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 الملخص:

اإلدارات   أو  البريد  بواسطة مكاتب  اصدارها  يتم  ثم  باحترافية شديدة  يتم تصميمها وطباعتها  فنية  قطعة  البريد هو  طابع 

 البريدية أو أية جهة رسمية معتمدة للمستهلك الذي يقوم بشراءه.

تصميم   الى  ويعتبر  الطوابع  مجمعي  تدعو  التي  الرئيسية  األسباب  أحد  وهو  الطابع،  في  شيق  عنصر  أكثر  هو  الطابع 

التزييف  عمليات  ضد  تأمينها  تتطلب  التي  القيمة  ذات  المطبوعات  من  تعتبر  والطوابع  العصور.  مر  على  تجميعها 

اية، كما أن طرق انتاجها بما تشمل مرحلة  والتزوير، لذا يتم طباعتها بواسطة المطابع المتخصصة تحت رقابة صارمة للغ

ما قبل الطبع )التجهيزات الطباعية( البد أن تكون من البداية صعبة للغاية بحيث يسهم ذلك في الحد من عمليات تزييفها،  

ة، فتزييف المطبوعات أو الوثائق ذات القيمة كطوابع البريد أصبح من المشاكل الواجب وضعها في اإلعتبار في تلك الفتر

 خاصة مع توافر أنظمة النشر المكتبي، والناسخات، والطابعات الملونة عالية الجودة ومنخفضة السعر.

هذه الدراسة تهدف إلى استخدام تصميمات زخرفية مبتكرة مدعمة بوسيلة تأمين مرئية يطلق عليها "زخارف الجلوش"، 

ا الحروف  عليها  يطلق  مرئية  غير  ولكن  أخرى  تأمين  وسيلة  في وأيضاً  بدورها  ستسهم  والتي  الميكرونية،  أو  لمجهرية 

إعطاء شكل جمالي للطوابع التي ترفق بشهادات التخرج المؤقتة بالجامعات المصرية، وفي نفس الوقت ستسهم في تأمينها 

السلبية   اآلثار  تقليل مخاطر  آلي وغير مباشر في  بدوره وبشكل  التزييف. وهذا سيسهم  قيمة ضد عمليات  ذات  كمطبوع 

 لناتجة من استخدام الطوابع المزيفة على اإلقتصاد المصري. ا

للغاية، خاصة   المبتكرة لهو أمر هام  التصميمات الزخرفية  النتائج أن استخدام تلك  العملية، أظهرت  التجارب  بعد إجراء 

تالي حماية الدخل  عندما تتحدث عن حماية حقوق الجامعات المصرية وأيضاً حماية حقوق الدولة نفسها من المحتالين، وبال

مرة   طباعتها  أو  انتاجها  إعادة  عملية  من  يصعب  بشكل  المبتكرة  التصميمات  تلك  استخدام  وجب  لذا  المصري،  القومي 

 أخرى بسهولة من قبل المزيفين، مما يحقق أهداف البحث.
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