسان، الممٌ   والةصاثم األصال  ٌمثل هو ثم العصور؛ومن مر على األمم نتاج :هو جوانبه جمٌع فى

 عن تةتل  وحضارتها تراثها فى اإلسبلمٌ  الهوٌ  ان بال كر الجدٌر ومن ؛ الثابت  والجوهر،والحقٌق  والماهٌ  ال ات تعنى

 والسن  الكرٌم القرنن من اتة ت قد انها األصالته األساسى وال رط فٌها فالواقع ثابت  أصولها ؛ألن أةر  حضارات ا 

 جان  الى' واألةبلق وال رٌع  العقٌد  من  لل' الحضار  مسارها فى العملى والمنهاج العلمى المنهج ال رٌف  النبوٌ 

نُهُروا تعالى أََفلَمْ  ،قال الكون فى والتفكر والنهر العلوم الكتسا  االسبلم دعو  َماوِ  اِلَى ٌَ ٌْ َ  َفْوَقُهمْ  السَّ َناَها َك ٌْ اَها َبَن نَّ ٌَّ  َوَ 

َنا َمَدْدَناَها َواأْلَْرفَ ( 6) فُُروج   ِمن لََها َوَما ٌْ ًَ  ِفٌَها َوأَْلَق  َعْبد   لُِكلِّ  َوِ ْكَر    َتْبِصَر ب ( 7) َبِهٌج   َ ْوج   ُكلِّ  ِمن ِفٌَها َوأَنَبْتَنا َرَواِس

ِنٌ                (8) مُّ

 وفن وابداع وثقاف  وعلم فكر من  م تمبلته بكل والحضار  الثقافى البناو هل لقد  لل من رغم على لكن 8'7'6 نٌ  ق 

 الم ٌج منهما ن ؤ فقد ، بالجمود ٌةفت وجان  بالعلوم ٌتقد جان  جانبٌن والتوارث،بٌن التجدد بٌن السنٌٌن عبر ٌتواصل

 والثقاف  والعلم الفكر فى متداةل  دواثر عبر األجٌال بٌن التواصل جدلٌ  العصور،وهلت ابداعات فى الممتد المتواصل

 علٌه الحفاه فى  التقدٌر العلماو لتراث كان وقبلقل وقضاٌا حرو  من العصور تلل احداث من رغم تجلٌاتها،على ب تى

 لمسلمٌنا من الكثٌر وتؤثر الحٌا  فى الكثٌر  المتغٌرات مع العصر ه ا فى ال دٌد لؤلس  ،لكن والتقوٌم والتحلٌل والدراس 

  لل عن ونتج الصحٌح ، التحلٌلٌ  الدراس  ودراسته التراث وفهم بؤهمٌ  بٌنهم الجهل كثر الغربٌ  الحضار  بمادٌات

 تحلٌلٌ  دراس  وال فهم دون له والتعص  المطلق التقلٌد الى ٌدعو تٌار ومرار  ةطرا أ د كبلهما واتجاهٌن تٌارٌن

 بجهل الغربٌ ، الحضار  حضن فى واألرتماو باستبعاده الحدٌث ،وٌدعو الحضار  رك  عن بتةل  ٌنهر صحٌح ،ونةر

 ونٌاته الكرٌم القرنن الى الرجوع علٌنا ؛فٌنبغً الةطر  دٌد طرق مفترق فى فنحن اإلسبلمٌ ، األم  وثوابت ألصول  دٌد

 ال التراث تلل رحص الى والفنون والعلوم المعار  إلضاف  ال هن وتن ٌط اإلدرال قو  استةدام الى تدعو التى

 ال ،لتؤصٌله له واالضاف  والتقوٌم والتحلٌل والدراس  العلوم الكتسا  ٌدعو تراثنا مافى كل ان بال كر الجدٌر لهدمه؛ومن

 أهمٌته ٌنكر كال   ك لل وأصوله الثابت  بحقٌقته جهل هو علٌه للجمود للتراث التعص  فبن ؛ول لل علٌه الجمود

 لهلمات رسةت ألوهام وفقا التراث ٌفسر ماالٌقع،فكبلهما ماالٌوجد،وٌتةٌل وٌطل ' ٌكونماال ٌرٌد ووجوده،وكبلهما

 الصحٌا النهج وبٌان والتحلٌل البحث فى القضٌ  ه ه والهمٌ  وأصوله؛ ثوابته فى اإلسبلمى التراث بحقٌق  الجهل

 تمهٌدا تتناول التى: المقدم :    تالىال للدراس  المقترح  الةط  وأر  عنها؛ الحدٌث اةترت اإلسبلمٌ  بؤمتنا للنهوف

 اإلسبلمٌ ، األم  واقع فى الموضوع ه ا ألهمٌ  وتعرٌفا

 ال رعى والرفف القبول بٌن االسبلمى الفكر فى والتنوٌر للتجدٌد اإلسبلمى المفهوم :األول الفصل

 العصور مر على الحضار  وأثره التراث :الثانى الفصل

 :الخاتمة

 العلوم الكتسا  بها والنهوف وتراثها هوٌتها على للحفاه اإلسبلمٌ  األم  صالا ٌةم فٌما لتوصٌاتوا البحث نتاثج فٌها

 العقٌد  قسم ورثٌس أستا   كى الحمٌد عبد هد  د ا التوفٌق ولى وهللا اسبلمٌ ، أم  ال دهارها صالا ماهو كل فى والفنون

 األ هر  جامع  والفلسف 
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 ركة بٌن الدٌانات الثبلثةالتعاٌش السلمً قٌمة حضارٌة مشت

 أ.د/هدى محمود دروٌش

 جامعة الزقازٌق –بمعهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة  - أستاذ ورئٌس قسم مقارنة األدٌان

 المخص:

ان المجتمع اإلنسانً ٌنطوي على درج ب كبٌر  من التباٌن والتوحد فً الوقت نفسهن ٌتجلى التباٌن فً العدد الكبٌر من 

جناس و األدٌان و القومٌات التً تحمل قٌماب ومعتقدات تإدي الى ثقافات مةتلف ن وٌتجلى التوحد فً أن كل األعراق و األ

أعضاو ه ه الجمعٌات ٌ تركون فً كونهم ٌسعون للعٌش بكرام  وسبلم وتحقٌق طموحاتهم ومصالحهم وعلى  للن فبن 

و الحقد والكراهٌ  التً ٌ هدها العالم الٌوم ؟! وفً  ما ٌجمع الناس هو أكثر مما ٌفرقهمن ولكن لما ا العن  والصراع

العصر الحالً فبن احتكال المجتمعات بعضها ببعف وت ابل المصالا بٌنها نتٌج  لثور  االتصبلت و المعلومات و 

المواصبلت جعل من التساما و التعاٌش و االتصال و الحوار المفتوح ضرورات ال بد منها لتحقٌق مصالا المجتمعات 

فالتساما لٌس ةٌاراب بٌن ةٌارات ، ٌمكن أن تستقٌم األحوال السٌاسٌ  والدٌنٌ  والحضارٌ  فى العالم بوجوده أو  مٌعها ج

انتفاثه ، بل هو الةٌار اإلل امً ا ا  اوت الب رٌ  أن تنمو وت دهر  انه القٌم  التً تجعل الحٌا  ممكن  فى األساس وقادر  

 على أن تقهر الحرو  والدمار  

ان عالمنا الحاضر فى أمس الحاج  الى التعاٌش فى سبلم، وقد تعلمنا من دروس التارٌخ أن الحرو  لٌس باستطاعتها  

حل الم كبلت، بل انها تسهم فى تفاقمها واستعصاو حلها؛ فقد كان اإلنسان قدٌماب ٌن ل الى ساح  الحر  لٌقاتل انساناب 

 ا العصر فبنه ٌضغط على  ر فٌطلق صاروةاب ٌقتل من ةبلله نال  الب ر من بسٌ  فٌكون قاتبلب أو مقتوالب، أما انسان ه

اةوته فى اإلنسانٌ ، فالتعاٌش بٌن أفراد الب رٌ  ٌمثل النقط  الحاسم  التً تحدد مسار الحضار ، أي قدرتها على فهم 

 االستمرارٌ  الضرورٌ  للتراث، مع امكانٌ  تغٌٌر التارٌخ 

من األمم كان لها اسهاماتها الكبٌر  فى اثراو التنوع الثقافٌعبر العصور، وكانت كل أم  مكمل   ونستطٌع القول: ان كل أم 

لغٌرها، وكل تراث حضاري مهما كان تنوعه أو اةتبلفه فهو نا ًو بفعل التؤثٌر والتؤثر، وٌقع تحت مضمون األة  

ق  بٌن  عو  أو طواث  أو أقلٌات دٌنٌ  فى والعطاو، وٌطلق على حوار التعاٌش "التساما" ، وٌهد  الى تحسٌن العبل

نواحً اإلنماو واالقتصاد والسبلم وغٌرها، وهو حسن المعامل ، والعٌش فى سبلم مع أفراد الب رٌ ، على الرغم من 

 جدناو بدق  نهرنا وا ا ،االةتبل  الدٌنً والفكري والثقافً والعرقً بٌنهم، وه ا النوع من الحوار ٌقره اإلسبلم وٌدعو الٌه

  األرف فى المةتلف  والثقافات العالمٌ  األدٌان جمٌع فى" السماح   راثع"
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Peaceful coexistence is a common cultural value among the three 

religions 

Prof. Dr/ Huda Mahmoud Darwish 

A teacher and head of the department of religion compression at the institution of Asian 

studies and researches, Zagazig University 

Abstract: 

   The human society involves a large degree of variation and unity in the same time. This 

variation is manifested in the large number of races, genders, religions and nationalities which 

carries values and beliefs that lead to different cultures. And the unity is manifested in that all 

the members of these communities share the fact that they are seeking living in peace and 

dignity and achieving their ambitions and their interests. Therefore, what brings them together 

is stronger than what pulls them apart. But how come this violence, conflict and hatred which 

is in today‘s world? In the current era, the contact among the communities and the relatedness 

of interests is a result of the revolution in communication, information and transportation, that 

has made tolerance, communication and open dialogue indispensable necessities for achieving 

the interests of all the communities. tolerance isn‘t one of the choices which the political and 

the religious conditions can be straighten up with or without but it would be the obligatory 

option if humanity wanted to develop and flourish. It‘s the value which makes life viable in 

the first place and able to conquer wars and destruction. 

   Our current world is in urgent need to coexist in peace, and we have learnt from the lessons 

of history that wars can‘t solve problems but it contributes to worsening and the intractability 

of solving them; a human had gone down to battlefield to fight another human with swords to 

kill or be killed. In the other hand, today‘s human pushes a button to launch a rocket which 

kills thousands of his brothers in humanity. Coexistence amongst mankind represents the 

crucial point which determining the course of civilization, its ability to understand the 

essential sustainability of heritage with the ability of changing history. 

   We can say that every nation has its own significant contribution enriching cultural diversity 

throughout history. Each nation completed the other. Each cultural heritage, whatever its 

diversity and difference, is a result of a two-way influence. It considered give-and-take 

essence. This coexistence dialogue is called ―tolerance‖. It aims to improve the relationship 

among peoples, communities or religious minorities in spite of the cultural differences among 

them. This kind of dialogues is approved by Islam and it calls for it. If we look closely, we 

will find‖ canons of tolerance‖ in all the universal religions and different cultures on earth. 
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رمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم كمدخل لئلفادة فى تصمٌم المدلول ال
 المشؽولة المعدنٌة

 هند خلؾ مرسى محمدأ.م.د/ 
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 :ملخص البحث
تعد الحضار  المصرٌ  القدٌم  أحد أهم الحضارات اإلنسانٌ  التى تعاٌش أفرادها بوعى واتقان مع الهواهر الطبٌعٌ  

من عناصر كونٌ  ن والتى تحمل فى طٌاتها دالالت رم ٌ   ات بعد فكر  وفلسفى ٌرتبط  المحٌطه بهم بكل ما ت تمل علٌه

بطبٌع  العصر ال   ٌعٌ ه اإلنسان فى تلل الحقب  ال منٌ  ن فههرت لنا العدٌد من المقتنٌات اآلثرٌ  التى تحمل فى طٌاتها 

وتعد العناصر الحٌوانٌ  أحد اهم الرمو  التى استةدمها ابعاداب فلسفٌ  متعدد  ومةتلف  ترتبط بال ثون الدنٌوٌ  والدٌنٌ  ن 

المصر  القدٌم والتى  هدت تطوراب عبر العصور المتعاقب  )دول  قدٌم  ن وسطى ن حدٌث  ( والتى حملت لنا دالالت 

ثدٌ  رم ٌ  ترتبط بالحقب  ال منٌ  التى ههرت فٌها وقد ربط الفنان المصر  القدٌم بٌن كل تصور وةبر  فلسفٌ  عقا

 وحولها الى ةبر  جمالٌ  ابداعٌ   

وٌعد العنصر الحٌوانى من أحد العناصر التى ٌستةدمها الدارس فى مجال الت كٌل المعدنى عند تصمٌم الم غول  المعدنٌ  

ارسٌن اثناو دراسته للفن المصر  القدٌم وفقاب للمقرر الدراسى المقترح فى المجال ن وعلٌه فبن ه ا االمر ٌستل م معرف  الد

المدلول الرم   للعنصر الحٌوانى فى الفن المصر  القدٌم اثناو تصمٌمه للم غول  المعدنٌ  المقترح  للتنفٌ  وفقاب لبلطار 

ال   ٌتسق مع الوهٌف  االستةدامٌ  للم غول  المقترح  واالسالٌ  الت كٌلٌ  المنف  بها الم غول  المعدنٌ  التى ٌصممها 

فبن البحث سو  ٌتعرف لدراس  المدلول الرم   للعنصر الحٌوانى فى الفن المصر  القدٌم الدارس   وفى ه ا السٌاق 

وتطور ههور ه ه العناصر ةبلل الفترات ال منٌ  المتعاقب  ودراس  نما ج منها والتى نف ت بالةامات المعدنٌ  المةتلف  

فى التحلٌلى والتارٌةى و لل الستعراف )نحاس ن ده  ن فض  ن برون ( ن وقد ُعرف البحث فى االطار المنهجى الوص

مفهوم الرم  ون ؤته ن ومفهوم الرم  فى الفن المصر  القدٌم ن دراس  المدلول الرم   للعنصر الحٌوانى فى الفن 

المصر  القدٌم مع عرف نما ج من الم غوالت المعدنٌ  التى ٌتضا فٌها العنصر الحٌوانى كؤحد اهم الصٌاغات 

  لبحث بعرف النتاثج والتوصٌاتهى االت كٌلٌ   وانت

 المدلول الرم   ن العنصر الحٌوانى ن الفن المصر  القدٌم ن تصمٌم الم غول  المعدنٌ الكلمات المفتاحٌة : 
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Symbolic significance of the animal element in the ancient Egyptian 
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Abstract : 

The ancient Egyptian civilization is one of the most important human civilizations in which 

people coexist with the natural phenomena surrounding them with all the elements of the 

universe, which carries symbolic implications of a philosophical and philosophical dimension 

related to the time period in which it appeared and has linked the ancient Egyptian artist 

between every conceptual and philosophical experience and around it to the experience of 

creative aesthetic. 

The animal component of one of the elements used by the student in the field of metal 

formation in the design of metal works during the study of ancient Egyptian art in accordance 

with the proposed course in the field, so this requires the knowledge of students symbolic 

meaning of the animal element in ancient Egyptian art during their design for the proposed 

metal According to the frame which is consistent with the employment function of the 

proposed occupation and the plastic-executed methods of metal-working designed by the 

student, In this context, the research will examine the symbolic significance of the animal 

element in the ancient Egyptian art and the evolution of the appearance of these elements 

during the successive periods of time and study models thereof, which were carried out with 

different metallic materials (copper, gold, silver, bronze). The study of the symbolicmeaning 

of the animal element in ancient Egyptian art with the presentation of samples of metal works 

in which the animal element is shown as one of the most important formulations. The research 

ended with results and recommendations. 

The research ended with the presentation of the findings and recommendations. 

Keywords: symbolic meaning, animal element, ancient Egyptian art, design of metal works. 
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وأثره فى استحداث صٌاؼات  الضوء كمكون محورى فى جمالٌات العمارة االسبلمٌة

 تصمٌمٌة معاصرة

 / هٌام مهدى سبلمهأ.م.د

 معة حلواناستاذ مساعد جا

 / ؼادة مهدى سبلمهم

 مصمم حر

 ملخص البحث : 

الضوو هو وسٌل  االدرال البصر  للعالم ، ومن  بداٌ  الحضارات االنسانٌ  والضوو ٌلع  دورا أساسٌا فى ت كٌل وفهم 

دٌنٌ  ، ل ا العمار  والفراغات الداةلٌ  ةاص  العمار  المقدس  حٌث كان له دور رم   ارتبط ب كل مبا ر بالمعتقدات ال

كان الضوو والعمار  من  بداٌ  التارٌخ ٌتفاعبلن ، ه ا التفاعل ٌةتل  ادراكنا له وفقا لمفهوم الضوو من ثقاف  ألةر  ، 

وفى الثقاف  االسبلمٌ  ٌعكس الضوو مفهوم النور اإللهى ل ا فقد لع  الضوو دورا محورٌا فى العمار  االسبلمٌ  حتى أننا 

ن البناو الغٌر ماد  للعمار  االسبلمٌ  فب ا كانت الهٌاكل البناثٌ  تةلق الفراغات المعمارٌ  فالضوو ٌمكننا وصفه بؤنه مكو

ٌمنحها الحٌا  ، فالعمار  والةطوط وال ةار  وااللوان كلها ال معنى لها وال ٌمكن ادراكها بدون الضوو ، ل لل فالعمار  

ى تع ٌ  التؤثٌرات الوهٌفٌ  والجمالٌ  والنفسٌ  والروحٌ  للفراغات االسبلمٌ  عمار  مضٌث  لع  فٌها الضوو دورا هاما ف

المعمارٌ  ، وكانت المساجد أكثر الفراغات المعمارٌ  سةاوا فى توهٌ  الضوو إلرتباطها باهلل فتع   الصفات القدسٌ  

 للمكان وتمنا المتواجدٌن داةلها  عورا قوٌا بحضر  هللا   

كٌ  ٌمكن االستفاد  من مفهوم وجمالٌات الضوو فى العمار   التساؤل التالى :لتجٌ  عن وقد جاوت ه ه الورق  البحثٌ  

االسبلمٌ  فى تصمٌمات داةلٌ  معاصر  ٌ كل الضوو فٌها قٌم  أساسٌ  ؟ و لل من ةبلل دراس  أهمٌ  ومفهوم الضوو 

 بهدؾى عمار  المسكن والمسجد و لل فى الفلسف  االسبلمٌ  والتؤثٌرات النفسٌ  والروحٌ  والجمالٌ  والوهٌفٌ  له ف

استةبلم القٌم والمبادة التى  كلت جمالٌ  العمار  االسبلمٌ  من ةبلل الضوو لبلستفاد  منها فى تصمٌمات داةلٌ  

فى  والتطبٌقىفى الدراس  النهرٌ   المنهجٌن الوصفى والتحلٌلى معاصر  تحمل معنى وقٌم    وٌستند البحث على

والتى ُتههر أن الضوو أحد أهم عناصر العمار  االسبلمٌ  والتى تم توهٌفها نتائج البحث  ةاص  بتطبٌقالدراس  العملٌ  ال

بطرق مةتلف  لتحوٌل العمار  والفراغات المعمارٌ  الى عمار  انسانٌ  وتعهٌم التفاعل بٌنها وبٌن مستةدمٌها وتع ٌ  القٌم 

ناثٌ  الساكن  الى بٌث  انسانٌ  تفٌف بالروح عبر الحٌا  التى ٌمنحها لها الوهٌفٌ  والجمالٌ  والروحٌ  لها وتحوٌل الكتل الب

 الضوو من ةبلل سماته الدٌنامٌكٌ  من  د  وتباٌن وحرك   

 الكلمات المفتاحٌة : 

التؤثٌرات  -عمار  المسجد  -عمار  المسكن  -العمار  االسبلمٌ   -ضوو النهار  -الفلسف  االسبلمٌ   -مفهوم الضوو 

 التؤثٌرات الجمالٌ    -التؤثٌرات الروحٌ  -سٌ  النف
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Research Summary:- 

Light is the visual perception of the world, since the start of human civilizations light plays a 

basic role in formation and understanding architecture and interior spaces especially in holy 

architecture as it had a symbolic role connected directly to religious beliefs, because of this 

light and architecture interacted since the beginning of history, our perception for this 

interaction differs according to light concept from one culture to another, and in Islamic 

culture light reflects the concept of God‘s guidance light so light plays an important role in 

Islamic architecture as we can describe light as ethereal building material in Islamic 

architecture as we find that architectural structures compose spaces and light gives these 

spaces life sense, as we find that architecture, lines, decoration and colors has no meaning  

and can‘t be recognized without light, so generally Islamic architecture is luminous 

architecture as light plays a basic role in making functional, aesthetic and psychological 

effects more strong in architectural spaces, Mosques was the more generous architectural 

spaces in using light as they are related directly to God so light supports the feeling with 

sacred attributes in this space and gives the people inside a strong feeling with the presence of 

God. 

So this research paper comes to answer this question : How can we take a benefit of the 

concept of light and its aesthetics in Islamic architecture in contemporary interior designs in 

which light forms a basic component? By studying the importance of light and its concept in 

Islamic Philosophy and the psychological, spiritual, aesthetic and functional effects in house 

and mosque architecture with the purpose of extracting the principles that forms the aesthetics 

of Islamic architecture using light to help in the formation of valuable contemporary designs. 

And this research depends on descriptive and analytical Methodology in the theoretical 

Study and the applied approach in the practical study .results of the research shows that light 

is one of the most important components of Islamic architecture which had been used in 

different ways to convert architecture and architectural spaces to human architecture full of 

interaction between these spaces and their users with supporting their aesthetic, functional and 

spiritual values and converting static building blocks to dynamic human environment full of 

life donated from light with its intensity, contrast and movement characteristics. 

Key words: 

Light concept – Islamic philosophy – Day light – Islamic architecture – Residential 

architecture – Mosque architecture – Psychological effects – Spiritual effects – Aesthetic 

effects. 
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 البٌئات التراثٌة بٌن الواقع و المأمول
 احات الداخلهدراسة تحلٌلٌة لمدٌنة ببلط اإلسبلمٌة بالو

محمود رافت وائل /د.أ  

حلوان جامعة – التطبٌقٌة الفنون كلٌة – البٌئً التصمٌم استاذ  

اهرةبالق بدر جامعة -واألثاث  الداخلً التصمٌم قسم رئٌس  

مهران أنور/ د.م.أ  

اإلسكندرٌة-اآلثار لترمٌم العالى المعهد - المعمارى الترمٌم مساعد أستاذ  

 الملخص:

 الكل  لل هو التراث ٌعد حٌث ، األبداع منابع من هامآ منبعآ ةاص  بصف  اإلسبلمٌ  والعمار  عام  ف بص التراث ٌعد

 ، محدد   منٌ  حقب  فً ما مجنمع وعادات وسلول نتاج ٌحدد وال ي ، واإلجتماعً والثقافً الحضاري النتاج من المرك 

   المةتلف  للمجنمعات والسلوكٌ  واإلجتماعٌ  البٌثٌ  للنهم عاب إلستٌ حتمٌ  نتٌج  تعد التً األستمرارٌ  صف  ٌحمل ان  كما

 األبعاد بٌن الدمج إلعاد  المةتلف  للمجتمعات والبٌثً الثقافً للنتاج قراو  التراثٌ  للبٌثات التصمٌمً المنهج ٌمثل كما

  الةارجً والمحٌط ةلًالدا للحٌ  البٌثٌ  النهم ةبلل من ال من عبر للنتاج الدفع قو  تمثل والتً التراثٌ 

 على وٌؤتً  ومتنوع  كثٌر   لل فً واألسبا  المةاطر، من العدٌد من المصرٌ  الواحات فً الطٌنٌ  المبانً تعانً و

 ونلٌاته القاري، الصحراوي بالمناخ مبا ر تؤثٌر تتؤثر المصرٌ  الواحات فً الطٌنٌ  المبانً كون األسبا ؛ ه ه قاثم 

 على نهاراب  و لٌبل الحرار  درجات فً الكبٌر  التغٌرات و ال دٌد ، الرٌحٌ  العواص  فً تتمثل تًوال ث، للترا المدمر 

 العامل الى باإلضاف  الح رات و وال واح  البرٌ  والنباتات الحٌوانات تؤثٌر الى باإلضاف  والموسمً، الٌومً الصعٌدٌن

 أ  وجود عدم و األهمال عن فضبل الجبانات  ح  و ع واثىال العمرانى كال ح  المبا ر  التعدٌات فى المتمثل الب ر 

 .دورٌ  أو كانت وقاثٌ  صٌان  برامج

 من كٌلومترا 35بعد علً تقع التى و  االسبلمٌ  ببلط مدٌن  المثال سبٌل وعلى الداةل  الواحات مدن تعانٌه ال   الواقع

 األربعٌن بدر  ٌعر  الصعٌد ومدن الواحات بٌن ٌربط طرٌق علًن  الجدٌد بالوادي الداةل  مرك  عاصم  موط مدٌن 

 فً الملكً للببلط مقر كانت ألنها االسم به ا سمٌت وقد بٌنهم واتصاالت تعامبلت وجود ٌإكد وال ي الطوٌل ودر 

 اضاف ن العثمانً العصر الً ترجع المدٌن  علٌها  ٌدت التً المعمارٌ  والطر  المدٌن  عمار  ان حٌث العثمانً العصر

 األعتا  من مجموع  القدٌم  اإلسبلمٌ  القرٌ  ه ه تضم و والدواوٌن المنا ل مداةل تعلو التً الة بٌ  األعتا  لًا

 .ه  1253تارٌخ وأحدث ه 1163علٌها مدون تارٌخ وأقدمن البار  بالحفر محفور  المنا ل واجهات تعلو التً الة بٌ 

 والتً التراثٌ  والمفردات لؤلبعاد استنٌاط مع للمدٌن  األصلً الطابع لىع الحفاه وفلسف  التؤهٌل اعاد  فكر  البحث فٌطرح

 وتكمن ، التصمٌمٌ  المداةل كاحد المةتلف  الطر  لطبٌع  تفهمها ودرج  المجتمعات لتلل الجمعً العقل ةبلل من ت كلت

 الحدٌث  والمناهج التراثٌ  البٌثات مضمون بٌن الربط و للحفاه موضوعٌ  األطر الى الوصول كٌفٌ  فً البحث م كل 

 أهم أحد ٌعد البٌثً التصمٌم ان وهً أساسٌ  فرضٌ  ةبلل من و لل ، والت كٌل البناو نهم واستلهام تحلبل فً للت كٌل

  التصمٌم ومناهج الٌات تعدد مع للمكان والثقافٌ  التراثٌ  األبعاد مع التواصل مداةل
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 جهات المعدنٌة التفاعلٌةدور هندسة العوامل البشرٌة فً تصمٌم الوا

 وائل محمد جلٌل محمد جلٌل /أ.د

 أستاذ هندسة العوامل البشرٌة بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنٌة والحدٌدٌة , كلٌة الفنون التطبٌقٌة , جامعة حلوان

 ولٌد إبراهٌم حسن /أ.م.د
لفنون التطبٌقٌة , جامعة حلواناألستاذ المساعد بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنٌة والحدٌدٌة , كلٌة ا  

 الملخص

أد  التطور المتسارع فً الثور  التكنولوجٌ  الرقمٌ  الحدٌث  الى التؤثٌر على كاف  مناحى الحٌا  والتً وصل أثرها الى 

 فنون العمار  والتصمٌمن ومع دةول التفاعلٌ  فً التطبٌقات المعمارٌ  أصبحت المواد والتقنٌات المتطور  تعٌد تعرٌ 

العبلق  بٌن العمار  والعالم المادي وةاص  فٌما ٌتعلق بؤغلف  وواجهات المبانً، حٌث أصبحت الواجهات تستجٌ  بفاعلٌ  

مع المإثرات الداةلٌ  والةارجٌ  فى البٌث   و ٌطلق تعبٌر السلول ال كى على تجاو  ه ه الواجهات التفاعلٌ  مع 

ه به األنهم  الحاسوبٌ ن وألن كل تصمٌم هو موجه لةدم  اإلنسان فبن المإثرات البٌثٌ  المةتلف  من ةبلل ما ت ود

االعتبارات الب رٌ  توضع داثما فً الحسبان كاعتبار رثٌسً ٌستهد  توافق ه ه األنهم  مع الةصاثم الب رٌ  لتحقٌق 

موع  الةوام التى تقوم الراح  واألداو المثالًن وبالتالً التوجه نحو ابداع غبل  معدنً  كى تقوم فكرته على دمج مج

المبانى فى غبل  واحد متطور و مرك  ٌحقق أهدا  هندس  العوامل الب رٌ  وهى دراس   بها األغلف  التقلٌدٌ  لواجهات

الى  وعلى ذلك ٌهدؾ هذا البحثالصفات الب رٌ  وتصمٌم بٌث  مناسب  للعمل والمعٌ   تتجاو  مع الةصاثم الب رٌ   

فً تصمٌم الواجهات المعدنٌ  التفاعلٌ ن ووضع منهجٌ  تصمٌمٌ  للواجهات  مل الب رٌ استك ا  دور هندس  العوا

 المعدنٌ  التفاعلٌ  باالعتماد على هندس  العوامل الب رٌ  

هل تإدي المنهجٌ  التصمٌمٌ  المقترح  إلبداع واجهات معدنٌ  تفاعلٌ  تتوافق من التساإالت التالٌ  :  وتنبع مشكلة البحث

التقنٌات التفاعلٌ  فً تصمٌم واجهات معدنٌ  تتوافق وةصاثم  توهٌ ؟ كٌ  ٌمكن  دس  العوامل الب رٌ وةصاثم هن

  هندس  العوامل الب رٌ ؟

الى أنه مع توهٌ  التقنٌات التفاعلٌ  وادماجها فً تصمٌم الواجهات المعدنٌ ن أصبا ببمكان ه ه الواجهات  وتوصل البحث

بٌثٌ  الةارجٌ  وك لل االستجاب  لتوقعات المستةدم وتحقٌق رغباته بصور  سرٌع  ومٌسر  االستجاب  بفاعلٌ  للمإثرات ال

وتقابل احتٌاجاته ورضاه وراحته الداةلٌ ن كما توصل البحث الى تقدٌم  منهجٌ  تصمٌمٌ  مقترح  إلبداع واجهات معدنٌ  

اعل مادي بٌن الواجهات المعدنٌ  التفاعلٌ  تفاعلٌ  تتوافق وةصاثم هندس  العوامل الب رٌ  وهو ما ٌمكن أن ٌنتج تف

والمستةدم وبالتالً احداث تغٌر ثبلثً األبعاد لكل وحدات الواجهات المعدنٌ  التفاعلٌ  نتٌج  االستجاب  للمحف ات البٌثٌ  

 داتها الةارجٌ  مثل الصوت والحرك  والضوو والحرار  ، لٌنتج عنها ت كٌبلت تصمٌمٌ  حٌوٌ  كنتٌج  إلعاد  ترتٌ  وح

       الواجهات التفاعلٌة –التقنٌات التفاعلٌة   – الواجهات المعدنٌة–هندسة العوامل البشرٌة  الكلمات المفتاحٌة :  

 الفن والعمار  بٌن الحداث  والتقلٌدٌ  )المتغٌرات التقنٌ  الحدٌث  واثرها على العمار  والفنون التقلٌدٌ (المحور البحثً / 
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 آلٌات ضوء فً األقصر فى األسرة طب مراكز لواجهات القدٌم مصرىال الطابع معطٌات
 الذكٌة العمارة

 وائل محمد كامل السٌد عفٌفًد/ 
 دكتور مصمم داخلً

Waeelkamel2000@yahoo.com 

 الملخص:

ا الب رٌ  ولدت مع مولد ال مان، واَثار فنون مصر فى واد  تعتبر الحضار  المصرٌ  القدٌم  أقدم حضار  انسانٌ  عرفته

النٌل الت ال تهو  الٌها قلو  الباحثٌن وأهل الفن من كل حد  وصو   اهداب بما لها فى نفوس ع اق الجمال من وقع 

الدراس  وأثر كبٌر  ل لل ٌج  االهتمام بدراس  الطابع المصر  القدٌم  كسم  مصرٌ  ممٌ   لمصر على مر العصور، و

هنا لٌس القصد منها أن نق  على أعمال من سبقونا ، وأن نقدر مبلغ رقٌهم ومد  تقدمهم ، فنحفه فى  اكرتنا اعتباطاب ما 

 نحفه من تارٌةهم ولكن لنقتبس من أعمالهم ، ونستفٌد لحاضرنا من ماضٌهم  

صلت الٌه من تقدم وتطور، وله ا كانت مرن  لحضارات ال عو ، وانعكاس لما و -وا ا كانت العمار  فى حقٌق  األمر

داثماب الحاج  الى تطوٌر مواد وعناصر التصمٌم الداةلى واألثاث والوحدات التى قد تتكون منها، وتطوٌر تقنٌاتها، والتى 

اةتلفت ببةتبل  موادها األولٌ ، ومن هنا كان أة  تطوٌر تقنٌات صناع  عناصر التصمٌم الداةلى واألثاث فى اتجاهٌن 

 ٌسٌن: رث

 هو تطوٌر المواد والعناصر المستةدم   األول:

 تطوٌر تقنٌات طرق ووساثل اإلنتاج  والثانى:

ل ا فبن مراك  ط  األسر  المن ؤ  بالتكنولوجٌا ال كٌ  والتقنٌات الحدٌث  هى اإلجاب  ال كٌ  للطل  المت اٌد فى التحكم فى 

رجات األمان المطلوب ، و لل بالنسب  للمبانى الحدٌث  أو للمبانى العوامل الجوٌ  بالداةل، وللحد من التلوث واعطاو د

 القاثم  بالفعل 

 مشكلة البحث:

** ما تكاد تبدو صور  هرم أومسل  أوصرح ٌتوجه بكورنٌش منحن أو بعف ال ةار  اال وٌت كر الراثى مصر، حٌث 

على مر العصور، كما أن الطابع المصر   أن الفنان المصر  القدٌم استطاع أن ٌن ىو طابعاب مصرٌاب ممٌ اب  لمصر

القدٌم لٌس مجرد أ كال و ةار  ولكنها مبنٌ  على أسس ل لل ٌج  دراس  أساسٌات الطرا  المصر  القدٌم فى 

 التصمٌم الداةلى ب كل عام ، والدراس  هنا أن نقتبس من أعمالهم، ونستفٌد لحاضرنا من ماضٌهم 

درج  األولى لما تحوٌ  من نثار على درج  كبٌر  من األهمٌ ، وا ا كانت العمار  ** تعتبر األقصر منطق  سٌاحٌ  من ال

هى المرن  التى تعكس حضار  ال عو  على مر العصور، وعمار  عصر معٌن ماهى اال انعكاس لروح ه ا العصر، 

نجاح اإلنسان فى أداو وتقٌم الحضارات من ةبلل عمارتها التى تركتها للعصور التى تلٌها، وتصبا ةٌر  اهد على مد  

رسالته واعمار بٌثته، مما ٌستوج  دراستها واحتواو مابها من قٌم وعناصر تراثٌ ، وال   ٌحدث اآلن فى المجال 

المعمار  العالمى هو تحول فى الفكر العام ككل، حٌث أن العصر ال   نعٌش فٌه أصبا ببل  ل هو عصر التكنولوجٌا 

المعلومات، وانعكست ه ه الصور  على المبانى وفرضت نفسها وههرت فكر  األنهم   المتقدم  والتى تعتمد على  ثور 

 ال كٌ  والمبانى ال كٌ  كرد فعل تلقاثى للعمار  المقام  على التطورات العلمٌ  والتكنولوجٌ  

 أهمٌة البحث:

على مر العصور و لل  ** ترجع الى دراس  معطٌات الطرا  المصر  القدٌم فى التصمٌم الداةلى كسم  ممٌ   لمصر

 للمحافه  علٌه وتعهٌم أثره على الهوٌ  المصرٌ ، ولكونه أساس كل الفنون على اإلطبلق  

 إلعطاوها و لل األسر ، ط  لمراك  الداةلى التصمٌم عناصر على القدٌم المصر  للطرا  الفنٌ  السمات تطبٌق** 

  ودراستها لرإٌتها الٌها الساثحون ٌؤتى والتى السٌاحٌ  األماكن فى لمصر فنٌاب  تمٌ اب  ٌعطى ال   القدٌم المصر  الطابع

 الحالى العصر فى والمعلومات، اإلتصاالت تقنٌ  عصر فى الحدٌث  والتقنٌات ال كٌ  العمار  نلٌات تؤثٌر مد  وتوضٌا

 والواجهات هٌفىالو واألداو والصٌان  والت غٌل التصمٌم حٌث من األسر ، ط  لمراك  الداةلى التصمٌم عناصر على

 ضوو فً األقصر فى األسر  ط  مراك  لواجهات القدٌم المصر  الطابع ومعطٌات الداةلى التصمٌم وتحدٌد ال كٌ ،

  ال كٌ  العمار  نلٌات
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The Givens of ancient Egyptian style for Smart Faces of the 

Family Health Centers in Luxor according to the Mechanisms of 

Smart Architecture 

Dr/ WAEEL Mohamed Kamel El Sayed Afifi 

Doctor Interior Designer 

Waeelkamel2000@yahoo.com 

 Abstract: 

The ancient Egyptian civilization is the oldest human civilization known to humanity born 

with the birth of time, and the effects of the arts of Egypt in the Nile valley still attracted to 

the hearts of researchers and people of art from every side and witness a witness in the hearts 

of lovers of beauty of impact and great impact. Therefore, it is necessary to pay attention to 

studying the ancient Egyptian character as an Egyptian characteristic of Egypt throughout the 

ages. Their past. 

And if the architecture in fact - a mirror of the civilizations of the people, and a reflection of 

the progress and development, and that has always been the need to develop materials and 

elements of interior design and furniture and units that may consist of, and the development of 

techniques, which differed in different materials, The techniques of manufacturing elements 

of interior design and furniture in two main directions: 

The first is to develop the materials and elements used.  

The second is the development of methods and means of production. 

Therefore, the family medicine centers established by smart technology and modern 

technologies are the smart answer to the increasing demand for control of the weather inside, 

and to reduce pollution and give the required safety levels, for the new buildings or existing 

buildings. 

The Research Problem: 

The ancient Egyptian artist was able to create a distinctive Egyptian character for Egypt 

throughout the ages, and the ancient Egyptian character is not only forms and decorations, but 

is based on the foundations of it. The basics of the ancient Egyptian style should be studied in 

interior design in general, and the study here is to draw from their work and to benefit from 

our past. 

** Luxor is a tourist area of the first degree because of the effects of a significant degree of 

importance, and if the architecture is the mirror that reflects the civilization of peoples 

throughout the ages, and the architecture of a particular era is only a reflection of the spirit of 
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this era, and assess the civilizations through the architecture left to the ages And it becomes 

the best witness to the extent of man's success in the performance of his mission and the 

reconstruction of his environment, which must be studied and contained among the values and 

elements of heritage, which is happening now in the global architectural field is a shift in the 

general thought as a whole, as the era we live is undoubtedly The era of advanced technology 

which depends on the revolution of knowledge This image reflected buildings and imposed 

itself and the idea of intelligent systems and smart buildings emerged as an automatic reaction 

to the architecture based on scientific and technological developments. 

The Research Importance:  

** Due to the study of the data of the ancient Egyptian style in interior design as a distinctive 

feature of Egypt throughout the ages in order to preserve it and maximize its impact on the 

Egyptian identity, and being the basis of all arts at all. 

** Apply the technical features of the ancient Egyptian style to the elements of the interior 

design of the centers of family medicine, in order to give them the ancient Egyptian character 

that gives artistic excellence to Egypt in tourist places, which tourists come to see and study. 

And to clarify the impact of the mechanisms of smart architecture and modern technologies in 

the era of communication technology and information, in the current era on the elements of 

the interior design of the centers of family medicine, in terms of design, operation and 

maintenance and functional performance and smart interfaces, and determine the interior 

design and data of the ancient Egyptian facade of the centers of family medicine in Luxor in 

light of Mechanisms of smart architecture. 
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 الهوٌة الذاتٌة ودورها فى نهضة األمة عند محمد إقبال

self-identity and its role in the renaissance of the nation at Muhammad 

Iqbal 

 وجدى عبد القادر محمدالباحث/ 

 الملخص: 

ان الفرد هو اللبن  األولى فى بناو المجتمع وان تنمٌته وتقوٌ  ال ةصٌ  الفكرٌ  واعطاو مساح  من الحرٌ  فى التعبٌر 

ث  ، وان الواقع المعاصر وهرو  وةلق المقاصد واألهدا  عند الفرد من أهم عوامل بناو الفرد فى المجتمعات الحدٌ

العصر تستل م النهر فى أسبا  التةل  عن الرك  العالمى وما هى سبل الم ارك  ، والنهوف لمحاول  اللحاق بالرك  

العالمى ،  وه ا ما انتبه الٌه المفكر الكبٌر " محمد اقبال " محاوالب من ةبلل البحث استعراف أهم النقاط التى ٌمكن 

ها واستنباطها من ةبلل أفكار العبلم  "محمد اقبال"فى سبٌل تنمٌ  مجتمعنا واألم  العربٌ  واإلسبلمٌ  ، اإلستفاد  من

وبحث مد  امكانٌ  تطبٌق تلل التوجٌهات والمردود المرجو من ةبلل تلل النهرٌات واألفكار التى وجه الٌها ه ا المفكر 

لعلوم وفلسفات الغر  ومعاٌ ته أٌضا لل عو  وكبار مفكر   العهٌم من ةبلل تبحره فى العلوم اإلسبلمٌ  ومطالعته

اوروبا الحدٌث  ، كٌ  لنا أن نستلهم من كل ه ا بعف أسبا   نهض  األم  الحدٌث  من ةبلل " تنمٌ  ال ات "  أو ما هى 

 الفاثد  من تنمٌ  ال ات الفردٌ  عند المسلم المعاصر   

 وٌنقسم البحث الى ثبلث مباحث :

 معرف  الفرد ل اته من السنن الربانٌ   ول :المبحث األ

 معرف  الفرد ل اته من أهم عوامل اإلبداع والتمٌ  على المستو  الفرد     المبحث الثانى :

 معرف  اإلنسان ل اته من أهم عوامل بناو دول  عصرٌ  ومبدع    المبحث الثالث :

Abstract:      

     The individual is the first building block in the building of the society and its development 

and strengthening the intellectual personality and give an area of freedom of expression and 

the creation of goals and goals in the individual one of the most important factors in the 

building of the individual in modern societies, and the contemporary reality and the 

circumstances of the era requires consideration of the causes of backwardness and the ways to 

participate , And the advancement of the attempt to catch up with the world, and this is what 

the great thinker, "Mohammed Iqbal," trying through the research to review the most 

important points that can be used and devised through the ideas of the "Mohammed Iqbal" in 

order to develop our society and the Arab and Islamic nation, The application of these 

directives and the desired response through these theories and ideas that this great thinker 

brought to him through his sailing in the Islamic sciences and his reading of the sciences and 

philosophies of the West and his coexistence to the peoples and the great thinkers of modern 

Europe. How can we draw inspiration from all this? "Self-development" or what is the benefit 

of individual self-development in contemporary Muslims. 

The first topic: knowledge of the individual self from the Sunan Lord. 

The second topic: the individual's knowledge of the most important factors of creativity and 

excellence at the individual level. 

The third topic: The knowledge of man himself is one of the most important factors in 

building a modern and creative state. 
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 لجنادرٌة " تجربة رائدة لحفظ التراث وتأصٌل الهوٌة " ا

 ودٌعة بنت عبدهللا بوكر /د.أ

 جامعة الملك عبد العزٌز  -كلٌة التصامٌم والفنون  -قسم الرسم والفنون   -أستاذ الرسم والتصوٌر 

wbuker@kau.edu.sa 

 الملخص:

ٌعد المهرجان الوطنً للتراث والثقاف  “.درٌة".. تجربة رائدة فً حفظ التراث وتأصٌل الهوٌة"الجناعنوان البحث  

الجنادرٌ  وال ي ٌنهمه الحرس الوطنً كل عام مناسب  تارٌةٌ  ومإ راب عمٌقاب الهتمام قٌاد  الملك  العربٌ  السعودٌ  

أن الجنادرٌ  هً تجرب  راثد  وناجح  فً حفه التراث  سةتفترض الدرابالتراث والثقاف  والتقالٌد والقٌم العربٌ  األصٌل  

هو ابرا  دور مهرجان الجنادرٌ  للتراث الثقاف  السنوي فً الحفاه  والهدؾ وتؤصٌل الهوٌ  العربٌ  السعودٌ  واإلسبلمٌ  

بالصٌاغ  وبلورته  التؤكٌد على دور الجنادرٌ  فً تؤصٌل الموروث الوطنًواألهمٌة على التراث وتؤصٌل الهوٌ  

 والتوهٌ  فً أعمال أدبٌ  وفنٌ  ناجح  

" قام بحفه  المصطلا علٌه ب " الجنادرٌ  هل المهرجان الوطنً للتراث والثقاف مشكلة البحث تكمن فً التساؤل التالً:

 الموروث ال عبً بجمٌع جوانبه؟ وهل حقق التبلحم بٌنه وبٌن اإلنجا ات الحضارٌ  التً تعٌ ها المملك ؟ 

المنهج التارٌةً والوصفً فً سرد تارٌخ الجنادرٌ  وتحلٌل جمٌع جوان  الثراو ال عبً والفنً الموجود البحث: منهجٌة

 فٌها 

  :النتائج

 أكد مهرجان الجنادرٌ  على الهوٌ  العربٌ  اإلسبلمٌ  والعربٌ  السعودٌ  على وجه الةصوم   1

 جا ات الحضارٌ  التً تعٌ ها المملك  ههور التبلحم بٌن الموروث ال عبً بجمٌع جوانبه وبٌن اإلن   2

  جع المهرجان اكت ا  التراث ال عبً فً صٌاغات فنٌ  مبتكر    3

 التوصٌات / الخاتمة:

 التؤكٌد على ضرور  االهتمام بالتراث ال عبً ورعاٌته وصقله والتعهد بحفهه وحماٌته   1

 رته تنهٌم رحبلت  ٌار  لطبل  وطالبات الفنون والمتةصصٌن فً الفنون ل ٌا  2

 تحفٌ  م اركات كلٌات التصامٌم والفنون المتةصص  بالمعارف الفنٌ   ات المحتو  ال عبً    3

ٌعد مهرجان التراث والثقاف  الجنادرٌ  من أبر  المحافل الدولٌ  والعالمٌ  التً حهٌت باالهتمام من ملول ه ه الببلد على 

اطاتها من عبق تارٌخ المملك  ال ي تحافه علٌه لٌبقى  اهداب مد  ثبلث  عقود ،  وتعد أٌضا مناسب  وطنٌ  تستمد جمٌع ن 

 عبر ال مان وماثبلب لؤلجٌال القادم  لربط الماضً بالحاضر 
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Janadriya Festival .. a leading event in preserving folklore and 

rooting identity 

Prof. Dr/ wadiah Abdullah boker 

Professor in painting and drawing - Art and drawing department - Collage of art and 

design - King Abdulaziz university 

wbuker@kau.edu.sa 

Abstract: 
boker, wadiah Abdullah Boker , king Abdelaziz university , collage of art and design , kingdom of 

Saudi Arabia, Jeddah , prof. in drawing and painting in the department of drawing and arts. 

Introduction : title “Janadriya Festival .. a leading event in preserving folklore and 

rooting identity‖  the organized folklore festival named Janadriya and organized by the 

national guard yearly is an important main event in the kingdom of Saudi Arabia. It is an 

important indicator of the leadership‘s interest in  preserving the culture, heritage ,tradition 

and original Arabic values. The research hypothesis :  Janadriya festival is a significant 

leading experiment in the preservation of folklore and rooting the Arabic ,Saudi and Islamic 

identity source. The goal of the research is to focus on bringing attention to Janadriya yearly 

festival role in preserving folklore and rooting identity . the importance is the confirmation 

on janadiyah role in rooting the national heritage and wording it through artistic performances 

.  

The research problem can be described in the question: did the national yearly festival 

called ‖janadriya ― play a role in preserving the heritage of the nation? Did it convey the 

cultural developments and experiences the kingdom is undergoing? 

The research methodology: the historical descriptive method through describing the historical 

background of Janadriya and analyzing the rich national and artistic heritage. 

The results: 

1. Janadriah festival have had a significant role in the assurance of the Arabic, Saudi Islamic 

identity. 

2. The relations between the national heritage and the cultural developments the kingdom is 

undergoing. 

3. Janadriya festival encouraged the discovery of original artistic performance to convey the 

national heritage. 

Recommendations \ conclusion :  
1. The affirmation on the importance of national folklore and its preservation as an identity 

source. 

2. Orginising field trips for art students and art specialists to visit. 

3. To encourage art majors in participating with national folklore content. 

The festival of folklore and culture ― janadriya‖ is a leading international and global event that 

has attracted attention from the leaders of the kingdome of Saudi Arabia for three decades its 

also considered to be a national event inspired by the Kingdome history that is well preserved. 
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 تحقٌق التكامل بٌن تصمٌم المنتج وتصمٌم الخدمة

 إبراهٌم أنسى وسام/ د.م.أ
 حلوان جامعة - التطبٌقٌة الفنون كلٌة - والحلى المعدنٌة المنتجات بقسم مساعد أستاذاً 

 

 ص الـبحث:لخم

هو أحد أهم مقومات التصمٌم وأكثرها تؤثرا بالمتغٌرات التً تحدث وتتعلق بعملٌ  التصمٌم فً أي من مجاالته   ال كل

تجات  فبالنهر الى كل ما أنتجه و ٌنتجه اإلنسان نجد أن  كل المنتج فً تغٌر مستمر فبعد وٌههر  لل جلٌا فً تصمٌم المن

أن كان مجرد صور  بسٌط  ٌههر بها منتج لم ٌصنع اال لتلبٌ  حاج  أساسٌ  تطورت صورته لتصبا أكثر تعقٌدا لتلبً 

لتغٌر والتطور من مإثرات عد  تإثر متطلبات وحاجات أةر  وتطورت لت مل أبعادا أةر  مادٌ  وحسٌ   وٌؤتً ه ا ا

على أهدا  واتجاهات التصمٌم الراسة  وبالتالً على نتاجها المتمثل فً المنتج و كله  وقد ٌكون  لل المإثر هو اتجاه 

 نةر أو مفهوم حدٌث من مفاهٌم التصمٌم ٌؤتً لٌتكامل مع ماهو ساثد من فكر فً التصمٌم لتع   تحقٌق أهدافه 

هو أحد االتجاهات الحدٌث  فً التصمٌم التً ههرت فً العقود األةٌر  وهو كغٌره من مفاهٌم التصمٌم وتصمٌم الةدم  

لٌس له مفهوم واحد ٌعبر عنه ولكنه ٌعنى ب كل أساسً و ٌتناول وهٌف  الةدم  و كلها من وجه  نهر العمبلو، وهو كل 

كفاو ،  ات فاعلٌ  ومرغو  فٌها  والتفكٌر فً تصمٌم ما ٌعنً بجعل الةدم  التً تقدم مفٌد ، صالح  لبلستةدام،  ات 

الةدم  نهج متعدد الفروع ٌ مل وٌجمع العدٌد من المجاالت واألن ط  منها على سبٌل المثال تصمٌم المنتج، التصمٌم 

 الجرافٌكً، التصمٌم التفاعلً، االدار  االستراتٌجٌ ، ادار  العملٌات  

ا بتصمٌم المنتج فمن أهم أسس تصمٌم الةدم  ال مولٌ  والتً تهتم بالصور  الكامل  وبالنهر الً تصمٌم الةدم  وارتباطه

للةدم  فعلى الرغم من أن الةدم  تكون غٌر ملموس  اال أنها تحدث فً بٌث  مادٌ  باستةدام منتجات مادٌ  وتقوم فً معهم 

المنتج والةدم  فٌكون المنتج هو الحاوي الحاالت بتولٌد مةرجات مادٌ  ب كل ما  وبه ا ٌكن هنال ارتباط وثٌق بٌن 

للةدم  والمقدم لها  وب لل أصبحت الةدم  أحد العناصر المكون  للمنتج والتً تتضافر مع عناصر تكوٌنه األةر  المادٌ  

 والغٌر مادٌ  لتعطً المنتج  كله النهاثً  ودةول الةدم  كؤحد العناصر المكون  للمنتج و كله ٌستدعى الدراس  للوقو 

 على مد  تؤثر ال كل بتصمٌم الةدم   

  المنتج  كل على الةدم  تصمٌم ٌحدثه ال ي التغٌر دراس  :البحث مشكلة

  المبلثم المنتج ل كل للوصول الةدم  وتصمٌم المنتج تصمٌم بٌن التكامل تحقٌق :البحث هدؾ

  التحلٌلً الوصفً المنهج :البحث منهجٌة
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The Integration of the Product Design and Service Design 

Assist. Prof. Dr/ Wesam Oncy Ibrahim 
Assistant Professor _ Dep. Of  Metal products and jewelry - Faculty of Applied Arts - 

Helwan University 

 

 

Abstract: 

The form is one of the most important constituents of design and the most affected by the 

variables that occur to the design process in any of its fields, this is shown clearly in the 

product design. Given the all what is produced and produced by human, we find that the form 

of the product is constantly changing. After it was just a simple picture showing a product that 

was only made to meet a basic need its image has evolved to become more complex to meet 

other requirements and needs and evolved to include other physical and sensory dimensions. 

This change and evolution comes of several influences that affect the established design 

objectives and trends and thus on their production represented by the product and its form. 

This influential may be another trend or a modern concept of design concepts that comes to be 

integrated with the prevailing thought in design to promote the achievement of its objectives.  

Service design is a modern trends in design that have emerged in recent decades, which is like 

other design concepts hasn't a single concept that express it, but it basically concerns and 

deals with the function and the form of the service from the customer's point of view, and 

which concerns to make the provided service useful, usable, efficient, effective and desirable. 

Service design thinking is an interdisciplinary approach that includes and combines many of 

the fields and activities, for example, the product design, graphic design, interactive design, 

strategic management, operations management. 

Given to the service design and its relation to product design, one of the most important 

principles of the service design is holistic and that is interested in the big picture of the 

service, despite the fact that the service is intangible but they take place a physical 

environment using physical products and do in most instances generate some form of physical 

outcome. Thus, there is a close link between the product and the service where the product is 

the container of the service and its provider. Therefore, the service has become one of the 

constituent elements of the product, which combines with other physical and non-physical 

elements of composition to give the product its final form. The entry of service as one of the 

constituent elements of the product and its form summoned a study to determine the impact of 

design service on the form. 

Research problem: the study of the change wrought by the service design on the product 

form. 

Research aim: the integration of the product design and service design to gain access to the 

appropriate form of the product. 

Research Methodology: descriptive analytical methodology 

Keywords: Product form, product design, service design  
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 الفكر االختزالى للتصمٌم الداخلى واالثاث الحدٌث

 د.م/ وسام حسٌن قرنى سعد 

 مدرس بالمعهد العالً للفنون التطبٌقٌة السادس من اكتوبر

Dr.wessamhussin@hotmail.com 

 :مقدمة

نهرا التجاه جمهورٌ  مصر العربٌ  القام  مدن جدٌد  وان او العاصم  االدارٌ  والتطور التكنولوجى والتفكٌر بمساحات 

مةتلف  ، ٌعد من اكثر العوامل التً تحث علً االتجاه الً الم ه  االةت الً التً ٌمكن تطبٌقها فً مجال التصمٌم 

الداةلً واالثاث ، وال ي ٌعتمد علً التجرٌد ال كلً والبساط  واالةت ال فً التصمٌم ،واستةدام فكر الم ه  االةت الً 

 فً التصمٌم ومدي مبلثم  ه ه الوحدات السكنٌ  للتصمٌم بفكر اةت الً  

ٌفٌ  ، فالحٌاه الجدٌد  تطلبت وهو االتجاه نحو االةت ال واستةدام اال كال الهندسٌ  وهً تعتمد علً مساحات مرن  ووه

توهٌ  المساحات ب كل اةت الً وبتصمٌمات داةلٌ  منهم  حٌث ٌتمٌ  الفراد الداةلً االةت الً بالبساط  ، كما ان 

االلوان لها دور بتقدٌم الم ه  االةت الً و لل باستةدام اللون الواحد داةل الفراد  واستةدام االلوان الفاتح  مع االضاو  

 اط  فً ت كٌل عناصر التصمٌم الداةلً وتصمٌم االثاث  ، والبس

 مشكلة البحث : 

 عدم تطبٌق االتجاه االةت الً بالتصمٌم الداةلى واالثاث ب كل امثل فً المجتمع المصري المعاصر 

 هدؾ البحث :

ات وتقدٌم حلول االستفاد  من الفكر االةت الً وضرور  تطبٌقه فً المساحات السكنٌ  الصغٌر  ، لبلقتصاد بالةام

 تصمٌمٌ  مبتكر  ، واالستفاد  من معهم الفراد الموجود  

 نتاثج البحث النهرٌ  والتوصٌات    

 القٌم  الجمالٌ   –التصمٌم  –الكلمات المفتاحٌ : الم ه  االةت الً  

Trends interior design and furniture 
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Shorthand Thought in interior design and modern furniture. 

Assist. Dr/ Wessam Hussein korny saad 

Lecturer at the higher institute of applied arts 6
th

 of October. 

Dr .wessamhussin@hotmail.com 

Preface: 

Due to the trend of Arab Republic of Egypt to establish new cities and a demonstrative 

Capital, technological development and considering different spaces. This is one of the main 

factors which urge Shorthand which can be applied in interior design and furniture, which 

depends on stripping, simplicity, and Shorthand in design. It also depends on how much this 

housing units suit the design in a Shorthand way. 

Shorthand and using geometric forms depend on functional and flexible areas. The modern 

life requires using vacuum reductively and organized interior designs. Vacuum internal 

shorthand is distinguished by simplicity. Also, colors have a role in Shorthand. This is by 

using one color inside the vacuum, using light colors and simplicity in forming elements of 

interior design and furniture.   

The research problem:  

The Shorthand trend in interior design is not applied perfectly in Egyptian contemporary 

society.  

 The research target:  

The research aims to make use of Shorthand trend and applying it in small living spaces. This 

is to reduce materials, to present innovative design solutions and to make use of the existing 

spaces.  

-theoretical research results and recommendations.  

-keywords: Shorthand – Design – Aesthetic Value 
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 دراسة للتصمٌم الداخلً والفراغ لتوظٌؾ المساحة بالمسكن المعاصر

 قرنً د.م/ وسام حسٌن

 لمعهد العالً للفنون التطبٌقٌة السادس من اكتوبرمدرس با

Dr.wessamhussin@hotmail.com 

  مقدمة:

دراس  الوهٌف  فً تصمٌم المسكن الحدٌث اصبحت ضرور  نهرا للهرو  المعاصر  للمسكن بالمساحات الصغٌر  

  لل با 

الوهٌف  فً تصمٌم المسكن الحدٌث من تلبٌ  اإلٌقاعات المتغٌر  للحٌا  الٌومٌ  ، و لصغٌر  كان البدومع ههور الفراغات ا

، وبالتالى فانها تعطٌل مساح  أكبر للمسكن فؤصبا من الممكن تحوٌل ةط  الفراد السكنً وفقا نتٌج  للتطور التكنولوجً 

صغٌر   فٌتمكن من اعاد  ت كٌل الفراغات مع تغٌر عنصر الحتٌاجات المستةدم ، لٌسما بعد  استةدامات للمساحات ال

ال من فً الٌوم الواحد وباةتبل  الن اط ، باالضاف  الً ضرور  توافر سهول  احداث التغٌٌر فً  كل التصمٌم ووهٌفت  

 لٌناس  االحتٌاجات المستقبلٌ  لمستةدمً المكان  

اغات الصغٌر  الى مساحات متعدد  االغراف مع المحافهه علً وٌتضا اهمٌ  دور المصمم الداةلً فً كٌفٌه تحقٌق الفر

ان ٌكون ه ا المسكن ال كً مسكن اقتصادي كً ٌحاكً جمٌع الطبقات المةتلفه فً المجتمع ، من ةبلل المعالجات  

  لمستدام والةامات االتصمٌمٌ  سواو فً التصمٌم الداةلً للفراغات أو التصمٌم الةام باالثاث و استةدام التكنولوجٌا 

 

تكمن فً التؤكٌد علً اكت ا  امكانٌ  االستفاد  من المساحات الصغٌر  والحل االمثل للفراد الداةلً  :مشكلة البحث 

 والتصمٌم للفتحات والتصمٌم الداةلً لبلرضٌات ،وقطع االثاث بما ٌتناس  مع المساح  الصغٌر  للمسكن المعاصر 

  

  المساحات الصغٌر  بالمسكن الى المعاصر الً فراغات متعدد  االغراف التوصل الً تحلٌل ومعالج هدؾ البحث:

واالبتكارات التصمٌمٌ  وعمل افكار جدٌد  فً التصمٌم الداةلً واالثاث باألسالٌ  التكنولوجٌ  المستدام  والحلول 

 والمعالجات التصمٌم  ال كٌ  للفراد الداةلً   

 نتاثج البحث النهرٌ  والتوصٌات    

  المسكن المعاصر   –التصمٌم  –المفتاحٌ : المعالجات التصمٌمٌ   الكلمات 
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Study of interior design and topology to use space in 

contemporary home. 

Assist. Dr/ Wessam Hussein korny saad 

Lecturer at the higher institute of applied arts 6
th

 of October. 

Dr .wessamhussin@hotmail.com 

Preface 

Studying function in designing modern homes has become a must. This is because of 

Contemporary housing conditions in Small spaces for youth.  

By the appearance of small spaces, it has become a must to cope with the frequent changes of 

daily life. The function in designing modern home is a result of technological development. 

So, it gives larger space in home. It is possible to turn residential space according to the user 

needs. As a result, it allows some usage for small spaces to reshape spaces with changing time 

per day depending on the activity. Moreover, it is necessary to make it easy to change the 

design shape and its function to suit the future needs of the users. 

The importance of this interior design is shown in how it turns small spaces into multipurpose 

spaces. It also keep this smart home an economical one to simulate all the classes in the 

society. This is by design processing whether in interior design in spaces or design in 

furniture using technology and sustainable materials. 

The research problem: The problem lies in making sure of the possibility to use small 

spaces and the perfect solution to the interior design, holes design, flooring interior design and 

furniture design according to the small spaces in contemporary homes. 

The research Target: The target is to test and turn small spaces in contemporary home to 

multipurpose spaces and design innovations. It also aims to create new ideas in interior design 

and furniture by sustainable technological ways and smart design treatments of the interior 

spaces.  

-Theoretical research results and recommendations. 

-Key words : Design processors – Design – contemporary home.  
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 زخارؾ هندسٌة إسبلمٌة فً تصمٌم معٌاري لمبلبس النساء

Islamic geometric motifs in modular design for women clothes 

 وفاء عبد الراضًأ.م.د/ 

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة ، جامعة حلوان مصر  ،استاذ مساعد، قسم المبلبس تصمٌم األزٌاء

 

 المخلص

نٌات وأواثل التسعٌنٌات على الرغم من التصمٌم المعٌاري ٌعد أحد ابتكارات الموض  البٌثٌ  المعروف  فً أوروبا من  ثمانٌ

، اال أنه ال ٌ ال مهمبل من قبل المهتمٌن بالموض  لدٌنا ، ل ا ٌعد ه ا البحث محاول  لجعله مؤلوفبا فً ثقافتنا باستةدام أحد 

 رمو  الهوٌ  الةاص  بنا وهً ال ةار  اإلسبلمٌ  الهندسٌ   

مً البسٌط والتً ارتبطت بعضها ببعف عبر  راثا فً ه ا البحث تستند وحداتنا الى استةدام ال كل الهندسً االسبل

ا على طرٌق  الفل / التركٌ   صغٌر  فً مجموع   متنوع  من التكوٌنات إلن او أ كال هٌكلٌ  مةتلف  قابل  للتبدٌل اعتمادب

نا فً النهاٌ  توضا ه ه الدراس  مد  سهول  أو صعوب  جعل فكر  أجنبٌ  مستورد  مؤلوف   عند مجتمع الموض  لدٌ

 بواسط   ال ةار  ال رقٌ 

 أ كال هندسٌ  اسبلمٌ  -أ ٌاو بٌثٌ   -تصمٌم معٌاري :الكلمات المفتاحٌة

Abstract 

Although a modular design which is one of eco –fashion innovation well known in Europe 

since 1980s and early 1990s it still neglected in our society of fashion  so this paper aimed to 

make it familiar in our culture using one of our identity icons which is Islamic geometric 

motifs 

In this paper our modules based on simple Islamic  geometric shapes which pieced together 

via small slices in a variety of configuration to create different structural forms liable to be 

interchangeable depending on assembly/disambly manner at the end this study show how it 

easy or difficult to make foreign imported idea familiar to our society of fashion through 

implanting oriental motifs. 

Key words :  modular design- eco fashion –Islamic geometric motifs 

  



 

246 

 منهجٌة مقترحة لئلستفادة بعلم البٌوجٌومتري فً التصمٌم

 دراسة بٌنٌة–"تطبٌقاً على المنشات المعدنٌة والخزؾ المعماري" 

 ولٌد إبراهٌم حسن /أ.م.د

ات المعدنٌة والحدٌدٌة , كلٌة الفنون التطبٌقٌة , جامعة حلواناألستاذ المساعد بقسم األثاثات واإلنشاء  

 الحمٌد عبد أسامه شٌماء /م.د

جامعة حلوان - المدرس بقسم الخزؾ , كلٌة الفنون التطبٌقٌة  

 الملخص

  ه ا فً الوقت الراهن تتجه المإسسات األكادٌمٌ  العالمٌ  نحو الدراسات البحثٌ   ات الطبٌع  البٌنٌ  ن ما أوجد أهمٌ

النوع من الدراسات على مستو  تةصصات الفنون التطبٌقٌ ن حٌث تإدي المنهجٌ  الفكرٌ  المعتمد  على تطبٌق 

بٌن تةصصات الفنون التطبٌقٌ  المتعدد  الى مةرجات تصمٌمٌ   ات  Interdisciplinary Studiesالدراسات البٌنٌ  

وعلى ذلك ٌهدؾ  ً المعار  والعلوم فً التةصصات الم ترك  نجود  عالٌ  وم ود  بمعلومات تكاملٌ  مبنٌ  على تبلق

الى تقدٌم دراس  بٌنٌ  بٌن تةصم اإلن اوات المعدنٌ  والة   تستهد  وضع منهجٌ  لئلستفاد  بعلم  هذا البحث

 البٌوجٌومتري فً تصمٌم المن ات المعدنٌ  والة   المعماري 

الوصول الى الحلول التصمٌمٌ  المناسب  والمتوافق  مع طاق  اإلنسان فى  فعلم البٌوجٌومتر  هو أحد العلوم التى تهد  الى

تصمٌم الفراغات العمرانٌ  والمعمارٌ  ومنها تصمٌم المن ات المعدنٌ  والة   المعماري و لل عبر ادةال التوا ن بٌن 

لهندسٌ  ٌمكن ادةال الطاق  العناصر التصمٌمٌ  المةتلف ن حٌث ٌرتك  علم البٌوجٌومتري على انه من ةبلل األ كال ا

المنهم  فى جمٌع أنواع الطاقات ومن ثم اعاد  اإلت ان للوهٌفهن وباإلضافه الى األ كال الهندسٌ  ٌستةدم علم 

الباٌوجٌومتر  طاق  اللون والصوت والحرك  والعبلقات ال ب بٌ  المةتلف  بٌنها والتى تترجم أٌضا الى  واٌا ونس  

المفٌد   الطاقات فً تركٌ  كبٌره أهمٌه من ؤل كال المعتمد  على هندس  الت كٌل الباٌوجٌومتريل وعبلقات هندسٌ    لما

     مبا ره غٌر مبا ره أو المستةدم بطرٌقه على اٌجاباب  أو سلبا تإثر التً ، و الضار  وت تٌت الطاقات

ي فً التصمٌم البٌنً بٌن تةصصات أسس البٌوجٌومتر توهٌ من التساإالت التالٌ  : كٌ  ٌمكن  وتنبع مشكلة البحث

من أ كال المن ات اإلن اوات المعدنٌ  والة  ؟ هل تإدي منهجٌ  البٌوجٌومتر  المقترح  الى ابداع تصمٌمات جدٌد  

المعدنٌ  والة   المعماري قادر  على تحسٌن النهام البٌولوجى للمستةدم ؟ هل تإدي منهجٌ  البٌوجٌومتر  المقترح  

 ل من الناحٌ  التصمٌمٌ  والمعرفٌ  بٌن تةصصات اإلن اوات المعدنٌ  والة   ؟ الى احداث تكام

الى أنه من ةبلل منهجٌ  البٌوجٌومتر  ٌمكن ابداع تصمٌمات جدٌد  من أ كال المن ات المعدنٌ   وتوصل البحث

لٌ  من ةبلل تعهٌم جود  والة   المعماري القادر  على تحسٌن النهام البٌولوجى للمستةدم وال ي ٌمكن أن ٌتحقق بفاع

الطاق  الداةلٌ  من ةبلل الغاو التؤثٌرات الضار  المحتمل  )المتمثل  فى حقول الطاق  الغٌر مةتبره( أثناو عملٌ  التصمٌم ن 

كما توصل البحث الى أن وضع ةط  تصمٌمٌ  مدروس  لتصمٌم المن ات المعدنٌ  والة   المعماري ٌتضمن استةدام 

ي  ب كل متكامل مع عناصر التصمٌم األساسٌ  ٌكفل اإلمداد بالطاق  اإلٌجابٌ ن والتةلم من تؤثٌرات أ كال البٌوجٌومتر

الطاق  السلبٌ  ن كما أن تطبٌق أسس الت كٌل البٌوجٌومتر  من المراحل األولى لتصمٌم المن ات المعدنٌ  والة   

 ن الطاقات السلبٌ  بؤنواعها المةتلف   المعماري ٌعمل على تجن  الكثٌر من الم كبلت واألضرار الناتج  م

       تصمٌم الخزؾ المعماري  – تصمٌم المنشأت المعدنٌة –البٌوجٌومتري  الكلمات المفتاحٌة :  
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 قبة ومئذنة سٌدي معاذ

 م(1157هـ/  552)

 رٌة معمارٌة"ا"دراسة آث

 3أثر رقم

 ولٌد شوقً إسماعٌل البحٌري /أ.د

 ٌة اآلداب جامعة كفر الشٌخبكل أستاذ اآلثار اإلسبلمٌة

 / روضة البحٌريد

 الملخص:

   3م( دراس  معمارٌ  أثر رقم1157ه /552ٌتناول البحث دراس  قب  ومث ن  سٌدي معا  )

 وه ه الدراس  تتناول ترجم  واقعٌ  لسٌدي معا  مع ن ر النصوم الكتابٌ  بالقب  ودراس  المث ن   

 الموقع 

بالجه  البحرٌ  لرأس  ارع السك  الجدٌد  المعروف  اآلن ب ارع األ هر من  (2) ارع الدراس والمث ن  ب (1)ٌقع ه ا الم هد

 (1نةر حار  الدراس  التً كان ٌتوصل الى الم هد منها ثم ُسدت ه ه الحار  وتعر  اآلن بحار  سٌدي معا   )ةرٌط 

( 16مل  الفرنسٌ  بالقسم السابع تحت )رقمط(ن وعلى ةرٌط  الح5( بالمربع )1وٌقع على ةرٌط  اآلثار اإلسبلمٌ  )رقم

 (I.3)مربع 

 :التارٌخ

سجل تارٌخ ان او ه ه القب  على اللوح  التؤسٌسٌ  الموجود  بؤعلى كتل  المدةل بالواجه  الجنوبٌ  ال رقٌ  للقب  وهو سن  

 (  1( )لوح 1م  ) كل1157ه /552

 المن ت 
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للخروج عن المألوؾ فى العمل الفنى رؤٌة مستحدثة لدور الفراغ وكٌفٌة توظٌفة 

 المطبوع

 د/ ٌاسمٌن محمود حمدى زكى جبر م.

 جامعة األسكندرٌة –كلٌة الفنون الجمٌلة  –المدرس بقسم التصمٌمات المطبوعة 

 الملخص:

 الفراد عنصر جدلً له معانً ومصطلحات ووهاث  كثٌر  وفً الفن الت كٌلً ٌمثل الفراد العمق بمعنى ان اللوح  لها

ابعاد طول وعرف وسطا وان الفنان علٌه ةلق البعد الثالث وهو الوهم  والفراد هو ما ٌحٌط العناصر واألحجام فً 

فالفراد ٌمثل محورا أساسٌاب من المحاور التً تدور حولها مةتل  النهرٌات الحدٌث  بل  ،العمل الفنً ال ي ٌوحً بالعمق

ل كما أن تفاعل العناصر الداةلٌ  فٌ  وتضادها ٌ كل بعدا جمالٌا من نهر الٌ  على ان  عنصر ت كٌلى من عناصر العم

           أبعاد العمل الفنى                                                                                                            

الكبٌر ال   ٌسعى الى تحقٌق  الفنانٌن فى أعمالهم الفنٌ  و ٌمثل  ٌعتبر الفراد من العناصر الت كٌلٌ  التى لها مدلولها الفنى

لدٌهم أبعاد فلسفٌ  جدٌد  كما ٌرتبط الفراد بطبٌع  ونوع العمل الفنى سواو كان فراد موه  كعمل نحتى متمثل فى عبلق  

عمل الفنى سواو كان للدود الةارجٌ  الكتل  بالفراد أو الفراد فى اللوح  وعبلقت  باأل كال التى تتواجد داةلها وعبلقت  بالح

مرسوما أو مطبوعا   وقد تناول الفنانٌن على مر العصور ا كالٌ  الفراد ومعالجت  ابتداو من المصر  القدٌم فالفراد لدٌ  

هو فراد السطا ال   ٌقوم بتو ٌع مفرادت  ب  وههر  لل أكثر فى فنون النحت والعمار  كما أهتم الفنان فى الحقب  

بلمٌ  بعبلق  ال كل مع الفراد وتعامل مع الفراد من منطلق محتو  فلسفى مستمد من العقٌد  الدٌنٌ  واٌضا فى عصر األس

 النهض  اهتم الفنان بالفراد من ةبلل دراست  للمنهور وبدراس  الضوو والهل  

 :فمشكلة البحث قائمة على

والك   عن  -2كل الجمالى والتعبٌر  والفكر  للعمل الفنى عبلق  الفراد فى العمل الفنى وتوهٌف  واثر  لل على ال  -1

الحلول المتمثل  فى استةدام الفراد كوسٌل  لةلق  كل ةارج عن المؤلو  للحدود الةارجٌ  للعمل الفنى و توهٌف  من 

وع  وةلق فراد  ةبلل القطع الةارجى فى ال كل سواو فى اللوح  أو فى القوال  الطباعٌ  بمةتل  أنواعها وتقنٌاتها المتن

 ٌناس  ال كل مما ٌةلق حال  ابداعٌ   و رإٌ  مةتلف  للعمل ككل  

فى القاو الضوو على دور التقنٌ  والتجرٌ  وعبلقتها بكٌفٌ  توهٌ  الفراد فى العمل الفنى  أهمٌة البحثكما تتمثل 

 بؤةتبل  التقنٌ  المستةدم   
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A new vision of the role of the vacuum and how to function out of 

the ordinary in printed Artwork 

Assist. Dr/ Yasmin Mahmoud Hamdy Zaki Gabr 

- Lecturer in print design department - Faculty of Fine Arts - Alexandria University 

Abstract: 

The vacuum is a dialectical element that has many meanings, terms and functions, and in the 

plastic art represents the deep vacuum in the sense that the painting has dimensions of length, 

width and surface, and that the artist has created the third dimension, the illusion. Vacuum is 

what surrounds the elements and sizes in the artwork that suggests depth, vacuum is a pivotal 

axis of the axes revolving around the various theories of modern, but look at it is a fine 

component of the elements of the work and the interaction of the internal elements and 

contrast is an aesthetic away from the dimensions of the work of art. 

The vacuum is a plastic element that has a great artistic meaning that seeks to imitate the 

artists in their works of art and have a new philosophical dimensions and the vacuum is 

related to the nature and type of artistic work, whether the vacuum employee as a sculptural 

work represented in the relationship of the mass vacuum or space in the painting and in 

relation to the forms that exist Within it and its relation to the external borders of the painting 

or artistic work whether it is a painted or a printed matter. 

Throughout the ages, artists have dealt with the problem of emptiness and its treatment from 

the ancient Egyptian The vacuum is the surface vacuum that distributes vocabulary .This is 

more evident in the arts of sculpture and architecture. The artist in the Islamic era also dealt 

with the relationship with the vacuum and dealt with the vacuum based on philosophical 

content derived from the creed Religious and also in the Renaissance, the artist interested in 

the vacuum through the study of the perspective and the study of light and shade. 

 

The problem of the research is based on 1 - the relationship of the vacuum in the work of art 

and the function and then on the form aesthetic and expressive and intellectual work of art 2 - 

and the discovery of solutions that use the vacuum as a way to create an unusual form of 

external boundaries of the work of art and function through the external pieces in the form, 

Painting or typography of different types and create a space suitable for the shape, creating a 

creative situation with a different vision of the work as a whole. 

 

The importance of the research is to shed light on the role of technology and experimentation 

and its relationship to how to employ the vacuum in the technical work in different 

technology used.                                         
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Impact of Disruptive Innovation on Identity & Lifestyle of 

Muslims 

Dr/ Ahmed M Romouzy 

BSc (Hons), MSc, PhD 

Head of Promotion and Engagement Division 

International Relations Office 

Senior Lecturer in Industrial/Product Design - Faculty of Applied Arts - Helwan 

University& Lifestyle of Muslims 

Abstract 

Disruptive Innovation, a term of art coined by Clayton Christensen- Professor of Business 

Administration at the Harvard Business School, ‗describes a process by which a product or 

service takes root initially in simple applications at the bottom of a market and then 

relentlessly moves up market, eventually displacing established competitors‘. ‗We carry 

multiple identities: being Muslim shapes you, but first and foremost I'm a human being‘, said 

Sarah Joseph, a British converted to Islam at 16, and editor of Emel, a Muslim lifestyle 

magazine. Dar Al-Ifta Al Misriyyah, stated that ‗The Islamic identity is constructed from 

major components which formulate the Muslim's mindset and shape his views towards 

himself, his Lord, humanity, animals, plants and the universe at large‘ as an answer to what 

constructs the Islamic identity? Yet, lifestyle follows the identity! The Islamic Lifestyle, 

Morals and Practices shapes the nature of products and services that are needed in the daily 

routine of Muslims.  

The main objective of this research is to investigate the impact of Disruptive 

Innovation/Technology on the design/manufacturing of products/services that are used to 

improve the quality of life of Muslims in their everyday lifestyle. This research is also 

conducted to get a better knowledge, from an academic, a social and organisational point of 

view and to develop a management model for Small & Medium Sized enterprises- SMEs by 

learning from the contemporary multi-cultural Muslims/professionals to develop new 

strategic opportunities, as ‗When new technology arises, disruption theory can guide strategic 

choices‘ 

Keywords: Disruptive Innovation; Disruptive Technology; Identity; Lifestyle; Muslims  
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Abstract: 

Tomb 262 is located in the west of the necropolis of Dra Abu el-Naga, on the West Bank of 

the Nile at Thebes, Egypt, just by the entrance of the dry bay that leads up to Deir el-Bahri. It 

may well have intended as the burial place of the 18th dynasty Pharaoh. The tomb was 

discovered in 1908 by Howard Carter and Lord Carnevon. Its walls were made of mud bricks 

and are decorated with paintings dated from 18th dynasty Pharaoh. The tomb and its paintings 

are in a critical condition of deterioration due to surrounding damage factors, as well as the 

weakness of the building materials used in its construction. No publications are available on 

materials and techniques used in this tomb. In order to protect these paintings and to provide 

more conclusive information regarding the date of the painting scenes, painting materials and 

techniques have been studied. To approach these goals, an integrated investigation comprising 

Raman spectroscopy, X-Ray florescence (XRF), Light Optical microscopy (LOM), and 

Scanning electron microscopy (SEM) attached with X-ray microanalysis (SEM–EDS), X-ray 

diffraction. Organic materials were analyzed with FTIR. The results indicated that, the wall 

painting technique is typical of 18th dynasty Pharaoh Paintings and includes multiple layers 

of Gypsum mixed with Calcite. Analytical results demonstrate also, the Egyptian painter used 

locally sourced materials for pigments as Egyptian Blue and its various color tones, red and 

yellow ochre, etc... The binding media is a kind of animal glue (tempera technique). 

 

 

 




