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الزخارف الحيوانية فى العصر الفرعونى ومدلولها الرمزى كمصدر لتصميم األزياء 
 التنكرية

      هدى عبد العزيز محمد محمد السيد

 حلوانجامعة  -االقتصاد المنزلي كلية -نسيجالمالبس والقسم 

 12/8/1026:تاريخ القبول                                12/8/1026 تاريخ التسليم:

لخصالم  

البحث إلى دراسة الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى إليجاد رؤية فنية جديدة لصياغة مفردات تلك الزخارف وتوظيفها فى  يهدف
 تصميمات حديثة لألزياء التنكرية لألطفال وذلك إلثراء المجال الدرامى والحفالت التنكرية لألطفال بتلك التصميمات، وتم عرض مجموعة من

، الثعلب، الزرافة، األسد، غزالةميمات التنكرية لألطفال المقتبسة من الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى )األرنب، البقرة، الكبش، الالتص
عة النمر، الكلب، القطة( من إنتاج مصممين أزياء وعدة شركات تعمل فى مجال تصميم األزياء التنكرية لألطفال، وقامت الباحثة بتنفيذ مجمو 

تصميمات مسطحة مقترحة )اسكتشات( وتم عرضها على المتخصصين فى مجال تصميم األزياء وتصميم استبيان لمعرفة آرائهم تجاه 
بعض التعديالت  بعمل التصميمات المسطحة المقترحة للوصول ألفضل التصميمات التى تصلح للتنفيذ، وأفادو من خالل نتائج تفريغ االستبيان

وبذلك حصلت جميع التصميمات المقترحة على درجات  ،قترحة لكي تكون صالحة للتنفيذ، وأجرت الباحثة تلك التعديالتعلى التصميمات الم
ولذلك تم تنفيذ عدد احدى عشر سالوبيت تنكرى لألطفال )يمثلو جميع التصميمات المسطحة  %09ووصلت النسبة المئوية ألكبر من  عةمرتف

صدر االقتباس بترتيب األفضلية كالتالى: البقرة، النمر، الغزالة )الرؤية األولى(، الذئب، الكلب، األرنب، القطة، التى تالئم م بالخاماتالمقترحة( 
 الزرافة، الكبش، الغزالة )الرؤية الثانية(، األسد.   

األزياء التنكرية.  -المدلول الرمزى للزخارف -الزخارف الحيوانية فى العصر الفرعونى  :كلمات دليلية

  مقدمةال
 يرةالمصمم أفكار تصميماته من مصادر كث يستمد

 هالمنابع محيطة به تمد ةيعتبرها منابع اللهامة، وهذ
 يرا  صغ يأخذ المصمم شيئا   حيانابالتصميمات المبتكرة، وأ
الشكل الخارجى،  خذيأ وأحيانا همن المصدر فى تصميم

المصدر فى تلك  هالذى يعطية ل يحاءوذلك طبقا لإل
 لهامفى هذة اللحظات باإل المصممويمر اللحظة، 

نتيجة حصيلة  أعمالفكل ما ينتجة من   ،والتخيل
المثيرات الذهنية )الخبرات الذهنية( للبيئة المحيطة به 

               الفنية. اراتةوثقافتة وقدراتة التخيلية ومه وخبراتة
( (Mackinnon, D: 1962 -63. 

ز فى رؤيتة اسلوبة المتمي هالمبتكر ل والمصمم
 اتهعالق وينظم يستخلصللمصدر وتحليل عناصرة فهو 

الخطية واللونية ويعيد صياغتها من جديد فى تصميم 

نشأت من خالل المعايشة الصادقة  زيحمل معانى ورمو 
 أسلوبةويتبلور  ،وقراءتة وحبة وتفاعلة للمصدر

 لفنيةالتصميمى الذى يعد محصلة لخبراتة وقدراتة ا
 المحيطة بة. بالبيئةعة و وعالقتة بالطبي

استمد تصميماتة من  ىوفنان العصر الفرعون
للتقدير  الفنى ومعيارا   لهاملإل الطبيعة والتى تعتبر مصدرا  

ماديا فقط بل  تتجسد الطبيعة طاقة ال ففى ،الجمالى
بمن حولة ولم يجد ألعمالة  متأثرا   كانو  أيضا ، جماليا  

 ونباتاتمن حيوانات  الفنية منبعا سوى ما رآة فى الطبيعة
 وطيور وانسان.

 (51 -5001)عبد الفتاح رياض: 
فكر الفنان الفرعونى في أن يسجل أحداثه  وعندما

حوله مصدر اإللهام بالنسبة له بما  ومنكانت الطبيعة 
فهداه تفكيره إلى  ،فيها من ظواهر طبيعية وكائنات حية
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ليعبر أن ينقل بعضا  مما في الطبيعة والبيئة المحيطة به 
وجاءت  ،بالصورة عن المعاني التي يريد التعبير عنها

العالمات ذات استخدام تصويري أي معبرة عن صورتها، 
 ،فإذا ما رسم إنسانا  فإنه يقصد التعبير عن اإلنسان

أو الحيوان  ،وكذلك الحال بالنسبة ألعضاء جسم اإلنسان
ثم هناك  ،وكذلك الطيور والزواحف والحشرات ،وأعضائه

وكانت   ،شجار والنباتات والجبال والبحار واألنهاراأل
رسوم الحيوانات تستخدم بكثرة فى الزخرفة المصرية 

 .القديمة حيث كان لها معانى رمزية ومعتقدات سحرية
(http://www.bibalex.org) 

 مصدرا  الفرعونى  للعصرالزخارف الحيوانية  وتمثل
من مصادر إلهام المصمم، فمن خالل معرفته خصب 

وتحليله لمفردات بنائها يتكون لديه  الزخارفبسمات تلك 
عادة  نو المخز  الفكري الذي يمكنه من ترجمتها وا 

صياغتها وتوظيفها بشكل فني بأكثر من رؤية فنية في 
مقترحاته التصميمية، ويتوقف ذلك على قدرة وخبرة 

وانصهاره داخل  هوتعايشومهارة المصمم ومدى اندماجه 
 بناء العمل الفني محل االقتباس. تبيئة مفردا

 رسومو  زخارفالعصر الفرعونى من   لثراء ونظرا  
تم تناولها بالدراسه  فقد ،جدارية ونقوش ونحت وغيرة

والتحليل والتوظيف الفنى فى العديد من الدراسات الفنيه 
لي ( التي هدفت إ5009)ميرفت عبد الفتاح: دراسةمثل 

ابتكار تصميمات ألقمشة المفروشات مستمدة من 
جماليات عناصر الزخرفة الفرعونية بما يتناسب مع 

( 5005متطلبات السوق المصري، دراسة )سنية خميس: 
التي هدفت إلي اإلستفادة من التراث الزخرفي الفرعوني 

اإلعالم السياحي، كذلك  مفي إبتكار تذكارات سياحية تخد
( التي إعتمدت في 5001ل: دراسة )إيهاب فاض

مضمونها علي إبتكار لوحات تعتمد علي المزج بين 
إتجاهات الفن الحديث وعناصر الزخرفة الفرعونية 
وتطويعها في تصميم أزياء النساء بإسلوب الطباعة بشكل 

( التى هدفت 5001 -بشار حنانجزئي وكلي، دراسة)
إلى اإلستفادة من بقايا األقمشة فى إبتكار زخارف 
مستمدة من عناصر الزخرفة النباتية فى العصر الفرعونى 

وتوظيفها فى زخرفة مالبس النساء. دراسة )أحمد زين: 
( التي هدفت إلي التأكد علي السمة المصرية في 5000

منتجاتنا النسجية من خالل دراسة الوحدات الزخرفية في 
الشرائط الفرعونية لإلستفادة منها في إبتكار شرائط زخرفية 

نسوجة لمالبس األطفال، كذلك دراسة )شيماء مأمون: م
هدفت إلى توظيف الكتابات الهيروغليفية  التي( 8991

على مالبس النساء ومكمالتها بشكل زخرفي باستخدام 
عبد الحكيم، سحر  أشرف) دراسةالتطريز اليدوي، 

عناصر الزخرفة  توظيف إلىزغلول( والتى هدفت 
م القميص الرجالى، الفرعونية بشكل بنائى فى تصمي

يجادو   أكثر من رؤية لونية للتصميم المبتكر الواحد. ا 
أوصت الدراسات جميعها بضرورة اإلستفادة  وقد

والتعمق فى دراستها  الفرعونى من فن العصر ستلهامواإل
حيث أنها تعد مدخل رئيسى إلثراء وتنوع الفكر 

الدراسات  معظمالتصميمى للفنان المصمم، أيضا نجد أن 
الزخرفة الفرعونية بشكل  صرسابقة تناولت توظيف عناال

وهذا ما دعى  ،تتعرض إلى الزخارف الحيوانية ولمزخرفي 
وتحليل بعرض الزخارف الحيوانية  دراسةالباحثة إلى 

لفنانى العصر الفرعونى بهدف إعادة صياغة وتوظيف 
 األزياءمفردات بناءها بأكثر من رؤيه فنيه في تصميم 

 .فالألطل التنكرية
وقد تمثلت نقاط البداية في اإلحساا  بالمكاكلة فاي  هذا

 اآلتي:
في تناول الزخارف الحيوانية بالدراسة  القصور -5

عادة الصياغة والتوظي في مجال تصميم  فوالتحليل وا 
 األزياء األطفال التنكرية. 

الدراسات السابقة بإجراء المزيد من الدراسات  توصية -8
 العصر الفرعونى. بفنزياء التى تربط فن تصميم األ

 األطفالإلى إثراء مجال تصميم أزياء  الحاجة -3
مصادر الرؤى الفنية من خالل  منالتنكرية بالمزيد 

 الزخارفإعادة  صياغة توظيف مفردات بناء 
العصر الفرعونى بأكثر من رؤية  لفنانىالحيوانية 
 تصميمية. 

http://www.bibalex.org/
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إلى  الباحثةظهرت مشكلة البحث التى دعت  وبذلك
العصر  لفنانىالحيوانية  الزخارف ضدراسة وتحليل بع

إعادة صياغة وتوظيف مفردات بناءها  بهدفالفرعونى 
 .ألطفالل  التنكرية األزياء لتصميمبأكثر من رؤيه فنيه 

 البحث مككلة
 صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:  يمكن

مااااادى تااااااأثر الفكااااار التصااااااميمي لمصاااااممي أزياااااااء  ماااااا -5
العصااار  لفناااانىالحيوانياااة  بالزخاااارفنكرياااة الت األطفاااال

 الفرعونى؟
الحيوانياااة لفناااانى  الزخاااارف بعاااضإمكانياااة توظياااف  ماااا -8

 التنكريااااااااة األزياااااااااءتصااااااااميم  فااااااااىالعصاااااااار الفرعااااااااونى 
  ألطفال؟ل

 التصميمات المقترحة؟ فيآراء المتخصصين  ما -3

 إمكانية تنفيذ مختارات من التصميمات المقترحة؟ ما -1

 البحث أهداف
 لزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى.ا دراسة -5
بناااااء مختااااارات الزخااااارف الحيوانيااااة  تمفااااردا توظيااااف -8

 التنكريااة زياااءالعصاار الفرعااونى فااي تصااميم األ لفنااانى
يجاااد أكثار ماان رؤيااة فنياة لصااياغة مفااردات  طفااللأل وا 

أكثر  فيالحيوانية  لفنانى العصر الفرعونى   الزخارف
 من مقترح تصميمي. 

فاااااي التصاااااميمات  المتخصصاااااينعلاااااى آراء  عااااارفالت -3
الحيوانياااااة  لفناااااانى  الزخاااااارفالمقتبساااااة مااااان مفاااااردات 

 العصر الفرعونى. 

بعااااااض التصااااااميمات المقترحااااااة للتأكيااااااد علااااااى  تنفيااااااذ -1
 صالحيتها للتطبيق والتنفيذ. 

 البحث:  أهمية
الضوء على منابع جديدة للرؤى الفنية في مجال  إلقاء -5

 . طفالية لألالتنكر  األزياءتصميم 
التنكرياااااة  األزيااااااءالعالقاااااة باااااين فااااان تصاااااميم  توطياااااد -8

 وفنانى العصر الفرعونى. لألطفال

 تصاااااميمإلاااااى التجدياااااد واالبتكاااااار فاااااي مجاااااال  الااااادعوة -3
التقليااااد والمحاكاااااة  ومحاولااااةاألزياااااء التنكريااااة لألطفااااال 

 المباشرة.

المتخصصااين فااي المعاهااد واألكاديميااات الفنيااة  إفااادة -1
بصاااااناعة الموضاااااة بتقاااااديم رؤى تصااااااميمية  نوالقاااااائمي

 األزياء التنكرية لألطفال. تصميمحديثة في مجال 

 المختصاين المادادمن نتاائج البحاث الحاالي  االستفادة -1
بتصااااميمات  ينمائيةفاااى مجاااال الاااادراما المسااارحية والسااا

 لألطفال. تنكرية  أزياء

المهتمااااين باقامااااة الحفااااالت التنكريااااة الخاصااااة  إمااااداد -6
الحكومياة والخاصاة بتصاميمات  المدارسال فى باألطف

 أزياء  تنكرية لألطفال.

 البحث:   مصطلحات

 الفرعونى: العصر -2
قباااال الماااايالد  3899 امتاريخيااااة امتاااادت ماااان عاااا حقبااااة

األكبر مصار وقاد قسامها المؤرخاون  سكندرحتى دخول اال
الوساطى،  لدولاةثالثة دول تتمثل فى الدولاة القديماة، ا إلى

 .(1: 5003خالد الدسوقى ) الدولة الحديثة.
 :إلىفى العصر الفرعونى  الزخارف تنقسم

 والبردىزهرتا اللوتس  أشهرها من: النباتية الزخارف -
احتلت زهرتا اللوتس والبردى مكانة متميزة   حيث

فى مجال الزخرفة النباتية، وتعتبر زهرة اللوتس من 
المصرى القديم،  عصرفى ال الزخرفيةالوحدات 
ن النباتات المائية ولها عدة أنواع اللوتس واللوتس م

األبيض، األزرق، الوردى، أما البردى فنبات مائى 
 .معمر سريع النمو ذو ساق طويلة خضراء

من  الهندسية الزخارف تعتبرالهندسية:  الزخارف -
، العناصر األساسية فى الزخرفة المصرية القديمة

ل الفنان المصرى القديم فى تكوين األشكا وتميز
الهندسية المختلفة، واستخدم النقطة وأنواع الخطوط 

والمصلبات،  مرباعاتالمختلفة باألضافة الى ال
والجدائل فى الزخرفة  الدوائر إستخداموبرع فى 

 المصرية القديمة.
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الحيوان  مالفنان المصرى القدي رسمالحيوانية:  الزخارف -
بكثااارة فاااى الزخرفاااة المصاااارية القديماااة حياااث كاااان لهااااا 

رمزيااااااااة ومعتقاااااااادات سااااااااحرية يعتقاااااااادون فيهااااااااا،  نمعااااااااا
فاساااتخدموا فاااى زخاااارفهم رساااوما مختلفاااة مااان الحياااوان 

، النمااار، األساااد، الغااازال، الكااابش، البقااارة، األرنااابمثااال 
 (.5ملحق) القطة، الكلب، الزرافة، الذئب

     (                                                      33: 33- 8991 )أحكام أحمد وآخرون:
 "االستلهام":  االقتبا  -1

صااااااادقة بااااااين الفنااااااان  عمليااااااة تفاعليااااااة ومعايشااااااة هااااااو
عنهاااا تصاااميمات ذات صاااياغات مبتكااارة  يناااتج ،والمصااادر

الااذى  أساالوبةيتبلااور  وهناااتحماال فااي طياتهااا روح المصاادر 
بالطبيعااااة  تااااةيعااااد محصاااالة لخبراتااااة وقدراتااااة الفنيااااة وعالق

 وبالبيئة المحيطة به.
 الستلهام":"ااألقتبا   أنواع

المباشاار يعنااي النقاال الكلااى  االقتباااس مباكاار: اقتبااا  -
الفناااان علاااى المحاكااااة  يعتماااد، "الحرفاااي" مااان المصااادر

الكاملاااة للمصااادر محااال األقتبااااس بشاااكل كلاااى "حرفاااى" 
 فى التصميم بشكل بنائى. وتوظيفة

النوع من االقتبااس غالباا  ماا  وهذا غير مباكر: اقتبا  -
فهااام وقاااراءة خطاااوط   إلاايناااان يسااتعمل عنااادما يلجاااأ الف

االقتباااااس غياااار  يعتمااااد ،المصاااادر بشااااكل غياااار مباشاااار
أجاااااازاء  بااااااين المباشاااااار علااااااى مباااااادأ العاااااازل واالختيااااااار

محاال  المصاادروتجزئااة  بتحلياالالفنااان  ويقااوم ،المصاادر
احساسااااااة  أثاااااارالجاااااازء األول  ين،جااااازأ إلااااااىاألقتبااااااس 

بشاكل جزئاى  ةوتوظيف هصياغت عادةوانفعالتة وجذبة إل
 عااازلاساااتبعاد أو  فهااو الجااازء الثاااانى أمااايم التصااام فااى

 ولم يوظفة المصمم فى تصميمة.    مصدرجزء من ال

علااى تبساايط المصاادر محاال  ميعتمااد المصاام :التحااوير -
التااااي يتكااااون  العناصاااارإلااااى  تااااهاألقتباااااس بعااااد تجزأ

عاادة صاياغة الخطاوط  واأللااوان  والمسااحاتمنهاا، وا 
، وتعاد بطريقة جديدة ومبسطة ماع األحتفااظ بمعالماة

، ههذه العملية تبسايطا  لكامال المصادر بجمياع أجازاء
بااااااااااااااااااالتحوير الكلاااااااااااااااااااي.     يعااااااااااااااااااارفوهااااااااااااااااااي مااااااااااااااااااا 

http://ar.wikipedia.org                  

 األزياء: تصميم -3

وادخااااال أفكااااار جدياااادة عاااان  بااااداعواإل بتكاااااراإل عمليااااة
ية التااااى تشاااامل تكااااوين طريااااق صااااياغة العالقااااات التشااااكيل

القااااااااااااااااادم.                              إلاااااااااااااااااىالشاااااااااااااااااخص مااااااااااااااااان قماااااااااااااااااة الااااااااااااااااارأس 
 (31-5003نجوى شكرى: –)كفاية سليمان

فى تكوين موحد  عناصرالفنية التى تشكلها  اللغة
والنسيج، وتعتبر هذة المتغيرات  اللون الشكل،الخط، 

 التكامل، ،باألسس السيطرة وتتأثرأساسا لتعبيرها، 
 شعرهوالنسبة لكى يحصل الفرد على زى ي اإليقاع وازن،الت

 بالتناسق ويربطه بالمجتمع الذى يعيش فيه.
          (Mackinnon, D: 1962 -63)                      

مساحاته  لوانه،فنى مبتكر فى خطوطه، أ عمل
إعادة صياغة الواقع  علىوخاماته، يقوم به فنان قادر 

بالمجتمع ويلبى إحتياجاته.                                   إلى فن يرتبط  بخياله
 (1-5019)روبرت جيالم:

 أزياء األطفال التنكرية: تصميم -4
 التنكرياة لألزيااءفى البحث تقديم رؤى فنيه  اويقصد به

ومساااااحاتها علااااى  لوانهاااااوأ خطوطهااااافااااى  تعتمااااد ألطفااااالل
 انياةإعاادة صاياغة وتوظياف مفاردات بنااء الزخاارف الحيو 

   الفرعونى. العصرالرمزى لفنانى  ومدلولها
 حدود البحث على:  اقتصرتالبحث:  حدود

 العصاااااارالحيوانيااااااة لفنااااااانى " الزخااااااارفماااااان  مختااااااارات
الفرعاااونى" وتوظياااف مفاااردات بنااااء التكاااوين الفناااي لهاااا فاااي 

التنكرياااااة  لألزيااااااءابتكاااااار العدياااااد مااااان الااااارؤى التصاااااميمية 
 . سنوات( 6: 1) لألطفال خالل المرحلة العمرية من

 

 عينة البحث على: اكتملتالبحث:  عينة
( ويقصااد بهاام السااادة أعضاااء 51: وعااددهم)المتخصصااي 

هيئاااااة التااااادريس للتعااااارف علاااااى آرائهااااام تجااااااه التصاااااميمات 
الحيوانيااااة لفنااااانى  الزخااااارفمختااااارات ماااان  ماااان قتبسااااةالم

 العصر الفرعونى. 
 

 البحث:  منهج

ي التحليلااااى الوصااااف والبحااااث الماااانهج التاااااريخى  يتبااااع
 ألهداف البحث. لمالءمتهم

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 البحث: أدوات
لمعرفة آراء المتخصصين في مجال المالبس  استبيان

من مفردات بناء  المقتبسةوالنسيج في التصميمات 
 الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى. منمختارات 

لرساام التصاااميمات    adobe illustrator cs3برنااامج -
 المقترحة.

" لتلاااااااااااااااااوين  Photo-+*shop" الفوتوشاااااااااااااااااوب برناااااااااااااااااامج -
 التصميمات المقترحة. 

 : االستبيا بناء  خطوات
فاي مااال المسبا  والنسايج  المتخصصي آراء  استبيا 
 (: 1ملحق)
التعارف علاى  إلى االستبيان هدفت :ستبيا م  اال الهدف

فااااااي  والنساااااايجآراء المتخصصااااااين فااااااي مجااااااال المالبااااااس 
بنااااااء مختاااااارات مااااان التصااااميمات المقتبساااااة مااااان مفاااااردات 

 الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى. 
جااادول يحتاااوي  مااان االساااتبيان يتكاااوناالساااتبيا :  وصاااف

 على محورين كاآلتي:
( 51يناااااادرج أساااااافلة) الجمااااااالى،الجانااااااب  األول: المحااااااور
 عبارة.

( 1ينااااادرج أسااااافلة) الاااااوظيفى،الجاناااااب  المحاااااور الثااااااني:
 عبارات.
( عبااااارة 83سااااتبيان)يكااااون مجمااااوع عبااااارات اال وبااااذلك
ماان مياازان تقاادير  يان( درجااة، وتتكااون االسااتب60بموجااب)

ثالثي)موافاااق، موافاااق إلاااي حاااد ماااا، غيااار موافاااق(، وذلاااك 
بإعطاء ثالث درجاات للموافاق، ودرجتاين للموافاق إلاي حاد 
ماااا، ودرجاااة واحااادة لغيااار الموافاااق، كماااا اشاااتمل االساااتبيان 

 في بدايتها يجيب عنها المفحوص. اتعلي بيان
 لمعامست السيكومترية الستبانة آراء المتخصصي :ا -

عاارض الصااورة المبدئيااة لالسااتبيان  تاام المحكمااي : صاادق
علااااي مجموعاااااة مااااان االساااااتذة المتخصصاااااين فاااااي مجاااااال 

( بهاااادف التحقااااق ماااان صاااادق 3المالبااااس والنساااايج ملحااااق)
باااااداء الاااارأي فيهاااااا ماااان حياااااث ) الصاااااياغة  -5االسااااتبانة وا 

          م العبااااااااااااراتتسلسااااااااااال وتنظاااااااااااي -8اللغوياااااااااااة للعباااااااااااارات  
مناسبة العبارات لكل محور تابع  -1وضوح العبارات  -3

وقااااد  ،شاااامول العبااااارات لألهااااداف المااااراد قياسااااها( -1لهااااا 
أقاااروا بصاااالحيتها للتطبياااق بعاااد إجاااراء بعاااض التعاااديالت 
فيمااااا يخااااص الصااااياغة اللغويااااة لاااابعض العبااااارات وحااااذف 

 عبارات اخري.
بين درجة  ليالداخ باستخدام االتساق اإلحصائي: الصدق

محور والدرجة الكلية لإلستبيان ويتضح ذلك في  كل
 :الجدول اآلتي

محور والدراة  كلالداخلي بي  دراة  االتساق :2 ادول
 الكلية لإلستبيا  الخاصة بالمتخصصي 

االرتباط قيم المحاور م  الداللة 
الجمالى الجانب 5  99101 9995 
الوظيفى الجانب 8  99336 9995 

         ( أن قاااااايم معااااااامالت االرتباااااااط5ماااااان جاااااادول) يتضااااااح
( علاااااااي التاااااااوالي وهاااااااي قيمتاااااااان دالاااااااة 99336، 99101)

(، ممااااا يااااادل علاااااي صااااادق 9995عناااااد مساااااتوي) إحصااااائيا
 محاور االستبيان.

: تم حساب الثبات عن طريق)معامل ياناالستب ثبات
 :( والجدول اآلتي يوضح ذلكصفيةألفا، التجزئة الن

محاااااور االسااااتبيا  الخاصااااة ثبااااات  معاماااال :1 ااااادول
 بالمتخصصي 

ألفا  معامل المحاور م النصفية التازئة   
99110  - 99366 99161  الجمالى الجانب 5  
ىالوظيف الجانب 8  99381 99390 - 99110  
ل كك االستبيان 3  99316 99311 - 99116  

 
( أن جميع معامالت ألفاا والتجزئاة 8من جدول) يتضح

 .ة وتدل علي ثبات اإلستبيانمرتفع مالنصفية هي قي
 النتائج ومناقكتها

 األول: التساؤل
مدى تأثر الفكر التصميمي لمصممي أزياء األطفال  ما

 التنكرية بالزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى؟
علاااى كتاااب ومجاااالت الموضاااة  ةخاااالل إطاااالع الباحثااا ماان

للعديااد ماان مواقااع الويااب الخاصااة  اوتصاافحهالمتخصصااة 
             زياااااااااااااااااء مشاااااااااااااااااهير مصااااااااااااااااممي األزياااااااااااااااااءبعااااااااااااااااروض أ

(Armani Junior, Boss,Gant, Monnalisa, Moschino, 

Timberland     )المتخصصااة فااى تصااميم  والشااركات

http://www.alexandalexa.com/shop/armani-junior
http://www.alexandalexa.com/shop/hugo-boss-kids
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 animal on aliexpress – The)نتااج األزيااء التنكرياة وا

kids window – Mother care – blush fashions – fancy 

dress 4 kids)  بعض األعماال القليلاة التاي توضاح  وجدت
ماان الزخااارف  لمختاااراتلنااا ماادى تااأثرهم باألعمااال الفنيااة 
 الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى.

الزخاااارف الحيوانياااة للعصااار  المقتبساااة مااا  التصاااميمات
 الفرعونى:

ماا  تمثااال  المقتبسااةلألطفااال  التنكريااةالتصااميمات  -2
 األرنب:

لسالوبيت، اعتمد المصمم على المحاكاة  تصميمات
"حرفى"  الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من 
متصل محاك ومبطن   تمثال االرنب، متماثل، بغطاء رأس

 .يشبة هيئة رأس االرنب
 الزخاااااااارفمااااااان  مقتااااااابس(: 2)صاااااااور   األولالتصاااااااميم 

 animals on الفرعاونى إنتااج شاركة العصارالحيوانياة فاى 

Aliexpress  تصااااااميم لسااااااالوبيت، اعتمااااااد المصاااااامم علااااااى
               محاااال األقتباااااس بشااااكل كلااااى درالمحاكاااااة الكاملااااة للمصاااا
صاااااميم بشاااااكل بناااااائى وزخرفاااااى "حرفاااااى" وتوظيفاااااة فاااااى الت

 مقتبس من األرنب، متماثل، بغطاء رأس متصل محاك
 

ومااابطن يشااابه هيئاااة رأس األرناااب، مفتاااوح مااان األماااام عااان 
طريق سوسته، واعتمد المصامم أيضاا فاى تصاميمه  للازى 
على المؤثرات الغير مرئية فى مفارد الارأس، متماثال، رأس 

ناااب، متصااال محاكاااة ومبطناااة تشااابة هئياااة رأس وجسااام األر 
والسالوبيت منفذ مان خاماة القطيفاة الساادة األبايض والبناى 

ذات اللاون  الساادة أما تفاصيل الرأس والصدر من القطيفة
 .لبنىا

 الزخاااااارفمااااان  مقتااااابس(: 1)صاااااور   ثاااااانىالتصاااااميم ال
 animals on الفرعاونى إنتااج شاركة العصارالحيوانياة فاى 

Aliexpress  تصااااااميم لسااااااالوبيت، اعتمااااااد المصاااااامم علااااااى
        اكاااااة الكاملااااة للمصاااادر محاااال األقتباااااس بشااااكل كلااااىالمح

"حرفاااااى" وتوظيفاااااة فاااااى التصاااااميم بشاااااكل بناااااائى وزخرفاااااى 
مقتاابس ماان األرنااب، متماثاال، بغطاااء رأس متصاال محاااك 
وماابطن  يشاابه هيئااة رأس األرنااب، مفتااوح ماان األمااام عاان 

واعتمد المصامم أيضاا فاى تصاميمه  للازى  ،طريق سوسته
ة فى مفارد الارأس، متماثال، رأس على المؤثرات الغير مرئي

متصاال محاكااة ومبطنااة  تشاابة هئيااة رأس وجساام األرنااب، 
كمااا اهااتم المصاامم بااالمؤثرات الغياار مرئيااة المسااتخدمة فااى 
مفاارد الاارأس وتفاصاايل الوجااة، والسااالوبيت منفااذ ماان خامااة 
القطيفة السادة حمراء اللون  أماا تفاصايل الصادر واأليادى 

 تفاصايل الارأس أماا األبيض لونذات ال السادة من القطيفة
 اللون األحمر واألبيض فى ابراز التفاصيل. فاستخدم

الحيوانية  الزخارفمن  مقتبس(: 3)صور  ثالثالتصميم ال
 animals on الفرعااااونى إنتاااااج شااااركة العصاااارفااااى 

Aliexpress  تصاااميم لساااالوبيت تنااااول المصااامم فاااى مفااارد
 الرأس وتفاصيل الوجه من حياث فصال الارأس عان الجسام
غطااااء رأس منفصااالة ومحاكاااة ومبطناااة  تشااابة هيئاااة رأس 
وجساام األرنااب، بينمااا باااقى الاازى صااياغة بساايطة لمحاكاااة 
جسااام الااازى، والساااالوبيت منفاااذ مااان خاماااة القطيفاااة الساااادة 

 السااادة ذات اللااون البنااى أمااا تفاصاايل الصاادر ماان القطيفااة
 ذات اللون األبيض. 
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 التصميم الثالث :3التصميم الثانى            صور   :1تصميم األول      صور  ال :2صور               
www.animalsonAliexpress.com 

 حيوا التصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م   -1
 البقر :
اعتمد المصمم على المحاكاة  لسالوبيت، تصميم

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 
التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من وتوظيفة فى 

تمثال البقرة، فنجد كل تصميم له شكل مختلف عن اآلخر 
فى حين المصدر واحد ولكن تناوله  كل مصمم بطريقة 

 .مختلفة عن األخر
ماااااان الزخااااااارف  مقتاااااابس(: 4التصااااااميم الراباااااا  )صااااااور  

  Mother careإنتاااج شااركة  الفرعونىالحيوانيااة فااى العصاار 
خاماااااة تحااااااكى جلاااااد الحياااااوان  يااااااراختالمصااااامم  اساااااتطاع

رأس متصل محااك  اءلتعطى ملمسة وشكلة، متماثل، بغط
ماان األمااام  مفتااوح ،رأس وجساام البقاارة ةوماابطن  يشاابة هيئاا

مان خاماة القطيفاة  منفاذعن طريق سوساتة، بأكماام طويلاة 
 األبيض فى األسود. بلونين

 
 

ماااان الزخااااارف  مقتاااابس(: 5 صااااور ) خااااام ال التصااااميم
 Gantاألزيااء   مصاممإنتااج  الفرعونىى العصار الحيوانية فا

المااؤثرات الغيااار  ىالمصااامم فااى تصاااميمة للاازى علااا اعتمااد
 ةمتصااال محاكاااة ومبطناااة تشااابة هيئااا رأسمرئياااة، متماثااال، 

أمااا  ضاااءماان خامااة القطيفااة البي ومنفااذ، البقاارةرأس وجساام 
 تفاصيل الرأس من القطيفة السوداء.

ارف ماااااان الزخاااااا مقتاااااابس(: 6 )صااااااور ساد ال مالتصاااااامي
إنتااااااااج مصااااااامم األزيااااااااء  الفرعونىالحيوانياااااااة فاااااااى العصااااااار 

Monnalisa المصااااامم فاااااى تصاااااميمة للااااازى علاااااى  اعتماااااد
بشااكل مختلااف عاان التصااميم  لكاانالمااؤثرات الغياار مرئيااة و 
متشابة الى حاد ماا فاى مفارد  للمؤثرالخامس فنجد توظيفة 

الاارأس ولكاان فاااى مفاارد الاابطن اساااتطاع أن يحاااكى ويبااارز 
ما يميز حياوان البقارة،  وطبيعى وه أماكن الرضاعة بشكل

 رأس هيئاااةومبطناااة  تشااابة  اكاااةمتماثااال، رأس متصااالة ومح
وجساام البقاارة، والاازى منفااذ ماان خامااة القطيفااة البيضاااء أمااا 

 تفاصيل مفردات الزى من القطيفة السوداء والبنى.

 

 

                                                                                          

     

التصميم الساد  :6صور         التصميم الخام     :5صور       التصميم الراب           :4صور            
www.Monnalisa.com 

 تماثيلالتصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م   -3
 رافةوالز  والذئبالكبش، الغزالة 

مااااان الزخاااااارف  مقتااااابس(: 7التصاااااميم السااااااب  )صاااااور  
 animals onإنتاااج شااركة الفرعونىالحيوانيااة فااى العصاار 

Aliexpress فى تلاك األزيااء التنكرياة علاى  اعتمد المصمم
المحاكاااااة الكاملااااة للمصاااادر محاااال األقتباااااس بشااااكل كلااااى 

" وتوظيفاااااه فاااااى التصاااااميم بشاااااكل بناااااائى وزخرفاااااى حرفاااااى"

حياااث أن زى الكااابش  والاااذئبزالاااة ، الغالكااابشمقتااابس مااان 
متماثااال، بغطااااء رأس متصااال محااااك ومااابطن يشااابة هيئاااة 

مفتاوح مان األماام عان طرياق سوساتة،  الكبش،رأس وجسم 
 ماااؤثراتاعتمااد المصااامم أيضااا فاااى تصاااميمه للاازى علاااى ال

مان خامااة  منفاذ الكابشالغيار مرئياة فاى مفارد الاارأس، وزى 
القطيفاااة القطيفاااة البناااى أماااا تفاصااايل الااارأس والصااادر مااان 

 مانالسادة ذات اللون البيج والبناى، بينماا زى الغزالاة منفاذ 

   

http://www.monnalisa.com/
http://www.monnalisa.com/
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خاماااة القطيفاااة الساااادة صااافراء اللاااون فتنااااول المصااامم فاااى 
اختياره للون السالوبيت حتى تحاكى لاون جسام الغزالاة أماا 
تفاصاايل الصاادر ماان القطيفااة السااادة ذات اللااون األباايض 

ى والبنااى لكاان تفاصاايل الاارأس اسااتخدم اللااون األسااود والبناا
اهاااااتم المصاااااامم  الاااااذئبفاااااى اباااااراز التفاصااااايل، بينمااااااا زى 

بااااااالمؤثرات الغياااااار مرئيااااااة المسااااااتخدمة فااااااى مفاااااارد الاااااارأس 
وتفاصاااايل الوجااااه محاكاااااة دقيقااااة، واسااااتخدم اللااااون األسااااود 
واألبيض والبنى ليبرز تفاصايل الوجاة، أماا بااقى الازى فاتم 
صاااياغته بطريقاااة بسااايطة لمحاكااااة جسااام الااازى ومنفاااذ مااان 

قطيفة السادة البنى اللاون أماا تفاصايل الصادر مان خامة ال
   السادة ذات اللون األبيض. القطيفة

التصااميمات التنكريااة لألطفااال المقتبسااة ماا  تمثااال  -4
 األسد والنمر:

المصااااامم علاااااى المحاكااااااة  لساااااالوبيت، اعتماااااد تصاااااميم
الكاملاااااة للمصااااادر محااااال األقتبااااااس بشاااااكل كلاااااى "حرفاااااى" 

ى وزخرفاااى مقتااابس مااان وتوظيفاااه فاااى التصاااميم بشاااكل بناااائ
تمثااال األسااد والنماار، متماثاال، بغطاااء رأس متصاال محاااك 

مفتااوح ماان األمااام  والنماار،وماابطن يشاابه هيئااة رأس األسااد 
فااى تصااميمه  يضاااالمصاامم أ واعتماادعاان طريااق سوسااته، 

للزى على المؤثرات الغير مرئية فى مفرد الارأس، متماثال، 
ساد رأس وجسام األ ةهيئا هرأس متصل محاكة ومبطناة تشاب

 والنمر.
مااااااان الزخاااااااارف  مقتااااااابس(: 8التصاااااااميم الثام )صاااااااور  

 animals onإنتاااج شااركة  الفرعونىالحيوانيااة فااى العصاار 

Aliexpress  منفاذ مان خاماة القطيفاة المنقوشاة  الساالوبيت
تفاصااايل  أماااالاااون جسااام النمااار  تحااااكىالبناااى فاااى األساااود 

 من القطيفة السادة ذات اللون البيج. والصدرالرأس 
مااااان الزخاااااارف  مقتااااابس(: 2 التاسااااا  )صاااااور  التصاااااميم

 Mother care  شاركةإنتااج  الفرعونىالحيوانياة فاى العصاار 
الساااالوبيت منفاااذ مااان خاماااة القطيفاااة الساااادة صااافراء اللاااون 

حتاااى  ساااالوبيتفنجاااد تنااااول المصااامم فاااى اختيااااره للاااون ال
تحاااااكى لااااون جساااام األسااااد أمااااا تفاصاااايل األياااادى واألكمااااام 

 أماااااا ذات اللاااااون األبااااايض الساااااادة والصااااادر مااااان القطيفاااااة

 بااااارازاألساااااود والبناااااى ال اللاااااون فاساااااتخدم تفاصااااايل الااااارأس
 التفاصيل.

مااااان الزخاااااارف  مقتااااابس(: 20 التصاااااميم العاكر)صاااااور 
 the kids شاااركةإنتااااج  الفرعونىالحيوانياااة فاااى العصااار 

window عاااان التصااااميم  ختلاااافت بطريقااااةالمصاااامم  هتناولاااا
ياار مرئيااة بااالمؤثرات الغ اهتمامااة حيااث ماانالسااابع والثااامن 

الوجااااة واألنياااااب  صاااايلالمسااااتخدمة فااااى مفاااارد الاااارأس وتفا
محاكااااة دقيقاااة أماااا بااااقى المناااتج صاااياغة بسااايطة لمحاكااااة 
جسم المنتج ومنفذ من خاماة القطيفاة الساادة صافراء اللاون 
حتاااى تحااااكى لاااون جسااام األساااد أماااا تفاصااايل الصااادر مااان 

 ذات اللون األبيض. السادة القطيفة
لألطفال المقتبسة م  تمثال التصميمات التنكرية  -5

 الكلب:
من الزخاارف  مقتبس(: 22)صور  عكر الحادىالتصميم 

 إنتاااااااااااااااااج شااااااااااااااااركة الفرعونىالحيوانياااااااااااااااة فااااااااااااااااى العصااااااااااااااار 
fancydress4kids   

لسااالوبيت، اعتمااد المصاامم علااى المحاكاااة الكاملااة  تصااميم
للمصادر محاال األقتباااس بشااكل كلاى "حرفااى" وتوظيفااة فااى 

مقتبس من الكلب، متماثال،  التصميم بشكل بنائى وزخرفى
بغطاء رأس متصل محااك ومابطن يشابة هئياة رأس وجسام 
الكلااااب، مفتااااوح ماااان األمااااام عاااان طريااااق سوسااااتة، واعتمااااد 
المصااامم أيضاااا فاااى تصاااميمة للااازى علاااى الماااؤثرات الغيااار 
مرئيااة فااى مفاارد الاارأس، متماثاال، منفااذ ماان خامااة القطيفااة 

من  صدروال لرأسالسادة ذات اللون الرمادى أما تفاصيل ا
 القطيفة السادة ذات اللون األسود.   

 
                            

ماا  تمثااال  المقتبسااةالتصااميمات التنكريااة لألطفااال  -6
 القطة:
على المحاكاة  لسالوبيت، اعتمد المصمم تصميمات

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 
س من وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتب

رأس متصل محاك ومبطن   طاءتمثال القطة، متماثل، بغ
 .يشبة هيئة رأس القطة
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 التصميم الساب  :7صور  

www.animalsonAliexpress.com 
 
 
 
 
 

 التصميم العاكر :20التصميم التاس           صور   :2التصميم الثام               صور   :8صور         
       www.thekidswindow.com                 www.Mothercare.com                   www.animalsonAliexpress.com 

 

 

 التصميم الحادى عكر :22صور  
http://www.fancydress4kids.com 

 
مان الزخاارف  مقتبس(: 21عكر )صور   ثانىالتصميم ال

  blush fashionsإنتااج شاركة الفرعونىالحيوانية فاى العصار 
"كورسااية " يصاال طولااة الااى بعااد خااط الجنااب، ومنفااذ ماان 
، خاماااة القطيفاااة الساااوداء حتاااى تحااااكى لاااون جسااام القطاااة

قطاة باساتخدام ان يعطى تفاصيل وجاة ال المصمم استطاع
 الميكياج وشكل الشعر واضافة ذيل للزى.

مان الزخاارف  مقتبس(: 23)صور   عكر ثالثالتصميم ال
  blush fashions إنتاج شاركة الفرعونىالحيوانية فى العصر 

 اعتمااااد "كورساااية " يصاااال طولاااة الااااى بعااااد خاااط الجنااااب،
المصاامم علااى المااؤثرات الغياار مرئيااة فااى محاكاتااة لحيااوان 

مااان الخلاااف،  سوساااتةدى الااارأس والااابطن، بالقطاااة فاااى مفااار 
السااااادة  لقطيفااااةبغطاااااء رأس متصاااال، ومنفااااذ ماااان خامااااة ا

   

http://www.thekidswindow.com/
http://www.mothercare.com/
http://www.fancydress4kids.com/
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تحاااكى لااون جساام القطااة أمااا تفاصاايل  حتااىبيضاااء اللااون 
 الرأس والصدر من القطيفة السادة ذات اللون البنى.

مان الزخاارف  مقتابس(: 24)صاور   عكر راب التصميم ال
  blush fashions كةإنتاج شار  الفرعونىالحيوانية فى العصر 

بطريقاة تختلاف عان التصاميم الثاانى عشار  مالمصم تناوله
والتصااميم الثالااث عشاار فاسااتخدم المصاامم المااؤثرات الغياار 
مرئيااة بدقااة فااى مفاارد غطاااء الاارأس لمحاكاااة وجااة القطااة ، 

( من خامة القطيفة 51وتم تنفيذ التصميم األول بالصورة )
القطااااة أمااااا حتااااى تحاااااكى لااااون جساااام  اللااااونالسااااادة بنااااى 

تفاصااايل الااارأس والصااادر مااان القطيفاااة الساااادة ذات اللاااون 
( 51األبااايض واألساااود، وتنفياااذ التصاااميم الثاااانى بالصاااورة)

 من خامة القطيفة السادة
أزرق اللاااااون أماااااا تفاصااااايل الااااارأس والصااااادر مااااان القطيفاااااة 

 .واألسودالسادة ذات اللون األبيض 
ل التصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م  تمثا -7

 والقطة القرد
من  مقتبس(: 25)صور  عكر الخام التصميم 

 إنتاج شركة الفرعونىالزخارف الحيوانية فى العصر 

animals on Aliexpressالمصمم على المحاكاة  اعتمد

بشكل كلى "حرفى"  قتباسمحل األ صدرالكاملة للم
 القردوتوظيفه فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى فزى 

 واعتمدالعصر الفرعونى  رفزخامن  مقتبسوالقطة 
للزى على المؤثرات الغير  هفى تصميم أيضاالمصمم 

رأس متصل محاك ومبطن  بغطاءمرئية فى مفرد الرأس، 
 األذنرأس مصدر االقتباس من حيث شكل  ةيشبة هيئ
عن طريق سوستة، متماثل،  ألماممن ا مفتوحوجسمة، 

يل تفاص أماالمختلفة  باأللوانمنفذ من خامة القطيفة 
 األيدى والقدم والصدر من القطيفة السادة.

 :الثانى التساؤل
إمكانيااة توفيااف الزخااارف الحيوانيااة لفنااانى العصاار  مااا

 التنكرية لألطفال ؟  األزياءالفرعونى فى تصميم 

 رسمو  إبتكارب ةالباحث تعلى هذا التساؤل قام لإلجابه
من خاللها ترجمة البناء  تالعديد من اإلسكتشات حاول

 فىالحيوانية لفنانى العصر الفرعونى  للزخارفى الخط
عادة صياغتها وتوظيفها بأكثر من رؤيه  الطبيعه وا 
تصميميه تقترب من التقليد والمحاكاه المباشره للمصدر 

  ،محل اإلقتباس

                                        

 التصميم الراب  عكر :24لث عكر       صور  التصميم الثا :23التصميم الثانى عكر     صور  : 21 صور   
www.blushfashions.com 
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التصميم الخام  عكر :25صور    

www.animalsonAliexpress.com 
الحيوانات  رؤوس أستخدمتوتطبيقا لفلسفة هذا العصر 

أكثر الرموز شيوعا فى الفكر  وهىودات كهيئات للمعب
القديم رموزا لآللهة  المصرىالمصرى القديم حتى اعتبرها 

للحماية أو الوقاية  أو القوة بحيث يرى  شعارا  الكبرى أو 
وقد المتذوق ويحس بالمصدر األصلى)مصدر االقتباس(، 

صاحب ذلك جهدا  ذهنيا كبيرا  فى سبيل الوصول إلى 
لرضاء عنها، وخالل تلك المرحله تم رؤيه جديده يمكن ا

جراء تعديالت على البعض  إستبعاد بعض اإلسكتشات وا 
ستكمالها، وفيما يلى عرض لبعض التصميمات  األخر وا 

أعتمدت على صياغة  التىالتنكرية لألطفال  لألزياء
لفنانى العصر الفرعونى  الحيوانيةوتوظيف الزخارف 
 بأكثر من رؤيه فنيه. 

تبساااة مااا  الزخاااارف الحيوانياااة لفناااانى المق التصاااميمات
العصااار الفرعاااونى إلبتكاااار تصاااميمات لألزيااااء التنكرياااة 

 لألطفال )اسكتكات تصميم الباحثة(:
األول المقتاااب  مااا  الزخاااارف الحيوانياااة  التصاااميم -2

 العصر الفرعونى تمثال األرنب: فنانىل
تنكااارى لألطفاااال مقتاااب  مااا   ساااالوبيت: األول التصاااميم

 (:2كل)تمثال األرنب ك
المصمم على المحاكاة  اعتمد، سالوبيت تصميم

للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"  ةالكامل
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى  وزخرفى مقتبس من 

متماثل، بغطاء رأس متصل محاك ومبطن  يشبة  ،األرنب
هئية رأس وجسم االرنب، مفتوح من األمام عن طريق 

ن منتصف الكتف الى صدر بداية م بقصةسوستة، 
الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، يصل طولة الى 

المصمم  واعتمدالقدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور، 
ايضا فى تصميمة  للزى على المؤثرات الغير مرئية فى 

متماثل، منفذ من خامة القطيفة السادة ذات  ،مفرد الرأس
لرأس من اللون األبيض واللون البنبى أما تفاصيل ا

القطيفة السادة ذات اللون األبيض والبنبى  والصدر من 
أما باقى الجسم من  ىالقطيفة السادة ذات اللون البن

الخلف محاك فى خط  األبيض،القطيفة ذات اللون 
 .ذيل يشبة هيئة ذيل األرنب هالنصف ومضاف في

المقتااب  ماا  الزخااارف الحيوانيااة  نىالتصااميم الثااا -1
 :بقر رعونى تمثال الالعصر الف نانىلف

التصااميم الثااانى: سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب  ماا  
 (:1تمثال البقر  ككل)

اعتمد المصمم على المحاكاة  لسالوبيت، تصميم
الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى  وزخرفى مقتبس من 

ومبطن  يشبة  البقرة، متماثل، بغطاء رأس متصل محاك
هئية رأس وجسم البقرة، مفتوح من األمام عن طريق 
سوستة، بقصة صدر بداية من منتصف الكتف الى 
الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، يصل طولة الى 

  القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،
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 األرنب تمثالم   لألطفال مقتب  تنكرىسالوبيت  تصميم :2 ككل

واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات 
الغير مرئية فى مفرد الرأس، متماثل، منفذ من خامة 
القطيفة المنقوشة ذات اللون األسود فى األبيض والسادة 
ذات اللون األبيض واألصفر أما تفاصيل الرأس من نفس 

ات اللون الخامات السابقة والصدر من القطيفة السادة ذ
 المنقوشةاألبيض أما باقى الجسم منفذ من خامة القطيفة 

ذات اللون األسود فى األبيض، الخلف محاك فى خط 
 .النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل البقرة

التصاااميم الثالاااث المقتاااب  مااا  الزخاااارف الحيوانياااة  -3
 لفنانى العصر الفرعونى تمثال الكبش:

كاارى لألطفااال مقتااب  ماا  تن لوبيتالتصااميم الثالااث: سااا
 (:3تمثال الكبش ككل)

اعتمد المصمم على المحاكاة  سالوبيت، تصميم
الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من 

متماثل، بغطاء رأس متصل محاك ومبطن   ،الخروف
م عن يشبة هئية رأس وجسم الخروف، مفتوح من األما

واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة  للزى  طريق سوستة،
على المؤثرات الغير مرئية فى مفرد الرأس، متماثل، 
بكشكشة باألكمام واألرجل، منفذ من خامة القطيفة السادة 
ذات اللون األسود واألبيض  أما تفاصيل الرأس من نفس 
الخامات السابقة والصدر من القطيفة السادة ذات اللون 

بيض، أما باقى الجسم من خامة القطيفة السادة  ذات األ
 اللون األسود، الخلف محاك فى خط النصف.   

التصااميم الراباا  المقتاااب  ماا  الزخااارف الحيوانياااة  -5
لفناااانى العصااار الفرعاااونى تمثاااال الغزالاااة )الرؤياااة 

 األولى(:
التصااميم الراباا : سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب  ماا  

 (:4)ككلاألولى( )الرؤية  غزالةتمثال ال
اعتمد المصمم على المحاكاة  لسالوبيت، تصميم

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من 
الغزالة، متماثل، بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن  

     

 

         

 

         

 

  
 مصدر االقتباس تمثال األرنب   تصميم سالوبيت )مسطح األمام(    تصميم سالوبيت )مسطح الخلف( 

(http://www.bibalex.org)   
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هئية رأس وجسم الغزالة، مفتوح من األمام عن  يشبة
 طريق سوستة، 

 
 

 
البقر  تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرىسالوبيت  تصميم :1 ككل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الكبش تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرىسالوبيت  تصميم :3 ككل  

 

    

 

        

 

          

 

  
 تصميم سالوبيت )مسطح الخلف(    مصدر االقتباس تمثال البقرة   تصميم سالوبيت )مسطح األمام(  

 (553- 5001)كفاية سليمان وأخرون: 

    

 

        

 

          

 

  
 غطاء الرأس بالخامة المقترحة      تصميم األمام بالخامة المقترحة   غطاء رأس متصل بالسالوبيت  

   

 

         

 

        

 

  
سطح الخلف(مصدر االقتباس تمثال الكبش   تصميم سالوبيت )مسطح األمام(    تصميم سالوبيت )م   

  (www.misrelmahrosa.gov.eg) 
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 ولى(الغزالة )الرؤية األ  تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرىسالوبيت  تصميم :4 ككل

بقصة صدر بداية من منتصف الرقبة الى الوسط، 
بكشكشة فى الرقبة، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، 
 يصل طولة الى القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،
واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات 
الغير مرئية فى مفرد الرأس، متماثل، منفذ من خامة 

ت اللون البنى الفاتح والمنقوشة ذات القطيفة السادة ذا
اللون البنى أما تفاصيل الرأس من القطيفة السادة ذات 
اللون البنى الفاتح والمنقوشة والصدر من القطيفة السادة 

المنقوشة  يفةذات اللون البنى أما باقى الجسم من القط
      .                         الخلف محاك فى خط النصف ،ذات اللون البنى

التصميم الخام  المقتب  م  الزخارف الحيوانية  -5
)الرؤية لةلفنانى العصر الفرعونى تمثال الغزا

 الثانية(:
التصميم الخام : سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب  ما  

 (:5تمثال الغزالة )الرؤية الثانية( ككل)
اعتمد المصمم على المحاكاة  لسالوبيت، تصميم

قتباس بشكل كلى "حرفى" الكاملة للمصدر محل األ
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى  وزخرفى مقتبس من 

الغزالة، متماثل، بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن  
عن  األماميشبة هئية رأس وجسم الغزالة، مفتوح من 

طريق سوستة، بقصة صدر بداية  من منتصف الرقبة 
الى الوسط، بكشكشة فى الرقبة، بأكمام طويلة وبأساور 

كشكشة، يصل طولة الى القدمين وبكشكشة من األسفل ب
واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على  وبأساور،

المؤثرات الغير مرئية فى مفرد الرأس، متماثل، منفذ من 
خامة القطيفة السادة  ذات اللون البنى واألبيض  أما 
تفاصيل الرأس من نفس الخامات السابقة  باألضافة الى 

اللون األحمروالصدر من القطيفة السادة  القطيفة ذات
ذات اللون األبيض أما باقى الجسم من القطيفة السادة 

 ذات اللون البنى.   
الحيوانية  لزخارفالتصميم الساد  المقتب  م  ا -6

 :الذئبلفنانى العصر الفرعونى تمثال 
  التصميم الساد : سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب  ما

 (:6ككل) الذئبتمثال 

اعتماااااد المصااااامم علاااااى المحاكااااااة  لساااااالوبيت، تصاااااميم
 الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 

    

 

 
         

 

 
             

 

  
طح الخلف(مصدر االقتباس تمثال الغزالة     تصميم سالوبيت )مسطح األمام(    تصميم سالوبيت )مس     

(www.perso.ch/slaibi)    
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الثانية( ةالغزالة )الرؤي تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرىسالوبيت  تصميم :5 ككل  

 

 

 الذئب تمثال  طفال مقتب  ملأل تنكرىسالوبيت  تصميم :6 ككل
 

 

           

 

             

 

  
طح الخلف(مصدر االقتباس تمثال الغزالة      تصميم سالوبيت )مسطح األمام(      تصميم سالوبيت )مس  

(http://forum.egypt.com) 

 

           

 

              

 

  
قترحةتصميم األمام بالخامة المقترحة   غطاء رأس منفصل عن السالوبيت       غطاء الرأس بالخامة الم  

    

 

         

 

 
          

 

  
ح الخلف(ام(    تصميم سالوبيت )مسطتصميم سالوبيت )مسطح األم    الذئبمصدر االقتباس تمثال      

http://forum.egypt.com)) 
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وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى  وزخرفى مقتبس من 

، متماثل، بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن  الذئب
، مفتوح من األمام عن الذئبيشبة هئية رأس وجسم 

طريق سوستة، بقصة صدر بداية  من منتصف الكتف 
الى الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، يصل طولة 

 واعتمدالى القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور، 
المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات الغير 

متماثل، منفذ من خامة القطيفة  ،فى مفرد الرأس يةمرئ
لسادة  ذات اللون األسود واألبيض واألصفر، أما ا

تفاصيل الرأس من نفس الخامات السابقة والصدر من 
القطيفة السادة ذات اللون األصفر أما باقى الجسم من 
القطيفة السادة ذات اللون األسود، أما الخلف محاك فى 

 .    الذئبخط النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل 
  المقتب  م  الزخارف الحيوانية التصميم الساب -3

 :لفنانى العصر الفرعونى تمثال الزرافة

الساااب : سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب  ماا   التصااميم
 (:7تمثال الزرافة ككل)

،اعتمد المصمم على المحاكاة تلسالوبي تصميم
الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى" 

رفى مقتبس من وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى  وزخ
الزرافة، متماثل، بغطاء رأس متصل محاك ومبطن  يشبة 
هئية رأس وجسم الزرافة، مفتوح من األمام عن طريق 
سوستة، بقصة صدر بداية من منتصف الكتف الى 
الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، يصل طولة الى 

واعتمد المصمم  القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،
تصميمة للزى على المؤثرات الغير مرئية فى ايضا فى 

مفرد الرأس، متماثل، منفذ من خامة القطيفة السادة  ذات 
ذات اللون البنى  لمنقوشةاللون البنى واألبيض والقطيفة ا

أما تفاصيل الرأس من نفس الخامات السابقة والصدر من 
القطيفة السادة ذات اللون ااألبيض أما باقى الجسم من 

المنقوشة ذات اللون البنى، أما الخلف محاك فى القطيفة 
 خط النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل الزرافة.   
 

 
 الزراف تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرىسالوبيت  تصميم :7 ككل

   

 

         

 

             

 

  
 قتباس تمثال الزرافة   تصميم سالوبيت)مسطح األمام(    تصميم سالوبيت)مسطح الخلف(مصدر اال 

 الشاطبي( –مكتبة اإلسكندرية -)متحف اآلثار

   

 

         

 

            

 

  
 تصميم األمام بالخامة المقترحة  غطاء رأس متصل بالسالوبيت      غطاء الرأس بالخامة المقترحة   



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 4, pp. 551-581, 2016 (Arabic) 

 555 

التصميم الثام  المقتب  م  الزخارف الحيوانية  -8
 األسد لفنانى العصر الفرعونى تمثال

: سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب  ماا  ثااام التصااميم ال
 (:8تمثال األسد )ككل 

الباحثااااة علااااى المحاكاااااة  اعتماااادتلسااااالوبيت،  تصااااميم
الكاملاااااة للمصااااادر محااااال األقتبااااااس بشاااااكل كلاااااى "حرفاااااى" 
وتوظيفاااة فاااى التصاااميم بشاااكل بناااائى وزخرفاااى مقتااابس مااان 

، بغطااء رأس متصاال محاااك وماابطن اثاال، متماألسااد تمثاال
من األمام عن طريق  مفتوحرأس وجسم األسد،  ةيشبة هيئ

 إلااااىسوسااااتة، بقصااااة صاااادر بدايااااة ماااان منتصااااف الكتااااف 
 إلاىيصال طولاة  ،الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة

 أيضااا تالقاادمين وبكشكشااة ماان األساافل وبأساااور، واعتمااد
فااى تصااميمها للاازى علااى المااؤثرات الغياار مرئيااة فااى مفاارد 

والمنقوشاة  الساادةمان خاماة القطيفاة  متماثال، منفاذ ،الارأس
ذات اللااون البنااى أمااا تفاصاايل الاارأس ماان القطيفااة السااادة 
ذات اللااون البنااى والمنقوشاااة والصاادر مااان القطيفااة الساااادة 

ذات اللون األبيض أما باقى الجسام مان القطيفاة المنقوشاة 
محااااك فاااى خاااط النصاااف  الخلااافأماااا  ،ذات اللاااون البناااى

  .ذيل األسد ةهيئ ةذيل يشب فيهومضاف 
التصااميم التاساا  المقتااب  ماا  الزخااارف الحيوانيااة  -2

 :لفنانى العصر الفرعونى تمثال النمر
التصااميم التاساا : سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب  ماا  

  (:2تمثال النمر )ككل 
 اةاعتماااااد المصااااامم علاااااى المحاكااااا لساااااالوبيت، تصاااااميم

الكاملاااااة للمصااااادر محااااال األقتبااااااس بشاااااكل كلاااااى "حرفاااااى" 
فاااى التصاااميم بشاااكل بناااائى وزخرفاااى مقتااابس مااان  وتوظيفاااة

النمر، متماثل، بغطاء رأس منفصل محااك ومابطن  يشابة 
هئيااااة رأس وجساااام النماااار، مفتااااوح ماااان األمااااام عاااان طريااااق 
سوسااااتة، بقصااااة صاااادر بدايااااة ماااان منتصااااف الكتااااف الااااى 
الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، يصال طولاة الاى 

                                     القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسد تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرى سالوبيتتصميم  :8 ككل
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(http://forum.egypt.com) 
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النمر تمثاللألطفال مقتب  م   تنكرىسالوبيت  تصميم :2 ككل  

واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات 
متماثل، منفذ من خامة الغير مرئية فى مفرد الرأس، 

القطيفة السادة ذات اللون البنى الفاتح واألبيض والمنقوشة 
الرأس من القطيفة السادة  صيلذات اللون البنى أما تفا

ذات اللون البنى والمنقوشة والصدر من القطيفة السادة 
ذات اللون البنى، أما باقى الجسم من القطيفة المنقوشة 

ف محاك فى خط النصف أما الخل ذات اللون البنى،
 ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل النمر.

التصميم العاكار المقتاب  ما  الزخاارف الحيوانياة  -20
 لفنانى العصر الفرعونى تمثال الكلب:

التصااميم العاكاار: سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب  ماا  
  (:20تمثال الكلب )ككل 

اعتمد المصمم على المحاكاة  لسالوبيت، تصميم
للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"  الكاملة

وزخرفى مقتبس من  ائىوتوظيفة فى التصميم بشكل بن
الكلب، متماثل، بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن  
يشبة هئية رأس وجسم الكلب، مفتوح من األمام عن 
طريق سوستة،  بقصة صدر بداية  من منتصف الكتف 

صل طولة الى الوسط، بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة، ي

واعتمد  الى القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،
المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات الغير 
مرئية فى مفرد الرأس، متماثل، منفذ من خامة القطيفة 
السادة ذات اللون األسود والبيج والبنى أما تفاصيل الرأس 

أما  باقى الجسم منفذ من  من نفس الخامات السابقة،
طيفة السادة ذات اللون البنى والصدر من القطيفة الق

السادة ذات اللون البيج، أما الخلف محاك فى خط 
 النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل الكلب.

التصاااميم الحاااادى عكااار المقتاااب  مااا  الزخاااارف  -22
 الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى تمثال القطة:

طفاال مقتاب  التصميم الحادى عكر: سالوبيت تنكرى لأل
  (:22م  تمثال القطة )ككل

تصاااااميم لساااااالوبيت، اعتماااااد المصااااامم علاااااى المحاكااااااة 
الكاملاااااة للمصااااادر محااااال األقتبااااااس بشاااااكل كلاااااى "حرفاااااى" 
وتوظيفاااة فاااى التصاااميم بشاااكل بناااائى وزخرفاااى مقتااابس مااان 
القطة، متماثل، بغطاء رأس منفصل محاك ومابطن  يشابة 

طريااااق هئياااة رأس وجساااام القطاااة، مفتااااوح مااان األمااااام عااان 
 سوستة، 
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بقصااااة صاااادر بدايااااة ماااان منتصااااف الكتااااف الااااى الوسااااط، 
أساور بكشكشة، يصل طولاة الاى القادمين بأكمام طويلة وب

وبكشكشة من األسفل وبأساور، واعتمد المصمم ايضا فاى 
تصااااميمة  للاااازى علااااى المااااؤثرات الغياااار مرئيااااة فااااى مفاااارد 
الرأس، متماثل، منفذ من خامة القطيفة السادة  ذات اللون 
البناااى الفااااتح واألبااايض واألحمااار أماااا تفاصااايل الااارأس مااان 

ى الجسام منفاذ مان  اللاون البناى نفس الخامات الساابقة بااق
الفاتح أما الصدر من القطيفة السادة ذات اللاون األبايض. 

ومضااااف فياااة ذيااال أماااا الخلاااف محااااك فاااى خاااط النصاااف 
 يشبة هيئة ذيل القطة.  

 التساؤل الثالث:

مااا آراء المتخصصاي  فاي التصااميمات  الاذ  يانص علاي
 المقترحة؟

استبيان لإلجابة علي هذا التساؤل تم تفريغ بيانات 
(" وذلك بتحويل العالمات التى 8المتخصصين "ملحق)

دونها أفراد العينة أمام كل عبارة إلي درجات، وقامت 
الباحثة بحساب متوسط الدرجة الكلية، والنسب المئوية 

 للتصاميم المقترحة والجدول التالى يوضح ذلك.
( أن متوسط درجة المحور األول 3يتبين من جدول)
لجمالى للتصميمات المقترحة تراوحت الخاص بالجانب ا

: %3,09( درجة، والنسبة المئوية من)11: 11من )
(، بينما أن متوسط درجة المحور الثانى الخاص 599%

: 53بالجانب الوظيفى للتصميمات المقترحة تراوحت من )
(، أما %599: %6,16( درجة، والنسبة المئوية من)51

: 63)         متوسط الدرجة الكلية تراوحت ما بين  
:          %3,05( درجة، والنسبة المئوية من)61

599%.) 

( أن ترتيب التصميمات تبعا  3كما يتبين من جدول)
 ألفضليتها وفقا آلراء المتخصصين هي كاآلتي:

التصميم الثانى المقتبس من تمثال البقرة، التصميم  -
التاسع المقتبس من تمثال النمر لحصولهم على نسبة 

 .%599 مئوية
 

التصميم الخامس المقتبس من تمثال الغزالة)الرؤية  -
الثانية(، التصميم السادس المقتبس من تمثال الذئب، 
التصميم العاشر المقتبس من تمثال الكلب لحصولهم 

 .%6,01على نسبة مئوية 
التصميم األول المقتبس من تمثال األرنب ، التصميم  -

ة لحصولهم الحادى عشر المقتبس من تمثال القط
 .%8,01على نسبة مئوية 

التصميم السابع المقتبس من تمثال الزرافة لحصوله  -
 .%3,08على نسبة مئوية 

التصميم الثالث المقتبس من تمثال الكبش، التصميم  -
الرابع المقتبس من تمثال الغزالة)الرؤية األولى(، 
التصميم الثامن المقتبس من تمثال األسد لحصولهم 

 .%3,05ئوية على نسبة م
وقد حققت كل التصميمات المقترحة نسب عالية أكثر من 

بناء على متوسط الدرجة الكلية والنسب المئوية  09%
للتصميمات المقترحة وفقا آلراء المتخصصين ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن هذه التصميمات راعت فيها 
الباحثة البساطة في الخطوط واالتزان الناتج من 

بدورة يؤدى إلي ظهور التصميمات  التماثل الذي
بالناحية الجمالية التى تتطلبها التصميمات التنكرية 
لألطفال ، كما تحقق فيها النسبة والتناسب بين 

 قصاتها.
 التساؤل الراب :

 ما إمكانية تنفيذ مختارات م  التصميمات المقترحة ؟
لإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بتنفيذ جميع 

المقترحة لألزياء التنكرية لألطفال بناء على  التصميمات
تجاه التصميمات المقتبسة من آراء المتخصصين 

 مختارات الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى
( وذلك نظرا لحصولهم جميعا  على نسبة مئوية 8)ملحق 

، وتم تنفيذ التصميمات بالخامات  %09أكثر من 
وترتيبهم تبعا  لألفضلية المناسبة تبعا  لمصدر االقتباس 

كما بالتساؤل الثالث وطبقا لتفريغ استبيان آراء 
 المتخصصين.
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 : متوسط الدراة الكلية والنسب المئوية للتصاميم المقترحة وفقا آلراء المتخصصي 3ادول 

 المحور االول  التصميم م
 الاانب الامالى

 المحور الثاني
 الاانب الوفيفى

 االستبيا  ككل

متوسط 
 الدراة الكلية

النسبة 
 المئوية

متوسط الدراة 
 الكلية

النسبة 
 المئوية

متوسط الدراة 
 الكلية

النسبة 
 المئوية

 % 8,01 61 % 6,16 53 % 8,06 18 االول 5

 % 599 61 % 3,03 51 % 599 11 الثاني 8

 % 3,05 63 % 6,16 53 % 1,08 19 الثالث 3

 % 3,05 63 % 3,03 51 % 3,09 10 الرابع 1

 % 6,01 66 % 3,03 51 % 3,06 18 الخامس 1

 % 6,01 66 % 599 51 % 1,01 15 السادس 6

 % 3,08 61 % 3,03 51 % 1,08 19 السابع 3

 % 3,05 63 % 6,16 53 % 1,08 19 الثامن 1

 % 599 61 % 3,03 51 % 599 11 التاسع 0

 % 6,01 66 % 6,16 53 % 01 13 العاشر 59

 %0198 61 % 6,16 53 % 3,06 18 الحادى عشر  55

 التصميمات المنفذ  لألزياء التنكرية لألطفال :
 التصميم األول المنفذ المقتب  م  تمثال البقر :  -2

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال البقرة تبعا  لترتيب 
التصميمات المقترحة طبقا  لنتائج استبيان آراء 

 .المتخصصين تجاه تلك التصميمات
ول المنفاذ: ساالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب  التصميم األ 

  :21م  تمثال البقر  ككل 
التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس 
مااان تمثاااال البقااارة حياااث يحتاااوى علاااى غطااااء رأس متصااال 
بجساااام السااااالوبيت عبااااارة عاااان جاااازأين الجاااازء األول الوجااااة 
ماابطن ومحاااك بااه تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس 

، أماااا الجااازء الثاااانى باااه فتحاااة مساااتديرة لكشاااف وجاااة البقااارة
مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة 
بجساااام السااااالوبيت، منفااااذ ماااان خامااااة القطيفااااة السااااادة ذات 
اللااون األباايض السااادة واألباايض مااع األسااود، أمااا تفاصاايل 
الوجاااة مااان األبااايض الساااادة واألبااايض فاااى األساااود واللاااون 

بقصااة صاادر تباادأ ماان منتصااف الكتااف  الباايج، والسااالوبيت
حتاى الوسااط منفاذة ماان خاماة القطيفااة ذات اللاون األباايض 
السااااادة، أمااااا الخلااااف قطعااااة واحاااادة ال يوجااااد بااااه قصااااات، 
بأكمام طويلة، منفذ من خامة القطيفة األبيض ماع األساود 
لتعطااى ملمااس وشااكل جلااد الحيااوان )تمثااال البقاارة( ويصاال 

 هى بأستك من أسفل.طول السالوبيت إلى القدم حيث ينت
 

 
البقر    تمثال م منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب   تصميم :21 ككل  
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 التصميم الثانى المنفذ المقتب  م  تمثال النمر:  -1
ساااالوبيت منفاااذ مقتااابس مااان تمثاااال النمااار تبعاااا  لترتياااب 
ء التصاااااااااااميمات المقترحاااااااااااة طبقاااااااااااا  لنتاااااااااااائج اساااااااااااتبيان آرا

 المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
المنفذ: سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب   ثانىالتصميم ال

 : 23م  تمثال النمر ككل 
عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس  التصااميم

ماان تمثااال النماار حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال 
عباااارة عااان جااازأين الجااازء األول الوجاااة مااابطن ومحااااك باااه 

الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس النماار، أمااا الجاازء تفاصاايل الوجااة 
الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة 
مسااتديرة ماان األمااام والخلااف، ويصاال طااول غطاااء الاارأس 
إلااى أساافل الكتااف، منفااذ ماان خامااة القطيفااة المنقوشااة ذات 
اللااون األصاافر مااع األسااود، أمااا تفاصاايل الوجااة ماان اللااون 

بااااااااايض واألصااااااااافر الساااااااااادة، األصااااااااافر ماااااااااع األساااااااااود واأل
والسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة وتمتااد بعااد 
الوسااااااط منفااااااذة ماااااان خامااااااة القطيفااااااة السااااااادة ذات اللااااااون 
األباااايض، أمااااا الخلااااف قطعااااة واحاااادة مفتااااوح عاااان طريااااق 
سوساااتة تبااادأ مااان حاااردة الرقباااة إلاااى نهاياااة الظهااار، بأكماااام 
طويلااة تنتهااى بأسااتك ماان أساافل، منفااذ ماان خامااة القطيفااة 
المنقوشااة ذات اللاااون األصااافر مااع األساااود لتعطاااى ملماااس 

وشكل جلاد الحيوان)تمثاال النمار( ويصال طاول الساالوبيت 
 إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

التصااميم الثالااث المنفااذ المقتااب  ماا  تمثااال الغزالااة  -3
 )الرؤية الثانية(: 

)الرؤياااااة  الغزالاااااةمنفاااااذ مقتااااابس مااااان تمثاااااال  ساااااالوبيت
ا  لترتيااااب التصااااميمات المقترحااااة طبقااااا  لنتااااائج الثانيااااة( تبعاااا

 استبيان آراء المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم الثالث المنفذ: سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب  

 : 24م  تمثال الغزالة )الرؤية الثانية( ككل 
عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس  التصااميم

طاااء رأس منفصاال ماان تمثااال الغزالااة حيااث يحتااوى علااى غ
عباااارة عااان جااازأين الجااازء األول الوجاااة مااابطن ومحااااك باااه 
تفاصايل الوجاة الدقيقاة يشاابة هيئاة رأس الغزالاة، أماا الجاازء 

بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة  انىالثا
مسااتديرة ماان األمااام والخلااف، ويصاال طااول غطاااء الاارأس 

ات إلاااى أسااافل الكتاااف، منفاااذ مااان خاماااة القطيفاااة الساااادة ذ
اللااون األبااايض ماااع البنااى، أماااا تفاصااايل الوجااة مااان اللاااون 
األباااايض مااااع البنااااى السااااادة واألسااااود، والسااااالوبيت بقصااااة 
صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة وتمتااد بعااد الوسااط منفااذة ماان 

 خامة القطيفة السادة ذات اللون األبيض، 

 

 

م  تمثال النمر مقتب طفال منفذ لسالوبيت تنكرى لأل تصميم :23 ككل  
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 (ثانية)الرؤية ال الغزالةم  تمثال  مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :24 ككل
أما الخلف قطعة واحدة مفتوح عن طريق سوستة  تبدأ 
ماان حااردة الرقبااة إلااى نهايااة الظهاار، بأكمااام طويلااة تنتهااى 

البناااى الساااادة بأساااتك مااان أسااافل، منفاااذ مااان خاماااة القطيفاااة 
)تمثاال الغزالاة( ويصال  لحياوانلتعطى ملمس وشكل جلاد ا

 طول السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.
 : الذئبالتصميم الراب  المنفذ المقتب  م  تمثال  -4

تبعا  لترتيب  الذئبمنفذ مقتبس من تمثال  سالوبيت
التصميمات المقترحة طبقا  لنتائج استبيان آراء 

 .تخصصين تجاه تلك التصميماتالم
المنفاذ: ساالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب   راب التصميم ال
 : 25ككل  الذئبم  تمثال 

عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس  التصااميم
حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس متصاال  الااذئبماان تمثااال 

بجساااام السااااالوبيت عبااااارة عاااان جاااازأين الجاااازء األول الوجااااة 
يل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس ماابطن ومحاااك بااه تفاصاا

أماااا الجااازء الثاااانى باااه فتحاااة مساااتديرة لكشاااف وجاااة  الاااذئب،
 تصاالةمرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف م

بجساااام السااااالوبيت، منفااااذ ماااان خامااااة القطيفااااة السااااادة ذات 
اللااااون األسااااود، أمااااا تفاصاااايل الوجااااة ماااان اللااااون األصاااافر 

صااااادر تبااااادأ مااااان  واألساااااود واألحمااااار، والساااااالوبيت بقصاااااة
منتصف الكتف حتى الوسط منفذة من خامة القطيفاة ذات 
اللون األصفر السادة، أما الخلف قطعاة واحادة مفتاوح عان 
طريااااق سوسااااتة مثباااات بااااه ذياااال عنااااد نهايااااة الظهاااار إلاااااى 

، الاااذئبمنتصاااف السااااقين مااان اللاااون األساااود ليأخاااذ هيئاااة 
بأكماااام طويلاااة تنتهاااى بأساااتك مااان أسااافل، منفاااذ مااان خاماااة 

ة األسود لتعطاى ملماس وشاكل جلاد الحياوان )تمثاال القطيف
 (، ويصل طول السالوبيت إلى القدم.الذئب

 : الكلبالتصميم الخام  المنفذ المقتب  م  تمثال  -5
تبعا  لترتيب  الكلبمنفذ مقتبس من تمثال  سالوبيت

التصميمات المقترحة طبقا  لنتائج استبيان آراء 
 التصميمات. تلكالمتخصصين تجاه 

المنفااااذ: سااااالوبيت تنكاااارى لألطفااااال  خااااام تصااااميم الال
 : 26مقتب  م  تمثال الكلب 

عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس  التصااميم
ماان تمثااال الكلااب حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال 
عباااارة عااان جااازأين الجااازء األول الوجاااة مااابطن ومحااااك باااه 

 رأس الكلب،  ةتفاصيل الوجة الدقيقة يشبة هيئ
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 الذئبم  تمثال  مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :25 ككل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م  تمثال الكلب مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :26 ككل

أماااا الجااازء الثاااانى باااه فتحاااة مساااتديرة لكشاااف وجاااة مرتدياااة 
ل وبقصاااة رقباااة مساااتديرة مااان األماااام والخلاااف، ويصااال طاااو 

غطاااء الاارأس إلااى أساافل الكتااف، منفااذ ماان خامااة القطيفااة 
البنااى السااادة، أمااا تفاصاايل الوجااة ماان اللااون البنااى والباايج 
واألسود واألبيض، والسالوبيت بقصة صدر تبدأ من حاردة 
الرقبااة وتمتااد بعااد الوسااط منفااذة ماان خامااة القطيفااة السااادة 
ذات اللاااون البناااى، أماااا الخلااااف قطعاااة واحااادة مفتاااوح عاااان 

سوسااتة  تباادأ ماان حااردة الرقبااة إلااى نهايااة الظهاار،  طريااق
بأكماااام طويلاااة تنتهاااى بأساااتك مااان أسااافل، منفاااذ مااان خاماااة 

الحيااوان  لاادالقطيفااة البنااى السااادة لتعطااى ملمااس وشااكل ج
)تمثاااال الكلاااب( ويصااال طاااول الساااالوبيت إلاااى القااادم حياااث 

 ينتهى بأستك من أسفل.
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التصااااميم الساااااد  المنفااااذ المقتااااب  ماااا  تمثااااال  -6
 رنب: األ 

منفذ مقتبس من تمثال األرنب تبعا  لترتيب  سالوبيت
التصميمات المقترحة طبقا  لنتائج استبيان آراء 

 المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
المنفااااذ: سااااالوبيت تنكاااارى لألطفااااال  ساااااد التصااااميم ال

  :27ككل  رنبمقتب  م  تمثال األ 
لألطفااال مقتاابس  تنكاارىعبااارة عاان سااالوبيت  التصااميم

علاى غطااء رأس منفصال  يحتاوىال األرناب حياث من تمثا
عااان جااازأين الجااازء األول الوجاااة مااابطن ومحااااك باااه  عباااارة

أماا الجازء  ،هيئاة رأس األرناب يشابةتفاصيل الوجة الدقيقة 
مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة  ةالثاانى بااه فتحا

مسااتديرة ماان األمااام والخلااف، ويصاال طااول غطاااء الاارأس 
مااان خاماااة القطيفاااة الساااادة ذات منفاااذ  ،إلاااى أسااافل الكتاااف

اللاااون األبااايض أماااا تفاصااايل الوجاااة مااان األبااايض واألساااود 
صاااادر تباااادأ ماااان منتصااااف  بقصااااة السااااالوبيتواألحماااار، و 

، أما الخلف قطعة واحادة ال يوجاد الوسطبعد  وتمتد الكتف
 منفااذ ،طويلااة تنتهااى بأسااتك ماان أساافل بأكمااامبااه قصااات، 

مااااااااان خاماااااااااة القطيفاااااااااة لتعطاااااااااى ملماااااااااس وشاااااااااكل جلااااااااااد 

حيوان)تمثاال األرناب( ويصال طاول الساالوبيت إلاى القاادم ال
 حيث ينتهى بأستك من أسفل.

 : القطةالمنفذ المقتب  م  تمثال  الساب التصميم  -7
تبعاااا  لترتياااب  القطاااةمنفاااذ مقتااابس مااان تمثاااال  ساااالوبيت

التصاااااااااااميمات المقترحاااااااااااة طبقاااااااااااا  لنتاااااااااااائج اساااااااااااتبيان آراء 
 المتخصصين تجاه تلك التصميمات.

المنفذ: سالوبيت تنكرى لألطفال مقتاب   ساب ال يمالتصم
 : 28م  تمثال القطة ككل 

عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس  التصااميم
ماان تمثااال القطااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال 
عباااارة عااان جااازأين الجااازء األول الوجاااة مااابطن ومحااااك باااه 
تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس القطااة، أمااا الجاازء 

انى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة الثا
مسااتديرة ماان األمااام والخلااف، ويصاال طااول غطاااء الاارأس 

البنااى السااادة،  ةإلااى أساافل الكتااف، منفااذ ماان خامااة القطيفاا
أمااااا تفاصاااايل الوجااااة ماااان اللااااون البنااااى والبمبااااى واألسااااود 
واألباايض، والسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة 

منفاااذة مااان خاماااة القطيفاااة الساااادة ذات  وتمتاااد بعاااد الوساااط
 اللون األبيض، 

 

 
م  تمثال األرنب   مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :27 ككل  
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م  تمثال القطة مقتب لألطفال  نكرىمنفذ لسالوبيت ت تصميم :28 ككل  
ق سوساتة تبادأ مان أما الخلف قطعة واحدة مفتوح عن طري

حردة الرقبة إلى نهاية الظهر، بأكمام طويلة تنتهى بأساتك 
ماان أساافل، منفااذ ماان خامااة القطيفااة البنااى السااادة لتعطااى 
ملماااس وشااااكل جلاااد الحيوان)تمثااااال القطاااة( ويصاااال طااااول 

 السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.
 ة: التصميم الثام  المنفذ المقتب  م  تمثال الزراف -8

منفذ مقتبس من تمثال الزرافة تبعا  لترتيب  سالوبيت
التصميمات المقترحة طبقا  لنتائج استبيان آراء 

 المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
المنفذ: سالوبيت تنكرى لألطفاال مقتاب   الثام التصميم 

 : 22م  تمثال الزرافة ككل 
عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس  التصااميم

ال الزرافااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس متصاال ماان تمثاا
السااااالوبيت عبااااارة عاااان جاااازأين الجاااازء األول الوجااااة  ساااامبج

ماابطن ومحاااك بااه تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس 
الزرافااة، أمااا الجاازء الثااانى بااه فتحااة مسااتديرة لكشااف وجااة 
مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة 

مااااان خاماااااة القطيفاااااة المنقوشاااااة  بجسااااام الساااااالوبيت، منفاااااذ
األبايض مااع البنااى، أماا تفاصاايل الوجااة مان خامااة القطيفااة 
المنقوشاااة األبااايض ماااع البناااى واألبااايض الساااادة واألساااود، 

والساااالوبيت بقصاااة صاااادر تبااادأ مااان الكتااااف حتاااى الوسااااط 
منفااذة ماان خامااة القطيفااة السااادة ذات اللااون األباايض، أمااا 

يااة الظهاار ماان الخلااف قطعااة واحاادة مثباات بااه ذياال عنااد نها
هيئااة الزرافااة، بأكمااام طويلااة، منفااذ ماان  ليأخااذاللااون البنااى 

خامااة القطيفااة المنقوشااة األباايض مااع البنااى لتعطااى ملمااس 
وشااااااكل جلااااااد الحيااااااوان )تمثااااااال الزرافااااااة(، ويصاااااال طااااااول 

 السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.
 : الكبشالتاس  المنفذ المقتب  م  تمثال  مالتصمي -2

تبعااا  لترتيااب  الكاابشمنفااذ مقتاابس ماان تمثااال  وبيتسااال
التصاااااااااااميمات المقترحاااااااااااة طبقاااااااااااا  لنتاااااااااااائج اساااااااااااتبيان آراء 

 المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
المنفذ: سالوبيت تنكرى لألطفال مقتاب   التاس التصميم 

 : 10 ككلم  تمثال الكبش 
عن سالوبيت تنكرى لألطفال مقتبس  ةعبار  التصميم

ث يحتوى على غطاء رأس منفصل من تمثال الكبش حي
عبارة عن جزأين الجزء األول الوجة مبطن ومحاك به 
تفاصيل الوجة الدقيقة يشبة هيئة رأس الكبش، أما الجزء 
الثانى به فتحة مستديرة لكشف وجة مرتدية وبقصة رقبة 

 مستديرة من األمام والخلف، 
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م  تمثال الزرافة مقتب لوبيت تنكرى لألطفال منفذ لسا تصميم :22 ككل  

 

 
 م  تمثال الكبش  مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :10 ككل

ويصل طول غطاء الرأس إلى الكتف، منفذ من خامة 
 تصميمواألسود، و  األبيضالقطيفة السادة ذات اللون 

رة، حردة االبط مثبت بها رقبة مستدي حردةب السالوبيت
السالوبيت  وينتهى ،أعلى الركبة قصةاستك وكذلك 
نهاية السالوبيت، منفذ بخامة القطيفة  خطباستك عند 

عن طريق سوستة  تبدأ من  مفتوحالخلف  ماأ ،السوداء
الظهر منفذ من خامة القطيفة ذات  هايةحردة الرقبة إلى ن

عند نهاية  اللون األبيض السادة وأيضا مثبت به ذيل
بأكمام طويلة تنتهى بأستك من أسفل، منفذ من  ،الظهر

خامة القطيفة ذات اللون السوداء لتعطى ملمس وشكل 
( ويصل طول السالوبيت إلى الكبشجلد الحيوان )تمثال 

 القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.
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التصميم العاكر المنفذ المقتب  م  تمثال الغزالاة  -20
 )الرؤية األولى(:

منفذ مقتبس من تمثال الغزالة )الرؤية  سالوبيت
األولى( تبعا  لترتيب التصميمات المقترحة طبقا  لنتائج 

 استبيان آراء المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
المنفذ: سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب   العاكرالتصميم 

 : 12م  تمثال الغزالة )الرؤية األولى( ككل 
يت تنكاارى لألطفااال مقتاابس عبااارة عاان سااالوب التصااميم

ماان تمثااال الغزالااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال 
عباااارة عااان جااازأين الجااازء األول الوجاااة مااابطن ومحااااك باااه 
تفاصايل الوجاة الدقيقاة يشاابة هيئاة رأس الغزالاة، أماا الجاازء 
الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة 

طاااء الاارأس مسااتديرة ماان األمااام والخلااف، ويصاال طااول غ
ذات اللااون  المنقوشااةخامااة القطيفااة  نإلااى الكتااف، منفااذ ماا

المنقاوش  اللاونتفاصيل الوجاة مان  أما نى،الب معاألبيض 
، واألساااااااوداألبااااااايض ماااااااع البناااااااى والبناااااااى الفااااااااتح الساااااااادة 

الرقبااة وتمتااد بعااد  حااردةوالسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان 
دة، الوسااط منفااذة ماان خامااة القطيفااة ذات اللااون البنااى السااا

أما الخلف قطعة واحدة ال يوجاد باه قصاات مثبات باه ذيال 
 فى نهاية الظهر، بأكمام طويلة

 المنقوشاةتنتهى بأستك من أسافل، منفاذ مان خاماة القطيفاة  
ملمااااس وشااااكل جلااااد الحيااااوان  لتعطااااىاألباااايض مااااع البنااااى 

 ( ويصل طول السالوبيت إلى القدم.الغزالة)تمثال 
مقتاب  ما  تمثاال التصميم الحادى عكر المنفذ ال -22

 :األسد
منفاااذ مقتااابس مااان تمثاااال األساااد تبعاااا  لترتياااب  ساااالوبيت

اساااااااااااتبيان آراء  لنتاااااااااااائجالتصاااااااااااميمات المقترحاااااااااااة طبقاااااااااااا  
 المتخصصين تجاه تلك التصميمات.

عكار المنفاذ: ساالوبيت تنكارى لألطفاال  الحادىالتصميم 
 : 11مقتب  م  تمثال األسد ككل 

طفااال مقتاابس عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لأل التصااميم
يحتااوى علاااى غطااااء رأس متصااال  حياااث األسااادماان تمثاااال 

بجساااام السااااالوبيت عبااااارة عاااان جاااازأين الجاااازء األول الوجااااة 
ماابطن ومحاااك بااه تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس 

أماااا الجااازء الثاااانى باااه فتحاااة مساااتديرة لكشاااف وجاااة  األساااد،
مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة 

 البنااىلساالوبيت، منفااذ مان خاماة القطيفااة المنقوشاة بجسام ا
أماااا تفاصااايل الوجاااة مااان خاماااة  الفااااتح،البناااى  ماااعالغاااامق 

الغااامق مااع البنااى الفاااتح واألسااود  البنااىالقطيفااة المنقوشااة 
 ،والبيج واألبيض

 

 
 )الرؤية األولى( زالةالغم  تمثال  مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :12 ككل
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م  تمثال األسد مقتب منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال  تصميم :11 ككل  

والسالوبيت بقصة صدر تبدأ من الكتف حتى الوسط 
من خامة القطيفة السادة  منفذةومثبت بها سوسته  مفتوحة

ذيل  به مثبتذات اللون األبيض، أما الخلف قطعة واحدة 
هيئة  ليأخذعند نهاية الظهر من اللون البنى المنقوش 

بأكمام طويلة تنتهى بأستك من أسفل، منفذ من  ،األسد
الغامق مع البنى الفاتح  البنىخامة القطيفة المنقوشة 

(، ويصل األسدملمس وشكل جلد الحيوان )تمثال  لتعطى
 طول السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

 اا المر 

أحمد زين العابدين: "زخارف الشريط الفرعوني كمصدر 
 -الستحداث أشرطة منسوجة لمالبس األطفال"

جامعة  -كلية الفنون التطبيقية -رسالة ماجستير
 . م 2222 -حلوان

أشرف عبد الحكيم، سحر زغلول: "عناصر الزخرفة فى 
العصر الفرعونى كمصدر لتصميم القميص 

ة علوم وفنون مجل -بحث منشور -الرجالى"
 -المجلد الحادى والعشرون -تصدرها جامعة حلوان

 .م1002 - الثانىالعدد 
 

أشرف عبد الحكيم: "رؤية فنية  لتصميم أزياء النساء فى 
بحث  -ضوء النظم الهندسية للعناصر الطبيعية"

 -مجلة علوم وفنون تصدرها جامعة حلوان -منشور
 -بريلأ -الثانىالعدد  -الثالث والعكرو المجلد 
 .م1022

إيهاب فاضل: "دراسة فنية تطبيقية للزخارف الفرعونية في 
ظل مفهوم الفن الحديث واستخداماتها في تصميم 

 -كلية االقتصاد المنزلي -رسالة ماجستير -األزياء"
 . م2224 -جامعة المنوفية

حنان بشار: "دراسة فنية تطبيقية لالستفادة من بقايا 
من العصر  األقمشة لعمل زخارف مستمدة

رسالة  -الفرعوني لزخرفة المالبس والمفروشات"
جامعة  -كلية االقتصاد المنزلي -ماجستير
 . م2225 -المنوفية

المطبعة  -لفن التطريز" فيخالد الدسوقي: "التصميم الزخر 
 . م 2223 –األولىالطبعة  -القاهرة -األهلية

 – القاهرة–مطابع الشروق -سامى رزق: " تاريخ الزخرفة"
 .م1000

دار نهضاااة  –روبااارت جااايالم ساااكوت: " أساااس التصاااميم" 
 .م2280 –القاهرة –مصر للطباعة والنشر
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ABSTRACT 
This research aims to study animal ornament of the pharaonic era’s artists in order to find a new artistic 

vision to formulate the items of these pieces of ornament and employ them to design children’s new fancy 

dresses. This design will enrich the drama field and masquerades for children. A group of children’s fancy 

dress designs were presented. These designs were created based on animal ornament of pharaonic era’s artists 

(a rabbit, a cow, a ram, a gazelle, a fox, a giraffe, a lion, a tiger, a dog, and  a cat) produced by fashion 

designers and a number of companies working in the field of designing children’s fancy dresses. The 

researcher created a group of suggested sketches and submitted to specialists in fashion design. The researched 

prepared a questionnaire to get their opinions about the suggested sketches so as to have the best designs in 

practice. Based on the results of the questionnaire, all suggested sketches are valid in practice, after making the 

required modifications, as they gave these sketches high grades with a total percentage at 90%. As a result, 

eleven fancy salopettes for children were made (represented all suggested sketches) of material that suits the 

source quotation in order of preference as follows: a cow, a gazelle (first sight), a wolf, a dog, a rabbit, a cat, a 

giraffe, a ram, a gazelle (second sight), and a lion.  


