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  ملخص البحث
  : البحثموضوع 

ستحداث وسائط طباعیة إلثراء التجریب بالمعالجات الكیمیائیة إل"
  " اإلمكانات التشكیلیة للطباعة الزرقاء

جمالیات من اة مستوحتصمیمات من خالل  التجریبیتعرض البحث إلى
بالقیم غنیة طباعیة ، وصوًال إلى لوحات عناصر الطبیعة والوجه اآلدمى

أجل تحقیق إعتمادًا على التجریب بالمعالجات الكیمیائیة من التشكیلیة والجمالیة
خمس والبحث مقسم إلى  بإستخدام تقنیة الطباعة الزرقاءطباعیة  أعمال

  :كاالتىفصول موزعة 
   " البحثموضوع " عنوانه  : الفصل األول

 همیةالبحث ، أأهدافمشكلة البحث، ،یتضمن هذا الفصل خلفیة البحث
من خالل االطار البحث ، حدود البحث ومنهجیة البحث  فروضحث،الب

  .وكذلك الدراساتالمرتبطة مصطلحاتالنظرىوالعملى ویشتمل على ال
  " الطباعة الزرقاء " عنوانه : الفصل الثانى
تقنیة الطباعة الزرقاء كمسمى وكتقنیة طباعیة والتعرف على  یتناول الفصل

بتلك  طباعةالتطورات التي توالت خالل الأصولها ونشأتها التاریخیة مرورًا ب
 الیدویةبیقها في مجال طباعة المنسوجات التقنیة الطباعیة ، وكیفیة تط

في  لطباعةوعالقتها باألشعة الفوق بنفسجیة والتحلیل الدقیق لما یحدث اثناء ا
وفقًا النیلة  للون األزرق أصوله ونباتالتعرف على ااشرة ، و أشعة الشمس المب

مسمیات تناول الفصل أیضًا ال،و  من التقنیة الطباعیةللون الناتج 
ح الحدید والتصویر بجانب مسمى الطباعة الزرقاء وهى طباعة أمالالمتعددة

واستخدام والطباعة الشمسیة البدیل والطباعة بالنباتات وكذلك التصویر الضوئى



 
 

والتعرف على بعض الفنانین األجانب والعرب الفنانین للنباتات تحدیدًا 
  .خالصة الفصلو فیإستخدامهم لمطبوعات الطباعة الزرقاء 

  
الزرقاء والمواد اإلمكانات الفنیة للطباعة " عنوانه : الفصل الثالث

  "الكیمیائیة المستخدمة
 أمالح الحدید نسب المحالیلعن خطوات البحث و  تمهیدیتناول الفصل 

في تكوین المحلول المركب ومن هذه  المواد الكیمیائیة المستخدمةو المركبة
والتعرف على  بوتاسیوم فیرسیانیدو مادة  سترات األمونیوم الحدیدىالمواد مادة 

المستخدمة  خاماتالو المستخدمة  دواتاألوكذلك وزن المواد الكیمیائیة كیفیة 
الكیمیائیة المستخدمة المعادالت و  المستخدم في المحلول المركبنوع الماء و 

إعداد المحلول المركب ، كذلك طرق في التفاعل إلنتاج المحلول المركب 
القماش  إعداد نسیجباإلضافة إلى طرق الحساس ألشعة الشمس المباشرة 

خالصة و اإلمكانات الفنیة للطباعة الزرقاءوتوضیح  بالمحلول المركب
  .الفصل 

  " تجریب بالمعالجات الكیمیائیةال" عنوانه :الفصل الرابع
عكس و  إختیار التصمیمیتناول الفصل خطوات التجریب بدایة من مرحلة

وكیفیة  من خالل إستخدام برنامج الفوتوشوب السالب المستخدم التصمیم
أو األستنسل الحرارى ، ) الكلك( على الورق الشفاف  طباعة التصمیم السالب

ثر إختالف التجریب من خالل تنوع األسطح الطباعیةوأكذلك تناول الفصل 
إلى التجریب ، باإلضافة الشمس المباشرةزمن تعرض القماش ألشعة

 التبییضریقة الناتجة من خالل ط الدرجات اللونیةو  بالمعالجات الكیمیائیة
تغییر المواد المستخدمة في تكوین وكذلك إمكانیة التجریب من خالل 

أثر التجریب بالمعالجات الكیمیائیة المستخدمة على و  المحلول المركب



 
 

وبعض المحظورات التي یجب مراعاتها وممیزات تقنیة  األقمشة المطبوعة
  .خالصة الفصل و الطباعة الزرقاء 
  " تطبیقات البحث "عنوانه : الفصل الخامس
المعالجات و  ضوابط التجریبكذلك  التجربة التطبیقیة للباحثةیتناول الفصل 

وتوصیف األعمال فنیًا  عرض التطبیقات الذاتیة للباحثةو  التقنیة للتطبیقات
یتناول و النتائجو  التي توصلت إلیها الباحثةالتوصیات وكذلك یحتوى على 

لخص ومستخلص البحث باللغة مویحتوى على جع التي یستند إلیها البحثالمرا
  .للغة اإلنجلیزیةباة وأیضًا العربی

  
 


