تذوق النظم اجلمالية فى العناصر الطبيعية
إْ إدخجي ِجدر ثٌضرٚق ٚصجزيخ ثٌفٓ فِٕ ٝج٘ؼ ثٌضسديز ثٌفٕيز ٌٍّسفٍز ثٌغجٔٛيز خىٛر ٌضقميك أ٘دثف
ثٌضسديةةز ثٌفٕيةةز ٌٚضضٛثفةةك ِةةا ثٌّٕةة ٛثٌقمةةجز ٜثٌّوجـةةس لْ ثٌفٕةة٘ ْٛةة ٝثٌتةةج٘سر ث ٔعةةجٔيز ثٌّضّيةةصر فةةٝ
ثٌقمجزر ث ٔعجٔيزٔٚ .قٓ ٔميط فمجزر أ ٜؼوخ ِٓ ثٌؽوٛح دّمدثز ِج ٚـٍش إٌيٗ فٕ ِٓ ٗٔٛزل. ٝفال
يٛؽد ديٓ ثٌٕؽجن ثلٔعجٔٔ ٝؽجن خجٌد خٍٛد ثٌفٕ ْٛثٌؾّيٍز.
ِٓ ثٌّالفظ أْ ث ٔعجْ يعضؾيخ ٌالؼىجي ثٌىذيوز ِٓ فيظ ؼىٍٙج ثٌوجَ عُ ِةٓ فيةظ ظةىقٙج ٌٙٔٛٚةج وّةج
يؤد ٜصٕجظك ِويٓ ف ٝثٌوٕجـس إٌ ٝث فعجض ٚثٌؽوٛز دجٌسلج ِ ٛ٘ٚةج ٔوذةس هٕةٗ الدج فعةجض ثٌؾّةجٌٝال
ٚإذث ٌُ يضقمك ٘رث ثٌضٕجظك ف ٝهاللجس ثلؽصثء ِا دومٙج صٌٛد ٌديٕج ثٌوىط  ٛ٘ٚالث فعجض دجٌمذـال.
ٌٙرث فئٕٔج ٔمٛي أْ ث فعجض دجٌؾّجي ٘ ٛث ظةضؾجدز ثٌىذيويةز ٌٍواللةجس ثٌّضٛثفمةز ٚثٌّضٛثشٔةز دةيٓ ثلؽةصثء
ثٌض ٝيضىِٕٙ ْٛج ثٌؽب ٚورٌه ثلٌٛثْ ثٌضٔ ٝسث٘ج أِجَ أهيٕٕج صسصذه ٌديٕج دأفجظيط ٚذوسيجس ظجزر أ ٚغيةس
ظجزر فجلفّس ِغالً يسصذه دجٌدَ ٚثلشزق يسصذه دجٌعّجء ٚثلـفس دمٛء ثٌؽّط ٚثلظٛد دجٌقصْ ٘ٚىرث
ٌٙرث صقدط ثلٌٛثْ ثٌضةٔ ٝسث٘ةج فة ٝثلهّةجي ثٌفٕيةز أعةجزًث ٔفعةيز ٔوٍّٙةج ٌٍٚصىةٛن ووٕفةس ِةٓ هٕجـةس
ثٌوًّ ثٌفٕ ٝصأعيسثصٙج ِغً ثلٌٛثْ  ٝ٘ٚصع ُٙف ٝصقميك ثٌضٛثشْ ٚثٌضٕجظةك دةيٓ ثلؽةصثء ثٌضة ٝصضىةِٕٙ ْٛةج
ثٌفٛزر.
إْ ٌىً هٕفس ِٓ هٕجـس ثٌىذيوز ؽّجٌز ثٌرثص ٛ٘ٚ ٝؽّةجي خةجؾ دٙةرث ثٌوٕفةس يؽةجزوٗ فيةٗ
هٕفس آخس فيتٙس هٕفس ِج ِضّيصثً ف ٝأٌٛثٔٗ أ ٚف٘ ٝيتضٗ أ ٚفٍِّ ٝعٗ  ،وّج فة ٝثلـةدثف ٚثلظةّجن
ال ِعةضّدر ِةٓ ثٌىذيوةز فةجٌصه
ٚثٌىيٛز ٚثلش٘ةجز  ٚثٌٕذجصةجس ثٌّصضٍفةز ثلؼةىجي  ٚثلٌةٛثْ ٌٚفةز ثٌفةٓ أـة ً
ٚثٌٍةةٚ ْٛثٌٍّّةةط ٚثٌتةةً ٚثٌٕةةٛز ٚثٌفسثغةةجس وٍٙةةج ِعةةضّدر ِةةٓ ثٌىذيوةةزٚ .أـةةذقش ٘ةةرٖ ثٌوٕجـةةس دّغجدةةز
فةةسٚف ٚوٍّةةجس ثٌفٕةة ْٛثٌضؽةةىيٍيز هٕجـةةس ثٌفةةٓ ثٌضؽةةىيٍ .ٝثٌصةةه – ثٌتةةً ٚثٌٕةةٛز – ثٌٍةةِ– ْٛالِةةط
ثٌعىٛؿ – ثٌّعجفز ٚثٌىضٍز ٚثٌقؾُ)
دٕفعؾٝ

معلومبة إثرائيت :

أفّس

ثلٌٛثْ ث ظجظيز ٘ ٝثلفّس – ثلشزق – ثلـفس)
ٚإذث ِصؽش ففٍٕج هٍ ٝثلٌٛثْ ثٌغجٔٛيز  ٝ٘ٚثٌذسصمجٌٝ
ثلخمس – ثٌذٕفعؾ.ٝ
ثلفّس يمجدً ثلخمس.
ٚثلـفس – ثٌذٕفعؾ.ٝ
ٚثلشزق يمجدً ثٌذسصمجٌ. ٝ
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أشزق أـفس

أخمس

دسصمجٌٝ

الفن املصرى القديم ( مرحلة ما قبل االسرات )
صّضةةجش ثٌذيتةةز ثٌّفةةسيز دّيةةصثس وذيويةةز زدّةةج يؽةةجزوٙج فيٙةةج ألٍةةيُ آخةةس ِةةٓ أدةةسش ٘ةةرٖ ثٌفةةفجس ثٌعةةّجء
ثٌفجفيز ٚثٌؽّط ثٌعجووز ف ٝأغٍخ أيجَ ثٌعٕز ٚثٌدٚزثس ثٌّٕضتّز ديٓ ثٌؽسٚق ٚثٌفسٚح.
٘رث ثٌٕتجَ ثٌدٚز ٜثٌر ٜيقىُ ثٌذيتز ثٌّفسيز ٚيّيص٘ج أٚفةٌٍّ ٝفةس ٜثٌمةديُ دفىةسر فيةجر آخسٚيةز خجٌةدر
٘ٚىةةرث ظةةيىسس هٍيةةز فىةةسٖ ثٌذوةةظ ٚأْ ٕ٘ةةجن فيةةجر آخةةس ٜدثةّةةز ٚدجليةةز وةةً ٘ةةرث أعةةس فةة ٝوسيمةةز فيةةجر
ثٌّفس ٜثٌمديُ ٚف ٝوسيمز ثٌضوذيس هٓ ٘رٖ ثلفىجز.
أثر البيئت فى العمبرة :
أعسس ثٌذيتز ف ٝثٌوّجزر ثٌّفسيز ثٌمديّز ٌدزؽز أغفجي ثٌٕٛثفر ف ٝؽدثزثٌّذجٔ ٝفيةظ أْ ثٌمةٛء
ثٌّٕوىط ِٓ ثلدٛثح يىف ٝإلظٙجز ِج ف ٝثٌدثخً .أِج ثٌفسف ثٌذويدر هٓ ثٌذجح فىجٔش صصٚد دفضقةز ِسدوةز
دجٌعمف صعّـ ددخٛي ثٌمٛء ٚوجْ ِةٓ ٔضيؾةز ذٌةه أْ ثـةذقش ثٌؾةدزثْ لىوةز ٚثفةدر خجٌيةز ِةٓ ثٌٕٛثفةر
فأِىٓ صفىيضٙج دجٌٕمٛغ ٚثٌسظِٛجس .

ٌّج وجْ ثٌفٓ ثٌّفس ٜف ٝخدِز فىسر ث يّجْ دجٌذوظ ٚأْ ثٌّضٛف ٝيضقمك ٌٗ وّجي ثٌذوظ إ إذث
صوسفش زٚفٗ هٍِ ٝمذسصٗ فمد فسؾ ثٌّفس ٜثٌمةديُ هٍة ٝأْ يةضُ ذٌةه دٕقةش صّجعيةً صؽةذٗ ثٌّضةٛفِ ٝةٓ
أؽً ذٌه وجْ ٌصثِجً هٍ ٝثٌفٕجْ أْ صى ْٛصّجعيً ثٌّضٛفِ ٝوذسر هٕٗ صّجِجً ف ٝفجٌز عذجس ٚثظةضمسثز ٚوةرٌه
أْ صى ْٛف ٝثلٚلةج ثٌّغجٌيةز ٚ .ث٘ضةد ٜثٌفٕةجْ إٌةِ ٝةج ٔعةّيز ثلٚلةج ثٌّغجٌيةز) أ ٜيسظةُ ثٌٛؽةٗ ِةٓ
ثٌؾجٔخ الدسٚفيًالٚثٌويٓ ِٓ ثلِجَ وّج يسظُ ثٌفٛز ِٛثؽٙز ٚثلزؽً ف ٝأٚلجهٙج ثٌؾجٔذيز.

وجٔش دعيىز هذجزر هٓ ِعجفز ِعضىيٍز يقيىٙٔٛج دعٛز ِٓ دوك ثٌٕصيً ٚيعمف ثٌذيش دعوف ثٌٕصيً
ٚثٌذٛؾ ٚيىٍ ٝدجٌىيٓ ٚصٛؽد وٛر) ـفيسر دجٌعمف ٌٍٕٛز ٚخسٚػ ثٌدخجْ.

يضؾجٚش ثٌّضسيٓ

وجٔش ف ٝهٙد ِج لذً ث ظسثس هذجزر هٓ ففس دعيىز ديمجٚيز أِ ٚعضديسر دوّك
ٚيٙجي ثٌضسثح هٍ ٝثٌؾغز ِٚج يدفٓ ِوٙج ِٓ أٚثٔٚ ٝأدٚثس ثٌصيٕز.
عُ ـجزس صذىٓ ٚصفى ٝدجٌذٛؾ عُ صىٛز ث ِس إٌ ٝدٕجء ؽدزثْ ثٌقفسر ِٓ ثٌىٛح ثٌٍذٓ.
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هسف ثٌّفس ٜـٕجهز ثٌفصجز فِ ٝسفٍز فمجزيز ِذىسر وجْ يؽىٍٗ ف ٝدجدا ثلِس دجٌيد ٚٚـً إٌٝ
دزؽز هجٌيز ِٓ ث صمجْ ٚصوددس أؼىجي ثلٚثٔ ٝثٌفصجزيز فعخ ثٌّسثوص ثٌقمجزيز ثٌض ٝوجٔش لجةّز فٝ
أٔقجء ِفس ففِ ٝسفٍز ِٓ ثٌّسثفً ثٌقمجزيز ف ٝثٌفي -)َٛوجْ ثٌفصجز يؽىً دجٌىيٓ ثٌّصٍٛن دجٌضذٓ عُ
يقسق ٚفِ ٝسِدث دٕ ٝظالِٗ) – وجْ يؽىً دجٌيد أ ٚهؾٍز ثٌفصجز  ٌٗٔٛٚثظٛد غيس ِصخسفٚ.فٝ
ثٌذدثز -) ٜوجْ يؽىً أيمجً دجٌيد دأصمجْ ؼديد ٚف ٝفمجزر ٔمجدر) -ثٔضؾٛث أٚثٔ ٝفصجزيز ِفمٌٛز فّسثء
ِصخسفز دفذفز ديمجء ٚ.ف ٝثٌذدثزٔٚ ٜمجدر ثٌغجٌغز) – ـٕا ثٌصسش ِٓ ثٌصصف.

الىسيج والحصير-:
ثوضؽف ثٌّفس ٜفجةدر خيٛن دوك ثٌٕذجصجس ثٌذسيز ِغً ثٌىضجْ عُ صوٍّش ثٌٕعجء شزثهز ثٌىضجْ عُ هسفش
ويف صفصٌٙج ٚصٕعؾٙج ٌيفٕوٓ دٙج ألّؽز ثٌّالدط .

الخصوير:
ِجزض ثٌفٕجْ ثٌّفس ٜثٌمديُ ثٌضفٛيس ِٕر ثٌوفس ثٌقؾس ٜوّج ٔؾد ٘رث ِضّغال ف ٝلذس دجٌىجح ) ٚيسؽا
صجزيخ ٘رٖ ثٌّمذسٖ إٌ ٝثلٌف ثٌسثدا لذً ثٌّيالد.
ٚدٕيش ؽدزثْ ٘رٖ ثٌّمذسر ِٓ ثٌٍذٓ ٚوٍيش دجٌىيٓ عُ زظُ هٍيٙج دجلٌٛثْ ثٌّجةيز ـٛزر صّغً ثٌفيد فٝ
ثٌذس ٚثٌذقس ٚدٙج دوك ثلؼصجؾ ٚثٌقيٛثٔجس ف ٝصىٛيٕجس ِضوددر.
أِج ثٌسظ َٛثٌضٚ ٝؽدس هٍ ٝثٌفصجز فىغيسر فٕؾد ـٛزثً ٌّٛلٛهجس فيٙج ثٌّسثوخ ِٕٚجظس ثٌفيد
ٚثٌصخجزف ثٌّضٕٛهز ٚأغٍخ ثلٌٛثْ ثٌّعضصدِز ثلديك ٚثلفّس ٚثلـفس ٚثلظٛد .
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الدولت القديمت
العصر المبكر ( األسرحبن األولى والثبويت )
العمبرة-:
صىٛز ٔتجَ ثٌدفٓ فأـذقش ففسر ثٌدفٓ وذيسر ِمعّز إٌ ٝوجدميٓ دٙج هدد ِٓ ثٌقؾسثس ٚيى ْٛثٌىجدك
ثلهٍ ٝفٛق ظىـ ثلزق فٛثةىز ِجةٍز إٌ ٝثٌدثخً ٚثٌّذٕ ِٓ ٝلٛثٌخ ثٌىٛح ثٌٍذٓ ٚثظضوًّ ثٌصؽخ
ف ٝـٕجهز ثلدٛثح ٚثلهّدر ٚصفىيز ثٌعمف.
أِج ثٌّعجوٓ فصثد ثظضوّجي لٛثٌخ ثٌىٛح ثٌٍذٓ ف ٝثٌذٕجء .
الىحج والحفر والفىون الخطبيقيت-:
وجٔش ثآلعجز ثٌض ٝصسوٙج ٘رث ثٌوٙد لٍيٍز ِٓ أدسش ثٌمىا ثٌض ٝهغس هٍيٙج ٌٛفز ال ٔوسِسال ِيٕج) ٝ٘ٚ
ِفٕٛهز ِٓ فؾس ثلزدٚثش ٕ٘ٚجن صس ٜصىٛز ف ٝثٌفيجغز ثٌضؽىيٍيز وّج ثٌضصَ ثٌفٕجْ فيٙج دجلٚلج
ثٌّغجٌيز ٚصىذيس ثٌّ.ُٙ
ٚثٌٍٛفز صّغً ثٌٍّه دعجً ثٌضجػ ثلديك ٚلد زفا ددٛض ٌيمسح أظيسثً ٔٚس ٜثٌفمس ٚثلفجً هٍ ٝفصِز
ِٓ ثٌٕذجصجس لجدمجً هٍ ٝأظيس ِسدٛن دقذً يٕفر ِٓ أٔفٗٚ.ف ٝثٌٛؽٗ ثٌغجٔٔ ٝس ٜثٌٍّه ظجةسثً ِا ثصذجهٗ
ٌيؽسف هٍ ٝثلظس ٜثٌّردٛفيٓ ٚصقش ٘رث ثٌّٕتس فيٛثٔجْ خسثفيجْ ٚف ٝثلظفً صس ٜعٛزًث زِصثً
ٌٍٍّه.
عصر بىبة األهرامبث (مه األسرة الثبلثت إلى السبدست )
ٚـٍش ثٌؽصفيز ثٌفٕيز ثٌّفسيز إٌِ ٝسفٍز ثلشد٘جز ف ٝهفس دٕجر ثل٘سثَ ٚيّىٕٕج أْ ٍٔقظ ف ٝثٌفٓ
ثٌّفس ٜثٌمديُ ِد ٜثٌدلز فِ ٝالفتز ثٌىذيوز ٚإهىجء ثٌصفجةؿ ثٌّّيصر ٌٍىيٛز ٚثٌقيٛثٔجس فٝ
ؼىً ٕ٘دظ ٝدعيه .
العمبرة-:
ٚـٍش ِفس ثٌمديّز ثدضدثء ِٓ ثلظسر ثٌغجٌغز إٌِ ٝعض ٜٛزفيا ِٓ ثٌقمجزر ٚثٌضمدَ ف ٝؽّيا ٔٛثفٝ
ثٌقيجر ٚدصجـز ثٌوّجزر فجٔضمٍش ِٓ ثٌذٕجء ِٓ ثٌىٛح ثٌٍذٓ إٌ ٝثٌوّجزر ثٌقؾسيز ثٌسثةوز.
بىبء المقببر -:
صٛـً ثٌّفسي ْٛإٌ ٝدٕجء ثٌّفىذز  ٝ٘ٚدٕجء لصُ ٚثؽٙجصز ثلزدا ِجةٍز إٌ ٝثٌدثخً ٚصق ٜٛظسدثدجً
وٛيالً يٛـً إٌ ٝفؾسثس صقش ثلزق يٛلا فيٙج صجدٛس ثٌّضٛفٚ ٝوجْ ٌىً ِفىذز دجدجْ ثفدّ٘ج
ٌٍّ ّٝ٘ٚضٛفٚ ٝثٌغجٌٔ ٝألفيجء.صوضذس ِٕىمز ظمجزر ِٓ أغٕ ٝثٌّٕجوك دجٌّفجوخ ثٌّصضٍفز ِٓ أّ٘ٙج
ِفىذز وجهذيس) ٔ ٚفسفضخ)  ٚص )ٝثٌض ٝصوضذس ِٓ أؽًّ ثٌّفجوخ فيظ ٔس ٜهٍ ٝفٛثةىٙج ِٕجظس
ٍِٔٛز ِٓ ثٌقيجر ثٌوجِز ٚـٍش إٌ ٝدزؽز هجٌيز ِٓ ثٌؾّجي ٚثٌدلز.ف ٝأٚثةً ثٌمسْ ثٌغجِٓ ٚثٌوؽسيٓ لذً
ثٌّيالد ألجَ ثٌّٕٙدض أِقذش) ٌٍٍّه شٚظس أٚي دٕجء ِٓ ثٌقؾس ٘٘ ٛسَ ظمجزر ثٌّدزػ ٚفٌٗٛ
ِؾّٛهز ِٓ ثٌّذجٔ ٝثٌؾٕجةصيز ثٌؾّيٍز ِٓ ثٌقؾس ثٌؾيس ٜفٍيش دأهّدر زؼيمز ِمٍوز .يضى٘ ْٛسَ
ظمجزر ثٌّدزػ ِٓ  6دزؽجس صضٕجلؿ إٌ ٝأهٍ ٝدود ألً ِٓ لسْ ثٔضمً صفّيُ ٘سَ شٚظس إٌ ٝـٛزر
ؽديدر ِضىٛزر ٔسث٘ج ف ٝأ٘سثِجس ثٌؾيصر ظٛثء ف ٝثٌّتٙس ثٌصجزؽ ٝأ ٚثٌضٕتيُ دثخً ثٌٙسَ فف ٝأ٘سثَ
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ثٌؾيصر ؽوٍش غسفز ثٌدفٓ ف ٝوضٍز ثٌّذٕٔ ٝفعز ٚلد لىوش أفؾجزٖ ِٓ ِقجؽس لسيذز ٚوجٔش وضً
ثلفؾجز صؾس دجٌصفجفجس ٚصسفا دجٌذىس .يوضذس ٘سَ خٛف ٛثلوذس ألدَ هؾجةخ ثٌدٔيج ثٌعذا ٌمصجِضٗ
ٌٍٚدلز ثٌفجةمز ف ٝصٕفيرٖٚ .إٌ ٝؽجٔذٗ ٔؾد ٘سَ خفس ٚدودٖ ِٕمس ٚورٌه ٔس ٜصّغجي أد ٛثٌٛٙي) ِٓٚ
ثٌّسؽـ أٔٗ يوٛد ٌٍٍّه خفس  ٌٗٚؽعُ أظد زثدك ٚزأض آدِٚ ٝثٌضّغجي ثٌمصُ صقش فٔ ٝضٛء ِٓ
ثٌفصس.وجْ فٛي وً ٘سَ ِدثفٓ ٌألِسثء ٚوذجز ثٌدٌٚز ف ٝأ٘سثِجس ـفيسٖ أِ ٚفجوخ .
المىبزل-:
وجٔش صذٕ ٝدجٌٍذٓ ٚصد٘ٓ دجٌىيٓ ثٌّصٍٛن دجٌضذٓ أ ٚصىٍ ٝدجٌؾؿ ٚصٍ ْٛدأٌٛثْ شث٘يز ٚصفى ٝظمٛفٙج
دجٌذٛؾ أ ٚثٌؾسيد أ ٚؽر ٚثٌٕصً أ ٚثٌصؽخ.
أِج ثٌّٕجشي ثٌىذيسر صضى ِٓ ْٛأفٕيز ٚفؾسثس وغيسر.
الىحج-:
دٍغ فٓ ثٌٕقش دزؽز هجٌيز ِٓ ثٌوتّز ٚثٌوذمسيز ٚيوضذس فٓ ثٌٕقش ف ٝهفس دٕجٖ ثل٘سثَ ٘ ٛهفس
ثلشد٘جز ٚلد هغس هٍ ٝصّغجي ٌٍٍّه شٚظس ِٕقٛس ف ٝثٌقؾس ثٌؾيس ٜدجٌقؾُ ثٌىذيؤ ٚ ٝؾد ٌٍٍّه
خٛف ٛإ صّغجي ـفيس ِٓ ثٌوجػ.
أِج صّغجي ثٌٍّه خفس ف ٛٙلّز ف ٝثٌٕقش هٍ ٝفؾس ثٌديٛزيش ثلخمس ثٌدثوٓ ِٕقٛس ف ٝخؽخ ثٌؾّيص
ٚيوضذس صّغجي ثٌىجصخ) ثٌؾجٌط ثٌمسففجء ِٓ أؼٙس صّجعيً ثلظسر ثٌصجِعز ٚوجٔش أغٍخ ثٌضّجعيً ٍِٔٛز
فيظ صٍ ْٛأؽعجَ ثٌسؽجي ٚثل ٚد دجٌٍ ْٛثلـف ثٌدثوٓ أ ٚثٌذٕ ٝأِج أؽعجَ ثٌٕعجء فضٍ ْٛدجلـفس ثٌذج٘ش
ٚثٌؽوس دٍ ْٛدجلظٛد ٚورٌه ثٌقٛثؽخ ٚثٌؽٛثزح ٚفضقجس ثلٔف.
الىقش و الخصوير-:
ثهضذسس ؽدزثْ ثٌّمجدس ـفقجس وضخ صعؾً هٍيٙج ِوجٌُ فيجر ثٌّضٛف ٝف ٝثٌصزثهز ٚـيد ثٌعّهٚ .غيس٘ج
ِٓ ثٌّٛلٛهجس ثٌض ٝوجْ يمفد ِٕٙج أْ صى ْٛزٚؿ ثٌّضٛف ٝلجدزر هٍِ ٝوسفز ـجفذٙج هٕد ثٌذوظ ٚلد
ثٌضصَ ثٌفٕجْ ثٌّفس ٜثٌمديُ دمٛثهد ٚصمجٌيد دليمز ف ٝؽّيا زظ ِٗٛدصجـز هٕد زظُ ثآلؼصجؾ ٚثلٌضصثَ
دّج ٔعّيز الثٌقميمز ثٌفىسيزال ٚالصىذيس ثٌُّٙال
ٚأدسثش ثلؼيجء ثٌّعضٛزر ِج دثِش ِٛؽٛدر وجٌعّه ف ٝثٌّيجٖ
كبن الىقش والخصوير يخم فى ثالد طرق .
ٔ -1مٛغ دجزشر هٍ ٝثٌقؾس ٚصٍ٘ ْٛرٖ ثٌٕمٛغ دأٌٛثْ دعيىز ٔس٘ ٜرٖ ثٌٕمٛغ هٍ ٝؽدزثْ ثٌّمجدس ٚصّغً
هٍّيجس ثٌصزثهز ٚثٌقسف ثٌّصضٍفز .
ٔ -2مٛغ غجةسر هٍ ٝؽدزثْ ثٌفسؿ ثٌر ٜيعذك ثٌّوذد ٚوجْ ٘رث ثٌٕ ِٓ ٛثٌٕمػ ؼجةوجً فِ ٝوجدد ثٌدٌٚز
ثٌقديغز.
 -3صفٛيس هٍ ٝفٛثةه ثٌّعىقز فيظ يفى ٝظىـ ثٌقجةه دىذمز ِٓ ثٌىيٓ عُ دىذمز زليمز ِٓ ثٌؾؿ
يسظُ هٍيٙج دجلٌٛثْ ِٓ أِغٍز ذٌه ـٛزر ال ثلٚشثس ثٌعشالثٌّٛؽٛدر دجٌّضقف ثٌّفس.ٜ
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الفىون الخطبيقيت-:
ٚـٍش ثٌفٕ ْٛثٌضىذيميز ف٘ ٝرٖ ثٌّسفٍز إٌ ٝدزؽز وذيسر ؽدثً ِٓ ثٌضمدَ ٔسث٘ج ف ٝؽّجي ثٌىسثظ ٝثٌصؽذيز
ِغً وسظ ٝثٌٍّه خفس ثٌر ٜثلضذط صفّيُ أزؽٍٗ ِٓ أزؽً ثٌقيٛثٔجس ٚشيٓ ؽجٔذيز دأؼىجي ِعضّدر ِٓ
أش٘جز ثٌٍٛصط ٚثٌذسدٜ
أِج ثٌفٕجديك فضفٕا ِٓ ثٌصؽخ ثٌّىوُ دجٌوجػ أ ٚثلدٕٛض ٚورٌه صمدِش ـٕجهز ثٌّوجدْ ٚثٌقٍ ٝصمدِجً
وذيسثً ٚصمدِش ـٕجهز ثٌٕعيؼ ِٓ ثٌىضجْ فيظ وجٔش صفٕا ثٌغيجح ثٌىضجٔيز ٌٍٍّٛن ٚوجٔش صٍف دٙج
ثٌِّٛيجٚثس.
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