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 مقدمة:

م عملية حيوية ان التعلي  

ب التجديد ، تتطلمتطورة غير ثابتة

أنه التبديل فالتحديث ووالتطوير و

الطالع ايجب على المعلمين القراءة و

ن على ما يستجد فى تخصصاتهم م

معلومات وما يحدث من تغيرات 

عليهم ان يدركوا ان العلم وحده و

ان اليكفى سالح للمعلم و انه البد و

لم فن التربية ليكون يضاف الى الع

معلومات و خبيرا ليصل الى ال

فان  ،يوصلها الى عقول طالبه

معلم فى التدريس تحتاج مواهب ال

ينمو تدريب حتى الى صقل ومران و

متمايزا. مهنيا ويكون معلما ناجحا و

 (10،ص2010)الفقى، 

لقد اصبح االتجاه العالمى فى 

جميع مجاالت التعليم و التعلم يسير 

عة و قوية بعد ان شهدت  بخطى سري

السنوات الماضية طفرة هائلة فى 

حل مشاكل التعليم من قبل المعلم 

 ، خدام المستحدثات التكنولوجيةباست

 

المعلوماتية  والنظمواألساليب 

التقنيات و الحديثة والمتعددة،

، االلكترونية التى توصل لها العلم

التقدم ذلك بهدف تحقيق التطوير وو

 المجاالت العلمية .العلمى فى شتى 

التعليم من بعد هو احد طرق 

التعليم الحديثة و يعتمد مفهومه 

االساسى على اتمام العملية التعليمية 

رفيها معا و هما المعلم دون التقاء ط

، اى انه يتم االعتماد عليه و الطالب

لمعلم والطالب فى حينما يكون ا

، تستخدم فيه اماكن متباعدة

مع بين الصوت تكنولوجيا التى تجال

الكمبيوتر مما يعزز عملية والفيديو و

التوجيه و هذه الطريقة تتيح للطالب 

 التواصل مع المعلم .  

يحقق التعليم االلكترونى        

الكفاءة فى العملية التعليمية بصفة 

عامة حيث يجعل المتعلم يقظا و 

ى العملية التعليمية بصفة ايجابيا ف

ام االول ، حيث يركز فى المقمستمرة

 

نى لتعليم مكمالت تصميم برنامج الكترو

 المالبس من بعد

 

 د. داليا المحمدى محمد
ة كليببقسم التربية الفنية  االشغال الفنية المدرس

 التربية النوعية بجامعة بورسعيد
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و االخير على ميول و اتجاهات 

 المتعلم .

يعد التعلم من خالل االنترنت       

 احد اشكال التعليم االلكترونى و يعتبر

التعليم االلكترونى  من االتجاهات 

التعلم م والجديدة فى منظومة التعلي

هو المصطلح االكثر االلكترونى و

استخداما حيث نستخدم ايضا 

 :مصطلحات اخرى مثل
Virtual Learning  / Online 

learning / Electronic 

Education. 

تقوم على فكر المدرسة البنائية 

فى التعلم و التى على اساسها ان 

المتعلم يقوم ببناء معرفته اثناء 

، ويكون  محاولته لاللمام بالخبرة

الطالب االتصال بين المحاضر و

يتم نقل و  interactionمتفاعل 

نفس وقت تنفيذها  المعلومات فى

real time application   يمكن ان و

 يتم نقل المعلومات فى نظامين:

 synchronousتعليم متزامن  .1

delivery  و يكون فيه االتصال

و التفاعل مباشر و فى نفس 

 الوقت بين المحاضر و الطالب.

 asynchronousتعليم غير متزامن  .2

delivery   يقوم المحاضر بتوفير

اسية او نقلها بواسطة المادة الدر

الكمبيوتر و يحصل الطالب على هذه 

 المواد فى وقت الحق.

من خالل قسم التربية الفنية عامة 

واالشغال الفنية خاصة قامت الباحثة 

الكترونى لتعليم  بتصميم برنامج

، وسوف يقدم مكمالت المالبس

المقرر من خالل البرنامج للتعليم 

اللكترونى عن طريق شبكة ا

البرنامج عبارة عن ، ورنتاالنت

منظومة متكاملة مسؤلة عن ادارة 

العملية التعليمية االلكترونية ليتمكن 

عضو هيئة التدريس الذى يستخدم 

البرنامج  من ادارة التعلم االلكترونى 

بجميع مراحله و خطواته التفصيلية 

 التى تشمل :

القبول و التسجيل فى المقرر ) يتم  .1

لمة المرور كتابة اسم المستخدم و ك

 الخاصة به(

 محتوى المقرر و يشمل على : .2

نبذة مختصرة عن وصف المقرر ) -أ

 المقرر(

االعالنات )يمكن االستاذ من خالل  -ب

االعالنات اضافة معلومات مهمة 

متعلقة بالمقرر ليطلع عليها 

 الطالب(

الواجبات  تحميلالواجبات) -ج

ث لمجموعة من الطالب بحي

يتمكن الطالب تنزيل الواجبات 

 سليمها عبر االنترنت(تو

المحادثة)عبارة عن غرفة دردشة  -د

يقوم البرنامج بحفظ للحوار و

 جميع المحادثات لالستفادة منها (

ادارة الملفات )لتخزين الملفات و  -ه

 تبادلها(

المنتدى ) خاص بالمقرر لمناقشة  -و

المواضيع التى يطرحها االستاذ 

والمداخالت التى يضعها الطالب ، 

التدريس  بمقدور عضو هيئةو
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متابعة الطالب فى المنتديات 

الملحقة بالنظام االلكترونى 

ليتبادلوا االفكار حول المادة 

 الدراسية(

المصطلحات )قائمة بالمصطلحات  -ز

 مرتبطة بالمقرر( 

التقييم )اداة تمكن االختبارات و -ح

نات واختبارات من اجراء امتحا

يستطيع الطالب وتمارين قصيرة و

لحصول نية امن خالل هذه التق

المالحظات مباشرة على النتائج و

 و المقترحات(

) استيفاء الطالب حول االستبيانات -ط

 المقرر(

 مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث فى التساؤل 

 االتى:

مدى فاعلية تصميم برنامج الكترونى 

قائم على التعليم االلكترونى من بعد 

فى تدريس مكمالت المالبس لطالب 

 التربية الفنية ؟

 ية البحث:اهم

 ترجع اهمية البحث الحالى :

عد البحث خطوة فى طريق التطوير ي .1

التحديث للعملية التعليمية و

الطالب بأطرافها الثالثة المعلم و

 المادة العلمية .و

يقدم البحث للطالب امكانية  .2

الحصول على اكبر قدر من 

المعلومات و الخبرات عن طريق 

التعليم عن بعد  لتخفيف الضغوط و 

 شكالت التعليمية  بطرق ميسرة.الم

يعد البحث محاولة جادة  لتحقيق  .3

عناصر الوسائط المتعددة 

  Multimedia Elementsالتفاعلية

Interactivity  منها الرسوم و

، لقطات  animationالمتحركة 

، المؤثرات  video clipالفديو 

   sounds effectsالصوتية  

الستثمار تقنية االتصاالت كأحد 

ائز االداء االكاديمى بمؤسسات الرك

 التعليم العالى.

يقضى على بعض المشكالت  .4

الطالب مثل النفسية لدى بعض 

الخجل واالنطواء ،وتشجيعهم على 

محادثة اقرانهم ومعلميهم بجرأة 

 .شجاعةو

 اهداف البحث:

 يهدف البحث الى :

بناء استراتيجية تحديث للمقررات  .1

 الدراسية.

 على اثر البرنامج التعرف .2

االلكترونى على اتجاهات الطالب 

 نحو المقررات االلكترونية.

 فروض البحث:

تفترض الباحثة انه يمكن اعداد 

مقرر لتدريس  مكمالت المالبس 

يقدم من خالل برنامج الكترونى 

 يتيح للطالب امكانية التعليم من بعد.و

 مصطلحات البحث:

 التعلم االلكترونى:  .1

ا هو االستخدام الجيد للتكنولوجي

المتاحة التى تسمح للمعلم بتصميم 

خبرة تعليمية من خالل تهيئة بيئة 
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تعلم الكترونية تفاعلية مناسبة 

 face toلفصول التعلم وجها لوجه 

face learning   او لفصول التعلم

 .distance learningعن بعد 

 oursec-E المقرر االلكترونى  .2

"محتوى غنى بمكونات الوسائط 

برمجيات معتمدة  التفاعلية فى صورة

او غير معتمدة على االنترنت " 

 (41،ص2001)الفار ، شاهين ،

 Apparelمكمالت المالبس   .3

Accessories 

مكمل يطلق على مكمالت الزينة 

accessories   تعنى المكمالت و

عنى الحق بم  accessoryمفردها 

الزينة هى او اضافى او مساعد  ، و

به الفرد، يطلق على  كل ما يتزين

المكمالت والحليات المصاغة من 

الخامات المختلفة أسم المعادن و

"مكمالت " بمعنى مساعد أو إضافى 

أو الحق ،عرفت المكمالت بأنها 

المتممات و الكمال هو التمام و تكامل 

الشئ يعنى أكمله أى غيره الى الكمال 

"أكمل الشئ أى أتمه و جعله فى 

)نخبة من  أحسن صورة".

 (5ص،1960المتخصصين، 
 

 حدود البحث:

يقتصر البحث على تصميم برنامج 

ى لتعليم مكمالت المالبس من الكترون

 .بعد 

 االطار النظرى للبحث:

دراسة اهمية التعليم من بعد ، و  .1

 .ور التقنيات التكنولوجيا الحديثةد

دراسة  تاريخية النواع لمكمالت  .2

 المالبس .

اعداد المحتوى النظرى الذى يقدم  .3

 محاضرة.للطالب فى كل 

نهاية كل محاضرة نظرية يكلف  .4

الطالب بعمل الواجبات و ارسالها 

عبر المنتدى او االيميل الخاص 

 بالبرنامج االلكترونى .

متابعة االعالنات التى تعرض  .5

بالبرنامج لمعرفة المهام المطلوبة 

 منهم.

 االطار العملى للبحث:

تقوم الباحثة باعداد برنامج  .1

نت و الكترونى على شبكة االنتر

يقوم  الطالب بالتسجيل و يعطى 

 لكل طالب رقم سرى خاص به.

تقديم محاضرات يتم فيها كيفية  .2

تنفيذ مشغولة فنية ) مكمالت 

للمالبس( و يتضمن شرح وافى و 

شامل لكل مكمل على حده 

مصحوبا بصور توضيحية و 

تفصيلية  تبين كيفية تنفيذ الطرق 

التقنيات التى يحتاجها واالساليب و

لب ، و فى نهاية كل محاضرة الطا

يكون الطالب قادر على عمل 

مشغولة فنية )مكمل للملبس( 

ختلفة ب ، بخامات م-أ (32،شكل)

 بتقنيات متعددة.

يتضمن المقرر ثمانى محاضرات 

 وهى كاالتى:
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  المحاضرة االولى: تعريف ماهيه

 مكمالت المالبس  )نظرى(

  المحاضرة الثانية: االنواع

المالبس المختلفة لمكمالت 

 )نظرى ،عملى(

  المحاضرة الثالثة: طرز المكمالت

فى العصور التاريخية المختلفة 

 )نظرى ،عملى(

  المحاضرة الرابعة: دراسة خاصة

لبعض مكمالت المالبس البدوية 

 )نظرى ،عملى(

  المحاضرة الخامسة: خامة الخرز

 )عملى(

  المحاضرة السادسة: خامة

 االسالك ورقائق المعادن )عملى(

 حاضرة السابعة: خامة القماش الم

 )عملى(

  المحاضرة الثامنة: خامة الجلود

 )عملى(

وفيما يلى يتم تحضير كل محاضرة 

 على حدة :

مكمالت  محاضرة االولى )ماهيهال

 المالبس( نظرى

ريف بمكمالت المالبس )التع نظرى

 شأتها (ن –تعريفها )

)أهمية المكمالت في رفع مستوى 

   المظهر الملبسي للفرد( 

تعتبر المكمالت ذات أثر كبير على 

الكلى بالمظهر الخارجى الشعورتغير 

للفرد ، هى تلك االضافات التى تزيد 

أو تنقص من المظهر          

 (1شكل)

 

 

ان التزين و  ،(1،2شكل) ،(الخارجى

التحلى صفة ارتبطت باالنسان منذ 

أقدم العصور سواء كان ذلك بهدف 

 سحرى.                                                                         التجمل أو بهدف عقائدى أو

ثر الزينة أكفاحتياج االنسان للجمال و

من مجرد رغبة فى اتباع الموضة، 

انما هو رغبة اساسية فى تزيين و

للتعبير عن شخصيته  نفسه كأسلوب

تزيين معتقداته وايضا لتجميل وو

                                                                   جسده .               

بدأت العالقة بين االنسان و  نشأتها:

المكمالت و خاصة الحلى منذ القدم 

باعتبار انها وسيلة لتحقيق 

 احتياجات ضرورية سواء من ناحية

التزين او من ناحية معتقدات منه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ى هى و بأنها للحماية و جلب المنفعة ، ثم تدرجت احتياجات االنسان لمنافع أخر

كرة أت فالجانب الجمالى للتزين أما منفردة بذاتها أو مرتبطة بالمالبس ،فقد نش

سية و بين أسا، تتنوع المكمالت ما   Accessoriesالوسائل المكملة ) مكمالت ( 

 (45، ص2000،ثانوية.)ابو الحسن

 

 

 

خاصة 

 بالرأس

خاصة بالعنق 

واالكتاف 

 لخصروا

خاصة 

بالساقين و 

 القدمين

خاصة 

باليدين و 

 الزراعين

 تجمل اليد

 

 خاصة بالمالبس

 theالقبعة 

hat 

دبابيس الصدر 

pins and 

broaches 

االحذية 

shoes 

 theالسوار

bracelet 

عصا المشى 

the 

walking 

stick 

 buttonsاالزرار 

الشعر 

المستعار 

the wig 

الخرز و القالئد 

beads and 

necklaces' 

الجورب 

hose 

الخاتم 

ring 

 theالمظلة 

umbrella 

التطريز 

embroidery 

اللصوق 

التجميلى 

the 

patch 

الكول و 

االساور 

collars and 

cuffs 

القفازات  

thering 

حقيبة اليد 

the hand 

bag 

المخرمات)الدانتيال( 

lace 

 theالقناع 

mask 

أربطة العنق و 

 theالكرافتات 

cravat and 

tie 

 theالساعة  

watch 

منديل اليد 

the hand 

kerchief 

 furالفرو 

االقراط 

earnings 

 theالشال 

shawl 

 theالمروحة   

fan 

 ribbonالشرائط 

دبابيس 

 theالشعر 

hair pin 

 theالكوفية  

scarf 

 theالموفة   

muff 

الحبال المضفورة 

braid 

شبكة الشعر 

the hair 

net 

 theالمرأة    

mirror 

 tasselالشرابات 
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 : المكمالت االساسية

المكمالت  ،ل على إضافة قيمة جمالية ونفعيةهى التى تعم 

 هى التى تعمل على إضافة قيمة جمالية فقط.الثانوية:

، حيث ت نطاق الحلى بوجه عام: تدخل المكمالت تحتعريفها

ردات ومصنفات ذات قيمة جمالية الحلى يشتمل على مفأن 

 .ما يكمل المظهر العام( مكمالت )يعرف بال منها ماونفعية، و

فع مستوى المظهر الملبسى للفرد فى ر أهمية المكمالت

او  مكمالتها يجعل الفرد متميزوحسن اختيار المالبس و

لمالبسه  .فقد يكتسب الفرد طرازا شخصي  بسبب اختيارهن االخرين، متفردا ع

المكمالت على الموضات والتعرف ، وة فى اختيار المكمالت مع المالبسالخاص

خصى الذى يميز الفرد عن هذا كله يكون الطراز الشمناسبة له ولبيئته واالكثر 

يعكس نظرة بير متميز يعبر اساسا عن الذوق والطراز هو أسلوب تع، والمجموعة

اذا أحسن اختيارها  فإنها تعمل على  على ذلك فالمكمالت،الفرد عن المجموعة

لتميز فى السلوك الملبسى بالنسبة للمرأة أن مصنفات التعبير عن الفردية و ا

مكمالت المالبس ترتبط ارتباط وثيقا بالبناء العضوى لالنسان فقد تخير االنسان منذ 

تا و مالئمة أقدم الحضارات لمراكز معينة من الجسم تعد أدق االجزاء و أكثرها ثبا

مالت الشباع رغبته للمك، مما دعى الفرد الى ابتكار مفردات الوظيفية من الناحية

ولقد تنوعت تلك المفردات الى أن أصبح لها تصنيف تبعا الرتباطها  فى التزين،

 .(116،ص 1986باالنسان.)حسن ،

 (4شكل)

 خاصة بالرأس
 خاصة بالخصر خاصة باالذرع خاصة بالصدر خاصة باالكتاف خاصة بالرقبة

المرصعات  الياقات توك القبعات

 المعدنية لالكتاف

مقابض سوست 

 المالبس

المرصعات المخيطة 

 فى أساور االكمام
 االسالك المعدنية

بيوت االحجار 

 الصناعية

االبازيم  مشابك الكول

 المزركشة

دبابيس تثبيت 

 الفرو

سالسل الرسغ ذات 

 الرموز

التمائم المرتبطة 

 بالحزام

المرصعات   زراير الياقات تيجان الرأس

المخيطة فى 

 الصدريات

الشراريب 

 المرصعة

جراس و اال

 الجالجل

إطارات 

 النظارات

رقبيات مصنوعة 

من خامات 

 مختلفة

مشاجب السالح و   مشاجب العباءات 

 خناجر و سيوف

مشجب حامل      توك القبعات

 السارى للعلم

أقراص معدنية 

 تدلى من الشعر

     

 (3شكل )
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 سانالتقسيم النوعى للمكمالت و تصنيفها تبعا للبناء العضوى لالن( 4، 3شكل )

المحاضرة الثانية )االنواع المختلفة 

 لمكمالت المالبس( )نظرى،عملى(  

)دراسة المكمالت تبعا للبناء نظرى

 العضوى لالنسان(

عمل اسكتش  لمكمالت عملى)

-المالبس المختلفة ) حقائب اليد 

-القفازات  -الجوارب -االحزمة 

الورود -الحلى -أغطية الرأس 

العنق ) ربطة أ-اليشارب ا -الصناعية

 لشال ..(ا-لقبعات ا-الكرافت ( 

   Head Wearأغطية الرأس  .1

ارتدت المرأة فى العصور االسالمية  

أنواع مختلفة من أغطية  الرأس ، لم 

يكن استخدام هذه االنواع من االغطية 

مجرد وسيلة لتغطية الراس فقط  بل 

كانت وسيلة من وسائل التزين و 

ع اظهار جمال المرأة ، تعددت أنوا

أغطية الرأس التى ارتدتها المرأة و 

 –الخمار  –التاج   -منها )العصابة 

–الوقاية  –ق االخرو –البخنق 

تشمل أغطية و ، الشاشية(– العمامة

البونيهات و الرأس ايضا القبعات و

 االيشاربات .

 

 

  

 ( يوضح نماذج متنوعة ألغطية الرأس5شكل )

  Jewelersالحلى   .2

زين بالحلى ظاهرة تعتبر ظاهرة الت

انسانية راقية انطبع بها االنسان 

على كرغبة منه فى اضافة قيم ا

، مناسبة الحتياجاته النفسية والعضوية

تحمل فقد كانت بعض انواع الحلى 

مثل  رموزا معينة لصفات اجتماعية

التاج كانا يرمزان للسلطة  الخاتم و

، فقد كانت وظيفة الخاتم هى قديما

 التوقيع .

  

 

 

 ( يوضح نماذج متنوعة للحلي6شكل )

   Beltsاالحزمة  .3

من المكمالت المفضلة دائما و تعتبر 

جزءا هاما من مكمالت الملبس  فهى 

مفيدة النها يمكن ان تغير شكل و 

نسبة و طراز المظهر الخارجى للفرد 
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 زى معاصر.، كما يمكنها تحويل موديل قديم الى 

 

 

 

 وعة لألحزمة( يوضح نماذج متن7شكل )

  Stockingsلجوارب  .4

لقد لعبت الموضة دورا هاما و اساسيا 

فى الجوارب فى الوقت الحاضر 

شأنها فى ذلك شأن االزياء باعتبارها 

احد مكمالت المالبس ، فتوافرت 

المختلفة االن الجوارب ذات االلوان 

: الجوارب و الخامات المتنوعة مثل

 الشبكية و الدانتيل و المنقوشة الى

 جانب الجوارب السادة التقليدية.

 

 

                                         

 

  ( يوضح نماذج متنوعة للجوارب8شكل)

  Shoesاالحذية  .5

تعد من المكمالت الهامة الستكمال 

أناقة المرأة ، و يعد شراء الحذاء من 

أهم قرارات الشراء التى نتخذها ، 

لحركة و حيث تمثل لنا الراحة فى ا

السير ،من المهم اختيار احذية مريحة 

و جذابة و ذات قيمة ، فمن المهم ان 

يتمم الحذاء المظر الخارجى و يتوافق 

 عليه كما يجب اال يسود عليه.

فال يختار الحذاء للزهو فقط فالضغط  

على القدم داخل الحذاء يضر 

باالصابع وربما يؤدى الى تشوهات 

 و الشكل التالى يوضح :

 

 لوضع الطبيعى ا

 للقدم )اعلى(

  الوضع غير

الطبيعى للقدم فى 

حذاء ذى كعب مرتفع )اسفل( 

 ( 19، ،ص1999)خليل ،

 

 

 نماذج ألحذية ذات كعب منخفض أو متوسط اإلرتفاع
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 نماذج ألحذية ذات كعب مرتفع

 ( يوضح نماذج متنوعة لألحذية9شكل )

    Handbagsحقائب اليد  .6

من المظهر زء هام الحقيبة ج

هى من المكمالت الخارجى للمرأة، و

االساسية التى ال تستغنى عنها المرأة 

، عند اختيار الحقيبة يراعى ان يؤخذ 

فى االعتبار حجمها 

متها و المناسبة التى ،شكلها،لونها،خا

، الن كل عنصر من هذه ترتدى فيها

العناصر يمكن ان يؤثر ايجابيا او 

لمراة سلبيا على المظهر الملبسى ل

،كما انه من االهمية ان تضيف 

ر و تعبر الحقيبة لمسة جمالية للمظه

، لذا من عن شخصية المرأة وذوقها

الضرورى ان تتالئم مع المالبس و 

 مقاييس الجسم و الشخصية.  

 

            

 

 ( يوضح نماذج متنوعة لحقائب اليد10شكل)

المحاضرة الثالثة )المكمالت فى 

يخية المختلفة() العصور التار

 نظرى،عملى(

طرز المكمالت فى العصور نظرى)

 التاريخية المختلفة (

عمل اسكتش لبعض المكمالت )عملى

المرأة فى شبه  التي تميزت بها

، مع  اختيار المكمل جزيرة سيناء

 المراد تنفيذه .

فقد تزين االنسان  :العصر البدائى

االول بخامات مختلفة كالعظام و 

مدا وافر ، حيث كان معتاالسنان و الح

فى معيشته على صيد الحيوانات، 

كان يعتقد انها تبث فيه القوة و تدفع و

ه االذى ، و عندما عرف الزراعة عن

الطيور استخدم وصيد االسماك و

واالصداف والريش فى تزيين البذور 

 .نفسه

وكانت الحلي : العصر الفرعونى

تستخدم في الحياة اليومية 

ية من الفرعونية التاريخ عبرالعصور

نية. وكان قدماء المصريين إلى الروما

على حفظ عدد كبير من  حريصين

 قطع الحلي داخل المقابر.                                       
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 (11شكل)

وكانت هذه توضع على جسد 

المتوفى. ولقد عثر على أعداد كبيرة 

من قطع الحلي بالمقابر، منها األكاليل 

ان أو أطواق تثبيت والتيج

الشعرالطبيعى والمستعار وأنواع 

مختلفة من الحليات التجميلية: مثل 

الوريدات الصغيرة واألطواق الذهبية 

وأشرطة بسيطة من الحلي. وكانت 

هناك كذلك أنواع مختلفة من 

األحزمة؛ مثل أحزمة الخصر 

، ط رأسيةوأحزمة تتدلى منها شرائ

أيضا األقراط ومن أنواع الحلي 

، بلغ المصريين األساور والخالخلو

لقدماء مهارة عالية جدا فى قطع ا

صقل االحجار شبه الكريمة و و

تشكيلها ، فقد صنعوا الخرز من 

احجار الالزورد و الزمرد و 

االماتست ، كما اكتشف المصريون 

القدماء طريقة تزجيج احجار من 

الكوارتز حيث كانت تغطى بطريقة 

عثر على  زجاجية المعة ملونة ،لقد

أنواع متعددة من العصي التي كانت 

تستخدم كعصي مراسم أو 

صولجانات، وكانت تلك العصي 

تصنع عادة من الخشب، وأحيانا 

لذهب وتطعم تصنع أو تغشى با

 .                                                                                         باألحجار شبه الكريمة

انتشر  :صر الرومانى و القبطىالع

استخدام المعادن الرخيصة مثل 

البرونز و النحاس االصفر و الفضة 

مع استمرار صناعة الذهب و الفضة 

فى صياغة الحلى، كذلك أستخدام 

الخرز الزجاجى و المصنوع من 

الخزف و العاج بألوان مختلفة و 

أشكال متعددة ، كما أستخدمت التمائم 

ج االبيض و من الفضة و الزجا

االزرق للحماية من العين و السحر و 

 علقت كداليات.

ة "العصر بخاصو :العصر االسالمى

بخاصة الفاطمى" نشاهد الحلى و

القالئد التى تأخذ شكل الهالل و 

تصنع من الفضة هى عبارة عن 

شريط من الجلد المزين بوحدات 

 .الزراير و الخرز

قطع من  6أو الفضة و يتدلى منها 

الكبيرة المصنوعة من الفضة  االهلة

 المفرغة.
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 ( نماذج متنوعة من الحلى12شكل )

كما وجدت بعض الخواتم و قد تشكل 

عليها نقوش بارزة لبعض الحيوانات 

هللا  –أو نقش عبارات مثل: ماشاء هللا 

و  –العز لك  –عز دائم  –خير حافظ 

بعض االدعية ، و كما وجدت عبارة 

شكل مستطيل فى "ماشاء هللا" على 

  حجاب من الفضة مفرغة.

المحاضرة الرابعة )دراسة خاصة 

 لبعض مكمالت المالبس البدوية ( 

دراسة لمكمالت المالبس  )نظرى

 البدوية(

)اختيار تصميمات من  عملى

                    االسكتش  و تكون فى صورة أطقم( 

 

 

                                                                                                    

 

 (13شكل)

  خاصة بالرأس 

غطاء أسود للوجه فيه ثقبان البرقع  :

                                  يظهران العينين .

وتسمى الغدفه وتعد النوع الشيله : 

االساسي واالكثر استعماالً كغطاء 

وضع للرأس في معظم المناطق ، و ي

فيها مكمل من الحلى عبارة عن 

سلسلة تشبك في الشيلة وتثبت في 

ل وفصوص الرأس وهي من السالس

خاصة  الذهب األصفر أو األبيض.

ويوضع فيها  أعلى اليد )الزند(  باليد

ويزين  الزنود وهي من الذهب

بفصوص،وهي أنابيب مفرغه على 

 خاصةشكل دائرة توضع في الزند 

خلخال، يوضع فيها ال  بالقدم

 والمقطاع، والحجول . 

 

 

 

 (14شكل)

المحاضرة الخامسة )خامة الخرز( 

   )عملى(

شرح عملى مسجل على مقطع  فيديو 

  YouTube  تقوم به الباحثة

لتوضيح طريقة عمل التقنيات 

 المختلفة للخرز وهى:

 نظم الخرز -1
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من أسهل وأبسط األساليب المستخدمة 

يط وهو عبارة عن نظم الخرز في خ

ً لحجم  من النايلون يتوقف سمكه تبعا

ثقب الخرز ويمكن من خالل هذا 

األسلوب الحصول على مكمالت 

مالبس متنوعة من الخرز تتسم 

 بالذوق الراقي والحس الجمالي .

 

                                                                                                                                                                     

               

 ( نماذج من اسلوب نظم الخرز15شكل)

 م المتعددالنظ -2

يستخدم لهذا األسلوب أقفاالً ذات 

صف من العراوى أو الثقوب تتراوح 

ثقوب ويتم تثبيت الخيوط في  7-3من 

ثقوب أحد طرفي القفل ونظم الخرز 

ً للشكل المطلوب، ثم تثبيت  فيها تبعا

نهايات الخيوط في الطرف اآلخر 

 للقفل.

 

 

    

 ( يوضح نماذج من أسلوب النظم المتعدد16شكل )

 ظم الخرز مع السلكن -3

يتم هذا األسلوب بتشكيل السلك في 

صورة وحدات تنتهي بحلقات 

مستديرة من الطرفين ثم ربطها مع 

معدني ينتهي خرز منظوم في سلك 

 طرفاه أيضاً بحلقات مستديرة .

 

 

 

 ( يوضح نماذج من أسلوب نظم الخرز مع السلك17شكل )

 نسج الخرز -4

يشبه نسج القماش بخيوط السداء 

ويتم ذلك بإستخدام نول  ،واللحمة

يدوي حيث تشد خيوط السداء الطولية 

ثم ينظم الخرز فى خيط آخر وهو 

يثبت  وذلك بعد أن ،اللحمة العرضية
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في بداية النول وتبدأ عملية النسج 

بالخرز المنظوم في الخيط والذي يتم 

بإمراره مرة أعلى خيط السداء ومرة 

أسفل خيط السداء، ونستمر في العمل 

حتى ينتهي الحجم المطلوب 

 بالتصميم. 

 

 

 

 ( يوضح نماذج من أسلوب نسج الخرز18شكل )

المحاضرة السادسة )االسالك 

 لمعادن() عملى(ورقائق ا

وصور   you tubeعرض فيديوعلى 

لتوضيح اهم تقنيات المعادن منها 

 التشكيل بالسلك وهى:

 أو القطع القص -1

ويقصد به فصل جزءاً عن الكل 

مهما كان شكل الجزء المفصول 

وهو أحد  التقنيات التي يمكن 

تطبيقها على األسالك بإستخدام 

أدوات القطع مثل المقص أو 

ي قص األسالك ذات القصافة ف

القطر الدقيق وأقالم القطع والمنشار 

قطع األسالك ذات القطر  في

 .السميك

 

 

 ( يوضح استخدام المنشار فى قطع السلك السميك19شكل )

 اإلستعدال -2

ويقصد به إستعدال السلك من الحالة 

 المنحنية إلى الحالة المستقيمة الشكل

لكي يصلح إستخدامه في عمليات 

 ل المختلفة، وتتم عملية التشكي

اإلستعدال بإستخدام أسلوب الشد عن 

طر يق البنسة لألسالك الدقيقة 

والدقماق أو الجاكوش إلستعدال 

 األسالك ذات األقطار السميكة.  

 

 

 طريق الشد بالبنسة إستعدال السلك الرفيع 

 

 

 إستعدال السلك السميك عن طريق الجاكوش
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 ك( يوضح إستعدال السل20شكل )

 الحني -3

يقصد بالحني حالة الجسم إذا ثبت 

من طرف وأدير طرفه اآلخر إلى 

زاوية ما، ويعتبر التشكيل بالحني 

لألسالك المعدنية من التقنيات 

األساسية. ولحني السلك أدوات 

متعددة تختلف بإختالف قطر ونوع 

السلك المستخدم، ولعل الزرادية 

المبططة والدائرية والنصف 

شكل من أهم األدوات أسطوانية ال

التى تصلح لحني األسالك النحاسية 

 مم.5التي تقل أقطارها عن 

 

 

 ( يوضح مفردات تشكيلية مختلفة تعتمد على أسلوب الحنى21شكل )

ت الحني هو حالة من حاال:الطي -4

يتراكب فيها جزء من سطح السلك 

 على جزء آخر.

 الجدلوالبرم  -5

واحد يشترك البرم والجدل فى مفهوم 

وهو لف طولين أو أكثر من السلك كل 

حول اآلخر بالتبادل، ويتم برم 

األسالك أما عن طريق اللف اليدوي 

 أو عن طريق الزردايات.

والبرم له أشكاالً متعددة حيث يمكن 

تطبيقه بطولين أو أكثر يلتقيان حول 

بعضهما بإنتظام حول محور واحد 

 ، ً ً أسطوانيا ليكونا في النهاية سطحا

مكن من خالل إختالف أسلوب وي

البرم لطولين أو أكثر من السلك أن 

 ينتج أشكاالً مختلفة من البرم.

 

 

 ( يوضح إستخدام الزرادية في عملية البرم22شكل )

ويمكن من خالل إختالف أسلوب 

البرم لطولين أو أكثر من السلك أن 

ينتج أشكاالً مختلفة من البرم وهذا  

ي كما يتوقف على عدة عوامل وه

 يلي: 

عدد لفات الطرفان حول  -أ

 بعضهما.
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فان ( يوضح مفردتان تشكيليتان بالبرم مع تنوع فى عدد لفات الطر23شكل )

 حول بعضهما

 لقطر لكال الطرفان.إختالف ا -ب

 

 

 رفان( يوضح مفردتان تشكيليتان بالبرم مع اختالف القطر لكال الط24شكل )

 ر(.جدل طرف على طرف ثابت )المحو -ج

 

 

( يوضح مفردتان تشكيليتان بالبرم جدل طرف على طرف ثابت 25شكل )

 المحور

 لمتقطع.االجدل و البرم  -د

 

 

 ( يوضح مفردة تشكيلية بالجدل المتقطع26شكل )            

 التضفير  -6

هو عملية لف سلك حول آخر بصورة 

متبادلة ويحتاج التضفير لتطبيقه 

ال من بصورة جمالية إلى ثالث أطو

السلك أو أكثر  حيث يلف األول حول 

الثاني ويأخذ مكانه ثم يلف حول 

الثالث ويأخذ مكانه وهكذا حيث يعلو 

وينخفض ويتداخل الطرف اآلخر مع 

 باقي األطراف.

 

 

 ( يوضح مفردات تشكيلية تعتمد على التضفير27شكل )        

 طرق والتبطيطال -7

 هو أحداث تغيير في الهيئة العامة

للسلك إما بالطرق المباشر أو غير 

المباشر وقد يكون الطرق على 

الساخن بأسلوب التخمير أو على 

البارد ويتم ذلك على أجزاء محدودة 
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دون غيرها من السلك بحيث يحتفظ 

في النهاية بهيئته كسلك وال يتحول 

مظهره العام إلى شريحة، وينتج عن 

الطرق بهذا المفهوم تغيير جزئي 

دن سواء كان ذلك ألجزاء لشكل المع

من الوسط أو الطرف، ويمكن من 

خالل الطرق إحداث تأثيرات ملمسية 

 وزخرفية على سطح السلك.

 

 

 الطرق المباشر على طرف السلك

 

 

 الطرق غير المباشر على منتصف السلك

 

 

 الطرق على الساخن بالتخمير

 

 

 

 قالطرعتمد على التشكيل ببعض التأثيرات الزخرفية والملمسية على سطح السلك ت

 ( يوضح الطرق والتبطيط28شكل )

 المحاضرة السابعة )الجلد() عملى (

لتوضيح  you tubeعرض فيديو  

 اهم تقنيات الجلد و منها:

 الجدل )غرز الحياكة( .1

هي طريقة لزخرفة الحواف 

الخارجية للمشغوالت الفنية ويتم ذلك 

بتطويع الشرائح الجلدية للحياكة 

 فيما بينها بطرق متتالية لتتشابك 

 

لتعطي في النهاية غرزاً متعددة 

األشكال مستخدمين في ذلك الخرامة 

 التي تعطي ثقوباً متتالية منتظمة.  
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 ( يوضح غرزاً متعددة األشكال29شكل )

 التضفير  .2

هو أسلوب زخرفي حيث يجدل الجلد 

وفق أساليب مختلفة وتأتي الزخرفة 

سيور الجلد مع بعضها نتيجة تداخل 

البعض أثناء عملية التضفير، ويتم 

بجدل ثالثة شرائط من الجلد ليعطي 

شكل الضفيرة، وتضفير الجلد يعطي 

تأثير غرزة السلسلة من الوجهين 

والتى تكون على شكل وحدات 

صغيرة من الجلد تنبثق كل واحدة من 

 خالل األخرى.       

 

 

 

 

 

 تلفة للتضفير( يوضح أشكاالً مخ30شكل )

 المحاضرة الثامنة )القماش( )عملى(

لتوضيح اهم تقنيات القماش و منها التطريز ،لقيام  you tubeعرض فيديو  

الطالب بعمل مشغولة تصلح لمكمل للرقبة بغرز التطريز لتحقيق تأثيرات شكلية و 

 ملمسية.                                            

   اليدوية: أنواع غرز التطريز

  (31مجموعة من صور التطريز المختلفة )شكل         

 Stem stitchغرزة الفرع  -1

تستخدم غالباً في تطريز الفروع في  ويتضح من إسمها أنها

 األزهار

والزخارف و  واألشجار كما تستخدم في تحديد األشكال 

يمكن أن يمأل بها فراغ وحدة زخرفة تمهيداً لحشوها أي 

 . حت غرزة الحشوتكون ت

 Chain stitchالسلسلة  غرزة -2

 منفصلة(.                  -المفتوحة -ملتوية -وهي عدة أنواع )متصلة
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 Continuous chain stitchالسلسلة المتصلة  -أ

 

يمأل بها لتطريز الخطوط والوحدات الزخرفية وقد  تستخدم

  واسعة تشبه حلقات السلسلةفراغات 

 Twisted chain stitchة السلسلة الملتوي -ب

 أن ندخل اإلبرة في المكان تبدأ مثل السلسلة العادية، لكن بدال من

 مقربة من الحلقة األخيرة ونأخذ  من حيث ظهرت، ندخلها على

 وإبرة مائلة صغيرة، تخرج على خّط التصميم. 

 Open chain stitchالسلسلة المفتوحة  -ج

ثم  اليد اليسرى يمسك بابهامو A يدخل الخيط في النسيج عند نقطة

 المرغوب أو مسافة الغرزة المقررةوحسب الطول  B يدخل في

ويكون  Cويترك الخيط طليقا ثم ندخل اإلبرة في النسيج عند نقطة 

للغرزة التالية وتثبت الحلقة  Dالخيط تحت اإلبرة ثم يسحب عند 

  .بغرزة صغيرة جداً من كل جانب

 Detached chain stitchالسلسلة المنفصلة  -د

تناسب تطريز الزهور والورود تكون منفصلة عن بعضها وهي 

األصلية ولكن كل غرزة مفصولة عن األخرى  مثل السلسلة تعمل

 .مركزية التصميم وعدد الوحدات وتلتقي في نقطة حسب

 Satin stitchالحشو  غرزة -3

يتم الصغيرة ،وفي حالة الحشو البارز يتم التطريز بها في المساحات

 التطريزبغرزة الفرع أو السلسلة ثم يتم  أوالً ملء الفراغ في الداخل

لحواف ا رزاً. ويجب اإلنتباه عند التطريزعليها حتى يكون التصميم با

 التصميم بحيث تغطيه الخيوط.   

                   

 Long and shortالمتداخلة القصيرة والطويلة  الغرزة -4

stitch  

 الغرزة تصميمات  ويطرز بهذه ،رزة البوانستانتعرف أيضاً بغ

من المساحات الصغيرة تمأل بصف واحد ف ،ومساحات كبيرة وصغيرة

 الغرز أما المساحات الكبيرة أو العريضة فتمأل بعدة صفوف تلك

 متالصقة.

 

 French knots stitchالعقدة الفرنسية  غرزة البذور أو -5

ميم ويتم علمها بإدخال التص جميلة تكون شكال متناثراً على غرزة

يمسك باليد اليسرى ويلف المكان المطلوب على التصميم ثم الخيط في 
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

يتم الرجوع باإلبرة إلى نقطة  ثم ،أكثر حول اإلبرة حسب الحجم المطلوب مرتين أو

 لنسيج يط أول مرة ثم تسحب  اإلبرة خالالالبداية على مقربة من حيث ظهر الخ

 على السطح. للحصول على عقدة صغيرة

 Spider or wheel stitchغرزة العنكبوت  -6

خيوط ال فردية حيث يتم التطريز على هذه الغرزة على عدد خيوط يتم العمل هذه

 لغرزحتى منتصف ا اله بشكل دائري وهكذا يستمرالعملمرة أسفل الخيط ومرة أع

 األساسية فقط أو لنهايتها وذلك حسب التصميم.

 Blanket stitchة غرزة الفستون والبطاني  -7

يتم إدخال الخيط في القماش أسفل خط التصميم وترفع اإلبرة 

عليها ثم تسحب اإلبرة والخيط تحتها  مع لف الخيط ألعلى

أخرى على بعد  ويكرر ذلك مرة لتنتهي الغرزة األولى.

لتكون في النهاية ، قصيرة من الغرزة السابقة وهكذا مسافة

 .اويةحلقات مربعة وخطوط متس على شكل

 

 Cup stitchغرزة الكأس  -8

ثم ينفذ على  ،ى شكل مثلثيتم صنع ثالث غرزة مستقيمة عل

ملتوية وذلك على من أطراف المثلث غرزة سلسلة  كل غرزة

 غرس اإلبرة في النسيج.نفس الخيط بدون 

 Fancy Herringbone stitchالغرزة المتعرجة  -9

ل غرزة رجل أوالً يتم عم ،تنفذ هذه الغرزة على ثالث مراحل

انياً تقام غرزتان حسب الطول المناسب في التصميم. ث الغراب

كل طرف من الغرزة األولى في األسفل  متعامدتان على

هذه الغرز المتعامدة  لى. ثم تتم المرحلة الثالثة على واألع

 بإدخال الخيط من اليمين لليسار مع عدم غرسه في النسيج.
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 ب(- 32شكل )

 ( مشغوالت فنية متنوعة من مكمالت المالبسب-أ 32شكل )

من اعمال الطالبات

 النتائج: 

أمكن تصميم برنامج إلكترونى  .1

فعال زود الدارسين بالمعارف 

ة األساسية والمهارات التشكيلي

الخاصة بممارسة فن االشغال 

 الفنية .  

شجع المقرر اإللكترونى الدارسين  .2

على التعلم الفردى ودفعهم نحو 

 .التعلم الذاتي عن طريق العمل 

إستطاع الدارسين تكوين صورة  .3

ذهنه متكاملة أتاحت لهم فترة 

 تذكر أطول للمعلومات.

قدم المقرر من خالل البرنامج  .4

ة سمعية بصرية اإللكترونى بيئ

خصبة ساعدت الدارسين على 

اإللمام بالمعارف والمهارات 

 األساسية . 

 

                                                        التوصيات:                           

 توصى الباحثة بمايلى:

اهتمام اعضاء هيئة التدريس كل  .1

راتهم فى تخصصه بإعداد مقر

 تدريسها من خاللالدراسية ل

مقررات الكترونية لتسهيل عملية 

 التعليم عن بعد.

تقديم دورات تدريبية لتنمية  .2

مهارات اعضاء هيئة التدريس 

فى اعداد برامج الكترونية لتقديم 

 مقرراتهم الدراسية.
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