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 المستخلص
Abstract 

 ع

كشفت النظريات العلمية واالكتشافات المستحدثة في مجال العلم عن كثير من نواحي اإلعجاز 

العلمي ، وساهم الحاسب اآللي في إيضاح كثير من هذه النظريات وتفسيراتها ، ومنها نظرية 

الفراكتال التي تحتوي على نظم أشكال فراكتالية ذات قيم تشكيلية يمكن أن تفيد في مجال التصميم 

 ببرامج والطباعة، وتتلخص مشكلة البحث في قلة الدراسات التي تناولت النظم الفراكتالية 

على الحاسب اآللي بما تنطوي عليه من قيم تشكيلية ومعايير جمالية يمكن اإلفادة منها الفراكتال 

ازون ببرنامج تيار فراكتاليةاالستفادة من نظم االشكال ال: في مجال الطباعة، وتهدف دراسة إلى

فراكتال في استحداث تصميمات  طباعية مبتكرة، وإنتاج أعمال فنية بأسلوب الطباعة الرقمية 

حث، ظري من البالن تتميز بالحداثة والمعاصرة ، وقد تناول البحث المنهج الوصفي في الجانب 

يمكن أن تساهم : التاليطبيق تجربة البحث، وقد وضع البحث الفرض والمنهج التجريبي في ت

 ابتكاريةلدراسات العلمية لنظم األشكال الفراكتالية ببرنامج تيارازون فراكتال في تقديم مداحل ا

برامج الفراكتال على : جديدة لألعمال الفنية المعاصرة، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث

متنوعة، ونظم الحاسب اآللي وإمكانياتها تتيح للفنان إمكانية ابتكار تصميمات طباعية مستحدثة و

األشكال الفراكتالية ببرنامج تيارازون فراكتال ساعدت على إيجاد مداخل ابتكارية جديدة بمجال 

التصميمات الطباعية ، وتميزت نظم األشكال الفراكتالية لمجموعة ماندلبروت ببرنامج تيارازون 

طباعية للبحث ، أما أهم فراكتال بالثراء الشكلي ، وقد تم االستفادة منها في إثراء التصميمات ال

في محاولة لالستفادة من خصية إدخال المعادالت إجراء مزيد من الدراسات : التوصيات

الفراكتالية إلنتاج أشكال فراكتالية جديدة ، واالستفادة من نظم األشكال الفراكتالية لمجموعة جوليا 

ة عامة والتصميمات ببرامج الفراكتال والتي يمكن أن تسهم في إثراء مجال التصميم بصف

 .الطباعية بصفة خاصة

E 

Scientific theories and latest developments revealed many aspects of 

scientific breakthrough hence computers helped in the explanation of 

such theories and their interpretations among of which is the Fractal 

theory which have fractal forms of artistic values that can be used in 

designing and printing. 

Research problem: can be summarized by rare researches and studies 

that tackled fractal forms on computers as such contains artistic values 

and beauty standards that can be used in the printing field. 

Study objective; to make use of fractal forms using tierazon program 

to create innovative printing designs and production of artistic works 

in the form of digital printing that have modern and contemporary 

aspects. 
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Methodology: the research adopted the descriptive approach for the 

theoretical side and empirical approach for the practical side. 

Study hypothesis: such study shall contribute to scientific studies that 

covered fractal forms systems suing tierazon program for introducing 

new innovative approaches for contemporary works. 

Important results: the capabilities of fractal programs on computers 

helps the artist to create innovative and diversified printing deigns as 

the fractal forms employed in the tierazon program helped creating 

new and innovative approaches in printing designs. The Mandelbrot 

collection is rich in forms due to the tierazon fractal program thus was 

used in enriching the research's printing designs. 

Important recommendations: the researcher recommends more studies 

in order to introduce fractal equations in the fractal program for 

producing new fractal forms thus making use of fractal forms systems 

for Julia collection which can enrich designs in general and printing 

designs in specific. 
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