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 ملخص البحث:

القومي. ولم يقتصر دورها  وتحسين الدخليعد اإلعالن السياحي من آهم اآلنشطة في تنمية السياحة المصرية ودعم االقتصاد 

 على ذلك بل لها دور فعاال في دعم ثقافة السائح ونشر التراث المصري. 

كما تعتبر السياحة آحد مظاهر العولمة وتمثل نوع من التبادل الثقافي الذي يمكن الشعوب من معرفة العمق التاريخي للتراث 

ية التي يعتمد عليها كعنصر آساسي للجذب والتحفيز السياحي مصر العديد من المقومات السياح اإلنساني. وتمتلكالفني 

تركته من كنوز  الحضارات وماسلسلة متعاقبة من  علىعالميا ومحليا حيث تزدهر برصيد هائل من التراث اآلصيل كشاهد 

 الفنون.فقد آنتجت لنا رصيدا غنيا من 

وقد تميزت الرموز البصرية  الفكري،ومحتواه  وقد تميز كل فن من فنون التراث المصري بخصائصه ورموزه البصرية

للتراث المصري بآنها منبعا من منابع اإللهام وذلك آلصالتها فهي نابعة من آعماق وجدان المجتمع وبذلك تعتبر مصدرا غنيا 

تنبع  إلستلهام المصمم من خالل تفعيل آطر جديدة في تصميم اإلعالن بإستحداث صياغات تصميمية ألفكار إعالنية جديدة

تفرد وتميز التراث المصري في اإلعالن  علىمن عمق التراث وتحمل قيم جمالية وفنية ونفعية في شكل معاصر للتآكيد 

 السياحي.

وقد نجد آن بإستحداث المصمم صياغات جديدة مستلهمة من التراث المصري تخلق آهدافا آخري لتصميم اإلعالن السياحي  

 فكار والمعاني وتأكيد الهوية المصرية. تتعلق بالتواصل الثقافي ونقل اآل

ولذلك يعتبر دور مصمم اإلعالن دورا فعاال في تنمية وتنشيط حركة السياحة حيث آن المصمم جزءا في ذاته من منظومة 

الموثرات فهو يآخذ من المحيط ويضيف إليه من خالل تصميماته التي يقدمها بإسلوبه المتميز بإختياره المصدر الملهم ثم 

درته على االستخالص وتحوير العناصر والنظم واستحداث البناء والصياغة بهدف تصميم فكرة إعالنية متفردة في إتجاه ق

 بعيدا عن التقليد والنمطية.

 الكلمات المفتاحية: 

 .اإلعالن السياحي –الصياغة  –التراث 

 Abstract: 
Tourism advertisement is one of the important activities that contribute in the development of 

the tourism industry in Egypt and the support of its economy, thus; the improvement of its 

national income. 
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Tourism has an effective role in boosting the culture and awareness of tourists about the heritage 

arts of Egypt; it is also a statement of the globalization concept. Therefore; tourism represents 

a type of culture exchange that enables people and countries recognize the historical roots of 

the human art heritage. 

Egypt has many touristic features that represent a main factor for tourism attraction and 

stimulation; both nationally and internationally. The enormous share of authentic Egyptian 

heritage is a stand witness for its continuous chain of civilizations; and their heritage treasures 

which produced a rich proportion of arts. 

Each Egyptian heritage art is distinguished by its features, visual symbols and intellectual 

content. 

The visual symbols of the Egyptian heritage is a distinguished source of inspiration due to their 

authenticity and honesty, as they have emerged from the society conscious, thus; they form a 

rich inspiration source for design, by activating new frameworks for the advertisement design 

though creating design formulations for new advertising ideas. 

Such advertising ideas arise from the roots of the Egyptian heritage; they provide aesthetic, 

artistic and beneficial values in a modern way that confirms the individuality and distinguish of 

the Egyptian heritage and its continuity derived from its authenticity. 

Creating new design formulations inspired by the Egyptian heritage may also lead to develop 

other objectives for the tourism advertisement design, these objectives are concerned with 

intellectual and cultural communication, ideas and meanings convey; and Egyptian identity 

confirmation. 

This is the reason that the role of the advertisement designer is considered an effective factor in 

the development and promotion of tourism in Egypt, as these designers form an integrated part 

of the tourist attraction system, by deriving design elements from their surroundings and 

adapting them in their designs to demonstrate their distinguished vision. 

The individuality of any designer starts by their inspiration source, followed by their ability to 

derive and adjust different design elements and systems, to create a structure and formulation 

with the sole purpose of designing an individualized advertising idea 

This interaction between the designer and all the elements that surround them leads to create a 

design system and an advertising idea away from imitation and modularity. 

 Keywords:  
Heritage, Formulation, Tourism advertisement . 

 المقدمة:

إن للسياحة أهميه ودور فعال فهي صناعه متكاملة تشكل جزء من فكر السياحة العالمية ، حيث يرتبط النشاط السياحي 

مباشرا بالتاريخ والحضارات ولذلك يجب علينا إمعان النظر في التراث مصر الذي تميز بالعديد من الحضارات  إرتباطا

التي حملت لنا الكثيرمن اإلبداعات الفنية وما تتميز به من محتوي فكري وفلسفي وجمالي وقد حقق لمختلف الفنون ومظاهرها 

الفكر اإلنساني وأبعاد الفنون المختلفة ولذلك فان تصميم اإلعالن السياحي الفنية مقومات من القوي واإلنتشار والتأثير من 

يحتاج الي الفكر اإلبداعي المعاصر الذي يشتمل علي تلك المفاهيم والقيم ويجعلها ملموسه ومحسوسة من قبل السائح كمتلقي 

مالية وفلسفيه ال يقتصر فقط على المظاهر باإلضافة الي تحقيق التوافق الحضاري ، كما أن ما يحمله التراث الفني من قيم ج

الشكلية بل يتضمن الرموز البصرية والفلسفية والثقافية النابعة من أبعاد زمانيه ومكانيه وحضارية موصولة بالتراث المصري 

 . 
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جزء ومن هنا نجد أن هناك أهمية لتوظيف هذه الرموز البصرية للتراث المصري في تصميم اإلعالن السياحي حيث يشكل 

من ذاكره الشعب ووجدانه وكذلك من الصورة الذهنية التي تتكون في ذاكره السائح كمتلقي وإتجاه المصمم لعمليه إستحداث 

صياغات من خالل اإلستلهام من موروث التراث الفني المصري هو عمليه متواصلة تتضمن تأكيد الهوية المصرية وتأصيل 

ني والتطور التكنولوجي والثقافي الفني المعاصر وهو السبيل للوصول الي محتوي اإلبداع من خالل الربط بين الموروث الف

 التصميم اإلعالني السياحي الذي يجمع بين األصالة والمعاصرة.

  البحث:مشكلة 

فالبد آن يكون  يعتمد مصمم اإلعالن علي مصادر متنوعة يستلهم منها آفكاره التصميمية لكي يصل للمكانة التي يتطلع لها .

ومن هنا يسعي البحث لإلجابة على مجددا لنشاطه الذهني وذلك بالبحث عن مصادر تجعله متفردا ومبدعا في إنتاجه 

   اآلتية:التساؤالت 

 أي مدي يمكن االستفادة من الرموز البصرية للتراث المصري كمصر الستلهام المصمم؟ إلى  -

 ن الرموز البصرية للتراث المصري وتوظيفها في تصميم اإلعالن السياحي؟ما إمكانية إستحداث صيغ تصميمية جديدة م -

 أهداف البحث: 

 إلى:يهدف البحث 

إعداد التراث المصري برموزه البصرية مصدرا لإللهام لمصمم اإلعالن كمصدر إستلهام وذلك إلستحداث صيغ   -

 .تصميمية جديدة وتوظيفها بما يخدم تصميم اإلعالن السياحي

  البحث:أهمية 

ترجع أهمية البحث إلى إعداد التراث المصري برموزه البصرية مصدرا لإللهام لمصمم اإلعالن كمصدر إستلهام وذلك      

 إلستحداث صيغ تصميمية جديدة وتوظيفها بما يخدم تصميم اإلعالن السياحي .

 فروض البحث:

 يفترض البحث أن

صيغ تصميمية جديدة مستلهمة من الرموز البصرية للتراث المصري  قد يساعد علي تنشييط السياحة في مصر  _ إستحداث

 وإستقطاب السياح عالميا  ومحليا.  

  البحث:منهج 

  البحث الوصفي والتجريبي لمناسبته لتحقيق أهداف البحث . منهج -

 البحث:محاور 

 اإلعالن السياحى( . –فلسفة الرموز فى التصميم  –الفلسفى والفكرى أوالً : اإلطار النظرى : )التراث ومحتواه 

 ثانياً : اإلطار التجريبى : "تصميم نماذج لملصقات سياحية مستلهمة من الفن المصرى القديم" .

 :البحثمصطلحات 

  :موعة من الفنون والقيم هو ترسانة المعرفة اإلنسانية التي يتسلح بها المجتمع ويتوارثها جيل بعد جيل لتنتج مج التراث

 البعض.تتميز بها المجتعات عن بعضها 

  :اإلسلوب الذي يتبعه المصمم إليجاد الهيكل البنائي األمثل للمفردات الشكلية داخل التصميم بإحكام  هو الصياغة

يحقق  العالقات من خالل تحريك العناصر في أنسب وضع مالئم لها حيث تستطيع أن تؤدي دورها داخل التصميم بما

 والتميز.الغرض ويتميز بالتفرد 
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هواإلعالن الخاص بجذب إنتباه السائح كمتلقي وتوجيه قناعاته إلقتناء خدمه معينه بهدف تنمية  السياحي:اإلعالن    -

 . ]487/ص 15[القطاع السياحي للدوله وذلك لما لإلعالن من أهمية كأحد أهم الوسائل الترويجية للسياحة 

 النظري:اإلطار  أوال:

 والفكري:التراث ومحتواه الفلسفي  .1

التراث هو مشاركه الماضي والحاضر حيث يمثل االنتقال عبر الزمن ويعد نتاج الحضارة في كافة األنشطة اإلنسانية من 

المخزون الحضاري واحد  علوم وفنون وفكر وادب فهو النهج الذي يتركه لنا األجداد لتستعين به األجيال الي المستقبل و هو

عناصر الثقافة التي تتناقلها األجيال من خالل تفاعل االنسان مع البيئة التي ترتبط بفكره وعقيده الجماعة واستخالص طريقه 

التعامل مع الصعبات التي واجهتهم. ونجد ان تراث االمه يشكل كيان واحدا متجانسا غالبا ينتمي ألكثر من حقبه تاريخه 

، ويرتبط الفن  ]178/ص 24[جتمعات التي لها ماضي موغل في القدم وما ذالت اثاره موجودة وقائمه وشاهده عليه وخاصه بالم

 بالتراث فمسيراتهم واحده 

 

 للتراث:المصمم والمحتوي الفني  1-1

ا الذي ال ان التراث المصري ليس بالماضي األصيل بل هو الرصيد اإلنساني المتراكم الذي يعتبر ثروة االمه ورصيده

ينضب فهو مصدر خصب لألبداع لما يتميز به من رصيد ضخم من المعرفة والفنون ومختلف الحضارات التي يستلهم منها 

، وتري الباحثة انه وحينما يقف المصمم امام هذا التراث العظيم يجد نفسه يتأمل تلك المنظومة   ]31/ص 7[عليها  المصمم ويبني

المتكاملة للتراث التي تحمل قيم فنيه وجمالية ومحتوي فكري وفلسفي ومكونات بنائيه ورموز بصريه تشكل منبعا للفكر 

حداث صيغ تصميميه معاصره. واالتجاه الستحداث ليس اإلبداعي للمصمم المعاصر ليستفيد منها ويجعلها نقطه ارتكاز الست

بالجديد بل صدي ومرجع في الفنون والحضارات السابقة ويعكس رغبه المصمم اإلعالنية في ان يكون له بصمته لتعبير 

دية عن ذاته ووعيه ورائيته كما يعبر عن نمط الحياة السريعة وذلك الرتباط اإلعالن ارتباطا وثيقا للمتغيرات االقتصا

  والثقافية.واالجتماعية والسياسية 

وهكذا يتضح لنا ان التراث ليس مجرد الماضي بل هو الحاضر والستقبل حيث يمثل التراث الفني حياتنا وينتقل الي مستقبلنا 

 . ]1/ص 7[ فهو سمه االبداع للمصمم اإلعالني المعاصر

 

 االستلهام:تصميم اإلعالن السياحي وفلسفه  1-2

هام بانه العمليات العقلية التي تحدث بشكل مفاجأ للمصمم اإلعالني ويتم من خاللها تنظيم العناصر المشتتة يعرف االستل

 . ]90/ص 6[والمستوحاة في سياق جديد له معني 

ويمكن تعريف عمليه االستلهام في تصميم اإلعالن السياحي بانها نتاج مجموعه من المتغيرات التي ترتبط بالمصمم اإلعالني  

من اتجاه والتراث المصري ورموزه البصرية من جها اخري والتي تمنح المصمم القدرة علي ابداع العالقة والربط الغير 

وز البصرية للطراز المصري بما يحقق رؤيه جديده في تصميم اإلعالن تقليدي الستحداث أفكار مستلهمه من الرم

 .  ]38/ص 20[السياحي 

وتري الباحثة ان اتجاه المصمم في االستلهام من التراث في تصميم اإلعالن السياحي يحتم عليها ان يقوم بتوظيف قدراته  

ة في التراث من خالل استثمار جديد في ثقافته اإلبداعية والتخيلية في استحداث صيغ تصميميه جديده للرموز البصري

البصرية للوصول ألبعاد جديده مختلفة تساعد في اثاره انتباه السائح ليتفاعل مع محتوي ومضمون اإلعالن وتحفيز الطاقة 

ثقافيا وفنيا الفكرية والثقافية الوجدانية حتي يستطيع ترجمه المثيرات البصرية المختلفة والتي تتميز باألصالة وتحمل زحما 

 وشعبيا.وتاريخا 
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 التصميم:فلسفة الرموز في  -2

اهم اشكال البصرية المرئية فهو لغة المصمم في التعبير عن أفكاره وعقائده واحساسه وانفعاله ورؤيته  أحديعد الرمز 

 وفلسفته وقد يكون الرمز واقعا او مغايرا للواقع الذي نعيشه. 

 من ]17/ص 13[ خيال المصمم المبدع ينتج عن فلسفته ورؤيته البصرية لما بداخله من أفكار وانفعاالت وأحالم فالرمز هونتاج

عصر ألخر يختلف الرمز ومضمونه تبعا للثقافة السائدة في ذاك الوقت ونجد ان لكل حضارة من التراث المصري رموزها 

فكر وعقيده المجتمع حيث يضيف ألشياء المادية معني ليصبح رمزا المختلفة فبذلك فالرمز البد ان يكون معبرا عن ثقافه و

 لفن والثقافات عبر مرور الحضاراتوهكذا يصبح للرمز دور جوهري في التعبير عن الفلسفة والفكر وا

 

  الرمزية:الدالالت  2-1

قد احتلت الرموز حيذا كبيرا من اهتمام الفالسفة والفنانين والمفكرين بإدراكهم دورها الحيوي في صناعة االنسان وابداعاته 

الفنية والفكرية فالرموز هي صوره تناظريه تربط بين وحدات مجرده واخري محسوسة وتنوب فيها الثانية عن االولي وتحل 

رد الي المحسوس ال يتحقق اال من خالل الرمز فالرمز هو ما يحل محل شيء اخر محلها وهكذا نجد ان العبور من المج

بسبب عالقة او تداعي او صفه او اتفاق غير متعمد خاصة العالقة المرئية لشيء غير مرئي وهذا الفعل يمنح األشياء 

ت انسانيه وهكذا نجد ان الرموز تخرجها من دائرة الوظيفة واالستخدام الي ما يشكل عمقا دالليا يحولها الي رموز لحاال

البصرية تعبر عن ميل المصمم الي تحويل الواقع الي كيانات مجسده من خالل أشياء محسوسة  وما ان يصبح الرمزذو 

 .  ]144ص/16[معني حتى يصبح جزء من ثقافه المجتمع

  يتحول العالم الي عرف الرمز بانه تمثيل شيء او معني او فكره بوجود محسوس وخالل الفن الرمز:تعريف 

 وفلسفته.رموز بعد ان يعيد المصمم صياغة الواقع فيجسده رمزا في التصميم وفقا لرؤيته وفكره 

 

 الرموز البصرية كأداة اتصال في الحضارة المصرية القديمة 2-2

إن الحضارة الفرعونية هي ام الحضارات واعظمها في العالم والفن المصري القديم هو نتاج تلك الحضارة وقد ارتبط 

ارتباطا قويا بشتا مجاالت حياة المصرين وافكارهم ولهذا سعي الفنان المصري القديم للتعبير عن حياة المصرين ومعتقداتهم 

ميز بالرمزية، ويعتبر القدماء المصرين اكثر شعوب العالم تفوقا في توظيف والهتهم في شكل رمزي حيث ابدع لنا فنا يت

الرموز ألداء ما تعبر عنه وخير دليل علي ذلك الكتابة الهيروغليفية فهى مثال للرمزية في حياة المصري القديم وقد استمدت 

طيع ان نغفل عن الرموز الدينية في حيات حروفها من عناصر البيئة المختلفة وتميز الكثير منها بالغموض والسرية وال نست

، ومما الشك فيه ان الرموز البصرية تكتسب معانيها من   ]371/ص 26[القدماء المصرين فقد بالغت مبلغا من العمق والقوة 

الوقت  خالل عمليه االتصال بين االفراد وتمتلك الرموز معانيها وقيمتها من القوانين واألعراف والتقاليد بمرور الزمن ومع

تمر الثقافات والحضارات بعوامل مختلفة ومتغيره تؤثر فيها فتتأثر الصور الرمزية للبيئة وتغير اهتمامات افراد المجتمع 

وتقاليدهم وعاداتهم ولذلك ان لم تكن الحضارات ذات طابع قوي مميز ومتفرد وتمتلك القدرة علي مواكبه التغيرات فسوف 

،  ونظرا ألهمية الرموز الفرعونية وثرائها الفني المتميز عالميا فقد اتجها المصمم اإلعالني  ]146/ص 1[يتم رفضها واندثارها

 الستلهام منها واالستفادة في استحداث صيغ جديده وتوظفها في بناء تصميم اعالن سياحي برؤيه جديده .

 

  العقائدية:صياغة الرموز التصميمية في الفن المصري القديم والمضامين  2-2-1

قد اقام الفنان المصري القديم حوارا قائما علي التامل والمالحظه لمتغيرات الطبيعه من حوله ومكوناته ومن نتاج هذا  

الحوار ابتكاره للرموز كاحد اشكال التعبير عنها يجول بخياله وعقله وقناعتة بان هذا الرمز بدالالته يعبر عن معتقد ديني 

جموعه من الرموز كوسيله التصال وطريقه للتعبير عن ذاته وفلسفته واحتكاكه بكل ما فقد سجل كل أفكاره ومعتقداته في م
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حوله في الطبيعه وكان الفنان المصري القديم يمتلك مواجهة الحقيقه مباشرة بقدرته علي تصميم صياغات ترميزيه للحقائق 

شكلت الوعي اإلنساني في الحضارة  فهناك رمز للحياه واألرض والروح وهكذا اضفي علي الرموز وظيفه اساسيه حيث

المصرية القديمة وتميزت رموزه باألصالة والتفرد حيث ابدع المصري القديم في صياغته وانتج تنظيم ال نهائي من 

(  فقد شكل كل رمز لدي الفنان المصري القديم قوي غامضه تجسيدا لقوي الكون وهو 1الصياغات التصميمية )شكل رقم 

 .  ]176ص/17[اليدلوجية الموجودة في الحضارة المصرية القديمة والتي ظلت متفردة رد فعل للمضامين ا

 
  ] 43[( : يوضح تعدد الصيغ الترميزية للفنان المصري القديم للتعبير عن عقائده وافكاره 1رقم ) شكل

 

 القديم:بعض السمات الرمزية المميزة لفن المصري  2-2

 والظل.كان الفن المصري القديم يعتمد على فكره الخطوط والبعد عن المنظور  -١

عبر عن األحوال المجتمعية التي كان يعيش فيها وعاداته وتقاليده اعتبر الفن برموزه هو السجل التاريخي للعادات  -٢

 الدينية.والتقوس 

قوي ظهر ذلك على مالمحها مع االحتفاظ بالبساطة جاءت شخصيات الفن القديم تتميز بالجد والوقار والعظمة وال -٣

 والوضوح.

 اللوني.اعتمد الفنان المصري القديم على استخدام األلوان الصريحة والمحددة بعيدا عن التدرج  -٤

اعتمد على الرموز في فنه مثل الصقر والجعران والثعابين والقط والكلب لتعبير عن الخير والشر والقوي والحكمة  -٥

  والبعث.والحياة 

 

 القديم:مدلول الرموز البصرية في الفن المصري  2-2-3

وأصبحت موصولة بمضامين ذات تميز الفن المصري القديم بالعديد من الرموز التي صاغها الفنان بفلسفته وفكره ورؤيته  

ابعاد فلسفي استمدها من البيئة المحيطة حيث كان المصري القديم شغوف بتأمل الطبيعة من حوله وما بها من عناصر 

مرتبطة بحياته اليومية وقد قامت الباحثة باختيار مجموعه من الرموز البصرية للعناصر الحيوانية وتوظيفها في تصميم 

 الجانب التطبيقي  اإلعالن السياحي في

: ويطلق عليه الفراعنة عالمه العنخ وهو رمز مصري للحياة األبدية وجاء شكله علي هيئه صليب ضلعه  مفتاح الحياه  -

العلوي يتخذ شكل عروه لوزيه مثبته علي جسم راسي قائم وقد ظهر مفتاح الحياه علي جدران المتاحف حيث كان يمثل دائما 

  )أ -٢ (ع القدماء مرائه معدنيه تأخذ شكله من الذهب والنحاس مزخرفه ومزينه شكل رقمفكره البعث بعد الموت وصن

ووضعوها علي القبور حيث كان رمز للبعث والخلود ونال دالالت كثيره عند قدماء المصرين حيث رمز أيضا للحياة 

ب(  ويري بعض  -٢( ايدي السلطة شكل رقموالوالدة وقد حمله الملوك وااللهة في أيديهم كرمز للقوه والحياه المقدسة في 

الباحثين للرموز المصرية القديمة ان هناك ثالث دالالت له أوال الرائس البيضوي يرمز لمنطقه الدلتا ثانيا العمود الرئيسي 

 . ]376/ص 26[يرمز لنهر النيل ثالثا الخط االفقي الفاصل يمثل شرق وغرب البالد 
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  ] 42[ب( : مقتاح الحياة في يد اإللهه -٢(رقم شكل  ] 42[ الحياة أ( : مقتاح -٢(رقم  شكل

 

اعجب القدماء المصرين بالصقر وذلك لتميزه بالقوي والسرعة  و يمتلك عينان براقتان ونظر حاد  الصقر )حورس( :_ 

وفي كثيرا من األحيان صور علي ،  ]5ص/21[ثاقب له القدرة علي التحليق لمسافات بعيده ويتمتع بهيبه اآللهة فهو اله السماء

( وكان له دورا كبير في الصراع مع الشر وكانت عينه اليمني ٣(رقم  هيئه رجل براس صقر متوج بقرص الشمس شكل

هي الشمس واليسرى هي القمر  وعرف بالقاب اخري مثل سيد السماء والمعبود العظيم واعتبره المصرين رب كل اآللهة 

 . ]80/ص 11[لفرعون ووارث العرش فهو ابن اوزوريس وحامي ا

      

  ] 36،38،37[( : لإلله حورس وهو يحمل قرص الشمس وحورس علي  هيئه رجل براس صقر ٣(رقم  شكل

 

وهو رمز او تميمة لها خصائص نميزه عند المصرين فهي تستخدم للحماية من الروح الشريرة والمرض  حورس:_ عين 

وتحمي من الحسد والحيوانات الضارة وتعد رمزا شمسيا ويعتبرها المصرين القوي الملكية المستمدة من االله حورس فهي 

تعويذه في يد أصحاب القوي  واعتبرها المصرينيه رمز الرعاية اإللهية في الكون قد استخدمت عين حورس كتعويذه سحر

 10/ص 29[( ٤(رقم  والنفوذ شكل

  

  ] 35، 34[( عين حورس تستخدم للحماية من الروح الشريرة والمرض وتحمي من الحسد٤(رقم  شكل

 

شكل حشره ضخمه سوداء )خنفساء( واعتبرها المصرين تميمة واقيه من الشرور واعتقدوا ان هذه  وهو علي الجعران:  -

الحشرة من الذكور فقط ال يوجد منها اناث وانها تجدد نفسها بنفسها في وكان المصري القديم يعبد رع في النهار وقرص 

 . ]8/ص 10[( ٥(رقم  الشمس وبالليل بالجعران شكل
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 . ] 33[( : الجعرانة وإعتبرها المصرين تميمة واقيه من الشرور ٥(رقم  شكل

 

يعتبر حيوانا مقدسا للغاية عند المصري القديم حيث كان يمثل اهميه كبيره في حياته فرافقه في مطارده  )باستت(:_ القط 

 مركز عبادتها شكل بسطة(وصيد الفئران التي تفسد له المحاصيل ولذا تم تحريم معامله القطط بشكل سيئ وكانت مدينا )تل 

باستت إبنة معبوده الشمس راع وجاء شكلها في الرسومات علي  أ (   وأعتبرت القطه هي الحيوان المقدس لإلله-٦(رقم 

 . ]7/ص 22[ب(   -٦(رقم  هيئه إمرأة لها راس قط لذلك اعتبرت رمزا للحنان واألمومة ومظهرها يوحي بالغموض شكل

  
أ ( : يوضح القط باستت حيوانا مقدسا للغاية عند -٦(رقم  شكل

  ] 40[المصري القديم 

ب( : القط باستت علي هيئه إمرأة لها راس قط  -٦(رقم  شكل

  ] 39[ واعتبرت رمزا للحنان واألمومة
 

يعتبر من اكثر الحيوانات تقديسا حيث أن تحوت إله الكتابة فهو الذي إخترع العلوم التي عرفها  :(_ ابو منجل )تحوت

( وهذا الطائر كان تواجده في مصر مرتبط بالفيضان ٧(رقم  منجل شكلاإلنسان وجاء علي شكل إنسان برأس طائر أبو 

حيث كان يستخدم منقاره إلصطياد الديدان من الطمي وفي الفلسفة القديمة أعتبر اإلله تحوت إله الحكمة لتسجيل القوانين 

 . ]661/ص 27[والسنين والتقويم واألحداث التاريخية كما أنه يسجل أعمال المتوفي ويقدمها إلي إالله أوزريس

      
  ] 41[ ( : يوضح اإلله تحوت وجاء علي شكل إنسان برأس طائر أبو منجل وهو إله الحكمة٧(رقم  شكل

 المصري:الفن الشعبي  2-3

إن التراث الشعبي يعتبر محورا هاما من محاور االستلهام لمصمم اإلعالن خاصة في تصميم اإلعالن السياحي حيث ان 

الفن الشعبي عنصر أساسي للبناء الثقافي اإلنساني فهو يعكس تاريخ االمه وعاداتها وتقاليدها وتقوسها فهو محصله منتقاه 

زمان والعصور وهكذا نجد ان الفن الشعبي هو انعكاس لحياة االنسان وتفاعله مع لكل الفنون التي مرت بها البالد علي مر ال
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مجتمعه واستلهام المصمم من عناصر الفن الشعبي هو محاوله للكشف عن القدرات اإلبداعية لهذا الشعب العظيم وافكاره 

 . ]190/ص 9[وعاداته وتقاليده وموروثاته فهو يعبر عن الترابط الوجداني بين افراد المجتمع 

هو ذلك اإلنتاج الفني شكليا وتعبيرا الذي يميز جماعه من المجتمع نابعا من وجدانها وذاتها وتقاليدها  الشعبي:تعريف الفن 

 . ]129/ص 4[الموروثه

 

 الشعبي:الرموز في الفن  2-3-1

للرمز ان يكون محمال بقيم ثقافيه هي الوحدة الفنية التي يتم اختيارها من البيئة وتكون ذات طابع فريد ومتميز والبد 

واجتماعيه تعبر عن احاسيس ومشاعر الفنان و أفكاره وعقائده وطقوسه فالرمز هو انعكاس وملخص لألبعاد التاريخية التي 

، والرمز قد يكون خط او مجموعه من الخطوط واالشكال من الطبيعة او اشكال الهندسية  ]4/ص 5[يحملها االبداع الشعبي

وقد اتفق عليها كل من الفنان والمجتمع الرتباطه بموقف معين اثر فيه وال بد للشكل لكي يرتقي الي مكانه الرمز المجردة 

ان يحمل قيمه فكريه وثقافيه والمجتمع هو الذي يحدد قيمه الرمز ويضفي علي األشياء المادية معني وقيمة فيصبح رمزا ، 

وقدرته علي اختزال صيغه دالليه لها شكلها المجرد ووظيفتها المحدد فهو والرمز في الفن الشعبي يحمل مقومات المجتمع 

 .  ]14/ص 8[اإلشارة الصادقة التي توضح تاريخ الفن الشعبي ومعانيه

 

 الشعبي:الدالله الرمزيه للفن  2-3-2

ويحمل الفن الشعبي في جميع اشكاله  ان الفن الشعبي زاخر بالرموز ومرتبط بالحضارات علي مر التاريخ واالسطوره

اصاله ابداعيه فنجد ان الرموز في معناها العام تعني استخدام االشياء وال تعني ذاتها وانما لدالتها ومعنيها التي تشير اليها 

ستغل بشكل موجز واذا نظرنا لصياغه الرمزيه فهي كيان خاص له دالله في باطنه واخري في ظاهره وهكذا نجد ان الفنان ي

تلك الخصائص والدالالت لتعبير عن أفكاره ورؤيته بشكال متفرد من خالل ما يقوم به من معالجات جرافيكيه للعناصر ما 

 .  ]121/ص 16 [بين اختزال وتجريد وبناء وتكرار وحذف حيث تكون في النهايه صياغه ترميزيه جديده خاصه بالفنان ذاته

 

 بي:الشعالعناصر الرمزيه في الفن  2-3-3

وقد تميزت بالبساطه والحيويه واستخدمها الفنان الشعبي لسهولتها وتمثيلها للدالالت الرمزيه وقد  الهندسيه:_ الرموز 

استوحاها من البيئه الطبيعيه حوله ومنها شكل المربع حيث يوحي بالتوازن القدسيه وأيضا شكل الدائره يوحي بالقدسيه 

مر اما الخطوط المتوازيه والمتعرجة فهى ترمز للماء المتدفق وقد رسمت بكثره علي واالبديه فهي ذات الصله بالشمس والق

 وشكل مثلث له مدلول مقدس أيضا حيث كان يقال انه علي هيئه حجاب الذي يمنع الحسد. ،]203/ص 2[القلل

أجزاء من جسم االنسان )الكف والعين والعروسة  وقد استلهم الفنان من البيئة المحيطة به حيث إستخدم الرمز:_ اشكال 

بمعتقدات شخصيه حيث وجدت على أبواب المنازل وقد علقت على صدور األطفال كتمائم وتعويذ  والتي إرتبطتو......( 

 ومنها

حيث يتميز بالتعبير عن الكف والبعد عن الحسد وشر الحاسدين والحاقدين ويعرف باسم )خمسه وخميسه(  الكف: رمز  -

 . ]20ص/2[والرقم خمسه معروف بلغه الكتابة السحرية انه ضد الحسد والعين

اللون األزرق وقد تم دمجها مع عالمة الكف حيث توضع العين  وهو يستخدم للوقاية من الحسد مع إكتسابها العين: رمز  -

 (٨ (رقم  الساحرة بداخلها لمنع الحسد واألذى شكل
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  ]41[( : يوضح رمز العين وإستخدمها الفنان الشعبي ودمجها مع رمز الكف للوقاية من  الحسد٨ (رقم  شكل
 

وفلسفه العروسة في الفن الشعبي تعني الحياة فهي قوي الحياة في ريعان الصبي ورمز االنجاب فهي  رمز العروسة -

 رمز لمناسبات كثيره فمنها عروسه المولد النبوي الشريف وهي ترتبط بمناسبه دينيه عظيمه تتميز بزينتها وألوانها شكل

 . ]207/ص 2[( ترمز للحياة وزهوتها ٩ رقم(

الدقيقة  االهتمام بالتفاصيلوقد استلهمها الفنان الشعبي من بيئته المحيطة به واتسمت بالسطحية وعدم  النباتية:الرموز   -

 (.الجرير...-الزعف-النخيل)النباتات ( ومن اهم ١٠ رقم(شكل 

       
 ]31[في الفن الشعبي ( : يوضح الرموز النباتبة١٠ (رقم  شكل  ] 31[( عروسه المولد النبوي الشريف٩ رقم( شكل

 

هناك مجموعه من الرموز الحيوانية استخدمها الفنان الشعبي ومنها األسد رمز القوي والبسالة واألفعى  الحيوانية:الرموز   -

رمز لشيطان والشر والسمكة رمز للخير والرزق ومقاومة العين الشريرة والسلحفاة رمزا للكسل والبطيء والتمساح أستخدم 

 ( .١١ رقم( للخصوبة شكلكتعويذه تقي من الشرور كما انه رمزا 

 
  ] 31[( بعض الرموز الحيوانية في الفن الشعبي١١ (رقم  شكل

 

 رموز السير الشعبية وتنوعت موضوعاتها وشخصياتها مثل قصص عنترة ابن شداد وبني هالل والزير سالم وغيرها   -

    وعقائده.الرموز اللونية إستخدم الفنان الشعبي ألوان لتحمل دالالت وتفسيرات لتعبر عن فكره   -

 والخير.األبيض رمزالسالم والطهارة  اللون -

 األسود رمز الشر والموت  اللون  -

  القرءان.األخضر رمز الخير وااليمان والعطاء فهو لون النباتات والحقول ولون الجنة في  اللون  -
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 األزرق وهو لون الحزن )النيل الزرقاء(. اللون  -

 لصحراء.األصفر يرمز للغيرة والخبث )ضحكته صفرا( والمرض )وجهه اصفر( وأيضا يرمز  اللون -

 بكثره.الفيروزي رمز ماء النيل العظيم ومقاوم للحسد والعين الشريرة واستخدمه الفنان الشعبي  واللون  -

 23[انه رمز لجهنم والنار األحمر رمز الحب والفرح والخطر واستخدمه في تلوين القلوب والسهم دليل الحب كما اللون  -

 . ]96-94ص/

   الشعبي:سمات وخصائص الفن  2-3-4

 ومنها:يتميز الفن الشعبي بعدت تميزات يتفرد بها عن غيره 

 الفني._ الرمزية الشكلية حيث السيادة تكون للرمز داخل التصميم 

 ادراكها._ وضوح الرموز والعناصر وسهوله 

 مسطحه._ عدم التقيد بقواعد المنظور فالرموز 

 اجزائه.أسلوب التماثل والتكرار بين  على_ االعتماد 

 الرمزيه._ التعبير ببساطه وتلقائيه وعفويه حيث الميل الي التجريد بالترجمه مباشره للدالله 

 الحياة.المجتمع وفلسفته في  _ عدم النزع الي التجديد والحفاظ على ما توارثته األجيال فهو مرائه تعكس حقيقة

 قوي._ تحريف النسب والمقاييس والمبالغة في ابراز العنصر الرئيسي باستخدام حجم كبير او لون 

 الواضحة._ البعد عن التدريج حيث ال يوجد منظور واإلعتماد على األلوان الصريحة 

 . ]1096/ص 3[الخطوط المستقيمة والمتعرجة  _ اإلعتماد علي األشكال الهندسية من خالل أستخدام

 السياحي:اإلعالن  -3

االقتصادية ولها دور فعال ثقافيا كما أنها مؤثرة في دعم ثقافة السائحين  جوهر للتنميه الحالي هيإن السياحة في عصرنا 

ونشر ثقافة مجتمعنا كما ترجع أهمية السياحة لتأثيرها الكبير في تحقيق التفاهم والتقارب والتالحم بين الشعوب المختلفة كما 

فالسياحة هي  الشعوب.وتراث وأصالة لها فاعلية في دعم الوحدة اإلنسانية بين مختلف الحضارات وإحترام حضارات 

ثالث صناعات التكنولوجيا والمعلومات واإلتصال  ستقوده التي العالم في المرحلة القادمة متكاملة إلقتصادصناعة 

  . ]708/ص 19[ والسياحة

 السياحي:يعرف اإلعالن 

الوجدان والعاطفة والمدركات الحسية للسائحين وتوجيه سلوكهم  علىتؤثر  الشخصية التيوتري الباحثة يأنه هو تلك الجهود  

 إلتخاذ قرار السفر لبلد معين وفق برنامج أو خدمة سياحية تبرز المؤثرات الخاصة التي تدفع السائح إلتخاذ قرار السفر.

 

 السياحي:دور اإلعالن في دعم وتطوير النشاط  3-1

ي حيث تنوعت منه الخدمات والمنتجات والحاجات اإلنسانية واألفكار التنافسية لإلعالن أهمية بالغة األثر في عصرنا الحال

 أهمها:لعدة أسباب من كبري في مجال السياحة  اإلعالن أهمية واألفكار واتخذوتبادل الثقافات 

 العام.الرأي  علىالتطور الكبير في وسائل اإلتصال والتكنولوجيا والتأثير   -

أساس في ميزانيات الدول مثل باقي الصناعات التي تتنوع أساليبها وتطبيقاتها ولذلك تحتاج السياحة صناعة متكاملة فهي 

نستطيع اللحاق بركب التطور  حتىمسؤلي الدعاية واإلعالن بوزارة السياحة بالدولة  وذكاء منلمجهود وسرعة بديهة 

 العالمي في مجال السياحة.
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والتأثير  والتاريخية. للشعوبالهوية المصرية من خالل دعم السياحة الثقافية  على في الحفاظالتأثير الفعال لإلعالن   -

 الثقافية.يقلص اإلعالن السياحي الثقافي للمسافات  والحضارات حيثثقافة السياح من خالل تبادل الثقافات  على

حتياجات اإلنسانية األساسية اإل السياحي منالسياحي ومميزاته وجعل الفكر  بلورة الفكراإلعالن حيث يقوم  ويأتي دور  -

 كنبض للجياة 

واألسعار  الخدمة والمزايالتوضيح جودة  دورا فعاالفي ظل ارتفاع حجم المنافسة العالمية لجذب السياح يؤدي اإلعالن   -

 .ومتفردة.من خالل تصميم رسالة إعالنية متميزة 

السياحي مرآة عاكسة لعادات وتقاليد المجتمع كما تحمل محفزات الشعورية لجذب وتحفيز  اإلعالنية لإلعالنتعتبر الرسالة 

 . ]43/ص 12[السائح 

 

 الثقافية:السياحة  3-2

هي كافة الموجودات واإلنجازات الحضارية التي تركها وبناها لنا األجداد بأشكالها المتنوعة وقد عرفت السياحة الثقافية 

بأنها جذب السياح لمظاهر الحياة للشعوب وبذلك فهي تسعي لتلبية رغبات األفراد المعرفية وحب اإلطالع ونقل المعارف 

 بمستوي تجاربتسعي لإلرتقاء  األثرية فهيالحضارات الفنية والمعالم  على رفوالتأمل والتعوالخبرات بين المجتمعات 

مصر كثير من الحضارات العريقة فمصر تمتلك ثلث  علىاإلنسان وتقديره لذاته. ومن أهم أنواعها السياحة األثرية وقد مر 

 . ]140-139ص/18[ألصيلة علي مر التاريخ تطور الحضارات وفنونها ا علىبالدنا تعتبر متحفا فنيا وشاهدا  العالم فأرضأثار 

 اإلعالن السياحي الثقافي تأثير 3-2-1

إن تصميم  إعالن  سياحي ثقافي قائم علي العناصر المستلهمه  من التراث المصري األصيل يعمل علي تعميق  اإلنتماء 

الحضارية كما أنه يدعم الحوار  الوطني وعرض المنجزات الحضارية لمصر كمايعمق مفاهيم الهوية المصرية  واإلستدامة

الحضاري بين مختلف الشعوب ويساعد علي تنمية  اإلبداع المستلهم من الرموز البصرية للتراث  كما يفتح اآلفاق لإلبتكار 

من خالل أستحداث صيغ جديدة وتوظيفها وتوطيد المعلومات الخاصة بتاريخنا وهويتنا المصرية من خالل الرسالة اإلعالنية 

يساهم في الحفاظ علي المالمح الخاصة بثقافة مجتمعنا ، كما أن لإلعالن السياحي الثقافي  دورا في رسم صورة  وبذلك

 . ]196/ص 28 [ذهنية إيجابية عن مصر .

 أهمها:اإلعالن السياحي الثقافي بأنه يحمل العديد من القيم ومن  ويتسم 

مؤثرة في التاريخ تؤكد علي النواحي التاريخية  وشخصياتتاريخية عناصر  علىقيم تاريخية: حيث يحتوي اإلعالن   -

 الشعبي. وهويتها وإبدعهالمصر 

 دينية. ومعتقدات وعقائديرتبط التصميم اإلعالني برموز الحضارات المختلفة علي مر العصور  دينية: حيث قيم  -

يتميز التصميم بالتعبير عن الهوية الحضارية المصرية حيث يحمل معاني للمفاهيم والعادات والتقاليد  وثائقية: خيث قيم -

 المجتمعية.والطقوس 

 الشخصية المصريةيعتبر التصميم اإلعالني حلقة وصل بين الماضي والحاضر ويؤكد علي مالمح  التواصل: خيث قيم  -

 .ن والحضاراتلفنو إختالف اوفكراألصيلةعلي مر العصور ومع 

 عناصر من نتاج عقول وفكر أجدادنا وما يتميز به من عراقة وأصالة وتأكيد الهوية. علىيعتمد التصميم  ذاتية: حيثقيم  -

وأن يحمل تصميم اإلعالن السياحي علي قيمة جمالية نفعية تعبر عن رؤية وفكر المصمم وقدرته علي  جمالية: البدقيم  -

 . ]31-30/ص 14[صيغ تصميمية جديدة بعيدة عن النمطيه والتقليد  إستجداث
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 السياحي:بعض اإلعتبارات التي يجب علي مصمم اإلعالن إتباعها لنجاح تصميم اإلعالن  3-3

اإلعالنية  إستخدام الصور والرسوم بما يحقق جذب اإلنتباه ويخلق حافزا لدي السائح لتلقي المعلومات ومتابعة الزسالة-1

فالصورة لها تأثير كبير كدعامة أساسية وبرهانا قويا بما يحقق الرسالة المرجوة لذلك يجب إختيارها بعناية بيحيث تكون 

 ذات صياغة جديدة ومتفردة ومتميزة.

سالة الر الهدف منيوظيفها بما يخدم التصميم ويحقق  حتىلأللوان بوعي كامل بتأثيرها سيكولوجيا  إستخدام المصمم-2

اإلعالنية المستهدفة وخاصة اإلعالن السياحي المستلهم من التراث فإستخدام األلوان هنا يرتبط برمزية األلوان النابعة من 

نفسية علي السائحين  عاطفي وراحةكما يؤدي إستخدام األلوان إلي إحداث تأقير  السابقة،الموروث التاريحي والحضارات 

 السائحين.ة كما تساعد في عملية اإلستدعاءوالتذكر وزيادة جذب اإلنتباه عند وخلق جو مالئم للفكرة اإلعالني

 علىالرسالة اإلعالنية والمعلومات التي تقدمها ويتوقف ذلك  علىالرسالة اإلعالنية وجاذبيتها يجب علي المصمم التركيز -3

جذب االنتباة واإلقناع   بما يسهل إتخاذ  على المرجوة ويعملالتنسيق بين العناصر التصميمية وبعضها بما يحقق الرسالة 

 . ]276-273/ص 25[القرار للسائح 

مر العصور حيث يتجه المصمم لألسلوب الرمزي   وتوظيفها  علىاإلستلهام من الرموز المصرية للحضارات المختلفة -4

 حيث المعاني واألبعاد الضمنية وتحفيز الوعي لدي المتلقي.  

مصمم اإلعالن السياحي أن تظهر مصر في أبهي صورة لها وأن تكون الصيغ المستلهمة من  وتري الباحثة انه يجب علي

  العالم. بين بلدانبشكل متميز ومتفرد  وأصالة تراثناوحضارتناالتراث ذات تأثير وفاعلية وأن تعبر عن عمق 

 

  التجريبية:الدراسة  ثانياً:

عناصر التراث  ومستلهمة منصيغ تصميمية مستحدثة  السياحي بإستخدام تصميمية لإلعالنقامت الباحثة بعمل مقترحات 

المصري كمصدر  وعناصرالفن الشعبيالمصري وقد إختارت الباحثة الدالالت البصرية لعناصر الفن المصري القديم 

نمية السياحة لإلستلهام إستحداث صيغ جديدة في تصميم إعالن سياحي في شكل معاصر في محاولة لدعم الهوية المصرية وت

 حضارتنا.وتحفيز السياح لزيارة مصر وإستدامة 

 

  األول:النموذج  

 القديم:تصميم ملصقات سياحية بإستخدام صيغات جديدة مستلهمة من الرموز البصرية للفن المصري 

قامت الباحثة بعمل تصميمات متنوعة لمجموعة من الملصقات السياحية المستلهمة من الرموز البصرية في الفن المصري 

 )اإللهالقديم وقد تم إختيار رموز برة ذات قيمة جمالية وتحمل معاني ولها قدسيتها ودالالتها لدي المصري القديم وهي 

اإلله تحوت( وذلك في محاولة للخروخ بتصميم  –الجعرانة  –تت القطة باس  -عالمة العنخ  –عين حورس  -حورس

الفكر الفلسفي للفن الصري القديم حيث  علىوجاء تصميم الملصق السياحي معتمدا  التقليدي.اإلعالن السياحي من الشكل 

وتدرج األلوان  غلب عليه طابع التسطيح واأللوان الصريحة فجاءت ارموز البصرية الميتخدمة مسطحة بعيدة عن التجسيم

 حتىووذلك كمحفز بصري للسائح بإكساب التصميم خصائس الفن المصري القديم كما إستحدمت الباحثة اللغة اإلنجليزية 

يسهل علي السائح األجنبي فهم ارسالة اإلعالنية وفك شفراتها وتحقيقا لجذب إنتباه السائح وإثارة اإلهتمام ومن ثم تنشيط 

  القومي.ادة الدخل حركة السياحة في مصر وزي
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 تصميم ملصقات سياحية بإستخدام صيغات جديدة مستلهمة من الرموز البصرية للفن المصري القديم( : 1نموذج )

 

  الثاني:النموذج  

 الشعبي:تصميم ملصقات سياحية بإستخدام صيغات جديدة مستلهمة من الرموز البصرية للفن 

بإختيار مجموعة من الرموز البصرية التي تميزبها الفن الشعبي الصري وتحمل قيما جمالية ونفعية وقد قامت الباحثة  

وترتبط بمعاني دالالت لدي المصريين وذلك في محاولة لعمل تصميمات لإلعالن السياحي بشكل يجمع بين األصالة 

لفن الشعبي حيث الخطوط المتعرجة وقد جاءت التصميمات معتمدة علي عناصر وخصائص ا جديد.والمعاصرة في شكل 

والمثلثات والدواير والعين والكف والقلل المزخرفة بالنقوش وعروسة المولد النبوي وتم إختيار شعار للملصقات 

أي ثقافتنا المحلية الشعبية التي تحمل من المميزات والخصائص ما يجعلها متفردة   (our urban culture)السياحية

فالقن الشعبي بصمة فريدة له رؤية وأهداف خاصة فهو  Brandingالفنون والثقافات فهي تمثل  ومتميزه عن عيرها من

مرأة المجتمع المصري بعاداته وتقاليده وتفاصيل حياتة اليومية وتميزت الملصقات السياحية  بمميزات الفن الشعبي من حيث 

تحدمت الباحثة اللغة اإلنجليزية حتي يسهل علي السائح التسطيح في األشكال واإلتجاه إلستخدام األلوان الصريحة. كما إس

لجذب إنتباه السائح وإثارة اإلهتمام ومن ثم تنشيط حركة السياحة في  األجنبي فهم ارسالة اإلعالنية وفك شفراتها وتحقيقا

 مصر وزيادة الدخل القومي. 
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 جديدة مستلهمة من الرموز البصرية للفن الشعبي تصميم ملصقات سياحية بإستخدام صيغات:  (2نموذج )
 

 :النتائج 

من جمالياتها  معانيها واإلستلهاموإكتشاف  المصري ودالالتهادراسة مصمم اإلعالن للرموز البصرية في التراث  .1

منها في عمل تصميمات مختلفة لإلعالن السياحي تجمع بين  اإلستفادة علىوبراعتها الفنية بإعتبارها مكون حضاري يساعد 

 والمعاصرة.األصالة 

الدقة في إختيار العناصر الشكلية وكيفية توظيفها ومراعاة األسس الفنية لتصميم  علىنجاح اإلعالن السياحي يعتمد  .2

ثم تنشيط حركة السياحة في مصر وزيادة اإلعالن السياحي بما يؤدي إلي نجاح اإلعالن وزيادة فعالية الرسالة اإلعالنية ومن 

  القومي.الدخل 

اإلعالن السياحي وسيلة لترويج األفكار والثقافات فهو وسيلة لتوصيل المعارف والمعلومات المختلفة وله أثر واضح  .3

 وعالميا.في تشكيل الثقافة لدي السائج محليا 
 

 :توصيات 

موز البصرية في التراث المصري  واإلستفادة منها في ضرورة  إتجاه مصمم اإلعالن لعمل دراسات وأبحاث للر -1

 تصميم حمالت إعالنية سياحية  نابعة من الهوية المصرية حتي تساعد علي نشر الثقافة القومية.

يجب اإلهتمام بتطور تصميم اإلعالن السياحي بما يتناسب مع التطور العالمي حتي يستطيع أن يكون علي مستوي  -2

 ف تنشيط حركة السياحة في مصر.المنافسة العالمية بهد
 

 :المراجع 

فهيم، أماني حمدي. "الدالالت الرمزية في التصميم ودورها في تأصيل الهوية المصرية." مجلة  محمود،داليا  إبراهيم،. 1

 .١٤٤(: ص2018)، ٢جزء ١٢العمارة والفنون، عدد

- ibrahim, dalia mahmoud, fahima, 'amani hamdi. "aldlalat alramzia fi altasmim wa dorha fi 

tasil alhwya almisria." maglet alamara wal alfunun, add 12, goza2, (2018): sa144. 
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