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 ملخص البحث: 

من الفنون الشهيرة والقديمة والراقية األكثر ثراء في مجال الفنون التشكيلية ، وفن النسيج من  يعتبر فن المعلقات النسجية

الفنون التى إتخذت نهجاً جديداً لتسعى وراء الجديد غير المألوف فى الخامات والتقنيات ، للخروج من النمطية فى األعمال 

وانب الحياة، فالفنان النساج يسعى دائماً للتجريب والممارسات النسجية، ومسايرة ركب التطور والحداثه الذى شمل جميع  ج

 االستكشافية والتى تسعى نحو التحرر من سيطرة الحلول المألوفة.

مما دفع الباحثة إليجاد حلول مبتكرة لالستفادة من قيمة التكرار باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في عمل تصميمات 

فيذ في ضوء مابعد الحداثه ، الثراء مجال النسيج اليدوي . وتطبيق ذلك علي مرحلة الدراسات لمعلقات نسجية سابقة التن

العليا ، في ضوء الساعات المعتمدة لمادة الوسائط التكنولوجية في التخصص الدقيق ، بنظام التعليم الهجين المستحدث عن 

 م .2021/ 2020جائحة كورونا ضمن متطلبات الدراسة لهذا العام 

 :التالى التساؤل على للرد محاوله في البحث اشکاليه تاتي:  البحث إشکالية

 التکنولوجيه الوسائط باستخدام التکرار قيمه من االستفاده يمکن کيف

 .العليا الدراسات طالب لدي التنفيذ سابقه النسجية المعلقات تصميمات الستحداث

 : البحث أهمية

 نتيجه الهجين التعليم طريق عن التعليميه العمليه في والجهد الوقت لتوفير الطالب تسففففاعد جديده وسففففائل عن الکشففففف .1

 .المستجد کورونا لفيروس المستجدة المرحله

 .الوسائط تکنولوجيا مجال في الحديثه التطبيقات على التدريب عن الکشف .2

 مرحله طالب تسففففاعد التنفيذ سففففابقة منسففففوجات من ناتجه مبتکره تصففففميمات عمل فى اليدويه النسففففجيات مجال تدعم .3

 .التکنولوجيه الحديثه التطورات في وتساهم العليا الدراسات

 التنفيذ سففابقة للمنسففوجه حديث لتصففميم النتائج ألفضففل للوصففول والجهد الوقت توفير فى العليا الدراسففات طالب يسففاعد .4

 وملونة مختلفة روئ له يتيح الذى ، الخلوية األجهزة متجر على المتاح آرت بيکس برنامج باسفففففففتخدام التکرار على قائمة

 . التشکيل وثرية

 : أن إلى البحث يهدف:  البحث أهدف

 برنامج طريق عن معالجتها و التنفيذ سفففففففابقه النسفففففففجية للمعلقات التکرار فکره من ناتجه مبتکره لحلول الوصفففففففول .1

 . الخلوى بالجهاز االندرويد

mailto:rehab_mohamed@specedu.aun.edu.eg
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 المجال لهم يتيح مما العليا الدراسات مرحله طالب لدى االبداعي التفکير تنميه في تساعد جديده تدريسيه مداخل اقتراح. 2

 .اليدوي النسيج مجال تثري جديده بحثيه نقاط عمل في

  :الكلمات المفتاحية 

 الدراسات العليا . –فن المعلقات النسجية  –الوسائط التكنولوجية  -قيمة التكرار 

Abstract: 

The art of Textile hangings is one of the richest, ancient and high-end art in the field of fine 

arts, and the art of weaving is one of the arts that has taken a new approach to seek out the new 

unfamiliar in materials and techniques, to break out of stereotypes in textile works, and keep 

pace with the development and modernity that encompasses all aspects of life, The weaver artist 

always seeks experimentation and exploratory practices that seek to break free from the control 

of customary solutions. 

This inspired the researcher to look for creative solutions in order to benefit from the value of 

repetition using modern technological mediums to make designs for existent hangings in the 

light of postmodernism to enrich the field of handmade textile and to apply it with postgraduate 

students following the system of credit hours for the technological mediums course in the 

specific specialisation about COVID -19 pandemic as one of the requirements for education in 

the years 2020/2021 

The research problem: The problem of research comes in an attempt to answer the 

following question: 

How to take advantage of the redundancy value by using technological media 

To introduce pre-implemented fabric pendants designs for graduate students. 

Research Importance : 

1. Disclosure of new methods that help students to save time and effort in the educational 

process through hybrid education, as a result of the emerging stage of the emerging corona 

virus. 

2. Disclosure of training on modern applications in the field of media technology. 

3. Supports the field of handwoven textiles in creating innovative designs produced from pre-

executed textiles that assist postgraduate students and contribute to modern technological 

developments. 

4. It helps the graduate student to save time and effort to reach the best results for a modern 

design of pre-executed textiles based on repetition using the PicsArt program available on the 

mobile device store, which allows him to have different, colorful and richly shaped vision. 

Research aims: The research aims to: 

1. Access to innovative solutions resulting from the idea of repeating previously implemented 

tissue suspensions and treating them through the Android program on the cellular device. 

2. Proposing new teaching approaches that help in developing the creative thinking of 

postgraduate students, allowing them to make new research points that enrich the field of 

manual weaving. 

Keywords:  

The Value of Repetition -Technological Mediums -Textile Hangings Postgraduate Studies. 
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 المقدمة: 

يعتبر فن المعلقات النسجية من الفنون الشهيرة والقديمة والراقية األكثر ثراء في مجال الفنون التشكيلية ، وفن النسيج من 

فى األعمال الفنون التى إتخذت نهجاً جديداً لتسعى وراء الجديد غير المألوف فى الخامات والتقنيات ، للخروج من النمطية 

النسجية، ومسايرة ركب التطور والحداثه الذى شمل جميع  جوانب الحياة، فالفنان النساج يسعى دائماً للتجريب والممارسات 

 االستكشافية والتى تسعى نحو التحرر من سيطرة الحلول المألوفة.

تشكيله وترتبط سوياً لتسهم فى القيمة الجمالية  وحيث أن " العمل الفنى يتألف من مجموعة عناصر وأسس تشترك فى

المتميزة لذا العمل وبوفرة هذه العناصر واألسس فى العمل الفنى يزداد اإلبصار الجمالى حدة ، وتزداد التجربة الجمالية 

 ( 4، 2006إمتاعاً "  التكرار من تلك األسس )البغدادى 

مميز ويحمل طابع األصالة واإلبتكار، وأن تكون أعماله معبرة عن سمة و"يتمثل دور الفنان فى أن تكون أعماله ذات طابع 

( وحيث أن الطالب فى عصرنا الحالى ال يتخلون على األجهزة 6، 2006العصر والمجتمع الذى يعيش فيه " )البغدادى 

ب الدراسات العليا الخلوية المحمولة ويستخدموه بتمكن ال بأس به فقد قررت الباحثة ربطه بمجال تخصص النسجيات لطال

للتسهيل عليهم وتيسير التخيل لشكل المنسوجه التى تتضمن تفاصيل كثيرة ناتجة عن قيمة التكرار ، خاصة بعد تداعيات 

فيرس كرونا المستجد والتى أوجبت اإلعتماد على التعامل والتعلم اإللكترونى بدرجة أكبر لجميع المراحل العمرية، 

 يا لإلختالط ، وحماية لألفراد.والتعامالت الحكومية ، تفاد

مما دفع الباحثة إليجاد حلول مبتكرة لالستفادة من قيمة التكرار باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في عمل تصميمات 

لمعلقات نسجية سابقة التنفيذ في ضوء مابعد الحداثه ، الثراء مجال النسيج اليدوي . وتطبيق ذلك علي مرحلة الدراسات 

يا ، في ضوء الساعات المعتمدة لمادة الوسائط التكنولوجية في التخصص الدقيق ، بنظام التعليم الهجين المستحدث عن العل

 م .2021/ 2020جائحة كورونا ضمن متطلبات الدراسة لهذا العام 

  مشكلة البحث :

تصميمات المعلقات النسجية سابقه التنفيذ لدی إمکانية االستفاده من قيمه التکرار باستخدام الوسائط التکنولوجيه الستحداث 

 طالب الدراسات العليا

 أهمية البحث :

الكشف عن وسائل جديده تساعد الطالب لتوفير الوقت والجهد في العمليه التعليميه عن طريق التعليم الهجين نتيجه   .1

 المرحله المستجدة لفيروس كورونا المستجد.

 الحديثه في مجال تكنولوجيا الوسائط.الكشف عن التدريب على التطبيقات    .2

تدعم مجال النسجيات اليدويه فى عمل تصميمات مبتكره ناتجه من منسوجات سابقة التنفيذ تساعد طالب مرحله الدراسات   .3

 العليا وتساهم في التطورات الحديثه التكنولوجيه.

توفير الوقت والجهد للوصول ألفضل النتائج لتصميم حديث للمنسوجه سابقة التنفيذ  يساعد طالب الدراسات العليا فى .4

ة قائمة على التكرار باستخدام برنامج بيكس آرت المتاح على متجر األجهزة الخلوية ، الذى يتيح له روئ مختلفة وملون

 وثرية التشكيل 

 أهدف البحث : يهدف البحث إلى أن :
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ه من فكره التكرار للمعلقات النسجية سابقه التنفيذ و معالجتها عن طريق برنامج االندرويد الوصول لحلول مبتكره ناتج .1

 بالجهاز الخلوى .

اقتراح مداخل تدريسيه جديده تساعد في تنميه التفكير االبداعي لدى طالب مرحله الدراسات العليا مما يتيح لهم المجال  .2

 دوي.في عمل نقاط بحثيه جديده تثري مجال النسيج الي

 مصطلحات البحث : 

 المعلق النسجى : 

هو قطعة نسيجية مرنة فى مساحة تسمح لها باإلنسدال ليتم تعليقها على الجدران توضح مضموناً محدداً بمعالجة تشكيلية 

 (.347، 2020فنية بديعة " )رجب 

  :PicsArt – Estudioبرنامج: 

 .بال تاريخ( Uptodown) هو أداة معالجة متعددة الوسائط،

  فرض البحث :

إلستحداث تصميمات يفترض البحث أن هناك استفاده من قيمه التكرار باستخدام الوسائط التكنولوجيه) برنامج بيكس آرت (  

 معلقات نسجية سابقه التنفيذ لطالب الدراسات العليا .

 حدود البحث :

 طالب الدراسات العليا بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط . مكانية: 

 .. 2020/ 2021فصل الخريف وفصل الربيع موضعية  زمنية:  

 منهجية البحث

 النظري. يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لالطار 

 والمنهج التجريبي للتجربة االستكشافية. 

 

 الدراسات السابقة : 

فن المعلقات النسجية من الفنون القديمة الهامة فى حياة اإلنسان التى ليس له غنى عنها فهو " من الفنون التطبيقية التي لها 

و لتغطية المساحات الواسعة من الجدران الخالية،  قيمة فنية وجمالية عالية، و وسيلة هامة لتجميل المباني العامة و المنازل،

و قد كانت هناك محاوالت كثيرة لتطوير األساليب الفنية و التطبيقية للنسيج المرسم، خرجت من نطاق التركيز على التصميم 

المعلقة يظهر باالهتمام باألساليب النسجية، للحصول على تأثيرات جمالية وملمسية في المعلقات النسجية، و أصبح تصميم 

 (.2002من خالل الشكل و اللون و الملمس، والتأثيرات الناتجة عن تعدد التقنيات المستخدمة " )غاده محمد محمد الصياد 

" وقد تطور تصميم وإنتاج المعلقة الجدارية النسجية حيث استحدث فيها من تأثيرات فنية وتقنية من خالل التنوع الكبير فى 

 (347، 2020والخامات والتأثيرات الناتجة عن تعدد التقنيات المستخدمة " )رجب  الشكل واللون والملمس

من شكل يتفق وروح العصر واتجاهاته لتحقيق االبتكار والقيم الفنية والجمالية التي تضيف إلي فن النسيج الحداثة... إلضافة 

 الرؤية المعاصرة للتعبير اليدوى 

  الوسائط المتعددة )نظرياً (:

هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن التطبيقـات الحاسـوبية التـي تعمـل علـى تخـزين المعلومـات بعـدة أشـكال، تحتـوي علـى 

النصـوص واألصـوات والصـور الثابتـة والمتحركـة والرسـوم، وعـرض هـذه الموضـوعات بطريقـة تفاعلية وفقاً لمسارات 
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) هي مزيج متكامل بين عناصر الوسائط السمعية والبصرية فـي شـكل لغـة . Yamauchi, 2008يتحكم فيها المستخدم. )

منطوقـة ونصـوص مكتوبـة ورسوم خطية ورسوم متحركة وصور ثابتة ومتحركة يتم عرضها بصورة متكاملة بهـدف 

 .)  2011راهيم، توضـيح فكـرة أو رأي أو مبدأ بحيث تتيح للمتعلم التجوال والتنقل والتفاعل مع المحتوى المعرفي. )اب

  الوسائط المتعددة )إجرائياً (:

هي عبارة عن وسائل تفاعلية في مجال تكنولوجيا المعلومـات و االتصـاالت، حيـث تقـوم بعـرض المحتوى التعليمي على 

العلمي للطالب، ومن هذه الوسائط )النص، الصوت، الصور المتحركة،  شاشة الحاسوب بطريقة جذابة بهدف زيادة التحصيل

 الرسومات، الفيديو(.

 التكرار: 

يعرف التكرار بأنه " عبارة عن تكرار وحدة زخرفية أو عنصر داخل العمل الفني على نحو متواصل ، ويمنح ذلك التكوين 

أهمية كبيرة حيث أنه " يؤكد إتجاه العناصر وإدراك وللتكرار  )Nessma 2019 (للتكرار"   الزخرفي شكل جمالي بديع

حركتها وعادة يلجأ الفنان .. إلى التكرار الذى هو أستثمار ألكثر من شكل فى بناء صيغ مجردة أو تمثيلية قائمة على توظيف 

ظاهر اإلمتداد ذلك الشكل أو تلك األشكال خالل ترديدات دون خروج ظاهر فى األصل.. والتكرار بهذا المعنى يشير إلى م

(. " ويعد التكرار نوعاً من 225، 1999واإلستمرارية المرتبطة بتحقيق الحركة على سطح التصميم ذى البعدين )شوقى 

 (79، 2005أنواع اإليقاع وهناك عالقة بين نظام التكرار ونوع اإليقاع المنعكس عنه" )سهيل 

المتناوب والتكرار التام والتكرار المتدرج والتكرار المتوالد، ويعتبر  وللتكرار أنواع عدة منها "  التكرار الهندسي والتكرار 

التكرار أحد الحلول اإلبداعية لتصميم وتشكيل الزخارف لظروف تفرضها المساحة ومتطلبات التكوين، ليخرج تكويناً زخرفياً 

 (./2014الجمالية " )الرمالوي جمالياً ًتقر به العين وهو أحد األساليب التي تزيد من ثراء الشكل وزيادة قيمته 

بعتبر عنصر التكرار من عناصر التصميم التى لها قيمة تشكيلية وجمالية عاليه ، وسوف تقوم التجربة البحثية على عدة 

 تجارب على صور مشغوالت نسجية سابقة التنفيذ ومعالجتها برنامج بيكس أرت .

 فى استخدامة فى البحث.والذى قامت الدارسة  pics artفيما يلى عرض برنامج 
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 .قائمة التشويه: هى التى خرج من نتيجتها التكرار

 

 القوائم المندرجة داخل قائمة التشوية

 .والتى تم استخدامها بالبحث
 قائمة األلوان " لتغيير ألوان المشغولة

 التى استخدمتها الباحثة  بالعينة االستكشافية بالبحث، ومحتويات القوائم Pics Artتوضيح لشكل برنامج   

 

 ( معلقات نسجية والعمل عليها فيما يلى. 8التجارب العملية : تم التعامل مع ) عدد 

 
  

 (1) المعلقة النسجية األصلية رقم
 تكرار المرآه المرأة

 .سمx60 سم40 : األبعاد

: عباره عن معلقه توصيف العمل األصلى

نسجيه تمت تسديتها بخيوط البالستك 

الشفاف واستخدام اسلوب اللحمات الغير 

ممتده  والسوماك المزدوج ،والسوماك 

المعقود باشكال حروفيه زخروفيه بالشعر 

الصناعي بتدريج لوني من اللون االصفر 

الي اللون البني الفاتح والقاتم واستخدم 

في منتصف اسبريه باللون البرتقالى 

المشغوله كما وضع بيالستك شفاف 

باستخدام الزرائر الخشبيه باللون البني 

الفاتح والقاتم مع كعناصر مكمله للمشغوله 

 .النسجيه

 
 

 

 تكرار المفروم مفروم
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 تكرار تتابع طولى تكرار تتابع عرضى تكرار معكوس

 

 

  

 عين سمكة تكرار مرآه

 

 

 

 

 (2) النسجية األصلية رقمالمعلقة 

 .x 30 20 : األبعاد

توصيف العمل األصلى: عباره عن معلقه 

نسجيه تمت تسديتها بخيوط البالستك الشفاف 

والنسج عليها بأشرطة األورجنزا الشفافة، 

بأسلوب اللحمة غير الممتدة ، مع التأكيد على 

 . التشييف فى النسيج

 تغيير لون
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 تكرارمعكوس من الداخل مفروم

   
 مفروم تتابعى تكرار مرآه الكوكب الصغير الكوكب الصغير

 

 

  

 مرآه معكوسة مفروم معكوس

  

 (3) المعلقة النسجية األصلية رقم

 .x 30 20 :األبعاد

عباره عن معلقه  :توصيف العمل األصلى

/  1السادة  نسجيه نسجت بالتركيب النسجى

، السدة واللحمة بالحرير الصناعى ،  1

بتقنية اإلزالة بإستخدام الكلور ، وتم الرسم 

 .عليها بأقالم الرسم المباشر الطباعية

 مرآة مفروم تتابعى
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 معكوس للداخل 

   

 مفروم تتابعى ملتف تكرار تتابعى

 

 

 

 

 مرآة

 (4) األصلية رقم المعلقة النسجية
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 .x 30 20 :األبعاد

 :توصيف العمل األصلى

معلقة نسجية تمت تسديتها بخامة الحرير 

الصناعى ، واللحمة بالصوف الصناعى 

باللون األبيض ، وتم استخدام إسلوب 

،  1/1التركيب النسجى المبردى والسادة 

 ةوالسوماك كال االتجاهين ، واسلوب المكرمي

، ثم تم التلوين بطريقة االستنسل بألوان 

 . البيجمنت الفسفورية

  

 

 مرآه معكوسة

 تكرار تتابعى 

  تكرار تتابعى

 

 

   

 المعلقة النسجية األصلية

 (5) رقم

 .70×سم50 :األبعاد

 :توصيف العمل األصلى

مشغولة نسجية منفذة عل نول 

السادة  البرواز بالتركيب النسجى

،السادة الممتدمن اللحمة 1/1

،والتركيب النسجى المبردى المنتظم 

والغير منتظم الطردى والطرد 

عكسى، واسلوب السوماك مقلوب 

السوماك ،بالخيط الصوف الصناعى 

االبيض،واضيف خيط الشبيكة الى 

السداء ،وتم تشيف السداء 
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واستخدمت الشبلونة المفتوحة 

ان االصفر بااللوان البجمنت بالاللو

والبرتقالى واالحمر واالخضر 

واالزرق،واستخدم مجموعة من 

الموانع من اوراق االشجار والخيوط 

متعددة التخانات السليتب والدوائر 

البالستيكية وقامت الباحثة بالطباعة 

بالشبلون المفتوحة بتلك الدرجات 

وتم إخضاعها لجميع أنواع  اللونية

 .التكرار المستخدمة بالبحث

   

   

 

 

 
 مرآه

 

 (6) المعلقة النسجية األصلية رقم

 :العملأبعاد 

 :توصيف العمل األصلى

ذو الثماني درات المعلقة النسجية منفذه على  نول المنضدة 

وتم بألوان فسفورية متدرجة األلوان  ، اللقي الزخرفي

 .اخضاعها ألساليب التكرار المختلفة

 المرآهتكرار 
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 تكرار متتابع

 

 
  

 (7) المعلقة النسجية األصلية رقم

 تكرار مفروم مفروم سم30× سم  50أبعاد العمل : 

   

 مرآه مرآه من الخارج
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 تكرار تتابعى تكرار رباعى

الزخرفي بالوان الموف واالخضر واللبني واالصفر  العمل عباره عن معلقه نسجيه نفذت على نول المنضدده ذو الثماني درات اللقي

واستخدم التركيب النسجي الساده البسيط، واستخدم خيوط زخرفيه متنوعه الملمس وجلد صناعي مضفور باللون االخضر مع اضافه 

افه عجائن البيجمنت البوليستر الشفاف على المشغوله لكي يعطي تجسيم للمشغوله وثبات في وضع المنحنيات اللينه ليعطي حركه واض

باللون اللبني الي البوليستر وقامت الباحثه بتخريم البولي استر وجعل نول لتسدسه عليه فاتجاهات مختلفه واضافه سلك النحاس المضاف 

خضاعها عليه خيوط من الجنجاه باسلوب السوماك الحلزوني في نهايه السلك توجد كور من الوبري بالوان االخضر والموف واللبني، وتم ا

 . ألساليب التكرار

 

 

  

   

  
 

المعلقة النسجية األصلية   

 (8) رقم
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سم . توصيف العمل األصلى: هى عبارة عن معلقة نسجية نفذت على نول الثماني درآت بأسلوب 70× سم 100 : أبعاد العمل األصلى

الزخرفي، باستخدام التسدية بخيوط النيلون الشفافة وخيوط من الصوف الزخرفي واستخدام أحبال بالستيكية وخيوط مكرمية. مع  اللقي

 .دوائر منفذة بأسلوب التلبيد الحراري وبخار ماء . وتم اخضاعها لجميع أنواع التكرار المستخدمة بالبحث

 

  

  

 (9) المعلقة النسجية األصلية رقم

 سمx60 سم40 : األبعاد

عباره عن معلقه نسجيه تمت  : :توصيف العمل

تسديتها بخيوط البالستك الشفاف واستخدام اسلوب 

اللحمات الغير ممتده  والسوماك المزدوج ،والسوماك 

بالشعر الصناعي  المعقود باشكال حروفيه زخروفيه

بتدريج لوني من اللون االصفر الي اللون البني الفاتح 

والقاتم واستخدم اسبريه باللون البرتقالى في منتصف 

المشغوله كما وضع بيالستك شفاف باستخدام الزرائر 

الخشبيه باللون البني الفاتح والقاتم مع كعناصر 

 مكمله للمشغوله النسجيه. واستخدام اسلوب الجوبالن

فى االشرطة المسوجة على الجانب اليمن وااليسر 

وتم إخضاع تلك المشغولة لتغير اللون ولجميع أنواع 

 .التكرار المستخدمة بالبحث
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 النتائج :

 من خالل الدراسة النظرية والذاتية لموضوع البحث وجدت الباحثة أنه:

فى مادة الوسائط التشكيلية للتيسير على طالب الدراسات  Pics Artمن الممكن االستفادة من تطبيق أدوات برنامج  .1

العليا ، توفيراً للوقت والجهد، وإليجاد حلول تكرارية متنوعة، وذات دقة عالية يمكن التحكم بها فى سهولة ويسر؛ مقارنة 

ة التنفيذ بصياغات جديدة للمعلقة بالعمل اليدوى المتبع بكلية التربية النوعية مع إعادة إستخدام المشغوالت النسجية سابق

 النسجية تثرى مجال النسجيات اليدوية .

 ( معلقات نسجية سابقة التنفيذ من أعمال الباحثة والعمل عليها . 8التجارب العملية : تم التعامل مع ) عدد  .2

محتويات قوائمه وجدت و Pics Artلقد بدأت الباحثة بإستخدام قيمة التكرار فقط ولكنها من خالل استكشافها لبرنامج  .3

 قوائم أخرى تصاحب وتزيد من جمال قيمة التكرار مثل :

 قائمة األلوان لتغيير ألوان المشغولة بخيارات كثيرة. .4

قائمة التكرار تشتمل على أنواع كثيرة وصياغات مختلفة من التكرار قد يعجز الطالب عن تجريبها كلها بالطريقة اليدوية   .5

 مقارنة بنتائج استخدام البرنامج . المعهودة وبالجودة والدقة

 تم استخدام التأثيرات التالية من قائمة التكرار التالية : .6

 المرأة، تكرار المرآه، مرآه من الخارج . ✔

 مفروم، تكرار المفروم ، مفروم تتابعى.   ✔

 تكرار معكوس، تكرار تتابع عرضى، تكرار تتابع طولى، تكرار رباعى،  ، تكرارمعكوس من الداخل. ✔

 ين سمكة، الكوكب الصغير،  تكرار مرآه الكوكب الصغير، ملتف. ع ✔

 

 التوصيات والمقترحات :

ضرورة مواكبة العصر واإلستعانة ببرامج الحاسب اآللى فى مجال الدراسات العليا ألنها تتيح لنا مجاالت وأفكار بحثية  .1
 مبتكرة وموفره للجهد .

توصى الباحثة باالهتمام ومتابعة اإلصدارات الجديدة من برامج الوسائط التكنولوجية التى يضاف لها تحديثات بصفة  .2

 دورية يمكن االستفادة منها. 

إعادة صياغتها وبلورتها واخضاعها لصياغات وبرامج تزيد  ضرورة االستفادة بالمنسوجات المعدة سابقاً والمتاحة فى .3

 من قيمتها الفنية ويكون لها القدرة على جعل الخيال االبداعى واقع ملموس لتيسير انتاج األعمال النسجية.

اج الخروج بمجال النسيج اليدوى من أشكاله المعتادة ، وتوجيه طالب الدراسات العليا للبحث على كل ماييسرعليهم انت .4

 مشغوالتهم النسجية بدقة ورؤية متخيلة مسبقا.
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توصى الباحثة بتحديث مناهج الدراسات العليا بصورة دورية لتواكب المتغيرات التى تسير بوتيرة سريعة ومفاجئة ،  .5

 مثل جائحة كورونا التى استلزمت تبديل نظام التعليم بصورة عاجلة لتستوعب تلك الظرف.
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