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 :ملخص البحث

والجنسية لكل من المجتمعات واألفراد. وهي ال  النوع، االجتماعية،تعد الموضة شكالً من أشكال االتصال وتحديد المرتبة 

تشمل المالبس فقط ولكن أيضا االكسسوارات والمجوهرات بل حتى قصات الشعر وجمال الجسم. والهوية الثقافية 

والحضارية ألمة من األمم هى القدر الثابت والجوهرى والمشترك من السمات والقسمات العامة التى تميز حضارة هذه 

يرها من الحضارات، والتى تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعاً تتميز به عن الشخصيات الوطنية األمة عن غ

والقومية األخرى.وحيث إن التصميم هو اختيار وترتيب كافة العناصر المستخدمة لضمان إخراجها بصورة جمالية بحيث 

المعاصرة له فهو العمل الخالق الذى يحقق غرضا يظهر الزى واضح المعالم في الخط والشكل واللون ومسايرا للفترة 

ُمعينا؛ لذلك يستهدف البحث دراسة السمات المميزة لتصميمات مهرجان األوسكار لمحاولة التعرف على كل ما هو جديد 

في عالم الموضة وخاصة تصميم األزياء بما فيه من اقتباسات جديدة سواء فى الخطوط, األلوان أو الخامات للوصول إلي 

موضة يتبعها اآلخرون وتصبح بالتالي تصميمات عصرية. من الممكن أن تناسب البعض وال تناسب البعض اآلخر ومن 

 .هنا جاءت فكرة البحث برصد بعض هذه التصميمات في المهرجان وتحويرها بهوية تناسب العادات والتقاليد المصرية

حث في تصنيف األنماط التي تم رصدها للمصممين العالميين في تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أهم نتائج الب

هذا المهرجان وتحليل التصميمات األكثر إثارة، ثم معالجتها بتصميمات للمرأة العصرية بهوية مصرية برؤية مصمم 

خر، والتملك عربي مطلع ومتمكن وجريء، قادر علي اتباع الموضة العالمية والتي ينتظرها العديد من النساء للشعور بالف

باإلضافة إلى التميزفي الملبس بتقنيات عالية الجودة تواكب الموضة العالمية وتعبرعن الهوية المصرية بروح تصميمات 

 .النساءمهرجان األوسكار العالمي والتي يشغف اتباعها العديد من 
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