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 :ملخص

وال شک سوف ینجم عن ذلک منتجات غیر معهودة ظلت تکنولوجیا إنتاج  تتواصل.إن اإلبداعات فی تکنولوجیا النسیج 

حکرا علی الدول الصناعیة المتقدمة والتی نشأت من أجل أداء مهام وظیفیة  (Technical Textileالمنسوجات التقنیة )

األقمشة التقنیة أکثر اتساعاً، ألن  وأصبح استخداممحددة فی المجاالت التطبیقیة التی تمس معظم أنشطة الحیاة بشکل عام. 

ة من اختیار األلیاف إلى طریقة المعالجة الوظیفیة مع مختلف التطبیقات بناًء على االستخدامات النهائی األداء، والخصائص

هی مفاتیح لتطویر المنتجات الجدیدة على ساحة النسیجو أصبح استخدام األقمشة التقنیة أکثر اتساعاً ألن األداء 

والخصائص الوظیفیة مع مختلف التطبیقات بناًء على االستخدامات النهائیة من اختیار األلیاف إلى طریقة المعالجة هی 

و تلعب األقمشة التقنیة دوراً فعاالً وحیویاً فی کل مجاالت الحیاة مثل  النسیج.ح لتطویر المنتجات الجدیدة على ساحة مفاتی

: المجال االقتصادی والمجال االجتماعی.و یعرض البحث  امکانیة االستفادة من المنسوجات التقنیه فى مجال الفن 

لالستفاده من خواصها فى عدم قابلیتها لالشتعال و العزل الکهربى  التطبیقى من خالل عمل معلقات نسیجیه مطبوعه 

ومن خالل الدمج بین تقنیات طباعة المنسوجات و تکنولوجیا الزجاج لها االثر البالغ فى اضافة بعض الخواص المتمیزه و 

فى المؤسسسات الطبیه   المظهر الفنى المبتکر وفى ایجاد حلول ومعالجات تشکیلیة جمالیه القمشه المعلقات الطباعیه 

بهدف توفیر المناخ النفسی المالئم للمرضى والتصمیمات التی تحسن من الظروف البیئیة من حولهم مما یساعد على 

المساهمة فی تحسین فعالیات العالج  .و هناک العدید من طرق الطباعة  فى مجال طباعه المنسوجات التى تتنوع بین 

انواع من  استخدام بعضة الرقمیة التى  تعد من االسالیب التکنولوجیه الحدیثه. ومن خالل طرق الطباعة الیدویة و الطباع

لها االثر البالغ فى اضافة بعض الخواص  متنوعةمع خامات زجاجیه  المختلفه والدمج الطباعه والمواد الراتینجیهعجائن 

 للمعلقات.شکیلیة القمشه ایجاد حلول ومعالجات ت أسهم فىالمبتکر مما  والمظهر الفنىالمتمیزه 

 األتیة:تكمن مشكلة البحث فى اإلجابة على التساؤالت  :البحثمشكلة 

والعملى فى معلقات مطبوعة الظهار الجانب الجمالى  والمنسوجات التقنیهما مدى إمكانیة توظیف تكنولوجیا الزجاج  .1

 المؤسسات الطبیه؟ فى

 ؟مستحدثهو نفعیة منتجات إلبتكار التطبیقیة الفنون تخصصات بین كیفیة الدمج .2

 االفتراضى؟عمره  وزیادةالمعلق النسجى المطبوع من العوامل البیئیه  حمایةالتغلب على  كیفیة  .3
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  :البحثأهداف 

 التقنیه وانوعها ومجالتها المختلفه.التعرف على المنسوجات  .1

 .ومستحدثة جدیدة تشكیلیة عالقات إلیجاد التطبیقي الفن تخصصات بین دمج .2

تطبیق المنسوجات التقنیه وتوظیفها فى انتاج معلقات نسجیه مطبوعه اظهار الجوانب الجمالیه لتوفیر المناخ النفسي  .3

 المالئم للمرضى.

 :اهميه البحث

فإن البحث الحالى  الجدیدة الستخدامها،نظراً إلى ندرة األبحاث التى تتناول المنسوجات التقنیه بإعتبارها من المنابع  .1

كما یعد دافعاً للباحثین لزیادة إهتمامهم بها لإلستفاده منها فى حل المشكالت التطبیقیه  منها،أساسیة لالستفاده  یعد خطوة

  إبداعیة.والتكنولوجیة المختلفة بطرق 

  .جدیدة تشكیلیة على عالقات للحصول الزجاج وتكنولوجیا المنسوجات تقنیات طباعة بین الدمج .2

 الطبیه. بالمؤسساتللمرضى المناخ النفسي انعكاس الجانب الجمالى على  .3

 :أن البحث یفترض :البحث فروض

 استخدام المنسوجات التقنیة في إنتاج المعلق النسیجي المطبوع لزیادة الوعي بالجانب الجمالي في المؤسسات الطبیة .1

 نفسیة مناسبة للمرضى.هناك حقول میسرة لالستفادة من القیمة التشكیلیه للعناصر النباتیة من أجل توفیر بیئة  .2

الزجاج للتصمیمات المطبوعة  الحریریة وتكنولوجیاالقدرة على االستفادة من الوسائل التكنولوجیة المختلفة للطباعة بالشاشة  .3

 المعلقات.  ُتثري اقمشه الجودة،عالیة 

 :البحثحدود 

لتحقیق قیماً جمالیة وتطبیقیة  وتكنولوجیا الزجاجالشاشه الحریریه المسطحه  باستخدام التجریبي،یتناول البحث الجانب 

 .المعلقاتمتمیزة لتصمیم أقمشة 

 التجریبى.یتبع البحث المنهج  :البحثمنهج 

 (المؤسسات الطبیه- معلقات طباعیه – المنسوجات التقنیه- )تكنولوجیا الزجاج :المفتاحيةالكلمات 

 


