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 Abstractملخص البحث 

تؤدی األقمشة المنتجة علی أنوال النسیج المزودة بأجهزة الدوبی دور کبیر فی تلبیة حاجات المستهلکین من األقمشة 

مجال أقمشة المالبس، ومع التطور التکنولوجی الکبیر فی هذه األنوال وتزویدها بوحدات التحکم المنسوجة وخاصة فی 

اإللکترونی واتصالها بأجهزة الحاسب االلی أدی ذلک إلی اتاحة الفرصة أمام المصمم لزیادة قدرته االبداعیة واالبتکاریة 

  .فات النسجیة المحدودة فی تلک األنوالإلنتاج تصمیمات ذات قیم وظیفیة وجمالیة فی حدود عدد األختال

وتعتبر أقمشة الجواکت ذات أهمیة کبیرة لدی المستهلکین إلستخدامها بکثرة فی فصل الشتاء حیث أنها توفر خاصیة 

الدفء المطلوب ، ونظرا ألهمیتها وممیزاتها فهی تستحق الدراسة من الناحیتین الفنیة والتکنولوجیة، حیث أن تصمیم 

یة من األقمشة المنفذه علی أنوال الدوبی یکاد یکون نمطی متمثل فی تصمیمات السادة والمقلم والکاروه ونادراً تلک النوع

ما یوجد بها بعض النقوشات البسیطة، ومن هنا تظهر أهمیة تطویر هذه النوعیة من األقمشة وتقدیم رؤیة جدیدة من خالل 

إلنتاج تصمیمات مبتکره تحمل رؤیة جمالیة وفنیة جدیدة ، ویتم  تطویع بعض النظریات العلمیة ذات الصلة وتطبیقها

تطویر هذه المنتجات من خالل أرتباط خاصیة التشابه الذاتی فی نظریة الفراکتال بخصائص تصمیمات أقمشة الدوبى ، 

والنظریات وتتجلی أهمیة البحث فی تقدیم رؤیة جدیدة لتصمیمات أقمشة الجواکت الشتویة ،و تعزیز إستخدام األسس 

العلمیة للحصول علی تصمیمات جدیدة ومتنوعة ، واالستفادة من التطورات الحدیثة ألنوال الدوبی لتطویر تصمیمات 

أقمشة الدوبی ، وإثراء السوق المحلی بمنتجات متطورة ، ویهدف البحث الى تطویر أقمشة الجواکت الشتویة المنفذة علی 

النظریات واألسس العلمیة واستخدامها فی مجال تصمیم أقمشة الدوبی ، والمساهمة أنوال الدوبی ، و التأکید علی تطویع 

  .فی حل االزمة االقتصادیة المصریة وذلک من خالل تطویر المنتج المحلی لیواجه منافسة المنتج األجنبی
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