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 المستخلص

والجرانیت وغیره من الخامات المستخدمة وتبقى یوجد العدید من الخامات التى تستخدم فی البالطات الجداریة مثل الرخام 

البالطات الخزفیة هی الحل األمثل وذلک بسبب خامته المستخدمة فیه وهى الطین الذی یتمتع بمرونة عالیة مما یجعله مادة 

غنیة تعکس تنوع فی التشکیل والتصمیم سواء للشکل الخارجى للبالطة أو ما علیها من تصمیمات وزخارف وأسلوب 

 یل.تشک

عرفت مصر البالطات الخزفیة فی عصر الدولة القدیمة حیث ظهرت فی کسوة جدران الحجرات السفلى لهرم سقارة 

 المدرج، والبالطات الجداریة منها داخلى ومنها خارجى )داخل وخارج المبنى(.

کالجعران وزهرة اللوتس وفی هذا البحث تم استخدام التشکیل بالحبال کخط لعمل رسومات مستوحاه من المصری القدیم 

والفن النوبی کالزخارف الهندسیة والسالل والطبیعة فی أسوان کالنخیل والجمال والنیل لعمل بالطات جداریة خزفیة داخلیة 

مشکلة بالحبال واإلستفادة من اتجاهاته وتنوع قطره والشکل الجمالى الناتج عنه، وتم تلوینه بألوان مستوحاه من ألوان الفن 

 القدیم کاألخضر واألزرقالمصری 

 هدف البحث: یهدف البحث إلى إثراء البالطات الجداریة عن طریق القیم الخطیة للتشکیل بالحبال.

أهمیة البحث: تتمثل أهمیة البحث فی زیادة االهتمام بالبالطات الجداریة الخزفیة، والعمل على إتاحة الفرصة لطالب التربیة 

 تح أفاق جدیدة للعمل فى ذلک المجال.الفنیة للعمل بالسوق المحلى و ف

النتائج: طبقت التجارب مع طالب الفرقة الرابعة بکلیة التربیة التربیة النوعیة جامعة أسوان ثم تم التنفذ الفعلى مع طالب 

 فی متحف النوبة بمحافظة 2مشروع التخرج حیث تم عمل بالطات جداریة خزفیة مشکلة بالحبال وتم تثبیتها بالمدخل رقم 

متر مربع ومن خالل تحقیق هذا الهدف نتج عنه نتائج ایجابیة عند الطالب منها اتقان الطالب التشکیل  28أسوان فی مساحة 

 بالحبال من خالل البالطة الخزفیة وظهر ذلک فی تنفیذ التصمیمات داخل البالطة.

 الكلمات األساسية:

 بالطات خزفیة -الخط  –التشكیل بالحبال  

Abstract: 
There are many materials that are used in wall tiles such as marble, granite and other materials 

used, and ceramic tiles remain the best solution because of its material used in it, which is a 

clay that has high flexibility, which makes it a rich material that reflects the diversity in 

formation and design, whether for the external shape of the tile or what it has Designs, motifs 

and formation style. 

Egypt knew ceramic tiles in the era of the ancient state, where it appeared in the lining of the 

walls of the lower rooms of the Saqqara pyramid of the runway, and the wall tiles from inside 

and outside (inside and outside the buildi) 
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In this research, shaping with ropes was used as a line to make drawings inspired by the ancient 

Egyptian, such as scarab, lotus flower, and Nubian art, such as engineering decorations, baskets, 

and nature in Aswan, such as palm trees, camels, and the Nile to make internal ceramic wall 

tiles formed by ropes and to benefit from its directions, the diversity of its diameter, and the 

resulting aesthetic shape, and it was colored with colors inspired by The colors of ancient 

Egyptian art are green and blue 

The research aims to enrich the wall tiles through the linear values of the formation of ropes. 

The importance of research is to increase interest in ceramic wall tiles, and to provide an 

opportunity for art education students to work in the local market and to open new horizons for 

work in that field. 

Results: The experiments were applied with the fourth year students at the Faculty of Specific 

Education, Aswan University, then the actual implementation was carried out with the 

graduation project students where ceramic wall tiles formed with ropes were installed and were 

installed in entrance No. 2 in the Nubia Museum in Aswan Governorate in an area of 28 square 

meters and through achieving this goal It resulted in positive results for students, including 

mastery of students forming with ropes through ceramic tiles, and this appeared in the 

implementation of designs inside the tile. 

Key words: 
 coiling - line - ceramic tiles 

 مقدمة:

تتنوع البالطات الجداریة فمنها خارجیة ومنها داخلیة، كما تتنوع الخامات المستخدمة فیها من رخام وجرانیت وغیره من 

یتمتع الخامات المستخدمة وتبقى البالطات الخزفیة هي الحل األمثل وذلك بسبب الخامة المستخدمة فیها وهى الطین الذي 

بمرونة عالیة مما یجعله مادة غنیة تعكس تنوع في التشكیل والتصمیم سواء للشكل الخارجى للبالطة أو ما علیها من 

تصمیمات كذلك أسالیب التنفیذ علیها من رسم )بالبطانة ، البطانة المزججة، بالطینة السائلة ، تحت وفوق الطالء الزجاجى 

 من أسالیب زخرفة السطح الخزفى.....الخ( وطباعة ونحت وحز والكثیر 

"كما ثبت ان الكسوات الخزفیة المزججة مقارنة بین خامات تكسیة الواجهات المختلفة من حیث تكلفة التثبیت والتكلفة الكلیة 

ومتوسط العمر أقل تكلفة مقارنة بغیرها من الخامات ویرفع من قیمتها وضع متوسط عمر استهالك الخامة في االعتبار 

 [13، ص9عام". ] 50صل إلى والذي ی

كذلك تنوعت أسالیب تشكیل الخزف بین التشكیل الیدوى واالنتاجى باستخدام التكنولوجیا الحدیثة الى أن وصلت الى التشكیل 

عن طریق الطابعة ثالثیة األبعاد ، ویبقى التشكیل الیدوي یحتل المركز االول في التشكیل الفنى لما یضعه الفنان من مالمس 

في الطین معبرا عن أفكاره ومشاعره ومنها التشكیل بالحبال والذي ال یقتصر على تشكیل األوانى فقط بل زخرفتها  بیدیه

أیضاً بوحدات مشكلة منه ، كما یمكن للخزاف استخدام الحبل المشكل بالطین بدال من الفرشاه عند المصور والتعبیر من 

 بالطة جداریة مسطحة من الطینخالله برسومات فنیه  مستوحاه من الطبیعة لعمل 

وفي هذا البحث تم عمل بالطات خزفیة جداریة  داخلیة تصلح لتثبیتها داخل الفنادق والمنازل وأى حائط داخلى بهدف 

التجمیل وإضفاء شكل جمالى یحمل صفات وروح هذا المكان، وتم تشكیلها یدویاً، وإلنتاج عدد كبیر منها أستخدم الكبس 

ل قوالب من الجبس بعیداً عن المكابس الهیدرولیكیة من خالل طالب مشروع مادة الخزف بالفرقة الرابعة الیدوى للطین داخ

بكلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان مما یزید من خبراتهم ومهاراتهم الیدویة و یفتح لهم بعد ذلك آفاق جدیدة للعمل بالسوق 
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لهم وبالتالى یسهم في رفع االقتصاد القومي بدون اللجوء للمیكنة  المحلى كرواد أعمال في الخزف وتحقیق عائد اقتصادى

وهو هدف من أهداف كلیات التربیة النوعیة في تخریج معلم تربیة فنیة قادر على خدمه المجتمع ، وتحویلهم من أفراد 

 مستهلكین إلى أفراد منتجین.

 مشكلة البحث:

 وتتلخص مشكلة البحث في التساؤل التالي:

 ثراء البالطات الجداریة الخزفیة من القیمة الخطیة للتشكیل بالحبال.كیف یمكن ا

 فرض البحث:

 یمكن اثراء البالطات الجداریة الخزفیة من القیمة الخطیة للتشكیل بالحبال.

 الهدف:

 .كقیمة خطیة إلثراء البالطات الجداریة الخزفیة اإلمكانیات التشكیلیة والفنیة للتشكیل بالحبال

 أهمية البحث:

 زیادة االهتمام بالبالطات الجداریة الخزفیة. -1

  إلقاء مزید من الضوء حول جمالیات البالطة الخزفیة -2

 الخزف.تطبیقات مادة  منها فى محاولة اإلستفادة  -3

 للعمل فى ذلك المجال. جدیدة وفتح أفاقلطالب التربیة الفنیة للعمل بالسوق المحلى  الفرصة إتاحة -4

 والیدوي وتدریبهم على أن یكونوا أفراد منتجین ال مستهلكین. الجماعىالعمل حث الطالب على  -5

 البحث:حدود 

 يقتصر البحث في تطبيقه على االتى:

 طبق البحث على طالب الفرقة الرابعة قسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان. العینة:من حیث  -1

 -منجنیز -وأكاسید ملونة )نحاس االبیض،الزجاجى  جروج، الطالءمن حیث الخامات: تم استخدام الطین االسوانى،  -2

 بنفسجى( -أصفر -)أحمر  stainsكوبلت( ، صبغات ملونة  -كروم

 شكل جمالي. الداخلیة إلضفاءتقتصر على التكسیات الجداریة  الجداریة:من حیث نوعیة التكسیات  -3

  البحث:منهج 

 یتبع البحث المنهج التجریبي. -

 النظري:  اإلطارأوالً 

 .نبذة تاریخیة عن البالطات الجداریة 

 .التشكیل بالحبال 

 الخط كعنصر من أسس التصمیم 

 .التشكیل بالحبال كقیمة خطیة 

 .الخامات المستخدمة ودرجة الحریق 

 .طریقة تثبیت البالطات 
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 العملي: ثانياً: اإلطار

 آلتى:یعتمد البحث على تجربة طالبیة لعمل الطات جداریة خزفیة من خالل ا 

  من الطبیعیة والفن المصري القدیم تصلح للتعبیر عنها بالتشكیل بالحبال على البالطات  مستوحاةعمل تصمیمات

 الخزفیة.

  سم بالحبال. 25× سم  25عمل بالطات خزفیة مساحة 

 .تلوین البالطات بالطالءات الزجاجیة والبطانات المزججة الملونة 

  بالفرقة الرابعة كلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان النتاج التكسیات الجداریة.التطبیق على طالب مشروع التخرج 

  .تثبیت البالطات الجداریة الخزفیة بمتحف النوبة بأسوان 

 النظرى: اإلطارأوال: 

ن أن الجداریة هى "كل ما یشكل الجدار سواء كان باأللوان أو بالخامات أو ما یعلق علیها وتكون جزءاً من المبنى ، ویمك

تكون جداریات خارجیة )خارج المبنى( أو داخلیة )داخل المبنى( ویختلف كل نوع في تشكیله عن اآلخر لظروف البیئة 

 [608، ص4المحیطة والتأثیرات الخارجیة له" ]

وفي هذا البحث البالطات الخزفیة هي بالطات جداریة داخلیة خزفیة ملونة شكلت بالحبال الغرض منها تكسیة الجدارن 

 للتزیین والتجمیل. 

 نبذة تاريخية عن البالطات الجدارية:

"عرفت مصر البالطات الخزفیة قبل الفتح االسالمي إذ استخدمت البالطات الخزفیة في عصر الدولة القدیمة في كسوة 

ـ 6سم"] 3.8×6جدران الحجرات السفلى من هرم سقارة المدرج حیث كسیت هذه الحجرات ببالطات خزفیة صغیرة مقاس 

( حیث كانت الطریقة الشائعة في زخرفة الجدران كانت باستخدام الرخام والحجر لتوافرها في 2، 1[ صور أرقام )31ص

 البالد أما البالطات الخزفیة بشكلها المعروف فلم تعرفها مصر اال في العصر المملوكى وكان استعمالها محدود للغایة.

      
 (2صورة رقم )                                      (                 1(صورة رقم

 متحف المتروبوليتان
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 2600لقبر الملك زوسر في الهرم المدرج والذي یعود تاریخه الى االسرة الثالثة الدولة القدیمة  تكسیة جداریة من الخزف

تم استخدامه لتغطیة الجدران داخل الهرم المدرج وملون باللون الفیروزى الذي ارتبط  والرمل.ق.م مصنوعة من الكوارتز 

 قصره.من تلك البالطات تقلید حصیرة القصب التى غطت جدران  االخرة. والمقصود والحیاة والحیاةبالملوك والخصوبة 

 اكتشف في سقارة منطقة هرم زوسر

 [13] .سم 6.1*  3,4 الواحدة:ابعاد اقطعة  سم، 73.7سم *  113االبعاد: 

 
 (3صورة رقم )

 

 ق.م 1336 -1352 18بالطة خزفیة مطعمة باشكال ازهار اكتشفت بتل العمارنة االسرة 

تشكل هذه القطعة جزء من حدود خزفیة زخرفیة ترسم لوحة مرسومة على جدار طینى في القصر الكبیر ومطعمة باحدى 

 [14سم ] 16.5*. 7*11.1: والصفراء. االبعادعشر قطعة من االزهار البیضاء 

 
 (4صورة رقم )

 [15]سم(. متحف بروكلين  7.1×  29.1األبعاد. ) اللوتس،أفريز بالط مزجج شكل زهرة 
 

 االسالمى:أما في العصر 

البالطات اشتهر انتاج البالطات الخزفیة في إیران فقد استخدمت في تكسیة الجدران من خالل التداخل الفنى بین شكل 

 [103، ص1الخزفیة والتكوین في التصمیم المعماري في تنوع إیقاعى وتوافق إبداعى. ]

وأبرع الفنان المسلم في استخدام مختلف أنواع البالطات الخزفیة لتكسیة المحاریب أما الخزافون في الشرق فقد استخدموا 

الفیروزى وقد حفلت المحاریب بالكتابات النسخیة التى  بالطات الخزف ذات البریق المعدنى والخزف الملون باللون االزرق

تضم آیات من القرآن الكریم بجانب الزخارف النباتیة الممیزة بالتوریق واالرابیسك كما استخدمت فیها المقرنصات الخزفیة 

 [103، ص3لتزیین طواقى المحاریب.  ]
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م( أقدم البالطات الخزفیة االسالمیة 276ه/221ت في سامرا )وتعتبر البالطات الخزفیة التى عثر علیها في الحفائر التى أجری

المعروفة وهى تدل على أن صناعة البالطات الخزفیة قد عرفت في العصر العباسي وأنها استخدمت في كسوة جدران 

ابه بین المبانى في مدینة سامرا باالضافة الى مجموعة البالطات التى تكسو محراب جامع سیدى عقبة بالقیروان ویوجد تش

 [19، ص5ي یؤكد أصلها العراقى. ] زخارف هذه البالطات وزخارف سامرا األمر الذ

 الحديث:أما في العصر 

حیث تم انتاج بالطات الحرقة الواحدة ، بدأ بعدها انتشار  1970الطفرة الكبیرة في صناعة البالط بدأت في ایطالیا عام 

وازدهار لتلك الصناعة ومن ثم أصبحت إیطالیا أحد أهم رواد صناعة السیرامیك في العالم تلتها إسبانیا والیابان، أما اآلن 

سواء كانت داخلیة أو معماریة حیث عملت الشركات على تطویر الخزف المعمارى فقد تطورت صناعة الكسوات الخزفیة 

الذي استخدم فیها طبقة من أكسید التیتانیوم على سطح البالطة عولجت  photocatalytic tilesكبالطات التمثیل الضوئي 

مع األكسجین في وجود الرطوبة  بالحریق العالي لمقاومة البكتریا وتكاثرها على السطح وتنشط بفعل الضوء كما تتقاعل

لتعطى درجة اداء عالیة فتتحول المبانى الى حوار من نوع جدید مع الطبیعة ، حیث نتج جیل جدید من الخزف معتمداً على 

خصائص التمثیل الضوئي بتحویل أكسید النتروجین الى نتریت قابل للذوبان في الماء أو بفعل الرطوبة مما یسمح ألكبر 

 ضوئي لسطح البالطة وعمر زمنى یعادل عمر المبنى.طاقة تمثیل 

وكان ضروري دراسة شكل أوراق النباتات تحت المجهر لمعرفة الكیفیة التى یجب أن یكون علیها سطح البالطة لتوفیر 

حیث تم بنائها بشكل ممثال  Active Photocatalytic Ceramicظروف العمل نفسها لعمل بالطات التمثیل الضوئي 

نبات تحت المجهر من حیث الملمس الغیر منتظم میكرسكوبى الحجم مما یؤدى إلى زیادة السطح المعرض للهواء لشكل ال

درجة مئویة مع  1200والرطوبة وبالتالي أعلى درجة اتصال وتفاعل بین الطالء الزجاجي بأكسید التیتانیوم المحروق عند 

 نظیف.أكسید النتروجین وبالتالي درجة أعلى من التنقیة والت

 20ساعة في العام تعادل  2455متر مربع من تلك البالطات من خالل تعرضها للشمس  1000كما أثبتت الدراسات أن 

 شجرة في الطبیعة وكأن المبانى تتنفس بالفعل.

 تتكون من طبقة ذكیة تم تطبیقها على سطح البالطة لها حساسیة حراریة وهي Intelligent tilesكذلك البالطات الذكیة 

، ص 9حیث تتغیر درجة لون السطح بتغیر درجة الحرارة حیث التدرج من األزرق إلى األحمر من البارد إلى الساخن. ]

9- 12] 

  التشكيل بالحبال:

یعتبر التشكیل بالحبال من أقدم الطرق المستخدمة في التشكیل في الخزف لیس فقط لتشكیل األوانى الخزفیة ولكن لعمل 

یوانیة أو تجریدیة، ویمكن عمل أشكال كبیرة الحجم تصل ألكثر من متر بتلك الطریقة، ومعظم أنواع منحوتات نباتیة أو ح

الطینات تصلح للتشكیل بالحبال ولكن یجب إختیار نوع الطینة الذي یتناسب مع حجم العمل المراد تشكیله وتدریب الطینة 

 رف واأللوان مع درجة حرارة تسویة الطین جیداً للتخلص من أي فقاعات هواء بداخلها، كذلك مناسبة الزخا

ویشكل عن طریق اخذ قطعة صغیرة من الطین )یجب أن تكون الطینة المستخدمة في عمل الحبال لدنه و متجانسة جیدا 

حتى ال یتشقق الحبل عند ثني( ووضعها في الید على هیئة أسطوانیة ثم ندحرجها على المنضدة براحتي الید ) ولیس األصابع 

إلى األمام والخلف مع السحب ناحیة الطرفین األیمن و األیسر ، و أن یكـون سمك الحـبل موحـدا و أن یتفق سمك الحـبال ( 

 [p34: 41,11 مـع قطر اإلنـاء المطلوب. ]
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وتوجد طریقتین عند استخدام الحبال أولها كعنصر إنشائي في تركیب العمل الفني فیختفي أثره بدمجه و ضغطه أو كشطه 

 لیصبح الشكل المبنى ذو سطح أملس جاهز لتطبیق أى زخارف علیه وهو  في مرحلة التجلد  .

والطریقة الثانیة هي الخاصة باستخدام هذه الحبال كعنصر جمالي من البناء نفسه بجانب استخدامها كعنصر إنشائي وهذا 

حیث یمكن استخدام الحبل بحریة و طالقة أي یتیح للحبال أن تحتفظ بكیانها الفرید حتى إذا أصبحت مسطحة أو مضغوطة .

 یمكن تحریكه بحریة في أي اتجاه یراه الخزاف فیحدث تأثیرا زخرفي

كذلك یمكن لحام الحبال من الداخل جیدا و دمج بعض نقاط منها مع بعضها البعض من الخارج باألدوات )الدفر( و ترك 

 [p33,12أثرها واضحا .  ]

 ط:ــالخ

المتراصة جنب بعضها البعض مكونة الخطوط وحسب حركة تلك النقط تكون حركة الخط فهو من  هو مجموعة من النقط

عناصر التصمیم وله دور رئیسي في بناء أي عمل فنى، فمن خالل حركته في الفراغ  یحدد مساحة مكوناً أشكاالً متعددة 

 كاألزهار أو الحیوانات أو شكل إنسان أو أشكال مجردة.

بصریاً أو مجرداً یحدد مساحة أو كتلة ذات حجم ویعتبر في حد ذاتهىوسیلة للبناء التشكیلى والخط "فالخط یصف جسماً 

كوسیلة للتشكیل والتعبیر ال یقتصر فیه على األداء الخطى دون النظر إلى القیمة الفنیة التشكیلیة المنبعثة، كما أن الخط مع 

 [5، ص2]  مخطوطة أو قواعد مبینة" كل فنان یتشكل حسب مذهبه وبسجیته دون إلتزام مهارات

 التشكيل بالحبال كقيمة خطية:

فالحبل المشكل بالطینة من أسس التشكیل في الخزف مثله كالخط كعنصر أساسي من عناصر التصمیم ولكن الخط على 

مستقیم ، الورقة ثنائي األبعاد محسوس بصریا أما الحبل فهو مشكل بالطین ملموس له قطر، یختلف شكله حسب تشكیله 

منكسر، منحنى ، كذلك یتغیر قطره وهى تغیرات تابعة للوظیفة المطلوبة للتصمیم حیث تؤثر خصائص الخط أو الحبل 

الطینى وطبیعته على الشكل الناتج من تالقى العدید من الخطوط مكونة أشكاالً منتظمة أو غیر منتظمة كما قد یشترك أكثر 

المراد تصمیمها مكوناً مساحات وأشكال هندسیة أو تصمیمات مستمدة من الطبیعة من نوع من الخطوط في تقسیم المساحة 

 أو من التراث.

كما یجب أن یتحقق من خالله أیضاً أسس التصمیم كاالیقاع والوحدة واالتزان من خالل التنوع في سمك الحبل وطوله 

حسي ومجموعة من الظالل المرئیة ، ومن خالل  وحركته في التصمیم الخزفي اذا كان أفقى أو رأسي أو دائرى تاركاً ملمس

 ذلك تتحقق القیم الجمالیة وأهمها التوازن الشكلى بین الخطوط والوحدة والترابط والحركة .

ونرى الخط في الطبیعة متمثالً في خطوط فروع النباتات واالشجار والنخیل، تالقى األمواج، دوامات المیاه، النباتات 

 ....إلخ. الحلزونیة كاللبالب...

فالحبل او الخط المستقیم یعطى احساس بالقوة والشموخ والنمو والحیاه إذا كان عمودیاً، واالستقرار واالستمراریة اذا كان 

أفقیاً والهدوء والسكون إذا كان أسفل التصمیم ألن الخط األفقى یرتبط باألرض ، والمنحنى یعطى احساس بالحركة، والمنكسر 

 دة.بعدم االستقرار والح
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فالخطوط بمختلف أنواعها تعطى قیماً فنیة وجمالیة عدیدة تعمل على ثراء الملمس وأهم هذه الخصائص التشكیلیة والجمالیة 

 [7، ص2]  هى :

  تداخل الخطوط المختلفة یشكل تصمیم یعبرعن فكرة ما بعض هذه الخطوط یكون أساسیاً في التصمیم والبعض ثانوى

العمل الفنى ویتمیز هذا العمل بمدى تنوع طول وسمك الخطوط وتناغمها مؤكدة على وحدة التصمیم وفي النهایة یشكلون معاً 

 وبالتالى یكون له قیمة جمالیة.

  باإلضافة إلى تحدید األشكال فهو أحد العناصر الهامة في التعبیر عن الملمس وینتج بناءاً على كثافة الخطوط في مساحة

 ألخرىما واختالف سمكها عن المساحة ا

 . الخط مصدر تحدید الشكل واألرضیة 

 .الخطوط تصنع فراغاً أو قد تكون إطاراً لبعض نوعیات من الفراغات وقد تكون مستمرة أو متقطعة 

 .الخط یوحى بالسرعة والحركة واإلنكسار 

  . یعطى إیحاءاً بالتوازن 

  منحنیة. –أفقیة  –حركة الخط متعددة اإلتجاهات رأسیة 

ة من الخط في التصمیم لترجمته بعد ذلك للتشكیل بالحبال لعمل بالطات خزفیة ، یجب االستفادة من الخط ولإلستفاد       

بأنواعه وأوضاعه المختلفة واتجاهاته لعمل تصمیمات مستوحاه من الطبیعة والتراث كاستخدام الخط المنحنى لعمل میاه 

 النوبي محققاً ایقاع حركى وتباین وتوازن بین الشكل والفراغ النیل والنخیل وبعض الرموز من الفن المصري القدیم والفن 

ویجب اال نغفل أهمیة اللون في المرحلة الثانیة بعد التشكیل بالحبال وخاصة في البالطات الجداریة حیث یسهم في ابراز 

لسرور للنفس، فهو من أهم التصمیم ویكمل ابداعاته الفنیة التى ال حدود لها كما یعطى احساس بالرونق والجمال والبهجة وا

 عناصر تصمیم التكسیات الجداریة الخزفیة والتباین في االلوان والتناغم والتنوع في اسالیب تطبیقها من اهم عوامل نجاحها.

 الخامات المستخدمة في تنفيذ البالطات:

 :الطين األسوانى 

% من أكسید الحدید 7: 4الحدید حیث تحتوى على من الطینات المحلیة متوسطة اإلنصهار والتى تزید فیها نسبة أكسید 

وتتمیز بشدة نعومتها وتماسكها وارتفاع الزبیتها وتنخفض خواص الطینة الحراریة بارتفاع نسبة الحدید فیها ویوجد على 

 هیئة حجر طینى رسوبى متماسك جنوب وغرب أسوان، وتتراوح ألوانه من األصفر واألحمر وهو األكثر إنتشار واستعماالً 

 [162، ص8في المنتجات الخزفیة . ]

وتم إستخدامه في هذا البحث لتشكیل البالطات الجداریة ألنه من الطینات المحلیة المتوفرة في البیئة المصري وذراته الدقیقة 

 التى تعطیه الملمس الناعم والزبیته العالیة التى تجعله سهل التشكیل.

 

 :جروج 

المكسورة ویكون من نفس طینة الجسم المشكل ویضاف للطین المستخدم في التشكیل لیعطى عبارة عن طحن القطع الفخاریة 

الجسم الخزفى مقاومة للحرارة ویجعل جفاف الشكل موحد ویقلل من نسبة اإلنكماس وبالتالي یقلل من نسبة اإللتواءات 

 یرة ویوجد منه جروك ناعم وآخر خشن ]والشروخ وتتم إضافته وإستخدامه أكثر في صنع البالطات واألوانى الخزفیة الكب

10, p170 10[ وتمت إضافة جروج ناعم في هذا البحث بنسبة. % 

 كما تم استخدام طالءات زجاجیة وأكاسید )كروم، نحاس، منجنیز، كوبلت، حدید( وصبغات لونها أصفر، أحمر، بنفسجى
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 درجة حريق البالطات:

 درجة مئویة. 1100تم حرق البالطات في 

 تشكيل البالطات: طريقة

توجد عدة  طرق إلنتاج العدد الكمى للبالطات الخزفیة منها التشكیل بالصب وهو من الطرق الیدویة ویتمیز بمرونته العالیة 

في ابراز كافة تفاصیل الشكل، التشكیل اللدن )اآللى( وهو أكثر شیوعاً في إنتاج التراكوتا ومنه التشكیل بالبثق والتشكیل 

ویتمیز بجودة القطع المنتجة وسرعة اإلنتاج، التشكیل بالبثق یستخدم إلنتاج القطع الخزفیة المفرغة وهي  بالضغط اللدن

التقنیة المتبعة في إنتاج طوب البناء والواجهات في المصانع بمصر ویتمیز بسرعة معدل اإلنتاج، التشكیل بالضغط اللدن 

إنتاج بالطات التراكوتا وبعض قطع التكسیات المعماریة التى تحتوى وتستخدم فیه مكابس هیدرولیكیة وهى أكثر شیوعاً في 

زخرفة ذات تنوع كبیر في مستویات التشكیل والتكراریة، التشكیل بالكبس الشبه جاف یستخدم في إنتاج بالطات السیرامیك 

وع اللونى الكبیر وامكانات المالمس والبورسلین إلنتاج بالطات للتكسیة المعماریة وتتمیز البالطات المنتجة بتلك الطریقة بالتن

 [240: 237، ص7البصریة في معالجة الطالءات الزجاجیة. ]

 في هذا البحث تم تشكیل البالطات أوالً  بطریقة التشكیل بالحبال وعمل قالب جبس لكل بالطة النتاج عدد كبیر منها .

)بالكبس الیدوى( وهو في الحالة اللدنة  في القوالب الجبس ثم كبس الطین األسوانى المضاف إلیه الجروج  بالمطرقة الخشب 

الستنساخ عدد كبیر من كل بالطة.وهى طریقة سهلة التنفیذ یمكن للطالب إستخدامها واستنساخ عدد كبیرمن خاللها ویمكنهم 

 بعد ذلك عمل مشروع إنتاجى صغیر .

 طريقة تثبيت البالطات الخزفية:

المثبتة على الحائط   Tتوجد عدة طرق لتثبیت البالطات الخزفیة الجداریة منها باستخدام القوائم اللومنیوم على شكل حرف 

وهو أحد أنظمة الواجهات  (Accrodal System)ویتم تثبیت البالطات بمسامیر تثبیت في األركان أو یستخدم نظام 

ول البالطة من خالل فتحات موجودة بالفعل في جسم البالطة تتخللها القوائم الهوائیة حیث یتم التثبیت على أربعة أعمدة بط

المعدنیة وتتحرك أفقیاً لتركب بجانبها البالطة الثانیة بالتتابع، كما یستخدم األسمنت أو مادة سریعة اللصق في لصق البالطات 

الى لتثبیت البالطات الخزفیة على الحائط [ وهذا ما تم أستخدامه في البحث الح5، 4، ص9سم ] 30×  30بحیث ال تتعدى 

 بمتحف النوبة في مافظة أسوان.

 والمطلوب:

 االستفادة من القیم الخطیة في عمل تصمیمات متنوعة مستمدة من الطبیعة او من التراث . -1

اه سم تصلح لبالطات جداریة مع مراع 25×25استخدام التشكیل بالحبال في تنفیذ التصمیمات السابقة في مساحة   -2

 إبراز الشكل واألرضیة ومراعاة إمكانیة تشكیلها بالحبال.

 تلوین البالطات الخزفیة الناتجة بالطالءات الزجاجیة الملونة. -3

 خطوات البحث:

 أوال : تطبیق التجربة على طالب الفرقة الرابعة بقسم التربیة الفنیة جامعة أسوان.

طالب  16ى حائط من خالل طالب مشروع التخرج بمادة الخزف وعددهم ثانیاً : عمل انتاج العدید من البالطات وتثبیتها عل

 )من الفرقة الرابعة(
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 الرابعة:أوال ً تطبيق التجربة على طالب الفرقة 

 شرح فكرة المشروع للطالب والهدف منه وأهمیته في سوق العمل. -1

 عمل تصمیمات مناسبة لتشكیلها بالحبال لعمل البالطات الخزفیة. -2

 التصمیمات المناسبة للتنفیذ والذي یتم من خالل طریقتان:اختیار  -3

 الطريقة االولى:

  الخشبي. اإلطاروضع الورقة التى علیها التصمیم في مساحة 

 .تنفیذ التصمیم بالتشكیل بالحبال مع الحرص على التباین والتناغم في شكل وقطر الحبال المشكلة 

  السطح الظاهر لنا وإضافة طین مع الحرص جیدأ أال یضغط الطالب ألسفل لحام الحبال جیداً من خالل دمج الحبال على

 حتى ال یطمس شكل الحبل واستدارته.

 .تكملة ارتفاع االطار الخشبي المتبقى بالطین مع الحرص على عدم وجود أي فراغات هواء أثناء االضافة 

  في تثبیتها على الحائط.تفریغ مربعات صغیرة على السطح الظاهر لتقلیل سمك البالطة وللمساعدة 

 .قلب االطار الخشبي واخراج البالطة المشكلة منه حیث یظهر شكل التصمیم على السطح االخر 

 الطريقة الثانية:

  سم وترك باقى االرتفاع لتشكیل الحبال. 1.5كبس كتلة من الطین في االطار الخشبي على ارتفاع 

 .رسم التصمیم على سطح الطین بالحز 

 بالحبال بعد لحامها بالطینة السائلة جیدا. تنفیذ التصمیم 

  قلب االطار الخشبي واخراج الطینة المشكلة منه وتفریغ مربعات صغیرة من ظهر البالطة لتقلیل سمكها وللمساعدة في

 تثبیتها على الحائط.

 تم اختيار الطريقة األولى لألسباب التالية:

 وتفادى عدم اللحام الجید بالطینة السائلة. ضمان لحام الحبال جیدا دون الحاجة للطینة السائلة -1

ضمان أن سطح البالطة مستوى واحد أثناء التباین في حجم وقطر الحبال المشكلة )یفضل عدم التباین في المستویات  -2

هم للبالطة الواحدة مع التشكیل بالحبال حبث أن البالطة الواحدة لیست متفردة بذاتها ولكن سیتم تجمیع البالطات بجانب بعض

 البعض على الحائط(

ضمان عدم وجود فراغات كبیرة بین الحبال أثناء التشكیل للمشاكل التى ستسببها أثناء عمل قالب جبس أثناء استنساخ  -3

 العدید من النسخ للقالب الواحد.

 . التجفیف الجید للبالطات 

  درجة مئویة. 1000حرق البالطات حرق أول وتسویتها عند درجة حرارة 

 طات بالبطانة المزججة الملونة باألكاسید .تلوین البال 

 .رش البالطات بالطالء الزجاجي الشفاف لضمان سهولة نظافتها وعدم التصاق األتربة بها 

  درجة مئویة.. 1100تسویة البالطات عند درجة حرارة 
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 بعض الصور لمراحل العمل:

 (.8: 5الخشبي وتسدیة باقى االرتفاع بالطین كما في الصور أرقام من ) اإلطارتشكیل التصمیم بالحبال بداخل  -1

         
 (6(                                          صورة رقم )5صورة رقم )

         
 (8) رقم صورة(                                                   7) رقم صورة

 

 (23: 9بعد اكتمال التشكيل صور أرقام من ) البالطات المشكلة بالحبال -2

ویالحظ التنوع في الحبال من منحنى ومستقیم ومنكسر كذلك التنوع في القطر وطریقة لف الحبال من وحدات دائریة وهندسیة 

 والتنوع بینها وبین الكور الصغیرة كالنقطة في التصمیم الورقى مكوناً تصمیمات نباتیة وهندسیة ومصري قدیم وطیور

 .ومناظر للنخیل والمراكب والنیل بأسوان

           
 (11(                            صورة رقم )10(                         صورة رقم )9صورة رقم )

            
 (14) رقم صورة(                             13) رقم صورة           (                 12)رقم  صورة  
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 (17) رقم صورة(                             16) رقم صورة(                         15) رقم صورة

           
 (20) رقم صورة(                           19) رقم صورة(                           18) رقم صورة

            
 (23) رقم صورة(                          22) رقم صورة(                            21) رقم صورة

   

 التاليتين:البالطات الخزفية بعد تلوينها حيث تم التلوين بالطريقتين  -3

 ( 35: 24تلوين البالطات بالطالءات الزجاجية الملونة كما في الصور أرقام من:) 

         
 (26) رقم صورة(                             25) رقم صورة(                         24) رقم صورة

             
 (29) رقم صورة(                             28) رقم صورة(                          27) رقم صورة
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 (32) رقم صورة(                             31) رقم صورة(                        30) رقم صورة

       
 (35) رقم صورة(                      34) رقم صورة

 

  )تلوين البالطات بالطالءات الزجاجية الملونة ثم مسحها من على الحبال البارزة وتركها في االماكن الغائرة )تبتين

 (:47: 36كما في الصور أرقام من )

           
 (38(                             صورة رقم )37(                           صورة رقم )36صورة رقم )

         
 (41) رقم صورة(                               40) رقم صورة(                          39) رقم صورة

           
 (44) رقم صورة                           (    43) رقم صورة                           (   42) رقم صورة   
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 (47) رقم صورة(                                46) رقم صورة(                            45) رقم صورة

 .االنتاج مرحلة في( التبتين) الثانية الطريقة اختيار يتم سوف السابقة التلوين نتائج من             

 

 الجدارية:ثانيا التطبيق على طالب مشروع التخرج النتاج البالطات 

 )تطبيق البالطات الجدارية بمتحف النوبة بأسوان(

 28حائط عند البوابة الداخلیة لألمن ) 2تم اختیار متحف النوبة بأسوان لتطبیق التجربة وعمل بالطات جداریة على عدد 

 والخطوات كالتالي: متر مربع للحائطین(

 ( قدیم،عناصر مصري  نوبیة،زخارف  النوبة،بیوت  النیل،عمل تصمیمات مناسبة للمتحف تشمل عناصر من )معابد 

 .عمل بالطات خزفیة مشكلة بالحبال كما في طریقة التشكیل األولى 

 أقصر. عمل قالب جبس لكل بالطة لضغط الطین فیه النتاج عدد كبیر في وقت 

  لتقلیل االنكماش ولجعل البالطات أكثر صالدة 15إضافة جروك للطین المستخدم في الضغط بالقوالب الجصیة بنسبة %

 وتقلیل نسبة الشروخ التى ظهرت بالتطبیق السابق.

 .تفریغ ظهر البالطة بعمل مربعات صغیرة لتقلیل سمك البالطة ولضمان تثبیتها على الحائط 

  سم لضمان ضبط الزوایة المستقیمة للبالطة التى ربما  24.5×  24.5على اسطمبة خشب مقاس قطع أطراف البالطة

 تنحرف أثناء خروجها من قالب الجبس.

 . ًتركها مدة كافیة لتجف جیدا 

  درجة مئویة. 1000حرق البالطات حرق أولى وتسویتها عند درجة حرارة 

 تلوین البالطات بالبطانة المزججة الملونة باألكاسید . 

 .رش البالطات بالطالء الزجاجي الشفاف لضمان سهولة نظافتها وعدم التصاق األتربة بها 

  درجة مئویة. 1100تسویة البالطات عند درجة حرارة 

  عمل بعض بالطات بتقنیة الطباعة باألكاسید )اللیثوجراف( أستخدم في طباعتها أكسید الكروم وأكسید المنجنیز وطبع

لمعابد النوبة الغارقة وبعض رموز للمصري القدیم ومناظر من الطبیعة بأسوان وتم تثبیتها بجانب من خاللها تصمیمات 

البالطات المشكلة بالحبال لعمل تباین بین البالطات الملونة وذات اللون الواحد )اللیثوجراف( التى تعطى شعور بالقدم 

 والتراث.

 ة الصقة.تثبیت البالطات على الحائط باألسمنت األبیض مع ماد 
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 بعض الصور لمراحل العمل:

 (:50: 48تشكيل البالطة بالحبال في االطار الخشبى وتسوية باقى االرتفاع بالطين كما في الصور أرقام من) -1

          
 (50) رقم صورة(                      49) رقم صورة(                   48) رقم صورة

 

 (:51في الصورة رقم )صب قالب جبس لكل بالطة كما  -2

  سم. 6سم ارتفاع  30×  30وضع البالطة المشكلة في منتصف برواز خشب 

  البالطات.بعد التأكد من جفاف الجبس یتم فصل البراویز الخشب من حول 

 
 (51صورة رقم )

 

 (.52استخراج الطين الهالك من قالب الجبس كما في الصورة رقم ) -3

 
 (52صورة رقم )
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كما في  الجبس من بقايا الطين وتركه عدة أيام لكى يجف جيدا ويصبح ضغط الطين فيه أسرع وأسهلتنظيف قالب  -4
 (.53الصورة رقم )

 
 (53صورة رقم )

 

بعد تدريب الطينة جيدا يتم كبسها باليد والشاكوش الخشبي في قوالب الجبس للحصول على العديد من النسخ كما في  -5
 الخطوات التالية.

 (55، 54الطین في قالب الجبس كما في الصور أرقام ) كبس 

     
 (55(                                                             صورة رقم )54صورة رقم )

 

 ( 56حذف الطين الزائد بأداه ذات سنون حادة كما في الصورة رقم.) 

 
 (56صورة رقم )
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  سطح الطين لعمل فراغات للتقليل من سمك البالطة )بدل التفريغ بالدفرة( كما الضغط بقطعة خشب مربعة الشكل على

 (57في الصورة رقم )

 
 (57صورة رقم )

 

 ( 59، 58استخراج البالطة من القالب الجبس كما في الصور أرقام.) 

                    
 (59رقم )(                                               صورة 58صورة رقم )

 

  في أطراف البالطات الطين أو الزوايا الناتج عن استحراجها من قوالب الجبس يتم وضع مربع  أي انبعاجلتالفي

فوقها ويتم قطع البالطات على مقاس المربع الخشب ثم تترك لتجف جيداً عدة أيام قبل  24.5× 24.5خشب مقاس 

 (. 60الحريق كما في الصورة رقم )

 
 (60صورة رقم )
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 (:86: 61البالطات الخزفية الناتجة من الضغط في القوالب الجبس كما في الصور أرقام من ) -6

          
 (63) رقم صورة(                           62) رقم صورة(                      61) رقم صورة

             
 (66) رقم صورة(                          65) رقم صورة(                        64) رقم صورة

            
 (69) رقم صورة(                              68) رقم صورة(                      67) رقم صورة

             
 (72) رقم صورة(                              71) رقم صورة(                        70) رقم صورة

            
 (75) رقم صورة(                                   74) رقم صورة(                                 73) رقم صورة
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 (78) رقم صورة(                                 77) رقم صورة(                                76) رقم صورة

               
 (81) رقم صورة(                                80) رقم صورة(                                   79) رقم صورة

         
 (84) رقم صورة(                                   83) رقم صورة(                          82) رقم صورة

     
 (86) رقم صورة(                     85) رقم صورة

  

 مئویة. 1000بعد تمام الجفاف یتم حرق األعمال حرق أولى عند درجة حرارة  -7

تم تلوین البالطات الخزفیة بالطالء الزجاجي المضاف إلیه األكاسید أوالصبغات الملونة ثم رشها بالطالء الزجاجى  -8

 (.90: 87مئویة كما في الصور أرقام من ) 1100درجة حرارة الشفاف باستخدام ضاغط الهواء ثم حرقها عند 

استخدم المصري القدیم في المعابد والمقابر بعض األلوان كاألحمر واألصفر واألزرق والفیروزى واألخضر النحاسي  -9

ون اله الشمس وامتازت هذه االلوان بالقوة والوضوح والصفاء  فكانوا یعتبرون اللون األزرق لوناً االهیاً وكان األحمر ل

وفي خضرة أوراق البردى رمزاً للحیاه األبدیة واألصفر لتلوین لون البشرة واألحمر للشفاه واألسود للشعر إلى جانب 

األزرق الفیروزى واألخضر ،وتم اختیار ألوان مقاربة أللوان المصري القدیم للتماشى مع التصمیمات والمكان التى ستوضع 

 النوبة( فیه البالطات الخزفیة )متحف
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 (88(                                 صورة رقم )87صورة رقم )

      
 (90) رقم صورة(                                  89) رقم صورة

  

 ( 113: 91البالطات بعد تلوينها وحرقها كما في الصور أرقام من: ) 

           
 (93(                           صورة رقم )92صورة رقم )      (                    91صورة رقم )

             
 (96صورة رقم )                (            95صورة رقم )              (             94صورة رقم )

          
 (99) رقم صورة(                                98) رقم صورة(                                 97) رقم صورة      
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 (102) رقم صورة        (                   101) رقم صورة             (         100) رقم صورة

              
 (105) رقم صورة(                            104) رقم صورة(                          103) رقم صورة

            
 (108) رقم صورة(                             107) رقم صورة(                       106) رقم صورة

           
 (111) رقم صورة(                        110) رقم صورة(                            109) رقم صورة

      
 (113) رقم صورة(                    112)  رقم صورة
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  ( 122: 114بعض صور من بالطات الليثوجراف التى تم تثبيتها مع البالطات السابقة كما في الصور أرقام من )

 وهى تصميمات مختارة من المصري القديم والبيئة في أسوان والمعابد بمنطقة النوبة.

                
 (116) رقم صورة(                          115) رقم صورة(                          114رقم ) صورة

              

 (119) رقم صورة                      (     118) رقم صورة                     (    117) رقم صورة

            
 (122) رقم صورة(                             121) رقم صورة(                          120رقم ) صورة

 

 (:127: 123التركيب النهائي للبالطات بمتحف النوبة بأسوان كما في الصور أرقام من )

                     
 (124صورة رقم )           (               123صورة رقم )
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 (125رقم )صورة 

 
 (126) رقم صورة

 
 (127) رقم صورة
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 :النتائج

تم تحقیق هدف البحث وهو عمل بالطات جداریة داخلیة خزفیة تم تشكیلها بطریقة الحبال من خالل التنوع في قطر الحبل 

بمحافظة أسوان وطوله واتجاه وـشكیالته المتنوعه مما أثرى سطح البالطة الخزفیة من خالل تصمیمات مستوحاه من البیئة 

 والنوبة والحضارة المصریة القدیمة، ومن خالل تحقیق هذا الهدف نتج عنه نتائج ایجابیة عند الطالب وهى:

 اتقان الطالب التشكیل بالحبال من خالل البالطة الخزفیة وظهر ذلك في تنفیذ التصمیمات داخل البالطة. -1

 ءات الزجاجیة وتطبیقها على سطح البالطة الخزفیة.اتقان الطالب مهارة استخدام األكاسید الملونة والطال -2

 اكتساب الطالب مهارة عمل البالطة الخزفیة وتالفي المشكالت التى توجد أثناء تشكیلها ومراحل الجفاف والحریق. -3

 اكتساب الطالب روح العمل الجماعى وظهر ذلك في نتائج البالطات. -4

 ب مهارة تشكیل البالطات الخزفیة وكیفیة توظیفها.تمهید الطالب للعمل بالسوق المحلى من خالل اكتسا -5

 :التوصيات

عمل مزید من االبحاث عن البالطات الخزفیة والتنوع في طرق وأسالیب تشكیلها وتوظیفها سواء بشكل أفقى أو رأسي  -1

 كلصقها فوق المنضدة .

 العمل على ادخال البالطات الخزفیة مع خامات أخرى كتطعیم األخشاب بها. -2

 بعمل تكسیات جداریة جدیدة غیر تقلیدیة . االهتمام -3

 التعاون بین الفنانین وشركات الخزف النتاج تكسیات جداریة جدیدة مبتكرة غیر المتعارف علیها. -4

 فتح آفاق جدید لدى الطالب من خالل المقررات الدراسیة لمساعدتهم للعمل بالسوق المحلى . -5

 م في تعلیم الشباب كیفیة عمل مشروعات صغیرة.االهتمام بتطویر العملیة التعلیمیة وجعلها تساه -6

 :المراجع

-هرندن-الرفاعى، أنصار محمد عوض هللا: األصول الجمالیة والفلسفیة للفن االسالمى، المعهد العالمى للفكر االسالمى -1

  .2010الوالیات المتحدة االمریكیة، بیروت،-فرجینیا

Al Refaee, Absar Mohamed Awad Alah, Al Osoul Al Gamaleya w A l Falsafeya Lelfan Al 

Eslamy, Al Mahad Al Alamy Lelfekr Al Eslam, Herneden, Fergenya, Al Welayaht Al Motaheda 

Al Amrekya, Bayrout, 2010 

نشور لعنصر الخط واتباطاته التعبیریة  في التصمیم النسجي، بحث م الجمالیة والتشكیلیةالعربي، أیمن أحمد عفیفي: القیم  -2

 2017المؤتمر الدولى الخامس كلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة "التعلیم وریادة االعمال"، 

Al Araby, Auman Ahmed Afefe, AL Qeam Al Gamalya wAl Tashqelya l Onsor AL Khat w 

Ertebatathe Al Taberya fe Al Tasmem Al Nasgy, AL motamar Al Dawly Alkhames, Kolea Al 

Tarbya Al Naweya, Gamea Al Menofya, Al Talem w readat Al Aamal, 2017 

 .2008وأعالم، عمان ،دار دجلة، تالمعرفة: حضاراحسین، زیخا أمین: موسوعة ینابیع   -3

Hosen, Zogaykha Amen, Mawsouaa Yanabea Al Marefa, Hadarat w Ealam, Oman, Dar Degla, 

2008 

رمضان ، البعد الثالث للجداریات الزجاجیة بین االبداع والتطبیق في العمارة الداخلیة ، مجلة العمارة حمزة، منى سید  -4

 2019والفنون، العدد التاسع عشر، 

Hamza,,mona Sayed, "Alboad Al Thaleth Le Al Gedaryat Al Zogagya Bayna Al Ebda w 

altatbeq fe Alemara Aldakhlya", Megla Alemara w al Fenoun w Al Eloum Al Ensania, Al Adad 

Altacea Ashar (2019) 
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 .2001،مكتبة زهراء الشرق،رالقاهرة، مصخلیفة، ربیع حامد: الفنون االسالمیة  -5

Khalefa, Rabea Hamed, Al fenoun Aleslamya, Al Qahea, Mesr, Maktabat Zahraa Al Sharq, 

2001 

 . 2004م ،القاهرة، مصر،مكتبة زهراء الشرق،1805 -1517خلیفة، ربیع حامد: فنون القاهرة في العهد العثمانى  -6

Khalefa, Rabea Hamed: Fenoun Al Kahera fe Al Ahd Al Othmane 1517- 1805, AlKahera, Misr, 

Maktabat Zahraa Al Shark, 2004 

لخزفیة والظالل في المعالجات الحراریة والجمالیة للواجهات والفراغات عبد البارى، سلوى یوسف: دور البالطات ا -7

 .2019الداخلیة، مجلة العمارة والفنون، العدد الرابع عشر، 

Abd Al Baey, Salwa Yousof: Dor Al Balatat Al Khazafya w Al Zelal fe Al Moalagat Al 

Harareya w Al Gamalya Le Al Wagehat w Al Faraghat Al Dakhelya, Megla Alemara w al 

Fenoun w Al Eloum Al Ensania, Al Adad Al Rabea Ashsr, 2019 

 ، األنجلو المصریة، بدون2عالم، محمد عالم:علم الخزف، الجزء  -8

Allam, Mohamed Allam: Elm Akhazaf, Al Gozaa 2, Al Anglo Al Masrya, Bedoun 

البیئیة والتكنولوجیة واالقتصادیة لبالطات الواجهات الخزفیة ، بحث منشور، المؤتمر عیسى، سناء عبد الجواد: القیمة  -9

 .2012الدولى الثانى لكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان، 

Esa,Sana Abd Al Gawad, Al Qema Al Beaya w Alteknologya w Al Eqtsadya Leblatat Al 

Waghat Al Khazafya, Al Motamar Aldawly Al Thany KolEya Al Fenoun Al Tatbekya, Gamea 

Holwan (2012) 

10-Frank And Janet Hamer: The Potter's Dictionary Of Materials And Techniques,A&C 

Black.London, University of Pensylvania Press. Philadelphia,fifth edition, p170,  2004 

11-Michael Hardy : Handbulding, A&C BLACK. London, university of Pennsylvania 

press.philadelephia,2000 

12- susan&Jan  peterson , the craft and art of clay:Acomplete potter's Handbook, calamann and 

king limited , , Laurence King Publishing .new york,4th edithion, 2003 

13-https://www.metmuseum.org/art/collection/search/543904,28/7/2019 
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  فالحائطان كانا مطليان ببالستيك تم إختيار هذا المكان حيث أنه ال يتناسب مع شكل وجمال ومكانة المتحف سوا ء من الداخل أو من الخارج
 قديم وغير مناسب مع شكل المتحف.
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