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 :ملخص البحث

وتاثيره في تصرررميل الة عة الواح،ل لداررري،ات من عول العوامل يتناول البحث جماليات فن البورترية في العصرررر الح،يث  

واألاس الجمالية وعوقتها بالعناصر التشكيدية التي كان لها ،ور في جميع المجاالت التصميمية  بحيث عبر فن البورترية 

شافات الح،يث ة  نتيجة لدت ور العدمي عن ع،ل أبعا، كجمال الظاهر وجمال البا ن تبعا لدتغيرات الحضارية والفكرية واالكت

ية والفكر  لبد أثر ب،وره عدي جوانة الرمية الجمال والتكنولوجي وتنوع المعالجات التشررررررركيدية وتعمي  الفكر التجريبي ا

 االب،اعي لفن البورترية. 

ي ارررمات مصرررمل  باعة المناررروجات الي تحةي  االب،اع الجمالي المتواف  مع المجمتع المتواج، فيا ويحتاا ،ا ما ال يارررعي

لبلك لجأت الباحثة إلي االاتفا،ل من   عاصة وم،عوت إب،اعية إلثراء أ،ا ا التصميمي والحصول عدي تصميمات متميزل

الةيل الجمالية لفن البورترية في العصررررر الح،يث الي جانة براعتا التشرررركيدية المتوافةة مع االرتةاء بالبو  العال مما يثرد 

فن البورترية الشررهر فناني البورترية في اح،ل لدارري،ات  حيث يشررتمل البحث عدي ،رااررة مجال تصررميل   باعة الة عة الو

العصر الح،يث وتحديل وصفي وفني لبعض من أعمالهل الفنية. حيث يوضح البحث كيفية االاتفا،ل من االتجاهات  الح،يثة 

جة وأارردوة اال،اء وتناول الموضرروعات. وما لفن البورترية  وما يمتاز با من قيل تعبيرية وتشرركيدية ج،ي،ل من حيث المعال

يحمدا من قيل و،الالت وامات مميزل  ليكون مص،را مهما من مصا،ر ااتدهال تصميمات الة عة الواح،ل لداي،ات برمية 

جمالية ج،ي،ل. ويتناول البحث عرض ،راارررة تجربية  ت بيةية ل الحدول التشررركيديةت باالارررتفا،ل من االارررس الفنية والجمالية 

فناني البورترية في العصررررر الح،يث وبلك من عول مجموعة من االفكار التصررررميمية المعتدفة مع عرض لبعض النمابا ل

 انة. 30: 18التي تل تنفيبها عدي موبس الة عة الواح،ل لداي،ات في الفترل العمرية من 

 

  الكلمات المفتاحية

 اي،اتفن البورترية   العصر الح،يث   تصميل الة عة الواح،ل لد
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