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 البحثملخص 

ٌعد التراث الثقافً و الحضاري لألمم منبعا لإلبداع و اإللهام فً كافة المجاالت خاصة فى بالدنا التى تتمتع بالعدٌد من 

المعالم التراثٌة للحضارات العدٌدة التى مرت علٌها عبر العصور وتركت فٌها من الفنون ما ٌثري خٌال المصممٌن و 

عد تصمٌم المنتجات باالستلهام من عناصر التراث من أحد المحاور الهامة فى اعداد المبدعٌن فى شتى المجاالت، وحٌث ٌ

المصممٌن بكلٌات الفنون التطبٌقٌة عامة و قسم طباعة المنسوجات خاصة فان هذا البحث ٌتناول دراسة مدي تحقٌق هذه 

فى السؤال: كٌف ٌمكن االستفادة من  مشكلة البحثالقٌمة لدى الطالب باعتبارهم نواة لمصممً المستقبل, و ٌمكن تلخٌص 

مفهوم التراث و الهوٌة كمبعث فى تنمٌة الجانب االبداعً للطالب من خالل محتوى تعلٌمى مقترح لمقرر اتجاهات 

تنمٌة الجوانب االبتكارٌة فى كل من المحاور التصمٌمٌة الثالثة الالزمة العداد  ويهدف البحثالموضة القمشة السٌدات ؟ 

من الموروث الحضاري و التراثً,دراسة اثر المحتوى العلمى لمقرر اتجاهات  المنسوجات باالستفاده مصمم طباعة

الموضة القمشة السٌدات فى تنمٌة المهارات االبداعٌة لطالب قسم طباعة المنسوجات فى االستلهام من التراث و 

بالدهم كمصدر الستلهام افكار ابداعٌة الى:اعداد مصممٌن على وعً بقٌمة  تراث وحضارات  أهمية البحثالحضاره.

معاصرة تحقق جمالٌات الهوٌة القومٌة فى تصمٌم طباعة المنسوجات,ووضع حلول تصمٌمٌة و مجموعة من المعاٌٌر 

للطالب االلتزام بها كل من محاور التصمٌمٌة الثالثة مع االهتمام بتطوٌر المحتوى التعلٌمً لمقررات التصمٌم بالقسم وأثر 

الوصفى التحلٌلً لوصف وتحلٌل للمراحل التصمٌمٌة  المنهجرفع كفاءة المصممٌن من خرٌجً القسم, وقد اتبع ذلك فى 

الثالثة لمصمم طباعة المنسوجات وفق خطة تدرٌسٌة محدده لتحقٌق الهدف, والمنهج التطبٌقى: بالتطبٌق على طلبة الفرقة 

ت الراء الطلبة و استبٌانات من أساتذه متخصصون تقٌس درجة تحقٌق الثانٌة بالقسم و تقٌٌم المخرجات الفنٌة مع استبٌانا

امكانٌة تحقٌق الهدف من  الخطة التدرٌسٌة المقترحه بنسبه كبٌره مع تحدٌد بعض  فىنتائج البحث الهدف, وتتلخص 

 .المعوقات التى ٌفتقدها النظام التعلٌمً لمقرر التصمٌم لتحقٌق نتائج اكثر اٌجابٌة

  تعلٌم التصمٌم. –لوحات الصٌغة  -االبتكار :احيةالمفت كلماتال
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