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   المكانى التوجھ عملیة فى البیئى الجرافیكى التصمیم دور: )1( مشروع

  فاروس جامعة -  والتصمیم الفنون لكلیة
  

  

  الطالب المشاركون:

 جالل بدر االلفى -1

  

  :اإلشراف لجنة

    اإلسكندریة جامعة - الجمیلة الفنون كلیة - المطبوعة التصمیمات قسم - مدرس         سیـــف محمود. د

  والمنتدب للتدریس بالكلیة        

  اإلسكندریة  جامعة - الجمیلة الفنون كلیة - المطبوعة التصمیمات قسم - مدرس         عبدهللا أمیرة. د

  والمنتدب للتدریس بالكلیة    

  

  ملخص المشروع:
  

 إلى دالالت الوصل بھدف ، اتإبداع من عقلھ فى یدور وما وإنفعاالتھ أحاسیسھ عن بالتعبیر التاریخ فجر منذ اإلنسان اھتم
ن والتى ، مجتمعھ أفراد وبین بینھ اإلتصال على تعمل ا م ات أھمھ ى العالم د الت وم تع ة الی ن ضرورات ضرورة بمثاب  م
  .المباشر وغیر المباشر إتصالھ فى الحیاة

داللى(  السیموطیقى تكوینھا فى العالمة إن ل)  ال ى التعم د بالشئ التعریف عل ة والتزی ھ المعرف ط ب ل ، فق ا  إن ب وظیفتھ
ادى الطبیعى الوجود دائرة من الخروج حیث من ، مفردات من المجتمع یحملھ لما التمثیل ھو األساسیة ى الم ا إل  یشكل م

ً  تستخدم شفرات خالل من وذلك ، األشیاء حیاة فى الداللى المعنوى الوجود جوھر ً  شبھا اكى حقیقیا ع یح ربط الواق ین  لی  ب
  . المختلفة الشعوب بین أو الثقافة أو العمریة الفئة حیث من سواء ، المستویات جمیع لىع والمدلول الدال

  

"  الجرافیكى البیئى التصمیم"  وھو العالمات تلك مناھج ویدرس ینظم جدید علم ظھر فقد حیاتنا فى العالمات أھمیة وبقدر
ىالجراف التصمیم تخصص فى نمواً  المجالت أسرع من واحد یعتبر الذى ، ذا.  یك ال ھ م المج ر ل ً  یعتب ا ى حد علم ھ ف  ذات

ً  ولیس  التقنیة طیاتھا فى تحمل منطقیة بدراسة المنفذة اإلبداعیة المؤثرات من مزیج خالل من ، الوجھین یشتمل بل فقط فنا
د على تركز)  العالمات(  بصریة أشكال إیجاد أجل من ، العمل وكیفیة ى اإلتصالى البع الى لمتلق  لحدیثا العصر والجم

ات واء للبیئ ة س ة أو المفتوح ة المغلق ة المتنوع ى والمختلف ا ف ل ، وظائفھ ز مث وق مراك فیات التس احف والمستش  والمت
ارات ب والمط دائق والمالع رق والح ا والط ق بأنواعھ انى والمراف ات والمب ة والمؤسس ة الخدمی ھا(  والتعلیمی ى رأس  عل

  ) . والجامعات المدارس
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اخ خلق إلى ویرمى ، المدنى المجتمع طبقات مع مباشر إتصال فى الجرافیكى ھیكلال یكون عندما ثم ومن  مع یتماشى من
ة ثقافة ع أفراد وطبیع ق المجتم ى یطل ك عل ك ذل ذلك.  البیئى الجرافی ى ل ة ف وفر عدم حال ة اإلجراءات ت  للتصمیم الالزم

ً  یعد لم مكان إلى واطنینالم وحیاة البیئة ستتحول ، علیھ القائمین قبل من الجرافیكى والتكوین   .  للتحمل قابال
  

  البحث مشكلة
  

 من  أكادیمیة دراسة على یقوم)  فاروس(  الجامعة داخل أنواعھا بمختلف للعالمات)  توجیھى(  إرشادى نظام وجود عدم
  . وصحیحة فعالة بصورة الموسسة داخل من أو الخارج من سواء المستخدمین معھا یتفاعل ، متخصصین قبل
  
  البحث میةأھ

 صورة فى الواقع یعكس ، اإلنسانى والنشاط اإلجتماعى الوعى أشكال من نوعى شكل الجرافیكى التصمیم یعد -
 .  فنیة

من  دراستھ یتم ، معھا التعامل یتم التى الواقع لمفردات جدیدة شكلیة صیاغة بمثابة)  الداللة(  السیموطیقا علم  -
العدید  عبر ، والوجدانى والعقلى الحسى المتلقى إداك فى تؤثر التى البصریة دالالتھ لھ موجز شكلى بناء خالل

  . اإلرشادى المجال رأسھا على والتى اإلنسانیة واألنشطة المجاالت من
 

   البحث ھدف
  

 الطریق وإیجاد التوجھ من الجامعة داخل المستخدمین تمكن - جرافیكیة منظومة داخل - بصریة لغة إلى الوصول
أسس  على اإلرشادیة والخرائط العالمات بنظم الدعم توفیر خالل من ، واإلستفسار السؤال دون بأنفسھم ھملمتطلبات
  .   صحیحة أكادیمیة

   
  البحث عنوان 

  
  . فاروس والتصمیم بجامعة الفنون لكلیة المكانى التوجھ عملیة فى البیئي الجرافیكى التصمیم دور
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


