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 الملخص:

ينبغى لمالبس الطفل أن تتواار  رياوم متطابوما ةمتوض تهاوتيام او اء الحاك الل ىوى الوبه يهوال بول الطفول   لوى  منو   

المنسوا،  اببوح أن تسومي  مالبوس  الباق السايل االبسمطض رى التتميل اتنمسوق اانسو مل ىول مون تتوميل الماوبس اتتوميل

الطفمل اإلت مهما العملميض اللحيثض ) المااض( رإرتهمح عنتو اللحاثض روى ماوبس الطفول يولحه  لوى بوعا ص بوملنه   الىون 

 ي   عحل اإلن  اء ا اك التيم اا الغ بيض رى المااض التى ب تتنمس  مع بيئتنم ال اقيض اتهمليح م تمعنم.

ن البعح عن زةم ء البيئض المليطض اعن الاغض الع بيوض ااإلت ومص الوى عنمتو  بيئوما أةو ه الغوما ارى ال مم نلن ريل م

أة ه مةتافض ىمن التفىي  رى ماااع البلث لإلستفمحة من الهيل ال ممليض المتميزة لازةم ء النبمتيوض لناوم ملببول لاطفومل 

ةل لتويماما تتوميميض تلهوق اببتىوم  ابلوخ مون ةوالل اأيام الةط الع بى لامسمهمض رى  ب از أهميض الةط الع بى ىموح

م مل طبمعض المنسا ما البه يعتب  من الم مبا الاممض لتنفيب الزةوم ء عاوى المنوتل المابسوى ايىوان بلوخ عاوى مالبوس 

 أطفمل تتمبى مع المااض متعححة البىمل ) من ةالل استةحال الهطع المابسيض المامرض أا المىمالا (.

 . الخط العربى -الزخارف النباتية  -الموضة  -تصميم  -مالبس األطفال  -الكلمات المفتاحية : الطباعة 

أا  ابتىووم  تتووميمما لمالبووس الطفوومل متعووححة البووىمل بمسووتةحال الهطووع المابسوويض الماوومرض وقددد رجددرب البحدد: ب دددف:

هوومك الاوواك عاووى هووبص الناعيووض موون المااووض متعووححة  ل -المىمووالا إلبووبمع لوو  التميووز االااووا  بماوومه  متعووححة لاطفوومل

اإلستفمحص من الهيل ال ممليض لازةم ء النبمتيض االةوط الع بوى  -البىمل التى تث ه ال من  ال مملى االنفعى لمالبس الطفمل

 رى تتميل زةم ء طبمعيض معمت ة  لمالبس الطفمل متعححة البىمل .

ح اسوض ىيفيوض اللتوال عاوى أىثو  مون بوىل لاتتوميل الاالوح ااسوتةحال  لبح: هىو العناصر األساسية التي تبرز رهمية ا

الطبمعض رى  ث اك هبص التتميمما   لهومك الاواك عاوى حا  الهطوع المابسويض الماومرض االمىموالا روى ت بويح اإلنفومق عاوى 

بوىمل مموم يزيوح مون  قبومل المالبس الةم  يوض لاطفومل  تلهيوق التفو ح االتميوز مون ةوالل التتوميمما المطباعوض متعوحة ال

المسووتااىين عاياووم  مسوومعحة الهوومئمين عاووى توونمعض مالبووس الطفوومل بإنتووم، مووم يتنمسوو  مووع التيم ووما المسووتااىين االهووح ة 

 الب ائيض لاساق.

 التلاياى التطبيهى ابلخ لمالكمتل لتلهيق أهحاء البلث االتلهق من ر اال. اتبع البح: المن ج

( تتوميل ثول 51اتلايل  لتمئى لهيمس عحة ملوما  لاتتوميمما المهت لوض  ليوث تول اقتو ا  ) ستبيمن  اشتمل البح: على

( تتميمما اللمتاض عاى أعاى نسوبض قبوال ابلوخ بعوح ع اوام عاوى م ماعوض مون المتةتتوين لإلبوحاك بو أيال 7تنفيب )

 لاتلهق من أهحاء البلث.

ط الع بووى  رووع موون الهيمووض ال ممليووض لامااووض متعووححة أن طبمعووض الزةووم ء سووااك النبمتيووض االةووتددتلخص نتددالج البحدد: فددى 

الاتال  لي  بتىم  م ماعوض مون التتوميمما المطباعوض لاطفومل روى م لاوض الطفالوض  -البىمل الةمتض بمالبس الطفمل

تتووميل ايتووار  باووم  مىمنيووض تغيوو  بووىل التتووميل سووااك  51المتاسووطض االمتوو ة ة باا بعووح  مووملي بوو لد  حيووحة اعووححهم 

بمستةحال الهطع المابسيض المامرض أا المىمالا اتنفيب السبع تتميمما اللمتالا عاوى أعاوى نسوبض قبوال بوين أ اك السومحة 

 الملىمين.
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