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يهػػدؼ البحػػث إلػػد اسػػتحداث أسػػاليب تصػػميمية ألسػػطح أوراؽ النقػػؿ الحػػراري مطبوعػػة طباعػػة رقميػػة         
فقدمت الدارسة نبذة تاريخية عف نشأة الطباعة بالنقؿ الحراري ومفهـو وطرؽ الطباعة بالنقؿ الحراري وخطػوات 

اري ومميزاتهػػا وعيوبهػػا  كمػػا عرضػػت تنفيػػذها  أيضػػًا قػػد أوضػػحت الدارسػػة مفهػػـو الطباعػػة الرقميػػة بالنقػػؿ الحػػر 
الدارسػػة بعػػض التصػػميمات المختمفػػة ألوراؽ النقػػؿ الحػػراري الجػػاهزة المتػػوفرة بالمكتبػػات  كمػػا أف الدارسػػة قػػد 
تطرقت إلد التعرؼ عمد مفهوـ االستمهاـ مف الطبيعة والػذي سػوؼ يقػـو عميػب البحػث الحػالت وبالتػالت عػرض 

رة تصػوير مجهػري والتعػرؼ عمػد امكانػات تمػؾ العناصػر الفريػدة السػتمهاـ بعض أشػكاؿ الخاليػا النباتيػة المصػو 
بعض التصميمات المستحدثة مف التكوينات البنائية والتشكيالت المونية لتمؾ الخاليا مف خالؿ استخداـ برنػام  

وبالتػػالت التوصػػؿ إلػػد أشػػكاؿ أوراؽ نقػػؿ حػػراري جػػاهزة مختمفػػة عػػف  Adobe photoshop cs5التصػػميـ 
فرة بالمكتبات والمتػاجر  كمػا قامػت الدارسػة بعػرض بعػض التطبيقػات العمميػة الخاصػة بطباعػة تصػميمات المتو 

 .A3الخاليا النباتية طباعة رقمية بالنقؿ الحراري عمد أوراؽ النقؿ الحراري مقاس 
 الكممات المفتاحية:

  الخاليا النباتية   الطباعة الرقمية  أوراؽ نقؿ حراري
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Abstract 
       The research aims to develop design methods for thermal transfer sheets 

printed in digital printing . The study presented a historical overview of the 

origin of printing by thermal transport, the concept and methods of thermal 

transfer printing and the steps of its implementation، The study also presented 

some of the different designs of thermal transfer papers available in the libraries. 

The study also dealt with the concept of inspiration from nature, which will be 

based on the current research and thus display some forms of plant cells pictured 

Microscopic imaging and recognition of the potential of these unique elements to 

inspire some of the designs developed from the structural configurations and 

color configurations of those cells through the use of the program Adobe 

Photoshop CS5 And thus obtained forms of thermal transfer papers are different 

from available in libraries and shops, and the study presented some practical 

applications for printing plant cell designs digital printing thermal transfer on 

the A3 thermal transfer papers. 
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 مقدمة
 طباعػة مجػاؿ فػت السػابقة التجػارب تمػؾ لتطوير والعمماء الباحثيف ومحاوالت المتطورة التقنيات ثورة مع       

 الجانػب بػيف فجػوة  هنػاؾ فمػازاؿ تصػميمات متنوعػة ومبتكػرة السػتحداثرقميػة البالطباعػة  الحػراري أوراؽ النقؿ
ات بػػيف الفنػػاف تقريػػب المسػػاف عػػدـ بسػػبب الػػذوؽ العػػاـ عمػػد سػػمبياً  تػػأثيراً  يحػػدث ممػػا التجػػاري والجانػػب الفنػػت

البحػػث إمكانيػػة تطػػوير تصػػميمات أوراؽ النقػػؿ الحػػراري  هػػذا فػػت الدارسػػب سػػتتناوؿ لػػذا  الطبػػاع وسػػوؽ العمػػؿ
االستمهاـ مف الطبيعة التت تعد هت أساس كؿ الفنػوف وبالتحديػد سػتقوـ  إمكانية ومدى وطباعتها طباعة رقمية

 .ا النباتية بأنواعهاالتصميمية عمد الخاليالدارسة بتجاربها 
 تتميػز أنهػا حيػث منهػا تصػميماتب السػتمهاـ لممصمـ هاـ مصدر هت الزماف قديـ منذ ومازالت الطبيعةف        

 أثبتػػت التػد الػنظـ تمػؾ فػت يكمػف الشػكؿ بنػاء أف فنجػػد واألنظمػة  الطوائػؼ و والخاليػا الكائنػات مػف هائػؿ بكػـ
 فػػد األنظمػػة هػػذ  لتػػوافر ونظػػراً  الطبيعػػة فػػد الموجػػودة الكائنػػات لكػػؿ عامػػاً  نظامػػاً  تعتبػػر أنهػػا العمميػػة الدراسػػات
 ليصػػبح بنائهػػا جػػوهر لمعرفػػة ضػػرورية أصػػبحت عميهػػا والتعػػرؼ استخالصػػها عمػػد المصػػمـ قػػدرة فػػ ف الطبيعػػة
 تكوف وتصميمات أشكاؿ مف المصمـ إليب يتوصؿ ما فكؿ لتصميماتب  إثمار مصدر هو النظاـ هذا ماهية إدراؾ
 عػف الكشػؼ إلػد يمجػأ أنػب أو مباشػرة الطبيعة مف ينقؿ مف فهناؾ الطبيعة  جوهر وفؽ والتجريب البحث نتيجة
 .بب الخاص المصمـ طابع تحمؿ لتصميمات جديدة رؤى إلعطاء البنائد قانونها
 يجػب التػت المحػاور أهػـ مػف هػو مستحدثة تصميمات لتنفيذ الطبيعة مف االستمهاـ محور فيعتبر ولذلؾ       
 ف نػب اإلنسػاف فطػرة بحكػـ أف بسػبب وذلػؾ وفنيػاً  عمميػاً  دراسػتها عمػد والعمػؿ االهتمػاـ مػف كبيػراً  جانباً  إعطائها
 يػػؤثر ممػػا بػػب خاصػػة ورؤى أفكػػار إنتػػاج وبالتػػالت وعقمػػب وجدانػػب يحػػرؾ مػػا وهػػو عفػػوي بشػػكؿ بالطبيعػػة يتػػأثر

 السػرعة عصػر مواكبػة عمػد قػادراً  يكوف ف نب وبالتالت والمضموف  الشكؿ حيث مف الفنت إنتاجب عمد باإليجاب
 .الفف فت والحداثة
نمػا لألشكاؿ الخارجية والعالقات المظاهر تمؾ يعنت يعد لـ الطبيعة فمفهـو         تجػري محػددة أنظمػة يعنػت وا 
 نمػو فت تتحكـ المتعددة بصورها القوانيف تمؾ:"ريد هربرت يقوؿ ذلؾ وفت .الطبيعة نمو  وقوانيف األشكاؿ داخؿ
  المػادة وجزيئػات الخاليػا أدؽ فػت كائنػة إنهػا  بػؿ والثمػار واألزهػار النباتػات أنػواع وجميػع الحيػة الكائنػات سائر

 .(2691  ريد )هربرت
وفػػت هػػذا الصػػدد فسػػوؼ تقػػوـ الدارسػػة باسػػتمهاـ تصػػميماتها مػػف تمػػؾ الخاليػػا النباتيػػة وطباعتهػػا طباعػػة       

أرضًا خصبًا لمتجريب واإلبداع واإلبتكار بالنسبة لمفنانيف الجرافيكييف الراغبيف فػت الخػروج عػف رقمية حيث أنها 
ى التطػػور والتجريػػب فػػت التقميديػػة   ولقػػد أدائط الطباعيػػة األطػػر المتاحػػة لعبػػداع مػػف خػػالؿ التقنيػػات والوسػػ
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  فأصبح مف الممكف أف تحتػوي ةالعمميات الطباعية الرقمية إلد نوع مف التَالؼ واإلختالط بيف التقنيات المختمف
 .لفوتوغرافت فت النتيجة النهائيةالطبعة عمد تقنيات التصوير أو الرسـ بأنواعب أو التصوير ا

  حيػث يصػح لنػا القػوؿ أف التػدخؿ ا دوف التػدخؿ المباشػر ليػد الفنػافلرقمية أصالتهوقد أثبتت الطباعة ا       
  ألف التحػدي لة لمعمػؿ اإلبػداعت المنفػذ رقميػاً المباشر هو التدخؿ الفكري والمفاهيمت لمفنػاف والػذي يعطػت أصػا

  فمػػف ئيػة المتاحػػةة أعمػؽ لمسػػبؿ الالنهاالحقيقػت هػػو التنقػؿ بػػيف الفػف المعتمػػد عمػد اإلبػػداع المفػاهيمت برؤيػػ
 شػػاكر) السػػهؿ حاليػػًا خمػػط ومػػزج صػػورة مميػػزة فػػت نفػػس العمػػؿ المنفػػذ مػػف خػػالؿ الوسػػائط الطباعيػػة التقميديػػة

 .(231:231 ص 1002 السعيد
 مشكمة البحث :

 :د مشكمة البحث فت التساؤؿ ااَلتتمما سبؽ يمكف تحدي
الحػػراري مػػف خػػالؿ اسػػتحداث تصػػميمات ألوراؽ النقػػؿ الخاليػػا النباتيػػة فػت مػػف إلػد أي مػػدى يمكػػف االسػػتفادة 

 ؟الطباعة الرقمية
 :أهداؼ البحث

 .بالنقؿ الحراريالطباعة الرقمية  الطباعة مميزات عمد التعرؼ -2
كعنصػر يمكػف اسػتمهاـ تصػميمات تطوير الرؤى الفنية لمخاليا النباتيػة  لمحاولة تجريبية مداخؿ استحداث -1

 .منها
 .الفنية لممطبوعة جمالية قيمة إلضافة مف الخاليا النباتية إيهامية تأثيرية مالمس تحقيؽ -3

 أهمية البحث:
مستمهمة مػف  و تصميمات ألوراؽ النقؿ الحراري مستحدثة تنفيذ فت الرقمية الطباعة بتقنية االستفادة -2

 .جمالت بعد إلضافة وتوظيفهاالخاليا النباتية 
 .لمحصوؿ عمد مطبوعات فنية مستحدثةتطوير طريقة تناوؿ ومعالجة الخاليا النباتية  -1

 :فروض البحث
 لفػف ااَلليػة بالتطبيقػات تتعمػؽ مسػتحدثة تصميمات ألوراؽ النقػؿ الحػراري إلد التوصؿ بالبحث يفترض -2

 .الرقمية الطباعة
ؿ االسػتمهاـ مػف الخاليػا رؤى فنية مستحدثة تخرج عف المألوؼ مػف خػال يفترض بالبحث التوصؿ إلد  -1

 . النباتية
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يىنيى   -العذد الثاني عشر  –مجلت التربيت النىعيت 

1- 5 - 
| 

 :البحثحدود 
 .Adobe photoshop cs5 التصميـ برنام  استخداـ -2
 .( برازار)  طابعة –  النقؿ الحراري أوراؽ استخداـ -1
 .الرقمية الطباعة طريقة استخداـ -3

فت اإلطار  التجريبت والمنه  فت اإلطار النظري التحميمت الوصفت المنه  عمد يعتمد: البحث منهجية
 العممت:

 -:ويشمؿ التحميمت  الوصفت المنه :  أوالً 
 .البحث بمجاؿ المرتبطة لمدراسات مسبقة دراسة -2
 .طباعتب َاليةدراسة طباعة أوراؽ النقؿ الحراري و  -1
 .مميزاتها  عيوبها  مفهومها حيث مفبالنقؿ الحراري  الرقمية الطباعة دراسة -3
 .راض لبعض أنواع الخاليا النباتيةاستع -2
  -:ويشمؿ التجربيت  المنه :  ثانياً 

 .Adobe photoshop cs5 برنام  خالؿ مفالخاليا النباتية  مف مستوحاة تصميمات تنفيذ -2
 النظري اإلطار معطيات مف لالستفادة الخامة لتناوؿ المتعددة التجريبية لممداخؿ تطبيقية ممارسة -1

 .الرقمية الطباعة بطريقة فنية مطبوعات لتنفيذ
 :مصطمحات البحث

 مفهـو الطباعة بورؽ النقؿ الحراري:
 بالصػػبغات الممونػػة لمتصػػميمات الحامػػؿ الػػورؽ ضػػغط طريػػؽ عػػف الحػػراري النقػػؿ بػػورؽ الطباعػػة تػػتـ       
 حػوالت لالنتقػاؿ الصػبغة وتحتػاج ضػاغط باسػتخداـ ـ1 100: 280 حرارة درجة عند"  القماش عمد المشتتة
 بػػػػػالحرارة المدنػػػػػة لألقمشػػػػػة النسػػػػػجية باألليػػػػػاؼ الصػػػػػبغات لتػػػػػرتبط ثابتػػػػػة تصػػػػػبح حيػػػػػث ثانيػػػػػة 10:90

Thermoplastic جافػػة عمميػة فهػت والتجفيػؼ  الغسػػيؿ عمميػات إلػد وال تثبيػت مػػواد إلػد تحتػاج ال فبػذلؾ 
 (233 ص  1021 مرجاف رباب.) تماماً 

 االسػطوانات بواسػطة أو الدائريػة أو المسطحة تقـو صناعة ورؽ النقؿ الحراري عف طريؽ الشبموناتو        
 نوعيػة اختيػار يجػب األسػموب بهػذا الطباعػة عنػد المطموبػة العاليػة الجودة عمد ولمحصوؿ المحفورة  الدائرية
 الخفيفػة األقمشػة سػطح عمػد المصػؽ خاصػية لػب ورؽ اسػتخداـ يفضػؿ حيػث الطباعػة  فت المستخدـ الورؽ
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 عبػػد محمػػود.)  الػػورؽ فػػت المصػػؽ خاصػػية وجػػود يشػػترط فػػال الثقيمػػة األقمشػػة أمػػا االنػػزالؽ عمميػػة ليمنػػع
 (212ص  1003 الرحمف
 يسػتخدـ ورؽ وأفضػؿ بديمػة خامة بأي بالمقارنة ثمنها برخص تتميز كما بسهولة الورؽ خامة وتتوفر       

 الػورؽ يكػوف أف ويجػب 1ـ \ جػراـ 10 بػوزف ورؽ يسػتخدـ وأحياناً  1ـ \ جراـ 90:10 وزف ذو ورؽ هو" 
 جفػاؼ مػف التأكػد يجػب كمػا الصػبغة  مػع تتفاعػؿ أف يمكػف معدنية مواد أية عمد يحتوي وال أممس سطح ذو

 نقػؿ ورؽ عمػد ولمحصػوؿ الحػراري  المكػبس أو بالمكواة سواء الحرارة استخداـ قبؿ جيداً  الورؽ عمد الصبغة
 :(231 239ص  1021  مرجاف السالـ عبد محمد رباب) مف البد الجودة عالت حراري
 المشتتة لمصبغات قابميتب . 
 صباغت لوف مف أكثر حمؿ تقبمب. 
 العالية الحرارة لدرجات تحممب.   

 مكتباتبال ةورؽ النقؿ الحراري المتوفر أأشكاؿ بعض 
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  الطباعة بالنقؿ الحراريطرؽ: 
 : تطبيؽ هذ  الطباعة وهـمف خاللها هناؾ أربعة طرؽ أو أنظمة يمكف 

 :  نظاـ النقؿ الحراري باالنصهار-2
ـ صػهر المػوف )عػادة يكػوف   ويػتأنػب المػادة الحاممػة والفػيمـ معػاً يستخدـ الورؽ فػت هػذا النظػاـ عمػد        

( مع مادة الترابط والتماسؾ )البيندر( بواسطة الحرارة بينما تكوف الورقة متصمة بالقماش وبذلؾ فػ ف البيجمنت
 التصميـ ينتقؿ إلد النسي  ويصبح صمبًا بالتبريد.

 : ألفالـنظاـ ا-1
فت هذا النظاـ يتـ تغطية ورؽ طباعة النقػؿ الحػراري بقػيمـ مناسػب ثػـ تطبػع بالطبعػة المطموبػة وأثنػاء        

الورقػػة وتمتصػػؽ بالقمػػاش نتيجػػة طبقػػة  –اسػػتخداـ ماكينػػة الطباعػػة تتػػرؾ الطبقػػة التػػت تحتػػوي عمػػد الصػػبغة 
  وبمقارنة نظاـ االنصهار بنظاـ الفػيمـ نجػد أف ظاـ لـ يحصؿ عمد قبوؿ تجاري واسعغير أف هذا الن –لفيمـ ا

نظاـ االنصهار يعتمد عمد انصهار الرسـ المطبوع واندماج النسي  مع مادة الترابط والتماسؾ المنصهرة تحػت 
 ضغط.
اـ فيمـ يصبح بعد ذلؾ الصػقًا بالتسػخيف ويحتػاج بينما نظاـ الفيمـ يعتمد عمد االتصاؽ بواسطة استخد       

  وبػداًل مػف إضػعاؼ الفػيمـ المطبػوع باالنصػهار حيػث أف يكػوف غيػر لضػغط ليػتـ اتصػالب بالنسػي إلد بعض ا
اعػة ميسػرة ويكػوف فػ ف نظػاـ األفػالـ يسػتخدـ فػيمـ قػوي نسػبيًا يجعػؿ عمميػة الطب –كامؿ االنتزاع مف الورقػة 

 .االنتقاؿ كامالً 
 :النقؿ الحراري الرطب نظاـ-3

يستخدـ فت هذا النظاـ مجموعة منوعة مف الصبغات الخاصػة بالنسػي  حيػث يػتـ طباعتهػا عمػد ورؽ        
باستخداـ ماكينات طباعة الورؽ الستخدامها فت نقؿ األلواف عمد أنواع مختمفة مف الخامات )األقمشة( حيث 

 : طباعة عمد مرحمتيفوتتـ ال  ائيةتبمؿ فت بادئ األمر األقمشة إما فت ماء أو فت محاليؿ كيمي
صػػة : تسػػتخدـ لطباعػػة األقمشػػة المصػػنوعة مػػف األليػػاؼ الحيوانيػػة باسػػتخداـ صػػبغات خامػػة األولػػدالمرح •

 .ث يطبع التصميـ المراد عمد الورؽ( حي)غالبًا ما تكوف صبغات معدنية
ثـ تنتقػؿ الطابعػة المرحمة الثانية : يمر القماش المبمؿ وورؽ االنتقاؿ الحراري مف خالؿ مرحمة ميكانيكية  •

 10إلد  20ة مئوية لمدة مف درج 200كما سبؽ عف طريؽ التسامت إلد القماش وتتـ عند درجة حرارة 
 .ثانية

 .ممية التثبيت والغسيؿ فت النهايةثـ تجري ع •
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 :(الحراري )النقؿ الحراري الجاؼ نظاـ الطباعة بورؽ النقؿ-2
وانهػػا أواًل عمػػد الػػورؽ باسػػتخداـ عجػػائف أو أحبػػار طباعػػة تػػتـ عمميػػة الطباعػػة لمتصػػميمات بكامػػؿ أل       

خاصة تحتوي عمد الصبغات المشتتة المناسبة وبذلؾ يتكوف عمد سطح الورؽ طبقة رقيقة )فػيمـ جػاؼ( مػف 
 حبر الطباعة محتويًا عمد الصبغة المشتتة موزعة عمد شكؿ تجمعات بتركيزات عالية .

صػورتب الصػمبة إلػد وعند الطباعة باالنتقاؿ الحراري يتسامد جزء مف الصػبغة المتجمعػة ويتحػوؿ مػف        
  وتتحػوؿ أيضػًا شرة بنسػبة صػغيرة فػت فػيمـ الطباعػة  كما تتسامد أيضًا جزيئات الصبغة المنتالصورة الغازية

  وهػت ع هذ  الجزيئات لمصػبغة المتسػاميةإلد الحالة الغازية دوف المرور بالحالة السائمة تنتقؿ بعد ذلؾ جمي
فت حالتها الغازية إلد الخامة حيث يرسب معظػـ هػذ  الجزيئػات عمػد سػطح الشػعيرات ثػـ تنتقػؿ تػدريجيًا إلػد 

 عبػػػد شػػػريؼ)داخػػػؿ هػػػذ  الشػػػعيرات بتػػػأثير كػػػؿ مػػػف الضػػػغط ودرجػػػات الحػػػرارة المرتفعػػػة فػػػت زمػػػف معػػػيف 
 .(1022 السالـ

 بطريقة الطباعة بالنقؿ الحرارية خطوات تنفيذ مطبوعة فني  : 
زخػػارؼ المرسػػومة : الرسػػـ عمػػد نػػوع خػػاص مػػف الػػورؽ ليكػػوف بمثابػػة السػػطح الحامػػؿ لمتصػػميمات أو الأوالً 

 .بالصبغات المشتتة
: يػػتـ فيهػػا انتقػػاؿ التصػػميـ المرسػػوـ أو الزخػػارؼ والنقػػوش مػػف عمػػد الػػورؽ إلػػد سػػطح القمػػاش المػػراد ثانيػػاً 

ـ ويجػػب أف تكػػوف درجػػة تسػػامت الصػػبغة  280o – 200ري قػػد يصػػؿ إلػػد طباعتػػب عػػف طريػػؽ ضػػغط حػػرا
عمػد مناسبة لنوع النسي  المراد الطباعة عميب حتػد ال يتعػرض لمتمػؼ كمػا أف المػدة الزمنيػة لهػا تػأثير أيضػًا 

 .جودة الطبعة الفنية مف عدمها
 :مفهوـ الطباعة الرقمية 

هػت الجيػؿ األخيػر فػت تطػور الرقميػة إلػد الخامػة الطباعيػة   فهت عممية نقػؿ المعمومػات مػف الػذاكرة        
ختصارها الكثير مػف مراحػؿ الطباعة استنادًا إلد النظاـ الرقمت مف أجؿ النشر المكتبت وتتميز بالسرعة نظرًا ال

لمطبوعػات بالحصػوؿ   ويضاؼ لذلؾ أف بهذا األسػموب التقنػت يمكػف الحفػاظ عمػد ثبػات األلػواف فػت االطباعة
وعمميػة النقػؿ   (https://ar.wikipedia.org)   كمػا تتػيح أيضػًا طباعػة األرقػاـ الصػغيرةودة عاليةعمد ج

 :د.ت(كيطاف  محسف سهاـتكوف كااَلتت )
 نقؿ مباشر. -2
 :امؿ لمصورة وهناؾ ثالثة احتماالتنقؿ غير مباشر وذلؾ باستخداـ وسيط ح -1

 تصوير الصورة عمد وسيط بعد كؿ كبسة طباعية. - أ
 الصورة عمد الوسيط وطبع عدة نسخ منها ثـ مسحها عند الحاجة.تخزيف  - ب
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 .استخداـ صورة فت الطباعة لمرات عدة ولكف ال يمكف إزالتها أو مسحها مف عمد الوسيط  - ت
كما أف العممية اإلبداعية لمطباعة الرقمية ككؿ ال تتطمب مجهودًا بػدنيًا كػالمجهود المبػذوؿ أثنػاء تنفيػذ        

األعمػػاؿ المنتجػػة مػػف خػػالؿ الوسػػائط الطباعيػػة التقميديػػة  بػػالرغـ مػػف أنهػػا ال تقػػؿ فػػت اإلبهػػار البصػػري أو 
كبر لمتركيػز عمػد الجانػب ت تتي  لمفناف فرصة أ  والتمنفذة مف خالؿ الوسائط التقميديةالجمالت عف مثيمتها ال

 .اإلبداعت
 (110ص  1001 األسعاد  أبو : )مروةالطباعة الرقمية بالنقؿ الحراري مميزات

 .قميدية باإلضافة إلد دقة الطباعةتوفر الوقت والجهد والتكاليؼ مقارنة بالطرؽ الطباعية الت -2
 .مكف تعديؿ وتغيير التصميـ بسهولةي -1
 .عدد ال نهائت مف األلوافصوؿ عمد الح -3
 بوصة.\نقطة 110إعطاء درجة وضوح عالية تصؿ إلد  -2
 .المقارنة بطرؽ الطباعة التقميديةإنخفاض ممحوظ فت كمية الهالؾ ب -1
  حيػث تقػوـ الماكينػة بعمػؿ التغذيػة لمخامػة ؿ دوف الحاجػة إلػد الوقػوؼ بجانبهػايمكف تػرؾ الماكينػة تعمػ -9

 .مستمرةواألحبار بصفة 
 (112ص   1020  كامؿ )عالء: الطباعة الرقمية بالنقؿ الحراري عيوب
التت تتقبؿ الصبغات المشتتة   وعند  (Hydrophobic Fibers)طباعة األلياؼ الصناعية فقط  -2

 .الحصوؿ عمد طبعات ذات ظالؿ باهتةطباعة األلياؼ المخموطة تكوف النتيجة 
التت تجرى عميب  الحراري نتيجة المعالجات الخاصةارتفاع سعر الورؽ المستخدـ فت الطباعة بالنقؿ  -1

 .لتجهيز  لمطباعة
 .ة َاخرى بعد اإلنتهاء مف الطباعةعدـ إمكانية استخداـ الورؽ مر  -3
 .توقؼ ذلؾ عمد عرض الورؽ المستخدـالتقيد بطباعة أقمشة ذات عرض معيف وي -2
 .الورؽ المطبوع أثناء الطباعةعمد عدـ إمكانية إجراء تعديالت سواء عمد التصميمات أو األلواف  -1
 .ما يساعد عمد زيادة تكمفة المنت   مؽ الالـز لمطباعة بالنقؿ الحرارياستخداـ ماكينة لطباعة الور -9

 (د.ت كيطاف  محسف )سهاـ :الرقمية لمطباعة المختمفة واالنظمة التقنيات
 :لدإ وتنقسـ( ماستر باستخداـ التصوير( )ODP) مباشرة الغير الرقمية الطباعة  -2
 مػرة تصػويرها يتـ لواحأ باستخداـ  ماكينات داخؿ التصوير يتـ وفيها :  COMPUTER TO   PRESS . أ

 .فقط واحدة
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 الطباعيػة سػطحاأل عمػد مػرة مػف كثػرأ التصػوير يػتـ وفيهػا : COMPUTER TO  CYLTIN DER . ب
 . طباعية عممية كؿ بعد
 :لدإ تنقسـو  (ماستر  استخداـ بدوف التصوير)(DDP) المباشرة الرقمية الطباعة -1
 :لدإ وتقسـ مباشرة الطباعية الخامة عمد طباعة وهت  : COMPUTER TO   PAPER  CTP .أ

  (INKJET  PRINTING )الحبري بالنفث  الطباعة. 
 (PRINTING  THERMAL )الحرارية الطباعة. 
 ويػتـ كبسػة وأ طبعػة كػؿ بعػد التصػوير عػادةإ يػتـ وفيهػا  : PRINT-PER – PRINT IMAGINGب. 
 :الد تقسـ وهت(  جاؼ التوتر – سائؿ التوتر) ماإ استخداـ فيها

  (ELCOGRAPHY   )الكهربت التجمط. 
  (ELCTROPHOTOGRAPHY  )االلكتروفوتوجرافت الطباعة. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ماكينة طباعة رقمية( 1)شكؿ
 

 الدارسػة فػ ف التقميدية الحراري النقؿ ورؽ وتصميمات أشكاؿ لبعض صور مف عرضب تـ ما عمد وبناءاً        
 المضػموف  فػت تتنػوع ال أنهػا كمػا الفنيػة مطبوعاتػب عػف لمفنػاف الرضػا كافػة تحقػؽ ال التصػميمات تمؾ أف ترى
قائمػة عمػد االسػتمهاـ  مػف  الحػراري النقػؿ ألوراؽ مسػتحدثة تصػميمات إلد الوصوؿ هو البحث هدؼ ف ف لذلؾ

 لمسػوؽ وترويجػب بػؿ بهػـ الخػاص الحػراري النقػؿ ورؽ لتصميـ الممارسوف تشجيع عمد والعمؿالخاليا النباتية 
 .مختمفة فنية رؤى لنشر
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 :االستمهاـ مفهـو
 العالقػػات يػػدرؾ وتجعمػػب يقابمهػػا التػػت المعضػػمة لػػب تحمػػؿ بشػػرارة فجػػأة المصػػمـ يشػػعر المرحمػػة هػػذ  فػػت       

 أف النقػاد مػف كثيػراً  رأى وقػد إنػذار  دوف العمميػة هػذ  تحػدث مػا وعػادة المفقػودة الػروابط عمد ليعثر المختفية 
 ميكانيكيػة جوانػب إلػد تتحػوؿ ف نهػا منػب العمميػات تمػؾ خمػت إذا حتػد االبتكاريػة العمميات محور هو االستمهاـ

 .(23ص  1006  سهيؿ ياسر) رتيبة
 الخمية: مفهـو
 تتكػوف والتػت االنتػاج أو التكػاثر عمد مستقؿ وبشكؿ القدرة لها والتت الحت لمكائف األساسية الوحدة هت       

 وهػػت  (23 22 ص  1023 الربعػػت مغيػػر حسػػيف عبػػاس) خمػػوي بغشػػاء ومحاطػػة والنػػواة السػػايتوبالـز مػػف
  البحػػث تجربػػة محػػور تكػػوف سػػوؼ والتػػت) نباتيػػة كانػػت سػػواء الحيػػة الكائنػػات فػػت والوظيفيػػة البنيويػػة الوحػػدة
 الخميػة وحيدة كائنات أو حيوانية   (النباتية الخاليا تمؾ مف مستحدثة تصميمات باستمهاـ ستقـو حيث لمدارسة

 عػاـ بشػكؿ الخميػة قطػر ويتػراوح الحيػاة  قيػد عمػد وبقائهػا الستمرارها الالزمة الحيوية الوظائؼ بجميع وتقـو  
 جامعػػة الطبيػػة  العمػػـو مجمػػة )الػػدواجف بيضػػة فػػت كمػػا سػػنتيمترات وعػػدة البكتريػػا  مثػػؿ ميكرومتػػر واحػػد بػػيف

 .(2ص األندلس 
 :صميـ مستمهـ مف الخاليا النباتيةالعناصر الفنية لت

 :أواًل :  النقطة
" تعد النقطة أصغر وحدة فت الشكؿ الهندست ال يوجػد لهػا أبعػاد هندسػية ولهػا وضػع مجػرد مػف الطػوؿ        

كعنصر تشكيمت وقػد نجػد النقطػة منفػردة هت أصغر كـ مف الطاقة التت يمكف إدراكب منفردة  والعرض واالرتفاع 
حبات الرماؿ  فت النجـو  فت قطرات الماء وقد نرى النقطة متناثرة فػوؽ سػطح مػا    الخاليا النباتيةفت الطبيعة

س يمثػػؿ أو متجػػاورة بكثافػػات متباينػػة عمػػد سػػطح إحػػدى القواقػػع الممسػػاء أو فػػت نتػػوءات جػػدار فػػت شػػكؿ مممػػ
 .(Bevlin Marjorie,1970,p15) مظهر إلحدى أشكاؿ الطبيعة

وترى الدارسة أف مف الممكف أف نجد النقطة متمثمة فت توزيعات الخاليػا النباتيػة فػت الصػور المجهريػة        
بصورة تكرترية متقاربة أو متباعػدة فنجػد النقطػة ممثمػة فػت فػت بعػض مراكػز الخاليػا النباتيػة فتعطػت إحسػاس 

ممكػػف اف تعطػػت النقطػػة إحساسػػًا بالخشػػونة أو النعومػػة مػػف خػػالؿ طبيعػػة بػػالتزاحـ أو بػػالفراغ  كمػػا أف مػػف ال
 (.8 6توزيعها فت الخمية النباتية كما فت )شكؿ
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  (6)شكؿ                                                       ( 8)شكؿ              
                                                  التزاحـ النقطت خمية نباتية لطحمب توضح                 الفراغ النقطت خمية نباتية لورقة شجر توضح

 :الخط ثانيًا:
"يتكوف الخط مف حركة النقطة وقد يكوف الخط عالمة فعمية مرسومة بواسطة القمـ أو الريشة أو قد يشير      

يعة توضح عالقة الداخؿ بالخارج فتؤكد التفاعؿ بػيف الكػؿ والجػزء إلد الحد الخارجت لمشكؿ   فالخطوط فت الطب
 .(228ص  2661 الصيفت بسمارؾ إيهاب)ومدى ارتباط كاًل منهما بااَلخر وصواًل إلد وحدة عامة" 

ويمكف مالحظة الخطوط المنحنية المتمثمػة فػت التشػعبات والتعريقػات الدقيقػة التػت تمػأل الخاليػا النباتيػة        
فنالحظ إيقاعًا تكراريًا فت بعض القطاعات مف تمؾ الخاليا والتت قد تختمػؼ فػت أجػزاء وتتشػابب فػت َاخػرى  كمػا 

  كمػػا قػد تكػػوف عطػت إحسػػاس بالديناميكيػة والحيويػةت  أف حركػة الخطػوط الدائريػػة واتجاهاتهػا الثابتػب والمتعيػػرة
 ( .ب-أ20الخطوط حـز إشعاعية فتعطت االحساس باالنطالؽ مف نقطة بداية معينة كما فت )شكؿ 

    
 
 
 
 
 
 

 ب(-20)شكؿ                                                أ( - 20)شكؿ                
 الخطية االشعاعية خمية لنبات البصؿ توضح الحـز        الخطت المتكرر االيقاعخمية لنبات البصؿ توضح   
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 :ثالثًا: الشكؿ
كممػػة شػػكؿ تعنػػت عنصػػر مسػػطح أولػػت أكثػػر تركيبػػًا مػػف النقطػػة والخػػط فتبعػػًا لمتعريػػؼ الهندسػػت ينشػػأ         

سػاحة متجانسػة  تختمػؼ الشكؿ عف تتابع مجموعة متجاروة مف الخطوط  حيث يؤدي ذلؾ التتابع إلد تكويف م
مظهر الحدود الخارجية لها باختالؼ تكويف الخط الذي تنشأ عف تكرار  وباختالؼ اتجا  ونظاـ تحركػب   وتتنػوع 
هذ  األشكاؿ فمنهػا العضػوي والهندسػت واألشػكاؿ الطبيعيػة والمجػردة واألشػكاؿ التمثيميػة والالتمثيميػة واألشػكاؿ 

     .(232ص  2661 الصيفت بسمارؾ إيهاب) الموضوعية والالموضوعية
ونجػػد أف األشػػكاؿ فػػت الخاليػػا النباتيػػة تختمػػؼ عػػف بعضػػها الػػبعض تبعػػًا لمطائفػػة التػػت تنتمػػت إليهػػا كػػؿ        

  البيضػاوي  االشػعاعت وَاخػرى يغمػب لػنمط الػدائري  الهرمػت  االسػطوانتخمية  فقد تجد األشػكاؿ يغمػب عميهػا ا
(  فاألشػكاؿ ال حصػر لهػا ويتضػمف الشػكؿ 22 21 23 22عميها النمط الرأست وَاخرى األفقت كمػا فػت )شػكؿ 

السمة التػت تميزهػا عػف  لمخمية النباتية تراكيب هندسية وحسابات رياضية ونظـ نمو مما يعطت كؿ خمية نباتية
 .بنت جنسها

 
 
 
 
 

      
( خمية نباتية إشعاعية الشكؿ  21)شكؿ                 ( خمية نباتية مستطيمة الشكؿ         22)شكؿ      

 
 
 
 
  

       
 ( خمية نباتية دائرية الشكؿ 22( خمية نباتية إسطوانية الشكؿ                           )شكؿ23)شكؿ     
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 :: الموفرابعاً 
ف كاف مظهرًا خارجياً عند الفناالموف هو أداة التعبير         وعادة تستعمؿ كممة لوف مقصودًا بهػا   ف المبدع وا 

المواد المستعممة فت التمويف عمد سطوح األشكاؿ  حيث يدرؾ الشكؿ فت الطبيعة باعتبػار  لونػًا   فػالموف صػفة 
 .توصؼ بدوف لونهاطبيعية لألشياء إذ ليس فت عالـ الطبيعة مادة يمكف أف 

ونجػد فػػت الطبيعػة العديػػد مػف األسػػس الفنيػة والجماليػػة المونيػة التػػت تعتبػر منهػػؿ ال ينضػب امػػاـ أعػػيف        
المصمميف والفنانيف  فنجد فيها خواص التبايف المونت ويعبر هذا النوع مػف التبػاينعف المجموعػات المونيػة التػت 

شػػراقها كػػألواف أساسػػيةتظهػػر    وكػػذلؾ مػػر واألزرؽ أو البرتقػػالت واألخضػػرحكػػالموف األصػػفر واأل  فػػت شػػدتها وا 
األمػػر الػػذي يثػػري اسػػتمهامات   جميػػع دروس المػػوف والخطػػط المونيػػة األبػػيض واألسػػود وكػػذلؾ تظهػػر الطبيعػػة

 .(19 11  ص1006ياسر سهيؿ  المصمـ فت شتد المجاالت النفعية لعنساف)
ة هػو صػعوبة أف يحصػؿ المصػمـ عمػد تركيبػات وترى الدارسة أف أهـ ما يميز الموف فت الخاليػا النباتيػ       

لدرجات لونية مماثمة لما فت الطبيعػة وأف أي مجموعػة لونيػة نراهػا فػت مجموعػات الخاليػا النباتيػة تحتػاج إلػد 
دم  دقيؽ لأللواف لمحصوؿ عمد المعدؿ المناسب مف كؿ درجة لونية  والذي بػدور  يميػز األلػواف ويعطيهػا قػوة 

الصػػغيرة مػػف الخاليػػا النباتيػػة التػػت نراهػػا فػػت الصػػور المجهريػػة كمػػا فػػت )شػػكؿ  ونصػػوع فػػت تمػػؾ المسػػاحات
28 21 29 21). 
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 مجموعة مف الخاليا النباتية توضح التبايف المونت
 
 
  
 

                  

                                 
 
 

                            (     29)شكؿ                                                     (21)شكؿ                 
 
 

               
 
 

            
                   

 
 ( 28)شكؿ           (                                       21)شكؿ 

التصػميمات المتسػمهمة مػف مجموعػة مػف  البحػثوفت ضوء ما سبؽ سوؼ تستعرض الدارسػب فػت هػذا        
  وبالتػػالت اسػػتخداـ تمػػؾ الصػػور المجهريػػة فػػت اسػػتحداث تصػػميمات المصػػورة تصػػوير مجهػػريالخاليػػا النباتيػػة 

 Adobe Photoshopمف خػالؿ اسػتخداـ برنػام  الفوتوشػوب  وطباعتب طباعة رقمية  ألوراؽ النقؿ الحراري

cs5. 
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 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يىنيى   -العذد الثاني عشر  –مجلت التربيت النىعيت 

1- 17 - 
| 

 :مدارسةالتطبيؽ العممت ل •
 (26 شكؿ) األوؿ الفنت العمؿ

  ممونة ريشيا: الموضوع
 سـ x30 سـ30: العمؿ مقاس
   A3وراؽ النقؿ الحراري مقاس أ: الخامة
 .الحراري بالنقؿرقمية  طباعة: الطباعية التقنية

 Porella البوريال: المستخدمة النباتية الخمية نوع
 
 

 
 
 
 
 
 

 (أ- 26شكؿ)
 Porella البوريال نبات - نباتية خميةل صورة مجهرية 
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 طباعة رقمية -تصميـ مستمهـ مف الخاليا النباتية -ب( ريشيا ممونة-26)شكؿ 

 عمد أوراؽ النقؿ الحراري 
 

 :لمعمؿ الجمالت التحميؿ
 تغييػر فػت التجريبيػة المحػاوالت عػدد القػيـ تمػؾ فت ويتحكـ وتشكيمية  جمالية قيـ الطباعت العمؿ يحمؿ       

 Adobe photoshop برنػام  مثػؿ الحديثػة التصػميـ بػرام  ذلػؾ فػت يسػاعد والػذي والموف الشكؿ خصائص

cs5  هاـ دور تمعب اإلضاءة أف كما المتنوعة المونية التأثيرات بسبب رؤيتب اختمفت قد التصميـ أف نجد حيث 
 استخداـ مجموعة األلواف الباردة  عمد قائـ الفنية المطبوعة تمؾ بناء أف فنجد التصميـ  فت أساست يكوف يكاد
 .الهدوء والركود مف حالة فت يجعمهما مما واألخضر األزرؽ استخداـ فت
 
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
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 (10 شكؿ) الثانت الفنت العمؿ
 

  انفصاؿ: الموضوع
 سـx30 سـ30: العمؿ مقاس
 A3مقاس  أوراؽ النقؿ الحراري: الخامة
 . الحراري بالنقؿ رقمية طباعة: الطباعية التقنية

 Conocephalum الكونوفالـو: المستخدمة النباتية الخمية نوع
 

 

 
 Conocephalum الكونوفالـو نبات - نباتية خميةصورة مجهرية ل( أ-10 شكؿ)

 
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
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 (ب -10 شكؿ)
 رقمية طباعة-النباتية الخاليا مف مستمهـ تصميـ -انفصاؿ 

  الحراري النقؿ أوراؽ عمد
 : لمعمؿ  الجمالت التحميؿ
 النباتيػة الخاليا بعض مف المستمهمة المممسية التأثيرات عمد الفنية المطبوعة تمؾ فت الدارسة اعتمدت       

 الهيئػػات بعػػض ظهػػرت المونيػػة التباينػػات وبسػػبب بػػدرجاتهـ  والبنفسػػجت األصػػفر المػػونيف بػػيف المػػوف المتباينػػة
 ال بػدونها والتػت الفنيػة المطبوعػة وحدة تحقؽ والتت السمؾ والمتنوعة المتعرجة الخطوط مف المكونة التشكيمية

يػتحكـ فػت الرؤيػة  الػذي واالعتػاـ االضػاءة عامػؿ البصػري االدراؾ عمػد أيضػاً  يػؤثر وممػا فنػت  عمػؿ أي يكتمؿ
 .العامة لممشاهد

 
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
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 (12 شكؿ) الثالث الفنت العمؿ
 

  خموية بؤر: الموضوع
 سـx 30سـ30: العمؿ مقاس
 A3أوراؽ النقؿ الحراري مقاس : الخامة
 الحراري. بالنقؿ طباعة رقمية: الطباعية التقنية

 Lycopodium الميكوبوديـو نبات: المستخدمة النباتية الخمية نوع
 
 

 
 (أ -12)شكؿ

 Lycopodium الميكوبوديـو نبات -صورة مجهرية لخمية نباتية  
 
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ب -12 شكؿ)
 رقمية طباعة-النباتية الخاليا مف مستمهـ تصميـ -بؤر خموية

 الحراري النقؿ أوراؽ عمد
 :لمعمؿ الجمالت التحميؿ
 لمعنصػر وااليقاعيػة التكراريػة العمميػة عمد قائمة أنها الفنية المطبوعة لتمؾ التصميمية الفكرة فت يتضح       
 اخػػتالؼ فػػ ف عنصػػر كػػؿ شػػفافية مػػدى فػػت والػػتحكـ مػػرة أكثػػر العنصػػر ترديػػد ومػػع  (الدائريػػة الخميػػة) الرئيسػػت
 داخػؿ يتحػرؾ التصػميـ مركػز أف لػو كمػا المشػاهد ريشػعف العمػؽ عمػد التأكيػد فػت تسػاعد تمػؾ الشفافية درجات
والتت تنبع أيضػًا مػف اسػتخداـ األلػواف  المنتظمة بالحركة المفعـ اإلحساس عمد يبعث مما الفنت  العمؿ وخارج

 البػػؤرة حركػػة مػػع يتحػػرؾ أنػػب لػػو كمػػا يشػػعر المشػػاهد فػػ ف وبالتػػالت السػػاخنة المتمثمػػة فػػت األحمػػر واألصػػفر  
 .الدائرية الخموية

 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (11 شكؿ) الرابع الفنت العمؿ
 

   نارية خاليا: الموضوع
 سـx30 سـ30: العمؿ مقاس
 A3أوراؽ النقؿ الحراري : الخامة
 الحراري. رقمية بالنقؿ طباعة: الطباعية التقنية
 وهمػػاالمصػػورتاف تصػػوير مجهػػري  النباتيػػة الخاليػػا مػػف نػػوعيف اسػػتخداـ تػػـ: المسػػتخدمة النباتيػػة الخميػػة نػػوع

 :كالتالت
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ب(-11)شكؿ                                          أ(-11)شكؿ                   
       Selaginella السيالجينيال نبات                      Plagiochila البالجيوشيال نبات         

 
 
 
 
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ج-11 شكؿ)
 رقمية طباعة-النباتية الخاليا مف مستمهـ تصميـ -خاليا نارية

 الحراري النقؿ أوراؽ عمد
 : لمعمؿ الجمالت التحميؿ
 يحػدث التصػميـ أف لػو وكمػا بالحيػاة ينػبض أنب لو كما الفنية المطبوعة هذ  فت التصميمت البناء يبدو       

 درجاتػب بقػوة األصػفر المػوف اسػتخداـ خالؿ مف ذلؾ ويتأتد َاخر عالـ االنقسامات تمؾ مف ويظهر انقسامات لب
 فػػت يتمثػػؿ والػػذي الرئيسػػت العنصػػر فػػت بدرجاتػػباألخضػػر الفسػػفوري  المػػوف مػػع األحمػػر المػػوف إلػػد تصػػؿ التػػت
 والبعػد بػالقرب تصػميمة بؤرة مف منبثقة تتحرؾ النباتية الخاليا أف لو كما المشاهد فيشعر الكبير الدائري الشكؿ
 المسػاحات مػف جػزء تظهػر والتت المفرغة الموف الزرقاء المساحات بعض هناؾ أف ونجد الرئيست  العنصر عف

 .اإليهامية الحركة تحقيؽ فت يساعد وبالتالت التصميـ فت الجزئت التراكب يحقؽ مما أسفمها الصفراء
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (13شكؿ)الخامس  الفنت العمؿ
 

  صنوبر:  الموضوع
 سـx30 سـ30:  العمؿ مقاس
 A3أوراؽ النقؿ الحراري :  الخامة
 . الحراري بالنقؿ طباعة رقمية:  الطباعية التقنية

 Pinus الصنوبر:  المستخدمة النباتية الخمية نوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أ( -31)شكؿ

 Pinus نبات الصنوبر-صورة مجهرية لخمية نباتية
 
 
 
 
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (ب-13 شكؿ)
 رقمية طباعة-النباتية الخاليا مف مستمهـ تصميـ -صنوبر 

 الحراري النقؿ أوراؽ عمد
 :لمعمؿ الجمالت التحميؿ
( الصػنوبر نبػات) الرئيسػت لمعنصػر المتراصػة الشػفافيات مػف عػدد الفنيػة المطبوعة خمفية فت أف يالحظ       
 أكػد وممػا الطباعت  العمؿ فت العمؽ يحقؽ مما تميها التت الطبقة تبرز الشفافية طبقات مف طبقة كؿ أف ونجد
 عػػف النػػات  المػػونت التنػػوع أف كمػػا كبيػػر  بشػػكؿ الجزئيػػة التراكبػػات اسػػتخداـ هػػو الفنيػػة المطبوعػػة عمػػؽ عمػػد

 المممسػية والتػأثيرات الديناميكيػة عمػد تؤكػد لونيػة تضػادات يحػدث بدرجاتهما واألخضر األحمر المونيف استخداـ
 عامػؿ أضػاؼ التصػميـ فػت العناصػر لػبعض المحػدد األسػود الخػط استخداـ أف ونرى الصنوبر  لنبات التنقيطية

 . العناصر لتمؾ المشاهد نظر لجذب
 
 



 النباتيت الخاليا من مستلهمت الرقميت بالطباعت دراري نقل أوراق استذذاث
 .رداب مذمذ أبى زيذ، أ.م.د.مذمىد دسانين عشعش،، أ.دأ.د.سميرة عبذ الفتاح الشريفإعذاد /  

 د.مذمىد مذمذ صالخ، م.م.ريهام أيمن الخضري           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع
 :المراجع العربية

                 المصػػػػري الجزء الكتػػػػاب دار لمتصػػػػميـ  واإلنشػػػػائية الجماليػػػػة األسػػػػس(:2661)الصػػػػيفت بسػػػػمارؾ إيهػػػػاب
 األوؿ.

 خػالت إيثيمػيف خامػة سػطح عمػد الحػراري بالنقػؿ الطباعػة جماليات: (1021) مرجاف السالـ عبد محمد رباب
 جامعػػة الفنيػػة  التربيػػة كميػػة دكتػػورا   رسػػالة   مبتكػػرة تشػػكيمية طباعيػػة صػػياغات لتحقيػػؽ الفينيػػؿ
 حمواف.

 انموذجػًا  العراقت العممت المجمع فت المختمفة الطباعية التقنيات وفؽ المطبوعات تقويـ"كيطاف  محسف سهاـ
 الفنػػػوف معهػػػد: التقنػػػت التعمػػػيـ  هيئػػػة2 العػػػدد :1 المجمػػػد اإلنسػػػانية  لمدراسػػػات بابػػػؿ مركػػػز مجمػػػة

 الطباعت. التصميـ قسـ: التطبيقية
 بيروت. الثانية  والنشر الطبعة لمدراسات العربية  المؤسسة الفف فت الحرية (:1002)السعيد حسف شاكر
 .2ط الحراري  بالنقؿ الطباعة: (1022) السالـ عبد حسف شريؼ
 الواحدة القطعة لتصميـ جديدة تأثيرات وابتكار سيزاف ألعماؿ التشكيمت البناء (:1020) كامؿ أحمد عالء

 حمواف. جامعة التطبيقية  الفنوف كمية منشورة  غير دكتورا  رسالة السيدات  ألقمشة
 .2ط الخمية  حياة عمـ: (1023) الربعت مغير حسيف عباس

 والصباغة الطباعة مجالت فت المشتتة لمصباغات معالجات استحداث: (1003) الرحمف عبد محمود 
 .حمواف جامعة الفنية  التربية كمية منشورة  غير دكنورا  رسالة اليدوية 

 طباعة تصميـ فت وَاثارها ابقديـ المصري والفف الحداثة بيف الكتابة (:1001)األسعاد أبو إبراهيـ السيد مروة
 .حمواف جامعة التطبيقية  الفنوف كمية منشورة  غير ماجستير رسالة المعمقات  أقمشة

 .األندلس جامعة الطبية  العمـو مجمة 
 .العربية النهضة دار األرنؤطت  ومصطفد إماـ إبراهيـ الفف ترجمة تعريؼ: (2691)ريد هربرت

 فت الكمبيوتر استخداـ أهمية– والعمارة التطبيقية الفنوف مجاالت فت التصميـ(: 1006) سهيؿ ياسر 
 .2 ط   القاهرة  الحديث الكتاب دار التصميـ 
 :المراجع األجنبية

Bevlin Marjorie(1970):Design Through Discovery,San Francisco. 
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