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 الملخص:

ٌعتبر فن مكمالت المالبس من الفنون التً احتلت مركزا هاما فً مٌادٌن التصمٌم لما لها من اثر كبٌر فً إظهار جمال 

ومعالجات حدٌثة  لمساٌرة األذواق   الملبس وأناقته ، وأٌضا الرتباطها بالموضة والتً شاعت فٌها أنماط متعددة

 (91 -م9111 –واالبتكارات والتغٌر السرٌع فً تصمٌم المالبس ) نادٌه محمود 

والمكمالت عامة هً أشٌاء أو قطع تضاف ألشٌاء رئٌسٌة وتعمل علً زٌادة تأثٌرها ، وبذلك تكون مكمالت الزي هً 

 (1 -م2192- إضافات  تصاحب الزي وتجعله أكثر جماال ) أمانً محمد

للمكمالت دور هام فً حٌاة المرأة حٌث ٌمكن عن  طرٌقها تغٌٌر الشعور الكلً بالمظهر الخارجً ، ألنها تضٌف لها و

 -م2192-جاذبٌة وتعطٌها إحساس بالجمال والراحة والثقة  بالنفس ، وتعطً المالبس شكال جدٌدا وممٌز ) أمانً محمد 

1) 

ن من الفنون التً احتلت مركزاً هاماً فً مجاالت التصمٌم  لمالها من أثر كبٌر فً وأصبح تصمٌم مكمالت المالبس اآل

إظهار جمال الملبس وأناقته والظهور بمظهر متمٌز دائماً , وأٌضاً انعكس على النواحً االقتصادٌة حٌث أصبح المكمل  

-متخصصون )إسالم عبدالمنعم عبدهللا من بٌن وسائل ترشٌد االستهالك فً مجال المالبس , وبالتالً أصبح له مصممون 

 م( 9111

كما أنها تعكس فلسفة المجتمع و معتقداته ومفهومه الجمالً على مر العصور , ومن ثم فإنها جدٌرة باستمرارٌة البحث فً 

 م(9111-طرق واإلمكانٌات المتاحة لتطورها وفقاً لمتطلبات العصر الحدٌث )إسالم عبدالمنعم عبدهللا 

بٌوت األزٌاء  العالمٌة علً أسلوب التصمٌم علً المانٌكان كأحد األسالٌب المهمة والرئٌسٌة لتصمٌم األزٌاء  وتعتمد أرقً

حٌث ٌتٌح العمل فً ثالث أبعاد مما ٌساعد علً الفهم والتصور الكامل للمظهر النهائً للتصمٌم بصورته النهائٌة ) نجوي 

 (11 -2111-شكري ، سها احمد 

المانٌكان ٌعتبر متعه للمصمم فهو المقدرة علً إبراز التعبٌرات الخالقة واالبتكار حٌث ٌقوم علً فالتصمٌم من خالل 

رؤٌة الفنان وإحساسه بالخامات وتجاورها  وانسجامها  فً تناغم وتالف إلنتاج تصمٌمات تتمتع باإلبداع واالبتكار والحس 

 الفنً المرهف .

التً ٌسهل التعامل معها وتشكٌلها علً المانٌكان وذلك لتنوعها ولما تمتاز به  وتعد )أربطة العنق الرجالٌة( من المكمالت

من لٌونة عالٌة ومرونة أثناء التشكٌل وٌمكن استخدامها مفرد لبناء التصمٌم أو ٌمكن أن ٌتم الجمع بٌنها وبٌن أنواع من 

ت للوصول إلً تصمٌمات تناسب مالبس األقمشة المختلفة أو االكسسوارات المختلفة التً تساهم فً دعم هذه المكمال

 النساء من خالل أسلوب التصمٌم علً المانٌكان والذي ٌتٌح الفرصة لإلبداع واالبتكار

  تصمٌم األزٌاء . –مكمالت المالبس النسائٌة  -أربطة العنق الرجالٌة   :الكلمات المفتاحية:
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