
المرسم الحديثة في مجال النسيج لالتجاهات  

 دراسة تحليلية

 إعداد
 (*) سطوحي توني عدلي نياأ.   

 إشراف
 (**) عرفات أسعد حمدي آمال. د.أ  

  :مقدمة

لمجموعة  واالستحداثالتجريب  ىالنسيج كغيره من مجاالت الفنون التشكيمية يحتاج إل  
"والتجريرب فري  تسيم في إثررا  ىر ا الفرن  إضافة جديدة  إحداثمن المتغيرات التي من شأنيا 

واألدا    نمررو التفكيررر ىا ىررو سررموك يسرراعد عمررالفررن لرريس مجرررد تشرركيل فنرري جديررد   رردر مرر
مختمفرة لمموضروو والحمرول   والطالقة التشكيمية من خالل عرر  الجوانرب الجماليرة الإل داعيا

كمرا أن   في جميع المجاالت دفأساليب التر ية الحديثة لتح يق ى ا الي ى  ل لك تسعالمختمفة
لممارسة األسموب التجري ي  مجال التر ية الفنيرة فرةرة لمرتعمم والتردرب عمري ممارسرات الفكرر 

عرادة تنييمرو وتحريكرو  من فرر  تغييرر الشركل تتيحواإل داعي لما  وترتي رو  طررق جديردة   وا 
 (1) وغير مألوفة"

إنتراج النسرجيات المرسرمة "  ىعمرمن   داية ال رن السرادس عشرر أق مرت إيرران وتركيرا   
ال  رراطي " فرري الوقررت الرر ي أخرر ت أورو ررا تنتجررو تحررت أسررما  أخررر  مثررل " الجررو الن " و" 

ت  نسريج ال  راطي كران قرد االو يسون " والح ي ة أن جو الن ىو اسرم لمةرانع فرنسرية اشرتير 
 عد  لك   كمةانع لمة اغة ثم استعممت م0341أنشأىا )جيل وجين جو الن( في  اريس سنة

    م عنررردما اشرررتر  تمرررك المةرررانع 0551فررري نسرررج ال  ررراطي فررري ال ررررن السرررا ع عشرررر سرررنة 
ب الحكومررة و  يررت ىرر ه المةررانع حتررى ا ن تنررتج اوزيررر لررويس الرا ررع عشررر لحسرر )جررول رت(

                                                           

 .المنيا محافية -والتعميم التر ية وزارة اإلعدادية  المرحمة فنيو تر ية مدرسة (*)

 . المنيا جامعة – الفنية التر ية كمية الشع ي والتراث الفنية األشغال قسم ورئيس أستا (**)

 11جامعة حموان  -كمية التر ية الفنية -دكتوراه رسالة  -ال يم الفنية وال نائية لمنسيج المجسم (0885) ىند فؤاد اسحاق (1)
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  وأطمق عمري ىر ا ويستخدم كمعم ات أو لوحات جداريو  يج ال  اطي  و المناير التةويريةنس
 ن" النسيج اسم " جو ال 

  نرة " او يسرون " أحرد  ضرواحي  راريسأما نسيج "االو يسرون " ف رد اخر  اسرمو مرن مدي     
اشتيرت  نسيج ال  اطي  و المنراير التةرويرية والر ي يسرتخدم فري كسروة الم اعرد وكمعم رات 

 من  ال رن الخامس عشر .
كي لوحرات ومن  نياية ال رن السادس عشرر اتجيرت فنرون النسريج المرسرم فري أورو را لتحرا  

  حترى أةر حت ت مريم دقرة ال طرع النسرجية المرسرمة تي الخاةة  عةر النيضة اإليطاليةالتةوير الزي
  مد  ميارة ةانعيا في ن ل لوحة التةوير السا ق إعدادىا من ق ل الفنان المةور .

 متعررددة تت ررع مفرراىيم  عرر  أسرراليبلمنسررجيات  إنتاجررو"  ول ررد اسررتخدم الفنرران المعاةررر فرري       
النسرجية النجراز وا  رداو جمرالي فري مجرال  األعمرالاالتجاىات الفنية التي غيرت من شكل ومضمون 

الترري النسررجيات مررن شرركل يتفررق وروح العةررر واتجاىاتررو لتح يررق اال تكررار وال رريم الفنيررة والجماليررة 
يرة اليدو  األنروالعمري  حررةالحرديث عمري شركل تجرارب  االتجراه  فكران تضيف إلي فرن النسريج الحداثرة

 ال نائية.المالمس والتراكيب النسجية و  متعددةال سيطة استخدم فييا عدد من الخامات 
ومن اطالو ال احثة عمي  ع  الدراسات وال حوث  المختمفة التي تناولت التطور فري          

ومرررن خرررالل الدراسرررة   مجررال الفنرررون  ةرررفة عامرررة والنسررريج المرسرررم عمرري وجرررو الخةرررو  
 االتجاىات الحديثة في مجال النسيج المرسرم الحيرت ان تناولتالتي  مالاألعالتحميمية ل ع  

 المجراالت كل  ين ترا ط ىناك أة ح  ل  اتو ىعم م تةر يعد لم الفنون مجاالت من مجال كل
 ثو احد و عضيا المجاالت  ين ر ط الحديث فالفن والت نيات الخامات حيث من ال ع   عضيا

 فري محاضررات(: 1115)عرفرات أسرعد حمردي آمال الخامات في وك لك  الت نيات في المزاوجة
 يمكرن ىنرا ومرن 53  الفنيرة     التر ية التر ية قسم المنيا كمية جامعة المرسمة  النسجيات

 :التالي النحو ىعم ال حث مشكمة تحديد

:البحث مشكلة  

 الت نيررات  اسررتخدام النسررجية المشررغولة تثررري تشرركيمية مرردخالت اسررتحداث يمكررن ىررل
 واستخدام الفنية كاألشغال أخري مجاالت ت نيات و ين  ينيا والمزاوجة المرسم لمنسيج متعددةال

  ت ميدية؟ الغير الت ميدية الخامات
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إلى :  حثال ييدف ل ا     
 .وتحميميا المرسم النسيج مجال في الحديثة الفنية االتجاىات  ع  عمي التعرف -0
 النسرريج ت نيررات  ررين  نائيررا فرري تجمررع نسررجية تمشررغوال ا تكررارو  لمتجريررب الفرةررة إتاحررة -1

 . ت ميدية غير خامات  استخدام والمكرمي وت نيات المرسم
: البحث أهمية  

 المرسررم النسريج مجرال فري واال تكررار لمتجريرب الفرةرة إتاحرة ىإلرر ال حرث أىميرة ترجرع
 .المتنوعة والخامات  الت نيات

 الحداثة بعد ما فنون في المرسم النسيج

)فيرد ريكرو دي  يرد ىعمر 0823عرام  إلرىاية ييور مةطمح ما  عد الحداثرة يرجرع  د إن" 
 أونيسو( ومن   لك الحين شيع استخدام ى ا المةطمح في وةف ث افة وفنون ى ه الح  ة  

 . حيرث تعت رر حركرة مرا   عردثرر مرن مجررد التع يرر عرن اتجراه فنريفمةطمح ما  عد الحداثرة أك
  (0)كافة فروو الفن والمعرفة ". ىن تط يق مفاىيميا عمالحداثة حركة فكرية فمسفية يمك

"حيث أة ح العمل الفني في ما  عرد الحداثرة خميطران مرن الفنرون والفمسرفة والعمروم وكر لك    
   (1)متاح تجر ة كل شئ لم حث عن الح ي ة من خالل الفن" وأة حالجديدة.  اإلعالموسائل 

السياسرية    األحرداثالعشررين العديرد مرن  عامان الماضرية مرن ال ررن األر عينوشيدت   
والفكرية والعممية وك لك ييور العديد من الحركات واالتجاىرات الفنيرة التري ارت طرت  مةرطمح 
مرا  عرد الحداثرة مسرتحدثة قيمران ومعرايير خاةرة   يرا متعديرة  ر لك الحردود الفاةرمة  لمت نيررات 

جراوز الت نيرات الت ميديرة الكتشراف طررق والتجارب اإل داعية السا  ة وقد جعمت الفنان ييرتم  ت
أدائية مستحدثة حيث خررج العمرل الفنري مرن الحردود الت ميديرة لمفرن إلري مرا يعررف  ضرد الفرن 

Anti art (1) 
 المختمفرة  الفنون مجاالت  ين الفواةل  ا ت الحداثة  عد وما الحداثة نتطور فنو مع

                                                           

نيو نيي اييبأإل اعميبا يمبعييإل لمن يييبت الحب  ييإل ايمن احمد عفيفي العربيي"فنن ميب بعيد الحداويإل ااةنيبدة م -1
 00ص  5002يإل التربيإل الفنيإل ، يبمعإل حماان ،م.ك دكتاراهل الب التربيإل الناعيإلف.ر بلإل 

لمحضبرات القديمإل اارتبب يمب بفنان مب بعد الحداوإل  إلالفم فيإل االفنيايمن الاديق عمي ال مري "المفبىيم  -2
 240ص  5002يإل التربيإل الفنيإل ، يبمعإل حماان ،مك .دكتاراهبلإل كمدخا لال  تميبم ني التااير .ر 

 08 -0886لمث افة  ىعماألال اىرة:المجمس 0834.1إدوار لوس أسمث.الحركات الفنية من   (1)
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 وغيرىمرا  المركرب والعمرل الفررا  فري التشركيل فنرون وييررت المجراالت مرن العديد اندمج حيث
 ىإلر أدي مما الفني  مجاليا في ت ميدي غير استخداميا يكون ور ما حديثة خامات ييرت كما

 التوليرف أسرموب اسرتخدام الحةرر ال المثرال سر يل وعمري  أيضرا ت ميديرة غيرر ت نيات استخدام
 .المركب العمل فيير التةوير مجال في الخامات من العديد  ين
وفررري مجرررال النسررريج لرررم يةررر ح النسررريج تعاشرررق خيررروط طوليرررة تسرررمي السررردي مرررع أخرررري       

عرضررررية تسررررمي المحمررررة  ررررل ييرررررت ت نيررررات حديثررررة زخرفيررررة تنررررتج مررررن خيرررروط المحمررررة الممتفررررة 
حررررول خيرررروط السرررردي  و عرررر  ىرررر ه الت نيررررات ور مررررا معيميررررا مسررررتعار مررررن  عرررر  الت نيررررات 

ي تتشرررررا ة مرررررع غررررررزة السمسرررررمة والفررررررو المسرررررتخدمة فررررري التطريرررررز مثرررررل ت نيرررررة السررررروماك التررررر
لوحرررررات التةررررروير الزيتررررري كخمفيرررررات لممعم رررررات النسرررررجية  اسرررررتخدمتوالركوكرررررو وغيررررررىم. كمرررررا 

 (2)المشيفة السدا  والتي تيير من خمف خيوط السدي وتخدم المعم ة النسجية
  عر  مفراىيم تت ع متعددة أساليب لمنسجيات نتاجوإ في المعاةر الفنان استخدم ول د        

 فري جمرالي وا  رداو النجراز النسرجية األعمرال ومضمون شكل من غيرت التي الفنية االتجاىات
 الفنيرررة وال ررريم اال تكرررار لتح يرررق واتجاىاترررو العةرررر وروح يتفرررق شررركل مرررن النسرررجيات مجرررال

 حرره تجرارب شركل عمري الحرديث االتجراه فكران الحداثرة  النسيج فن إلي تضيف التي والجمالية
 فييرا اسرتخدم دراسرات الشركل فري ط يعيرة وغيرر ط يعيرة  أشركال ال سريطة يدويةال االنوال عمي
  كرل تطالعنرا الحرديث النسريج أعمرال وييررت ال نائيرة  والتراكيرب والمالمرس الخامرات مرن عردد
 مرا وىر ا النسرجي  التشركيل أسراليب أو الخامرات فري سروا  المجرال ى ا في مألوف وغير جديد

 والمتميررررز الم تكررررر اليرررردوي لمتع يررررر المعاةرررررة الرؤيررررة يالنسررررج الفنرررري العمررررل ىإلرررر أضرررراف
 (1) م تكرة تةميمات عن لمتع ير األدا  في  الخةوةية

                                                           

 منيررا واإلفررادة فارسرركور  منط ررة فرري المنتشرررة الشرر يكة مشررغوالت(: 0872) عرفررات أسررعد حمرردي آمررال (2)
 كميرة -دكتروراه رسرالة.الردلتا شرمال فري منتجرةلا األسر تث يف في عمييا االعتماد يمكن ت ميدية يدوية كحرفة
 11   حموان جامعة-الفنية التر ية

 
 التربٌة ٌةلك.  هدكتورا النسجٌة، المعلقات إلثراء كمصدر البٌئٌة الخامات.2002المجد ابو سٌد سٌد علً-2 (1)

 781 ص ، حلوان جامعة ، الفنٌة
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لرر ا ت رردم ال احثررة تحمرريالن لرر ع  األعمررال النسررجية الترري تناولررت الفكررر المعاةررر لمتشرركيل 
 أساليب تشكيل متعددة ىالنسجي كتجارب تشتمل عم

 ل الخطوات التالية:وات عت ال احثة في تحميميا لألعما
 توةيف العمل الفني من حيث الشكل الخارجي والخامة المستخدمة في التنفي .ر  0

 التعر  ألساليب التشكيل المت عة في التنفي .ر 1

 التحميل الفني لمعمل.ر 2

 المختارة:النسجية ل ع  األعمال  يالفن تحميلالونستعر  فيما يمي 

(  0)  شكل  
لونً كٌت  kit Loney  – تصوٌر لوحة:  ـاماتالخ.

ون – السلك من سدى  خٌوط - الصوف من خٌوط – ٌا
ٌات.القطن من  الفنانة استخدمت السادة النسٌج:  التقـن

ًٌت تصوٌر لوحة ة لتكون ز  لمعلقتها ظاهرة خلٌف
ٌة  ًف اللوحة عًل السدي خٌوط وضعت حٌث النسج
 لتؤكد المساحات بعض فوقها ونسجت متابعدة مسافات

 لوحة وتحتوي. اللوحة أجزاء بعض
ٌة أشكالا  التصوٌرالمستخدمة  البًن بألوان عضو

ج الغامق واألحمر بدرجاته  النسٌج وجاء بدرجاته والٌب
ؤكد  ًف واستخدمت والمساحات الخطوط بعض ٌل

ة ة أسالك التسٌد  أجزاء بعض بنسج قامت ثم معدٌن
رات ىالسد ٌة بتأٌث لون  

 
 
 
 
 

 (  1)  شكل
 شوٌسر مارى

ٌوط : الخامـات ٌة أسالك – القطن من خ ٌة أجزاء -  معدن  .للساعات معدن
 السادة النسٌج تقنٌة استخدام مع -الكولج أسلوب:  التقنـٌات

 والمتتد 7/7
 اسوتخدمت ، الكوولج بأسلوب منفذة مستطٌل شكل تأخذ المعلقة

 موع للسواعات معدنٌوة وأجزاء واألسالك القطن خامة الفنانة فٌه
 مقسومة والمعلقوة اللحموة الممتود السوادة جالنسوٌ تقنٌوة استخدام

 والعمول 7/7 السوادة النسٌج بأسلوب منفذه بالعرض أجزاء إلى
 وكأنهوووا تووووحً المعدنٌوووة والووودوائر للصوووٌد شوووبك وكأنوووه ٌووووحً
 الصٌد أسماك
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(  3)  شكل  

2006 سندي  بربون 

 من مؤلف نسٌج قطعة عن عبارة وهً
 المزدوج النسٌج وهً تقنٌات ثالث

 الزائدة اللحمة وتقنٌة باللحمات والتطعٌمات
 والحرٌر القطن  الخٌوط باستخدام

 والرٌون،

 

 (  4)  شكل

 . Zorine Rinaldi رٌنالدى زورٌن

 فى الخٌوط تأثٌر إبراز على الفنانة اعتمدت لقد

 باألسالٌب الخٌوط تلك تعاشق خالل من العمل

 ، األحٌان بعض فى التعاشق هذا اتساع مع المختلفة

 تشٌٌفات أحداث جوار إلى أخرى أحٌان  فً وحبكها

 المنسوج أنحاء على توزٌعها مع السدي خٌوط فى

 النحل خلٌة شكل العمل أخذ وقد متمٌز إٌقاع فى

 

 

 

 

 

 

 

رٌتشموند لٌزلى: ( 5) شكل  

Lesley Richmond 

 باب) منزل مدخل وكأنه ٌوحً نسجًال عملال          

 مصدر من ٌشع ضوء أنهاك واإلضاءة( وحائط وسلم

 فً النحاس استخدام العمل ٌوضحو اللون أحمر ضوئً

 النسجٌة القطعة بناء

 جانٌرو جان (6) شكل
 حٌووث موون التجدٌوود موون نوووع فٌووه للمعلقووة الخووارجً الشووكل إن

 أثرٌووة لقطعووة شووكل إنووه علووً للنوواظر ٌوووحً قوود والعموول اإلطووار
 ًوهوو الووذهب موون فرعووونً قمووٌص موون قطعووة كأنهووا فرعونٌووة
 وهوً الوذهب مون خلفٌوة كأنوه األول الجوزء جوزئٌن إلً منقسمة

 وقوود مكرمشووة وهووً معووٌن شووكل أخووذت س النحووا رقووائق موون
 أضوووفً النحووواس لرقوووائق خوواص ملموووس الكرمشوووة هوووذه أعطووت
 الشوووكل إن األموووامً الجوووزء أموووا المعلقوووة علوووً وجموووال رونوووق

 والعمول اإلطوار حٌوث مون التجدٌد من نوع فٌه للمعلقة الخارجً
 كأنهووا فرعونٌووة أثرٌووة لقطعووة شووكل إنووه علووً للنوواظر وحًٌوو قوود

 جوزئٌن إلوً منقسمة وهً الذهب من فرعونً قمٌص من قطعة
 س النحوا رقوائق مون وهوً الوذهب مون خلفٌوة كأنوه األول الجزء
 الكرمشووة هووذه أعطووت وقوود مكرمشووة وهووً معووٌن شووكل أخووذت

 علوووً وجموووال رونوووق أضوووفً النحووواس لرقوووائق خووواص ملموووس
 المعلقة
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 الفنيرة التر يرة قسرم الثالثرة الفرقرة طرالب مرن عينة عمي ال احثة  يا قامت تجر ة خالل ومن 
 وت نيرات( المكرميرو) الع د الزخرفة فن ت نيات  ين المزاوجة استخدام  يدف المنيا جامعة التر ية  كمية

   المرسم النسيج مجال تثري التي النتائج تمك ييرت   المرسم النسيج

 :ال اتالط أعمال ل ع  ةور

 البحث:تجربة 

 

:التجربة نتائج  

                                                       

الطالبات احدي عمل( 8) شكل                  
 

الطالبات احدي عمل(  1) شكل  

 

 الطالبات احدي عمل (01)

 

 

 

 

 

 

 

 

الطالبات احدي عمل( 9) شكل  
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أييرررت  لترري أنتجيررا الطررالب عينررة ال حررث قرردالنسررجية اأوضررحت النتررائج أن المشررغولة      
  درجة ك يرة:

 أثررتوقرد  لخامرات رين ا االنسرجامالمزاوجة  ين أكثرر مرن ت نيرة وكر لك وجرود  ىميارة عم -0
 المستخدمة المشغولة النسجية الت نيات متواجد االنسجامالمزاوجة وجعل  ىعم وقدرتيم

إلى ييرور العمرل الفنري فري   لفة وانسجام مما أدترا ط التةميم في أ المشغولةفي  تح ق-1
 كيان واحد متسق األجزا .

فررن و لجماليررات التةررميم مررن خررالل المزاوجررة  ررين ت نيررات  إ رررازا المشررغولةوقررد تح ررق فرري  -2
 النسيج المرسمفي شكل فني م تكر اتوت ني )المكرميو( الزخرفة  الع د

تناسررق  ررين ل نيررات وتزاوجيررا والخطرروط وا ررين المالمررس وكرر لك اخررتالف الت اإلنسررجام  أد -3
 تنوو لمميير السطحي لممشغولة األلوان

و التوصيات : النتائج  

: النتائج  

لمجموعة من المتغيرات التي من  واالستحداثإلي التجريب  جكغيره من مجاالت الفنون التشكيمية يحتا لنسيجا .1
 إضافة جديدة تسيم في إثرا  ى ا الفن أحداثشأنيا 

حيث تمكنت ال احثة من خالل  نسجياطرق  فيىيئتيا العامة وك لك  يتتسم  الثرا  الفني ف النسيج مشغوالت  .2
 مستحدثة في مجال النسيج المرسم وأساليبت نيات  استحداث التعرفدراستيا 

: التوصيات  

تسررجيل التررراث النسرريج و لررك لحفرري و  فررنتتنرراول  الترريالتشررجيع لمدراسررات و  االىتمررام  .1
 مجال النسيج . ىرةد المتغيرات المؤثرة عمفة و المختم  أشكالو

 ما ىو جديد في مجال الفنون وخاةة مجال النسيج المرسم كلدعم   .2
خامرات  إضرافةخرالل  منالحداثة والتطور في مجال والنسيج المرسم  وأىميودور  إ راز  .3

   ت نيات إضافة أومجال النسيج  ىجديدة عم
 

: عـــــــــالمـراج  
:العربية المراجع  
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 فارسكور  منط ة في المنتشرة الش كية مشغوالت(: 0872) عرفات أسعد حمدي آمال -0
 فري منتجرةلا األسرر  تث يرف فري  عمييرا االعتمراد يمكرن ت ميديرة يدويرة كحرفة منيا  واإلفادة
 .حموان جامعة-الفنية التر ية كمية -دكتوراه  رسالة.الدلتا شمال

 جامعررة مة و المرسرر النسررجيات فرري محاضرررات(: 1115) عرفررات أسررعد حمرردي آمررال -1
 . الفنية التر ية قسم التر ية  كمية المنيا 

 الشرروق  دار عر ري  -انجميرزي  اإلعالميرة الفنيرة المةطمحات معجم(:0878)شم ي أكرمر 2
 .ال اىرة

 ال سرريطة  النسررجية التراكيررب  اسررتخدام الفنرري التشرركيل (:0875)  طرررس ألفررونس األميررر -3
 .حموان جامعة-الفنية التر ية  كميةماجستير رسالة

 مسرتحدثة تشركيمية ةرياغات لتح يرق كمردخل الزائرد السردا  (:1113)عمرارة احمد اهلل ع د رانده -4
 .حموان جامعة-الفنية التر ية كمية ماجستير  اليدوية رسالة النسجية المشغولة إلثرا 

 تكراريرة كوحردات الشررائط مالسرتخدا التشكيمية اإلمكانات (:0876) الشيخ مةطفي حمدأ سامية -5
 .حموان جامعة-الفنية التر ية كمية ماجستير  رسالة النسجية  المعم ات تةميم في
 في اليدوي النسيج لتدريس  رنامج تةميم(: 0883) الشيخ ىمةطف حمدأ سامية دراسة -6

 التر يررة كميررة -دكترروراه رسررالة مختمفررة  فنيررة أسرراليب  ررين الوحرردة تح ررق جماعيررة أعمررال
 .حموان جامعة-فنيةال

 رسررالة التر ويررة  الجماليررة أمكناتيررا الشررع ية المعم ررة (:0885) طمررب الفترراح ع ررد سررحر -7
 .حموان جامعة الفنية  التر ية كمية ماجستير 

 .النيضة ال اىرة دار  التعميم تكنولوجيا (:0887)زاىر ضيا  -8

 رسررررالةالفني  شرررركيلالت إلثرررررا  النسررررجية  الخامررررات التوليررررف (:0871) ىرررراني محمررررد-01
 .ال اىرة -حموان جامعة الفنية  التر ية كمية  ماجستير

 المسطحة اليدوية المنسوجات في الحديثة الفنية االتجاىات(: 1113)الحميم ع د ةالح محمد -00
 دراسرة) النوعيرة التر يرة كميرات طرالب عند النسجية المشغوالت إثرا  في منيا واالستفادة والمجسمة
 .ال اىرة جامعة الفنية  التر ية قسم النوعية  التر ية كمية  دكتوراه سالةر   (تجري ية
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كميرة  -دكتروراهرسرالة  -ال يم الفنية وال نائية لمنسيج المجسرم (0885) إسحاقىند فؤاد -01
 جامعة حموان. -التر ية الفنية

ال جماعيرة "فن ما  عد الحداثة واإلفادة منو في ةياغة أعم احمد عفيفي العر ي: أيمن - 02
  جامعررة يررة التر يررة الفنيررةمك .دكترروراهلمنسررجيات الحائطيررة لطررالب التر يررة النوعية".رسررالة 

 1114حموان  

والفنية لمحضرارات ال ديمرة وارت اطيمرا  أيمن الةديق عمي السمري :المفاىيم الفمسفية - 03 
  يرة التر يرة الفنيرةكا .دكتروراه فنون ما  عد الحداثة كمدخل لال ستميام في التةوير .رسرالة 

  1110جامعة حموان  
 لمث افررة  ىاألعمررالمجمررس  ال رراىرة:0834.1الحركررات الفنيررة منرر   إدوار لرروس أسررمث. -04

0886  

.  دكتروراه الخامات ال يئيرة كمةردر إلثررا  المعم رات النسرجية  المجد. أ وعمي سيد سيد -05
   1111  ية التر ية الفنية  جامعة حموانمك

جنبية :األ المراجع  

17- Creating Rugs and wall Hangings ,Aninprint of 

cassell&collier-Macmillan publishers LTD, London. 

" 18-Thread AN art from, first published in great Britain , 

London 

 
 


