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 :Introductionالمقدمة 
تعتبر دراسة تاریخ األزیاء مصدرا وثائقیا یعكس مظاھر الحیاة 
ألي بلد من البلدان وتكمن أھمیتة في أنھا عنصرا من عناصر 

 توضح مدي التقدم الحضاري للشعوب التياإلنسانیة الحضارة 
ة علي مستوي الدولة االقتصادي والثقافي تدل علي مدي رقي األمو

واالجتماعي والفني كما انھا تعطي الباحثین األبعاد الثقافیة 
والحضاریة ولذلك تظھر الحاجة إلي دراسة تلك األزیاء بكل مالھا 

وتحلیل محتواھا الفني من نسیج ولون  سماتمن خصائص و
  )٢٠٠١ –نصر (الحلي وزخرفة وتطریز ومكمالت للزینة و

شك أن الحضارة في العصر الحدیث ال تخرج في مظھارھا عن وال
بر أي تكونھا استمرارا وتطورا لمظاھر الحضارات السابقة وتع

دة بالعصر الحدیث تطور لالزیاء بالماضي موجوقطعة ملبسیة 
طع في أن ھناك العدید من الق ومن ھنا تتضح مشكلة البحث

رات تاریخیة ھامة في الملبسیة المتواجدة بالمتاحف والتي تحكي فت
حضارتنا عبر العصور المختلفة مھددة باالندثار نتیجة للقدم فھي 
تحتاج للحفاظ علیھا بما تحملھ من سمات وخصائص من لون 

وذلك بتنفیذ قطع ملبسیة تحاكي المالبس وخامة وزخارف 
التاریخیة وتحمل نفس السمات من لون وخامة وزخارف للحفاظ 

  .زیاءعلي الطابع التراثي لأل

  Objectives: أھداف البحث
 .المختلفة یةالتاریخ العصور عبر القمیص تصمیم دراسة - ١

 الفرعوني العصر في القمیص تصمیم تحاكي ماتتصمی تنفیذ  - ٢
 .واالسالمي والقبطي

 یمكنل بالمتاحف التاریخیة لمالبسل الحضاري التراث احیاء - ٣
 .تذكاریة كھدایا للسیاح بیعھا

 Delimitationsحدود البحث 
 - الفرعوني ( العصر في كل مندراسة القمیص الرجالي تم 

وتنفیذ قطع ملسیة تحاكي تصمیم القمیص  )و االسالمي - والقبطي 
  .الرجالي في تلك العصور

 Study Queries :البحث تساؤالت
 ؟ صمیمالت في المحاكاة تحقق المنفذة یماتالتصم ھل - ١
 التراث؟ علي الحفاظ تحقق المنفذة التصمیمات ھل - ٢
 القمیص تصمیمات بین احصائیة داللة ذات فروق توجد ھل - ٣

  العصور؟ الختالف تبعا

 :Literature Reviewالدراسات السابقة 
  :  Fashion design تصمیم األزیاء

یعتبر فن تصمیم االزیاء من الفنون التطبیقیة التي تعتمد علي 
ً                               األسالیب الفنیة و العلمیة معا  دون الفصل بینھم فھي لیست مجرد                              

 .مھارة ولكنھا تجمع بین الجمال و النفع

یعرف تصمیم األزیاء بانھ ذالك الكیان المبتكر و المتجدد في 
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خطوطھ و مساحتھ اللونیة و خاماتھ المتنوعة ، و التي یحاول 
مصمم االزیاء أن یترجم بھا عناصر التكوین إلي تصمیم مستحدث 

- سلیمانكفایة .(روف الواقع بصورة تشكیلیة جمیلة و معایش لظ
١٩٩٣(  

  -:مصادر التصمیم 
وتعتبر األزیاء التاریخیة مصدر ثري إللھام  - : ةالتاریخی اءزىاأل 

ً                                    مصممي األزیاء فكثیرا  ما یستوحي المصممون العالمیون الشكل                     
من تصمیمات نفذت  الخارجي لتصمیماتھم والخطوط الداخلیة للزى

لذا فإن الزى التاریخي یمثل كنزا كمصدر ، على مر العصور 
عاصرین ویمثل األصالة التي لإللھام لدى مصممي األزیاء الم

یرجع إلیھا فنان لینھل منھا ویسیر على نھجھا وھذا من خالل 
  . المراجع المختلفة من الكتب التاریخیة والمتاحف

إستوحي المصممون كثیرا من تصمیماتھم من  :األزیاء الشعبیة 
الفنون الشعبیة ومنھا المالبس سواء كان للبلد الذي یعیش فیھ 

رھا من البالد وتھتم كثیر من البالد بتصویر األزیاء المصمم أو لغی
  . الشعبیة واالحتفاظ بھا كمرجع للمصممین

ویستوحي المصممون خطوطھم من فن المعمار :  فن المعمار
الحدیث كناطحات السحاب ، كذلك من شكل األسقف على شكل 
المروحة، ومآذن المساجد واألعمدة والطرقات التي على شكل 

 .نجمة 
ً                        ویعتبر ھذا المصدر زاخرا  بالعناصر فیكفي أن ینظر  - :یعة الطب                        

المصمم فینتقي من مظاھر الطبیعة ما یلھمھ ویستوحي منھ 
  . تصمیماتھ الممیزة

من المصادر الفنیة الخصبة للمصمم في العصر  - : المدارس الفنیة 
الحدیث التأثر بالمدارس الفنیة الحدیثة مثل التكعیبیة والسیریالیة 

یبیة لما فیھا من ارتباط قوى بمجال تصمیم األزیاء من والتجر
  . تراث فكرى وفي یتناسب وطبیعة العمل في مجال تصمیم األزیاء 

وتشمل كل ما یتعلق باإلبتكارات الحدیثة في  - :علمیة المصادر ال
األقمشة والتطورات الحدیثة في اآلالت الخاصة بصناعة الملبس 

بتركیب الخرز واللؤلؤ، والتي مثل ظھور الماكینات التي تقوم 
- باوزیرنجاة (. تساعد المصمم على إبتكار التصمیمات المختلفة

  )١٩٩٣ –حسین مصطفي )(١٩٩٨

  :المالبس التراثیة
التراث ھو حصیلة ضخمة من التجارب والممارسات بأشكالھا 
المختلفة التي تھتم بالحیاة الفكریة والبدنیة والدنیویة فھو عمیق 

یصھا بل ھو الذي مم حیث یمثل فكرھا وعقلھا وتشخاألالجذور في 
وھو حصیلة ،  یخبر أمة عن غیرھا من األمم أي أنھ ذات األمة

مانتجھ اإلنسان منذ أن استطاع أن یخطط في الكھف حتي وقتنا ھذا 
   )٢٠٠٦ - عبد الغفار شھربان (

ّ    التراث ھو كل ما خل فتھ  ثتھ(                   ّ   ور  في ) السابقة(لنا األجیال السالفة )   
المادیة والفكریة والمعنویة وھي ما یسمى بالثقافة  تلف المیادینمخ

 .المادیة والثقافة الغیر مادیة
تراثنا ھو وجودنا والتوجد أمة تزعم أنھا أمة ذات حضور انساني 
متمیز دون أن یكون لھا تراثھا الخالد والفاعل والمتمیز في التاریخ 

جدیدة أن نتعامل النا الوإنھ لمن الظلم لحاضر أمتنا ومستقبلنا وألجی
بمثل ھذا العبث مع تراثنا الكبیر الذي یمثل الوجود االنساني 

 –حسین مصطفي (. العالمي المستنیر والفاعل علي مر التاریخ
١٩٩٣(  
المالبس التراثیة علي أنھا ھي المالبس القدیمة المستعملة  وتعرف

ص في العصور السابقة ویمكن أن یطلق علیھا علم التراث الخا
بالمالبس ویكون لكل من ھذه المالبس الممیزات والفروقات بین 

، ویمكن أن یطلق المناطق من حیث طبیعة المالبس وتطریزھا
علیھا أنھا التاریخ العریق الخاص بالمالبس حیث یمكن منھا تدوین 
 وتوثیق المعلومات الخاصة بھا من حیث تصمیمھا وتنفیذھا

تعد  الدراسة التاریخیة لألزیاء، وزخرفتھا التي ینفرد بھا التراث 
وثیقة تعارف لألنماط التاریخیة الملبسیة كما أنھا تعكس مظاھر 

اد الثقافیة والحضاریة الحیاة لدي الشعوب وتلقي الضوء علي األبع
  )٢٠٠٦ - یس ھبة (.لمجتمع ما

  العصور القمیص عبر
تعددت التعریفات التي تتناول معني القمیص فیعرف في معجم 

یھ ثیاب  المعان ي الجلد  وتغط   ٌ ي الجامع علي أنھ لباس داخلي  یغط          ِ ّ      َ       ِ ّ     ّ                            
ص ة و:      َّ         خارجی ة والجمع  َ   أق م   ِ  ْ صان   ْ   ق م   ُ     

)http://www.almaany.com  (  
ویعرف قدیما انھ رداء بفتحة الرقبة المستدیرة وبدون یاقة قد یكون 
 مغلق من األمام أو مفتوح أو ذو عراوي وأزرار ویعتبر من أجزاء
المالبس الداخلیة ویصل طولھ الي منتصف الساقین كما أن لھ 
كمان واسعان یسدالن حتي المعصم ویصنع من قماش الكتان أو 
القطن أو الحریر كما یختلف طول القمیص وكذلك الكم واتساعھ 

  .من منطقة الي أخري

  :القمیص في العصر الفرعوني
بسیط  لي انھ ثوبعفي العصر الفرعوني وعرف عرف القمیص 

ذو كمین قصیرین جدا تفصل جزءا واحدا مع الثوب ولھ فتحة 
   )٢٠٠٣ - تحیة كامل .( مستدیرة من األمام لدخول الرأس

في عصر الفترة األولي لألسرات في أحوال نادرة  استعمل الرجال
مالبس طویلة تشبھ القمیص وتصل الي قرب القدمین وغالبا 

ویبدو أن ھذا الزي  القرابینمایظھر بھا الموتي ممثلین امام موائد 
  كان یستعملھ المسنون 

اما في الدولة المتوسة فقد استخدم الرجال ایضا القمیص الطویل او 
اب للعقبین وكانوا الجلباب بأكمام أو بدون أكمام ویصل طول الجلب

كما زام عریض نوعا ویربط فوق األرداف ، حیستخدمون معھ 
نقبة بلیسھ طبقات فوق فوقھ استخدم القمیص الطویل وارتدي 

  )٢٠٠١ - علیة عابدین . (بعضھا
 ت أزیاء الرجال وأصبح من المعتاداما في الدولة الحدیثة تغیر

تغطیة الجزء العلوي من الجسم بقمیص أو جلباب أو تونیك إما 
ة واختلف من حیث بأكمام أو بدون ویصنع من األقمشة الشفاف

كسرات ویزین بالنسیج كما كان یتمیز بكثرة الالطول واالتساع ، 
  .التابستري وأحیانا بالتطریز 

تأثرت األزیاء المصریة القدیمة بعدة عوامل أھمھا المناخ فقد كان 
األقمشة لتي استخدمت في لجو مصر الحار تأثیره علي نوعیات 

عمل المالبس فقد كانت مالبسھم من األقمشة الخفیفة التي تتفق 
یم في صناعة األقمشة الكتانیة وھذا الجو ، وقد تفنن المصري القد

من دقیقة الي سمیكة واستعملوا األقمشة الشفافة وظلت المنسوجات 
الكتانیة ھي المنسوجات الرئیسیة لكل فئات الشعب وكانت تستخدم 
بلونھا الطبیعي أو مصبوغة او بزخارف ملونة أو مطرزة بشغل 

  .االبرة

  :الزخارف المصریة القدیمة
القدیم وحداتھ الزخرفیة من الطبیعة التي  استنبط الفنان المصري

  :عاش فیھا وتأثر بھاوانقسمت الزخارف المصریة القدیمة إلي
  :زخارف طبیعیة وتنقسم الي

والبشنین زخارف نباتیة فاستخدم زھرة اللوتس والبردي 
  .واالقحوان وسعف النخیل وزھرة اللیلي

والبقرة ومنھا العقاب والنسر واألفعي : زخارف طبیعیة حیوانیة
  والغزالن والحشرات وأھمھا الجعران والطیور واألحیاء المائیة 

الزخارف الھندسیة منھا النقطة والخط والدوائر والرباعیات 
  .والمضلعات

الزخارف الكتابیة فقد استخدمت الكتابة الھیروغلیفیة ثم تطور منھا 
نوعین من الخط ھما الھیراطیقي والخط الدیموطیقي واستخدمت 
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كتابة الھیروغلیفیة الكثیر من الصور التجریدیة والواقعیة في في ال
  .البیئة ورموز المعبودات وبعض صور الحیاة الیومیة

كانت تمثل طبقتین األولي وھي طبقة الملوك : الزخارف اآلدمیة
  والثانیة ھم أفراد الشعب وكانت األشخاص ترسم من الجنب 

  .اآللھة والتمائمالزخارف الرمزیة من أمثلة ھذه الرموز صور 

  األلوان المصریة القدیمة
استخدم المصري القدیم األلوان الطبیعیة المستخرجة من األتربة 
ومساحیق األحجار والصخور الملونة كما كان یستخدم األلوان 
المبھجة ویتبع اسلوب التبادل اللوني مثل التبادل بین األزرق 

  .زرق واألسود او األحمر واألصفرواألخضر أو األ

  :التطریز في العصر الفرعوني
كان للتطریز حظ وافر من االھتمام لدي الفنان المصري القدیم فقد 
تعددت الغرز وتنوعت التصمیمات الزخرفیة ونفذت باتقان 

ت بھا زخارف مطرزة وبالمتحف المصري عدد من المنسوجا
غایة في االبداع من أھم ھذه القطع قمیص توت عنخ آمون بھ 

ط نحاسیة ملونة، وھذه الزخارف بعضھا منسوج زخارف من خیو
بطریقة القباطي واألخري مطرزة بغرز متعددة كالسلسلة والفرع 
كما استخدموا غرزة الروكوكو والحشو ووصل اھتمام الفنان 
المصري القدیم بالتطریز لحد استعمالھ في أكفان الموتي واستخدم 

دام الخیوط في الخرز والحلیات المعدنیة في التطریز بجانب استخ
  )٢٠٠٣ - تحیة كامل (.تجمیل المالبس

  القمیص في العصر القبطي
كان لظھور الدیانةالمسیحیة أثرا واضحا علي األزیاء القبطیة فقد 

الذي فرضتھ تعالیم الدیانة  راتسمت باالحتشام الواضح وھوالتأثی
من القطع الملبسیة الرئیسیة ) التونیك(المسیحیة، وقد كان القمیص 

  .ي وجدت كاملة وبحالة جیدة من األزیاء القبطیة الت
ویعرف احیانا بالصدار وفتحة الرقبة اما مستدیرة أومربعة ویصل 
الي ما بعد الركبة بقلیل ومفتوح من الجانبین الي الساق ویرتدون 

، وھذا الرداء عبارة عن قطعة مستطیلة علیھا حزاما عند الوسط 
ا ضعف الطول المطلوب ل طولھصمن نسیج الكتان أو الصوف ی

ثم تطوي نصفین وبذلك یتكون الجزء األمامي والخلفي وفي 
وسطھا المثني من أعلي تعمل حردة الرقبة أما األكمام فھي بارزة 
من نفس قطعة النسیج ویثبت الجانبین بالخیاطة ویثبت ایضا طول 

  ).٢٠٠٠ - علیة عابدین (الكم من أسفل 
شریطان رأسیان من النسیج  القمصان كانت غنیة بالزخارف ولھا

الخلف ألسفل والقباطي یمران فوق األكتاف ویتدلیان من األمام 
الركبة وفي األزیاء الفخمة كانت توضع بھا تزیینات مربعة 
ودائریة علي الكتفین وقریبا من الذیل وفي بعض األحیان كانت لھا 

  .ھأشرطة أفقیة ذات زوایا قائمة تقریبا من الذیل وعلي الذیل نفس

  :التطریز في العصر القبطي
زاد االھتمام بفن التطریز في العصر القبطي واتشر استعمالھ 
وكانت لھ شخصیة مستقلة فقد اتخذ لنفسھ رسوما رمزیة محورة 

سمیت فیما بعد بالرسوم  ألشخاص والحیوانات والطیور
الكاریكاتوریة ، ویحتوي العصر القبطي علي أمثلة كثیرة لفن 

یج المضاف لزخرفة مالبس القسس وأبسطة الرحمة التطریز بالنس
وما إلي ذلك مما یزخر بھ المتحف القبطي من منسوجات ومالبس 
ومثال ذلك القمصان القبطیة المزخرفة من األمام والخلف بأشرطة 
منسوجة أو مطرزة وھي التي تعرف في الفن القبطي باسم القمیص 

في وبشریط الذي كان یزخرف بأشرطة مضافة تسمي أشرطة كال
ضیق حول الرقبة وجامات مربعة أو مستدیرة علي األكتاف وعند 
 نھایة الثوب وھو المعروف اآلن باسم التطریز بالنسیج المضاف

 –علیة عابدین (.واستخدمت الخیوط الصوفیة والكتانیة في التطریز
٢٠٠١(  

امتازت الزخاف في المنسوجات القبطیة بالطابع الدیني كما 
ارف الھندسیة في التطریز، ونفذت ھذه الزخارف استخدمت الزخ

بغرز متنوعة منھا السلسلة والفرع والبطانیة كما ظھرت غرزة 
الصلیب وغرزة الحشو البسیط واستخدمت ألوان طبیعیة 

 األحمر والبنفسجي واألصفر واألخضركاألرجواني كما استخدم 
  .والرمادي الفاتح

  القمیص في العصر االسالمي
والخلفاء الراشدین أنھم ) ص(في زمن الرسول  عرف عن العرب

قد انصرفوا عن االھتمام بمظاھر الحیاة ولزموا جانب التقشف 
من  في بادئ األمر قمیصا )ص(والبساطة فقد كان یرتدي الرسول 

وتمیزت القطن األبیض وكانت تصل األكمام إلي المعصمین 
یزت قمصان ھذا العصر بأنھا تصل الي منتصف الساقین كما تم

  ).٢٠٠١- ثریا نصر (ومشقوق عند الرقبة  بطول األكمام
وكان القمیص من مالبس الرجال والنساء علي حد السواء في 
 العصر العباسي وكان من القطع الملبسیة الھامة في مالبس الرجال
وعرف بالغالئل الدخانیة والغاللة ھي نوع من القمصان الداخلیة 

اما خالل العصر الفاطمي  والتي ترتدي تحت الثوب الحریري ،
فكانت العنایة بالنسیج فائقة فقد كانت ھناك أنواع من األقمشة 

تدي رالغالیة المشغولة بالحریر ال تنسج الي للخلیفة نفسھ وا
القمیص فوق السروال وذكر أن لھ كمان واسعان یھبطان الي 

وفي بعض األحیان  المعصم ویتدلي القمیص الي منتصف الساقین
حا من األمام حتي سرة البطن وكان یلتصق بالجسم وكثیر كان مفتو

وكان )٢٠٠٠ - علیة عابدین .(من األحیان یزخرف بكتابة شعریة
یعمل في مصر من التیل أو الكتان أو القطن أو الشاش أو الحریر 

  .أو من الحریر والقطن المخلوطین
اما في العصر المملوكي فكان من مالبس الرجال الھامة وكان 

علیھ مالبس البدن الداخلي او التحتاني ویعتبر من خلع یطلق 
التشریف في العصر المملوكي ویمتاز بكمین واسعین یصالن الي 
المعصم ویصل القمیص الي منتصف الساق وظھر نوع منھ قصیر 
الي مافوق الركبة متوسط االتساع لھ فتحة رقبة مستدیرة واسعة 

تازت قمصان الجند ، وامنوعا وأكمام طویلة ضیقة عند الرسغ 
كة علي أجسامھم الي المحب بأنھا محبوكة وكانوا یلبسون القمصان

  .ماتحت الركبة وكان یصنع من التیل أو الكتان أو القطن أو الحریر
أما في العصر العثماني فكانت الطبقة العلیا والوسطي ترتدي 
القمیص بأكمام عریضة تصل إلي المعصم ویصنع من الكتان أو 

 االصوف أو الحریر أو من الحریر والقطن المخلوطین القطن أو
علي ھیئة خطوط بألوان مختلفة أغلبھا األبیض أما قمیص عامة 
الشعب كان طویل ، ویكون القمیص مفتوح من عند الرقبة الي 

  ).٢٠٠١- ثریا نصر ( الوسط وللقمیص أكمام طویلة وواسعة

  التطریز في العصر االسالمي
صر االسالمي امتدادا وتطور للعصور یعد فن التطریز في الع

السابقة واقتصر التطریز علي الشرائط الكتابیة المطرزة التي 
وھو عبارة عن شریط رفیع یطرز علیھ ) الطراز(عرفت باسم 

عبارات أو جمل باللغة العربیة بغرض تسجیل البیانات الرسمیة 
 الخاصة بالطراز المتبع في ذلك الوقت وكان یتضمن اسم الخلیفة
أو األمیر واسم الصانع أو المدینة أو تاریخ الصنع وأحیانا یتضمن 
عبارات الدعاء وكان التقلید یحتم أن یكون التطریز في وضع أفقي 
علي األكمام ویرجع ذلك لكون العبارات مكتوبة باللغة العربیة مما 
یسھل قراءتھا كماكانت تطرز الكتابات علي النسیج مباشرة بغرزة 

  )٢٠٠٥ - لسعداوي نھال ا(الحشو
كانت معظم الكتابات تطرز بخیوط الحریر الملون ومن أجمل 
األمثلة التاریخیة ألعمال التطریز علي مر العصور االسالمیة 
مالبس السالطین والحكام والنبالء حیث اھتم الخیاطین في انتاج 

الیة تعكس مدي عثراء وقیمة ازیائھم وتطریزھا وأضافوا الیھا 
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التي كانوا یعیشون فیھا حیث أبدعوا وتفننوا في الترف واألبھة 
إظھار ذلك الثراء من خالل التطریز باألحجار الكریمة المرصعة 
في أزیائھم ومكمالتھا كما أكثروا من استخدام الخیوط المعدنیة 

  .الذھبیة والفضیة
واستمر التطریز بالنسیج المضاف كما كان مستخدم في العصر 

العصر المملوكي في تطریز كسوة القبطي وزاد ازدھاره في 
الكعبة الشریفة وكذلك ثیاب الخلیفة ، كما انتشر اسلوب التطریز 
بالسیرما في العصر العثماني فوصلت مطرزاتھم الي مستوي 

وانتشر التطریز في جمیع المالبس .مرتفع من الدقة واالتقان 
وعلیة والمفروشات وأصبح جزءا أساسیا من مالبس األغنیاء 

  .القوم

   المحاكاة
والذي یعني محاولة نسخ " یحاكي"كلمة محاكاة في اللغة من الفعل 

كما تعرف الصفات والمظھر الخارجي والممیزات للنظام الحقیقي، 
 نظام عملیات محاكاة أو تقلید بواسطتھ یمكن أسلوب"علي إنھا 

 بالنموذج للمحاكاة الرئیسیة والمیزة،  "زمنیة فترة خالل واقعي
 الختیار المختلفة للحلول النتائج ومقارنة تقییم على القدرة ھي

 عن یعبر الذي المحاكاة نموذج تطویر ویمكن منھا، األفضل
 لتقدیر اإلمكانیة النموذج یوفر حیث ومستواھا، اإلنتاجیة العملیة
  .الفعالیات تنفیذ مستوى

 إیجاد خاللھا من یتم محاولة بأنھا المحاكاة نماذج صیاغةوتعرف 
 على الحصول محاولة دون ما، لنظام مصغرة األصل طبق صورة
 الدراسة، موضع النظام یمثل نموذج بتطویر وذلك الحقیقي، النظام
 من ولنتمكن للنظام، الممكنة الحاالت في التغیرات جمیع ویظھر
 عن الكافیة والمعلومات المعرفة توفر من البد العملیة إجراء

 والتنبوء لفھما من نتمكن حتى وخصائصھ النظام مكونات
  )٢٠٠٦ –فؤاد عودة .(بسلوكھ

 :Analytical Study دراسة تحلیلیة 
من العصور المصریة المختلفة  تاریخيتصمیم ) ١١( اختیارتم  •

تصمیمات من  ٣–العصر الفرعوني تصمیمات من  ٣ (
لدراستھا  )االسالمي من العصرتصمیمات  ٥–القبطي  العصر

  .وتحلیلھاووصفھا 
م یحاكي التصمیمات التاریخیة عبر العصور تصمی) ١١(عمل  •

والزخارف واأللوان  –من حیث خطوط الزي محل الدراسة ، 
، التي استخدمت في تنفیذ التصمیمات التاریخیة والخامات 

) محكم  ١٦( عرضھا علي محكمین في مجال التخصصو
لحفاظ علي تحقیق المحاكاة لإلبداء الرأي فیھا ومدي نجاھا في 

الل بطاقة استبیان تشتمل علي محورین عالقة التراث من خ
  .المحاكاة بالتصمیم وعالقة المحاكاة بالتراث

وسوف یتم اختیار الثالثة تصمیمات الحاصلة علي أعلي دالة  •
تحت الدراسة بناءا علي آراء  التاریخیةاحصائیة من العصور 

  . المحكمین وتنفیذھا
صائیة بخامة تم تنفیذ التصمیمات الحاصلة علي أعلي دالة اح •

وخامة الصوف للعصر ) للعصر الفرعوني واالسالمي(الكتان 
القبطي وتم استخدام خیوط القطن في التطریز وتم التطریز 

 .بطریقة األبلیك

  )١(التصمیم رقم 
  الملك توت عنخ آمون: قمیص
  المتحف المصري: المكان
  ٥٦٩: السجل
   الدولة الحدیثة )الثامنة عشر(األسرة : التاریخ
  الكتان: الخامة

قمیص واسع بھ جزء مزخرف بخیوط ملونة من الكتان : التوصیف

وھذه الزخارف بعضھا منسوج بطریقة القباطي واآلخر مطرز 
بغرز متعددة ویالحظ أن الزخرفة تكون مع فتحة الرقبة علي شكل 

ة محصورة عالمة عنخ وقوام الزخرفة زھرة اللوتس وأوراق نباتی
  .في مربعات أو مستطیالت أو دوائر

الفتحات (السلسلة والفرع والفلتریھ : غرز التطریز المستعملة
  )الصغیرة الناتجة عن ثقوب تحدثھا اإلبرة

الزخرفة المستخدمة منفذة بطریق األبلیك نفذت علي قطعة منفصلة 
  .ثم أضیفت الي الثوب بعد ذلك

  
  )١(التصمیم رقم 

  
  لقمیص الملك توت عنخ آمون) ١(صورة رقم  مصدر االقتباس

  )٢(التصمیم رقم 
  الملك رمسیس الثالث: قمیص
  المصريالمتحف : المكان
  الدولة الحدیثة) العشرین(األسرة : التاریخ
  الكتان: الخامة

قمیص أبیض یعلوه قمیص آخر قصیر باللون األحمر : التوصیف
الطوبي ذي أكمام قصیرة بحیث بدت أكمام القمیص األبیض 
واضحة أسفلھا وخرف نھایة الكم للقمیص األحمر بسوار أزرق 

تدي فوق القمیص كولة للفصل بین القمیص األبیض واألحمر ویر
  .ذات زخارف ھندسیة

  
  )٢(التصمیم رقم 

  
للوحة جداریة توضح الملك ) ٢(صورة رقم  مصدر االقتباس

 رمسیس الثالث وھو یرتدي القمیص
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  )٣(التصمیم رقم 
  الثانيالملك رمسیس : قمیص
  المتحف المصري: المكان
  حدیثةالدولة ال) التاسعة عشر(األسرة : التاریخ
  الكتان: الخامة

قمیص واسع طویل یضم علي ھیئة مروحة أسفل : التوصیف
وھو عبارة عن قطعة ) جابونیز(الصدر مما یجعلھ یبدو وكان الكم 

مستطیلةعرضھا من المرفق الي المرفق ویزخرف القمیص بكولة 
  .ذات زخارف ھندسیة

  
  )٣(التصمیم رقم 

  
  للملك رمسیس الثاني) ٣(صورة رقم  مصدر االقتباس

  )٤(التصمیم رقم 
  القرن الرابع المیالدي: التاریخ
  الكتان: الخامة
  البیج الفاتح: اللون

قطعة مستطیلة من النسیج لھ فتحة إلدخال الرأس : التوصیف
كقطعة واحدة مزخرفة بأشرطة رأسیة علي األكمام وكانت تنسج 

ویوجد بھ زخارف للرقبة ویتوي علي زخرفة ذات أشرطة 
ذات زوایا قائمة علي الذیل تحتوي علي جامات تأخذ الشكل أفقیة

  .الرباعي ویوجد أیضا علي الكتف جامات رباعیة

  
  )٤(التصمیم رقم 

  
قمیص من الكتان بالقرن الرابع ) ٤(صورة رقم  مصدر االقتباس

  المیالدي

  )٥(التصمیم رقم 
  المیالدي من القرن السادس الي الثامن: التاریخ
  صوفال: الخامة
  األحمر: اللون

القمیص غني بالزخارف لھ شریطان رأسیان یمران : التوصیف
األكتاف مالصقة لحردة الرقبة یتدلیان من األمام والخلف  فوق

ویتضح بھ تزیینات دائریة علي الكتفین وقریبا من الذیل وھو 
ویوجد شریطان  Tمنسوج قطعة واحدة وھو علي شكل حرف 

  رأسیان ذات نقوش زخرفیة علي األكمام

  
  )٥(التصمیم رقم 

  
والزحارف  الصوف قمیص من ) ٥(صورة رقم  مصدر االقتباس

  المستخدمة

  )٦(التصمیم رقم 
  القرن الحادي عشر : التاریخ
  االمبراطور البیزنطي نیكوفورس بونتیاس: قمیص
  الحریر الذھبي: الخامة
  البنفسجي: اللون

زي خارجي مشقوق من األمام حتي الركبة تقریبا : التوصیف
ت زخرفیة فوق الركبة الجزء األعلي من األكمام أما محلي بوحدا

الكولة فقد تطورت علي شكل قلب وتنتھي بشریط الي األكتاف 
  .ومطرزة وتنتھي بكولة ضیقة علي الرقبة
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  )٦(التصمیم رقم 

  
لقمیص االمبراطور البیزنطي ) ٦(صورة رقم  مصدر االقتباس

  نیكوفورس بوتنیاس

  )٧(التصمیم رقم 
  العصر الفاطمي: التاریخ
  الكتان: الخامة

واسعان یھبطان إلي المعصم ویتدلي قمیص لھ كمان : التوصیف
القمیص الي منتصف الساقین ومفتوحا من األمام حتي سرة البطن 
والقمیص مزخرف علي الذیل واالكمام وعلي الفتحة األمامیة 

  للقمیص

  
  )٧(م التصمیم رق

  
لقمیص من الكتان بالعصر ) ٧(صورة رقم  مصدر االقتباس

  الزخارف المستخدمةو الفاطمي

  )٨(التصمیم رقم 
  العصر المملوكي: التاریخ
  القطن: الخامة

قصیر یصل إلي ما فوق الركبة متوسط االتساع قمیص : التوصیف
  مام طویلة ضیقة عند الرسغلھ فتحة رقبة مستدیرة واسعة نوعا وأك

  
  )٨(التصمیم رقم 

   
لقمیص من القطن بالعصر ) ٨(صورة رقم  مصدر االقتباس

  الزخارف المستخدمةو المملوكي

  )٩(التصمیم رقم 
  المملوكي العصر: التاریخ
  الحریر: الخامة

مفتوح للنھایة مزخرف بجامات لوزیة في اتجاه قمیص : التوصیف
وتحف الجامات برسوم أوراق تتعاقب مع أشكال أھلھ أما رأسي 

األرضیة فمنثور بھا زھور ومجموعات من أربع أسماك تغطي 
بالقشور وھي تسبح متجھ ألعلي والجامات مقسمة إلي ثالثة أجزاء 

أما األھلھ المشار إلیھا فتحوي لقب األول منقوش فیھ لفظ سلطان 
  .ي ألزرار القمیصكامل ویحمل الجانب األیمن بقایا عراو

  
  )٩(التصمیم رقم 

  
  الحریرلقمیص من ) ٩(صورة رقم  مصدر االقتباس

  الزخارف المستخدمةو بالعصر المملوكي

  )١٠(التصمیم رقم 
  العصر العثماني النصف األول من القرن السادس عشر: التاریخ
  القطن والكتان : الخامة
  لقانونيالسلطان سلیمان ا: قمیص

من األمام یحوي زخارف قوامھا شكلین قمیص مفتوح ال: التوصیف
مستطیلین یتوسطان كل جانب من جانبي صدر القمیص وبكل 
شكل ثالث معینات داخل كل منھا كتابات ورسوم بأشكال بیضاویة 

من الحسد ویلبس علي وعناصر نباتیةالغرض منھ یستعمل كتعویذة 



Heritage Revival by Simulating Men Shirt Designs Through Ages 1515 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  المرجو الجلد مباشرة لكي یؤدي الغرض 
  مطرز بالخیوط الحریریة: التطریز

  
  )١٠(التصمیم رقم 

  
  

السلطان سلیمان لقمیص ) ١٠(صورة رقم  مصدر االقتباس
  الزخارف المستخدمةو القانوني

  

  )١١(التصمیم رقم 
  من القرن السادس عشر الثانيالعصر العثماني النصف : التاریخ
  الكتان: الخامة
  ماألمیر سلی: قمیص

القمیص صنع لألمیر سلیم قبل تولیھ السلطنة وذلك : التوصیف
كتعویذیة أو تمیمة لحفظھ من الشر والمصائب حیث أنھ یحوي 

  أشكاال ھندسیة داخلھا كتابات وآیات قرآنیة وأدعیة دینیة
  وخیوط ذھبیة وفضیة  مطرز بالخیوط الحریریة: التطریز

  
  )١١(التصمیم رقم 

  
األمیر سلیم بالعصر لقمیص ) ١١(صورة رقم  مصدر االقتباس

 العثماني
  

 بطاقة االستبیان الخاصة بتقییم التصمیمات محل الدراسة وتضمنت
  :المحاور والبنود التالیة

  
   بالتصمیم المحاكاة عالقة :األول المحور
  .بالعصر الخاص اللون في المحاكاة تحقیق في التصمیم احنج §
  .الزخارف شكل في المحاكاة تحقیق في التصمیم نجاح §
  .للزي العام الخط في المحاكاة تحقیق في التصمیم نجاح §
 العام الشكل في في المحاكاة تحقیق في التصمیم نجاح §

   .التراثیة والمحاكاة للقمیص
   بالتراث المحاكاة عالقة :الثانى المحور
  .التاریخي التراث احیاء حقق التصمیم §
  .المختار العصر عن عبر التصمیم §
  .المختار العصر في االبداع عن عبر التصمیم §
 العصور عبر القمیص تاریخ علي الحفاظ حقق التصمیم §

  .لمصر التاریخیة
 فترتھ داخل للقمیص الجمالیة القیمة توضیح في نجح التصمیم §

   الزمنیة

 :Results and discussionناقشتھا نتائج البحث وم
  :الفرض األول

 ھل"وللتحقق من صحة الفرض األول الذي ینص علي 
تم عمل تحلیل "؟  التصمیمات المنفذة تحقق المحاكاة في التصمیم

احصائي لنتائج االستبانة للرد علي ھذا التساؤل واستخراج 
) ٢كا(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

لمفرادات التي تضمنتھا االستبانھ لكل من التصمیمات محل ل
وجود فروق ذات داللة احصائیة ) ٢(ویتضح من جدول .الدراسة

عند مستوي داللة لصالح منطقة القبول فیما یتعلق بمحاكاة التصمیم 
)α>علي مستوي مفردات المحور في كل من التصمیمات ) ٠٬٠٥

فردات التي تضمنھا ھذا وذلك علي مستوي جمیع الم محل الدراسة
  .المحور

  للفرض األول عالقة المحاكاة بالتصمیم) ٢كا(نتائج اختبار یوضح ) ٢(جدول 

  م
االنحراف   املتوسط   مالئم حد مالمالئم  غري مالئم  املحور األول عالقة املحاكاة بالتصميم

  املعياري
 ٢قيمة كا
  املحسوبة

نجاح التصمیم في تحقیق   ١
ن الخاص المحاكاة في اللو

  .بالعصر

  ٩٦٬٣١٨*  ٠٬٥٧٧  ٢٬٦٠٢  ١٧٦  ١١٤  ٥٤  ٨  عدد
  %١٠٠  %٦٤٫٨  %٣٠٫٧  %٤٫٥  نسبة

نجاح التصمیم في تحقیق   ٢
  .المحاكاة في شكل الزخارف

  ٦٤٬٤٠٩*  ٠٬٦٢٣  ٢٬٤٨٩  ١٧٦  ٩٨  ٦٦  ١٢ عدد
  %١٠٠  %٥٥٫٧  .%٣٧  %٦٫٨ نسبة

نجاح التصمیم في تحقیق   ٣
  .يالمحاكاة في الخط العام للز

  ٩٢٬٣٦٤*  ٠٬٥٧٨  ٢٬٥٩١  ١٧٦  ١١٢  ٥٦  ٨ عدد
  %١٠٠  %٦٣٫٦  %٣١٫٨  %٤٫٥ نسبة

نجاح التصمیم في تحقیق   ٤
المحاكاة في في الشكل العام 

  .للقمیص والمحاكاة التراثیة

  ٨٤٬٣٥٢*  ٠٬٦٢٠  ٢٬٥٦٣  ١٧٦  ١١١  ٥٣ ١٢ عدد
  %١٠٠  %٦٣٫١  %٣٠٫١ %٦٫٨ نسبة
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  )عالقة المحاكاة بالتصمیم(یوضح متوسطات مفردات المحور األول ) ١(كل ش

ارتفاع المتوسط الحسابي ) ١(وشكل ) ٢(من جدول ویتضح 
بنجاح التصمیم في تحقیق المحاكاة في "للمفردة األولي المتعلقة 
بنجاح "تلیھا المفردة الثالثة الخاصة  "اللون الخاص بالعصر

تلیھا المفردة " اة في الخط العام للزيالتصمیم في تحقیق المحاك
بنجاح التصمیم في تحقیق المحاكاة في في "  الرابعة الخاصة

واخیرا المفردة الثانیة "  الشكل العام للقمیص والمحاكاة التراثیة
" ي تحقیق المحاكاة في شكل الزخارفبنجاح التصمیم ف"الخاصة 

العام للزي ایسر ان التحكم في لون الخامة والشكل  ویرجع ذلك الي
  في عملیة التصمیم من محاكاة الزخارف 

  :الفرض الثاني 
علي التساؤل التالي  ق من صحة الفرض الثاني والذي ینصوللتحق

ھناك فنجد أن  ؟ ھل التصمیمات المنفذة تحقق الحفاظ علي التراث"
احصائیة لصالح منطقة القبول فیما یتعلق بعالقة فروق ذات داللة 

علي مستوي ) ٠٬٠٥<α(عند مستوي داللة تراث المحاكاة بال
مفردات المحور في كل من التصمیمات محل الدراسة وذلك علي 

 .مستوي جمیع المفردات التي تضمنھا ھذا المحور

  للفرض الثاني عالقة المحاكاة بالتراث) ٢كا(یوضح نتائج اختبار ) ٣(جدول 
 م

 املتوسط  مالئم حد مالمالئم  غري مالئم املحور الثاني عالقة املحاكاة بالرتاث
االنحراف 
 املعياري

 ٢قيمة كا
 املحسوبة

 *٩٢٬١٩٣ ٠٬٥٦٨ ٢٬٥٩١ ١٧٦ ١١١ ٥٨ ٧ عدد .التصمیم حقق احیاء التراث التاریخي ١
 %١٠٠ %٦٣٬١ %٣٣ %٤ نسبة

 *٩٥٬٩٤٢ ٠٬٥٦٧ ٢٬٦٠٣ ١٧٦ ١١٣ ٥٦ ٧ عدد .التصمیم عبر عن العصر المختار ٢
 %١٠٠ %٦٤٬٢ %٣١٬٨ %٤ نسبة

التصمیم عبر عن االبداع في العصر  ٣
 .المختار

 *٦٣٬٣١٨ ٠٬٦٤١ ٢٬٤٨٩ ١٧٦ ١٠٠ ٦٢ ١٤ عدد
 %١٠٠ %٥٦٬٨ %٣٥٬٢ %٨ نسبة

التصمیم حقق الحفاظ علي تاریخ  ٤
 .القمیص عبر العصور التاریخیة لمصر

 *٩٣٬٥٥٥٧ ٠٬٥٢٧ ٢٬٥٩١ ١٧٦ ١٠٧ ٦٦ ٣ عدد
 %١٠٠ %٦٠٬٨ %٣٧٬٥ %١٬٧ نسبة

التصمیم نجح في توضیح القیمة الجمالیة  ٥
 للقمیص داخل فترتھ الزمنیة

 %١٠٠ %٥٩٬٧ %٣٧٬٥ %٢٬٨ نسبة *٨٦٬٦٠٢ ٠٬٥٥١ ٢٬٥٦٨ ١٧٦ ١٠٦ ٦٦ ٥ عدد

  
  )عالقة المحاكاة بالتراث(یوضح متوسطات مفردات المحور الثاني ) ٢(شكل 

  
التصمیم ": دة الثانیة أن المفر) ٢(وشكل ) ٣(ویتضح من الجدول 

حققت أعلي متوسط حسابي تلیھا كل من  "عبر عن العصر المختار
." التصمیم حقق احیاء التراث التاریخي "المفردتین األولي 

التصمیم حقق الحفاظ علي تاریخ القمیص عبر العصور " والرابعة 
التصمیم عبر عن االبداع "  أما المفردة الثالثة" التاریخیة لمصر

ویرجع ذلك أن .قد حققت أقل متوسط حسابي" لعصر المختارفي ا
الھدف األساسي للبحث تحقق المحاكاة في التصمیم وتمثیل 
التصمیم في العصور المختارة وقد تحقق ذلك بالفعل من خالل 
التصمیمات التي تم عملھا ولیس االبتكار في التصمیم مما جعل 

 .المفردة الرابعة تحصل علي أقل متوسط حسابي
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  :الفرض الثالث
وللتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ینص علي التساؤل التالي 

ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین تصمیمات القمیص تبعا " 

تم حساب مستوي القبول علي مستویات  الختالف العصور؟
معامل الجودة الكلي و التصمیم وتم استخراج المتوسطات الحسابیة 

  .لكل تصمیم 
  یوضح متوسط درجات القبول للتصمیمات المنفذة علي مستوي محاور بطاقة االستبیان) ٤(جدول 

  معامل الجودة  املتوسط  املحور الثاني  املحور األول  املوديل  العصر

  العصر الفرعوني
  %٨٤٬٢٧  ٢٬٤٩٨  ٢٫٥١٢  ٢٬٤٨٤  ) ١( المودیل 
  %٩٠٬٣  ٢٬٦٨٣  ٢٬٧٢٥  ٢٬٦٤١ ) ٢( المودیل 
  %٧٢٬٥٧  ٢٬١٧٢  ٢٬٢٥  ٢٬٠٩٤ ) ٣( المودیل 

  العصر القبطي
  %٨٩٬١  ٢٬٦٥٩  ٢٫٦٦٢  ٢٬٦٥٦ ) ٤( المودیل 
  %٩٦٬٦٣  ٢٬٨٩٢  ٢٬٨٦٢  ٢٬٩٢٢ ) ٥( المودیل 
  %٨٢٬٥٧  ٢٬٤٦٦  ٢٬٤٦٣  ٢٬٤٦٩ ) ٦( المودیل 

  العصر االسالمي

  %٩٢٬٣٧  ٢٬٧٦١  ٢٬٧٧١  ٢٫٧٥ ) ٧( المودیل 
  %٨٥٬٠٣  ٢٫٥٩٦  ٢٫٥٥١  ٢٫٦٤١ ) ٨( المودیل 

  %٨٥٬٠٧  ٢٬٥٦٧  ٢٬٥٧١  ٢٬٥٦٢ ) ٩ ( ودیلالم
  %٨٣٬٤٧  ٢٬٤٧١  ٢٬٥٠٤  ٢٬٤٣٨ ) ١٠( المودیل 
  %٨٤٬٠٧  ٢٬٥١٩  ٢٬٥٢٢  ٢٬٥١٦ ) ١١( المودیل 

  
 یوضح متوسط درجات القبول للتصمیمات المنفذة علي مستوي محاور بطاقة االستبیان) ٣(شكل 

  
تفوق التصمیم الخامس علي ) ٣(وشكل ) ٤(ویتضح من جدول 

بقیة التصمیمات المقترحة علي مستوي محاور التتقییم یلیھ 
التصمیم السابع ثم التصمیم الثاني أما التصمیم الثالث فقد كان أقل 

 .التصمیمات حصوال علي معامل جودة
بالنسبة لمستوي القبول علي مستوي العصور تم حساب 

  ) ٥(المتوسطات الحسابیة ومعامل الجودة للمحاوركما في جدول 
  یوضح اداء التصمیمات علي مستوي المحاور تبعا لمتغیر العصر) ٥(ول جد

  العصر االسالمي  العصر القبطي  العصر الفرعوني  محاور االستبيان
  معامل الجودة  املتوسط الحسابي  معامل الجودة  املتوسط الحسابي  معامل الجودة  املتوسط الحسابي

  %٨٦٬٠٢  ٢٬٥٨١  %٨٩٬٤٣  ٢٬٦٨٣  %٨٠٬٢  ٢٬٤٠٦  عالقة المحاكاة بالتصمیم
  %٨٥٬١٧  ٢٬٦١٥  %٨٨٬٧٧  ٢٫٦٦٣  %٨٣٫٢  ٢٬٤٩٦  بالتراث عالقة المحاكاة

  %٨٥٬٦  ٢٬٥٩٨  %٨٩٬١  ٢٬٦٧٣  %٨١٫٧  ٢٬٤٥١  المتوسط الحسابي
  

  
  یوضح أداء التصمیمات علي مستوي المحاور تبعا لمتغیر العصر) ٤(شكل 
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من تفوق التصمیمات المستلھمة ) ٤(وشكل ) ٥(ویتضح من جدول 
العصر القبطي سواء علي المتوسط العام للمحاور او علي مستوي 
محاور االستبیان حیث بلغ معامل الجودة للتصمیمات المقترحة من 

یلیھا التصمیمات المقترحة من العصر %) ٨٩٬١(العصر القبطي 
أما التصمیمات المقترحة من %) ٨٥٬٦(االسالمي بمعامل جودة 

%) ٨١٬٧(أقل معامل جودة  العصر الفرعوني فقد حصلت علي
ویرجع ذلك الي ان تصمیمات المستوحاة من العصر القبطي .

حققت محاور االستبیان من محاكاة في التصمیم ومحاكاة للتراث 
بشكل اكبر من كل من التصمیمات الممستوحاة من العصر 

  .االسالمي والعصر الفرعوني 
لسابع و التصمیم الخامس و التصمیم اوقد تم تنفیذ التصمیم 

التصمیم الثاني لحصولھم علي أعلي مستوي جودة علي مستوي 
وكانت من العصر القبطي یلیھ االسالمي یلیھ  التصمیمات
 .الفرعوني

   
  یوضح التصمیم المنفذ من العصر القبطي) ٥(شكل 

 

  
  یوضح التصمیم المنفذ من العصر االسالمي) ٦(شكل 

   
  صر الفرعونيیوضح التصمیم المنفذ من الع) ٧(شكل 

  :الخالصة
 فیما القبول منطقة لصالح احصائیة داللة ذات فروق وجود •

 المنفذة التصمیمات أن علي یدل مما التصمیم بمحاكاة یتعلق
 .التصمیم في المحاكاة تحقق

 فیما القبول منطقة لصالح احصائیة داللة ذات فروق ھناك •
 یماتالتصم أن علي یدل مما بالتراث المحاكاة بعالقة یتعلق
 .التراث علي الحفاظ تحقق المنفذة

 تبعا القمیص تصمیمات بین احصائیة داللة ذات فروق توجد •
  العصور الختالف

 علي المقترحة التصمیمات بقیة علي الخامس التصمیم تفوق •
 الثاني التصمیم ثم السابع التصمیم یلیھ التتقییم محاور مستوي

 علي حصوال التصمیمات أقل كان فقد الثالث التصمیم أما
 .جودة معامل

 یلیھا القبطي العصر من المستلھمة التصمیمات تفوق •
 التصمیمات أما االسالمي العصر من المقترحة التصمیمات

 معامل أقل علي حصلت فقد الفرعوني العصر من المقترحة
  .جودة

  :Recommendations  التوصیات
 تنفیذ علي المتخصصة المعاھد و بالكلیات الدارسین حث •

 الجانب في العصور مر علي التراثیة المالبس تحاكي بسمال
 والنسیج األزیاء تاریخ بدراسة الخاصة للمقررات العملي
 .التراث علي للحفاظ

 للمالبس المحاكاة باسلوب المنفذة المالبس من االستفادة •
 األعمال في والسنیمائیة المسرحیة للفنون كمرجع التراثیة

  التاریخیة
 بالمتاحف الموجودة تلك تحاكي نسجیةو ملبسیة قطع تنفیذ •

  .االندثار من علیھا للحفاظ المختلفة

 :Referencesالمراجع 
 –عالم الكتب  –تاریخ األزیاء –ثریا نصر وزینب طاحون  - ١

 .م٢٠٠١ –الطبعة الثالثة 
تصمیم األزیاء والتشكیل  –نجوى شكري  و كفایة سلیمان - ٢

 .١٩٩٣ –دار الفكر العربي  –علي المانیكان 
 –دار الفكر العربي  –فن تصمیم األزیاء  –نجاة دمحم باوزیر  - ٣



Heritage Revival by Simulating Men Shirt Designs Through Ages 1519 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 .١٩٩٨القاھرة 
تصمیم طباعة المنسوجات  –مصطفي دمحم حسین وآخرون  - ٤

 .١٩٩٣- الطبعة األولي  - عالم الكتب  –الیدویة 
ابتكار تصمیمات ألقمشة  –شھربان جابر عبد الغفار  - ٥

جلة م –ومالبس السیدات المستلھمة من التراث الكویتي 
المجلد –جامعة حلوان  –علوم وفنون دراسات وبحوث 

 .٢٠٠٦یولیو،العدد الثالث - الثامن عشر
دراسة تطبیقیة لطرز األزیاء في العصور  - ھبة أحمد یس - ٦

المؤتمر العربي  –مجلة االقتصاد المنزلي –االسالمیة 
 .٢٠٠٦ –أغسطس ) ٨- ٧(العاشر 

ة حتي األزیاء المصریة من الفراعن –تحیة كامل حسین  - ٧

 .٢٠٠٣ –دار المعارف  –عصر دمحم علي 
 –موسوعة تطور العالم عبر العصور  –علیة أحمد عابدین  - ٨

 .٢٠٠١ –الطبعة األولي  –دار الفكر العربي 
دار  –المدخل لدراسة المالبس والنسیج  –علیة أحمد عابدین  - ٩

 .٢٠٠٠ –الطبعة األولي  –الفكر العربي 
 –تاریخ األزیاء  –ثریا سید نصر وزینات أحمد طاحون  - ١٠

 .٢٠٠١ –الطبعة الثالثة  –عالم الكتب 
استخدام معدالت اإلنتاجیة في بناء  - فؤاد دمحم إبراھیم عودة - ١١

خطط اإلنتاج عن طریق المحاكاة دراسة تطبیقیة تحلیلیة 
رسالة  –على قطاع النسیج والمالبس في قطاع غزة 

  .م٢٠٠٦ - الجامعــة اإلسالمیة بغـزة  - ماجستیر 

 
 


