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 دور فن التصوير فى المعالجة الحائطية للعمارة الداخلية

 ) دراسة حالة لخلفية مسرح قاعة االستاذ / محمد رجب بجامعة فاروس باالسكندرية ( 
 

 الطالب المشاركون :

 )قسم التصوير(                

 :طالب من الفرقة الثانية   

 هاجر باسم  -1

 احمد وهبة -2

 اسماء اللبودى -3

 داليا مجدى -4

 روضة معتز -5

    :طالب من الفرقة االولى 

 يارا ايهاب .1

 ايه فتحى .2

 هبة غانم .3

 شرين حمدى .4

 

 تحت اشراف:

  /كلية الفنون والتصميم     - المدرس بقسم التصوير –وليد مطر د 

 المدرس المساعد بقسم التصوير – م/ جيالن حسين.م 

  المعيد بقسم التصوير –م / محمود عاشور 

 

 ملخص المشروع:

 وع:رفكرة المش 

وتصرميم معالجرة تصرويرية فنيرة لتحقيره االيهرام بالبعرد الثالر  لرلفيرة مسرر  قاعرة تقوم فكرة المشررو  علرى اسراس ابتكرار 

مر  االهتمرام بدراسرة تتسرم بالشركا الجمرال  و الرو يف  االستاذ محمد رجب ) قاعة المؤتمرات الرئيسية ( بجامعة فاروس ، 

من طراز االعمدة والتيجان والزخارف  باالضافة الى المنظر الطبيعى وترثيير الوروء العناصر الرئيسية المستردمة بالقاعة 

 و الظا و االتزان فى الشكا العام للعما الفنى .
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 مراحل المشروع: 

 .قيام الطالب بزيارة ميدانية للقاعة المقترحة تم خاللها رف  المقاسات  .1

ا مجموعة من األسئلة لعينة عشروائية مرن طرالب جامعرة وض  التصور المبدئى بعد القيام بعما استبيان يشم .2

 .فاروس واألطراف المجتمعية المستهدفة

استردام الطراز اليونرانى الرومرانى فرى تصرميم خلفيرة القاعرة نظررا لتوافقره مر  الشركا العرام للبنراء وتصرميم  .3

 .القاعة من أعمدة وزخارف ووحدات تصميمية

 عما الدراسات المبدئية للمقتر  وتقديم أكثر من فكرة تصميمية للمكان. .4

 .الدمج بين تلك األفكار والرؤى للوصول إلى الشكا النهائى للتصميم ومدى مالئمته لطبيعة المكان  .5

مترر يرتم خاللره اسرتعراف كافرة المهرارات  10× مترر  5تحويا التصرميم إلرى مرحلرة التنفيرس بمسرطى فعلرى   .6

يات والربرات التى تم اكتسابها من المقرر للوصول لحالة فنية تصميمية ترتقرى لتعبرر عرن المجتمر  واإلمكان

  الراص ) الكلية ( وتتواصا وترتبط بالمجتم  الرارجى.

 دراسة التعاشيه و الروابط المستردمة لومان يبات اللوحة . .7

 

 أهداف المشروع: 

قنيات التطبيه الفعلى علرى المسرطحات الكبيررة مرن خرالل فكررة هرسا دراسة التكاما بين المواد العلمية الٌمدرسة و ت -1

 المشرو  والتى تم تطبيقها على طالب الفرقة االولى و الثانية قسم التصوير بالمستوى الثانى والثال . 

معالجررة الفررراد الررداخلى الررراص برلفيررة خشرربة مسررر  قاعررة االسررتاذ محمررد رجررب ) قاعررة المررؤتمرات الرئيسررية  -2

 م كمعالجة تصويرية فنية اليراء قيمة واهمية المكان .10م *5( بتطبيه عما فنى بمساحة بالجامعة

إكساب الطالب مهارة التطبيه والتنفيس على االسطى الكبيررة تمهيردا للعمرا الررارجى فرى التجميرا باحيراء محافظرة  -3

 االسكندرية. 

 ية تو يفه فى خدمة و رق  مجتمعهم .تشجي  الطالب على االهتمام بكا مقرر دراس  يقوموا بدراسته و كيف -4

 


