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 ملخص البحث:

مات الفنٌة و  ٌهدف هذا البحث إلى التعرف واالستفادة من الخصائص  القٌم الجمالٌة والسمات الفنٌة  لفن االبرو ،على السِّ

اء ، و توظٌف بعض لح لفترة المس( تص02 -02فً تصمٌمات لمالبس النساء  من سن )جمالٌة لفن اإلبرو والسمات ال

 برامج الحاسب االلً فً تصمٌم االزٌا ء المقترحة .

اإلسهام فى ربط مجال الفنون بمجال تصمٌم األزٌاء مما ٌساهم فى إنتاج نماذج فنٌة جدٌدة ، و ترجع أهمٌة البحث إلى و

 على الرسم فن أو اإلبرو فن مثل عرٌق فن من فن اإلبرو ، و القاء الضوء على مستلهمة بتصمٌمات المحلى السوق اثراء

 فً  تصمٌم االزٌاء ، مساعدة المصمٌٌن فً ابتكار تصمٌمات جدٌدة معتمدة على فن اإلبرو   منه واالستفادة الماء

 باسرتطال من خالل تحلٌل القٌم الجمالٌة لفن االبررو وتحلٌرل اعمرال الررواد فرى هرذا المجرال  الوصفً واتَّبع البحث المنهج

 فً التطبٌقً  واستخداما الجانب  ، البحث فً الملبسٌة المقترحة التصمٌمات مجموعة فً والمستهلكٌن المتخصصٌن ءأرا

  . اإلبرو فن من مقتبسة ملبسٌة تصمٌمات عمل

( برٌن التصرمٌمات المقترحرة وفقرا 2.20وقد أظهرت نترائج البحرث وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائٌة عنرد مسرتو  داللرة )

( برٌن  2.20آلراء المتخصصٌن من الناحٌة الجمالٌة والوظٌفٌة، ووجود فروق ذات داللرة إحصرائٌة عنرد مسرتو  داللرة ) 

 ة الجمالٌة والوظٌفٌة. التصمٌمات المقترحة وفقا آلراء المستهلكات من الناحٌ

قد قدم البحث مجموعة من التوصٌات أهمهرا  االهتمرام بدراسرة الفنرون القدٌمرة وذات الترثثٌر مثرل فرن االبررو إلثرراء مجرال 

تصمٌم األزٌاء,اجراء مزٌد من البحوث فرً ربرط الفنرون القدٌمرة واالكثرر  رعبٌة بالعرالم وربطهرا بمجرال تصرمٌم االزٌراء ، 

 ٌثة باستخدام المعالجات الرقمٌة بالحاسب االلً.وتوظٌفها برؤي حد
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