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 الملخص:

البرامج التطبيقية المستخدمة في الطباعة الرقمية غليه مع ظهور الثورات العلمية المتنوعة في مجاالت الحاسوب وتنوع 

اصبح من الملح استخدام الفنون الرقمية وتقنياتها في المجاالت الفنية المختلفة ومع التنوع في القواعد الفنية واختالفها تبعا 

اته واتجاهاته اإلبداعية ومع للمدارس الفنية الحديثة  ومع ما يتفق منها مع شخصية الفنان وأسلوبه وطريقة استخدامه ألدو

ما يوفره استخدام الحاسب من الوقت والجهد والتنوع مما ساعد على زيادة إنتاج الفنان لتصميمات متنوعة وإنتاج أعداد 

كبيرة بنفس التصميم ولذلك تسعى الدراسة إلى إيجاد منطلقا جديدا إلنتاج مشغوالت فنية طباعية تصلح كخط إنتاج 

فة من خالل توسيع مدركات الرؤية البصرية والتأكيد على كيفية استغالل األساليب التكنولوجية الحديثة للمفروشات المختل

من منطلق أنها تعد عامالً أساساً ومساعداً إلى جانب الفكر البشرى والعمل اليدوى مما يساعد على زيادة الجودة في 

 المشغولة .

 : مشكلة البحث

لتشكيلية للطباعة الرقمية كتقنية رقمية فى استحداث صياغات مبتكرة لمشغوالت فنية كيف يمكن االستفادة من القيم ا

 للمفروشات؟تصلح كخط إنتاج  مطبوعة

 : الهدف من البحث

يهدف البحث إلى االستفادة من القيم التشكيلية للطباعة الرقمية كتقنية رقمية فى إستحداث صياغات مبتكرة لمشغوالت فنية 

 نتاج للمفروشات. تصلح كخط ا مطبوعة

  فرض البحث:

يمكن االستفادة من القيم التشكيلية للطباعة الرقمية كتقنية رقمية فى استحداث صياغات مبتكرة لمشغوالت فنية مطبوعة 

 تصلح كخط إنتاج للمفروشات.

 نتائج الدراسة:

تصلح كخط إنتاج  بنظام الطباعة الرقمية طباعى واحدإمكانية استحداث مشغوالت مطبوعة من خالل تصميم  -1

 للمفروشات

 تصلح كخط إنتاج للمفروشات. اإلمكانيات التشكيلية للوحة المطبوعة فى إثراء األثاث والفرش -2
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 نفذت المشغوالت بتقنيات وأساليب متنوعة ساعدت فى إخراج المشغولة برؤية فنية وتعبيرية جديدة. -3

الرقمية التى ساعدت على تنمية الفكر االبتكاري وتوظيف تلك التقنيات لتتناسب مع توظيف التقنيات المتنوعة للطباعة  -4

 الجانب الوظيفى للمشغولة.
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