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 75375تجمٌل السور المحٌط بأعمال البناء الخاص بالملحق الجدٌد لمبنى مستشفى 

The Decoration Paintings of The Wall Surrounding The Construction 

Work of The New Annex To The 57357 Hospital Building 

 د/ دالٌا أحمد فؤاد السٌد الشرقاوي.م.ا

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة , جامعة حلوان -استاذ مساعد بقسم الزخرفة

  مقدمة:

مجموعة أخرى من كلٌات الفنون, طالبة تجمٌل  السلور الجلا  عندما توجهت ادارة المستشفى لكلٌة الفنون التطبٌقٌة و     

حو  أعما  البناء الخاجة بالملحق الجدٌد للمستشفى, تجاوب قسم الزخرفة مع المستشلفى باعتبلارا القسلم المتخجل  فلً 

القدٌملة  و  أعما  التجوٌر الجداري, ٌعتبر التجوٌر الجداري من أقوى العما  الفنٌة و الحضارٌة التً أكدتها الحضارات

أهمهللا الحضللارة المجللرٌة و القبطٌللة و ايسللرمٌة فللً مجللر. و لكللن الخامللات اختلفللت مللن ا فرٌسلل  قللدٌما و التمبللرا و 

المزاٌٌ  )الفسٌفساء( إلى الملونات الحدٌثة. و طبقا لموضوعات مختلفة سواء كانت لخدمة الحاكم أو لمقاجد دٌنٌة أو لملئ 

 مجمم و رؤٌته الفنٌة فً هذا الموضوع.فراغ و تجمٌ   ك  ذل  طبقا لل

 موضوع البحث:

فً هذا الموضوع طلبت المستشفى التقٌد ببعض ا فكار التً تخلدم أهلدافهم فلً العلر  و اللدعاٌا للمستشلفى, و قلد تتطللب 

للم نعتلد ذل  توجٌه التجمٌمات بم ٌخدم أهداف المستشفى  و الجدٌد فً ذل  , هو الخلفٌلة المجلنوعة ملن الجلا , و التلً 

التعام  معها فً التلوٌن, حٌل  اعتلدنا عللى الحلوالط التقلٌدٌلة المجهلزة بلالطرست البرسلتٌكٌة أو الزٌتٌلة عللى الجلدران أو 

 ا خشاب كما فً الحضارات القدٌمة. .

  مشكلة البحث:

 

  أوال:

 ٌف ٌعبر الطرب عن أهداف المستشفى بتجمٌمات غٌر مباشرة تؤكد المعنى و الهدف المطلوب. ك

 ثانٌا: 

كٌف ٌتعام  الطرب فً أو  تجربة لهم فً التجوٌر الجداري مع طلبات العمٌ  و المقاسات الطبٌعٌلة و ملع خاملات ٌنلدر 

لبرستٌ  فً تنفٌذ أعما  التجوٌر الجداري, و فً هذا الحالة التعام  معها, فلقد اعتدنا على استخدام الزٌت و ا كرٌل  و ا

, كان الجا  هو الخامة ا ساسٌة التلً سلٌتم تطبٌلق التجلوٌر الجلداري علٌهلا   و بلا لوان التلً سلوف ٌلتم التعامل  معهلا 

 طوا  مدة العم .

 ثالثا:

مع العلم بأن هنا  عدد أربعلة كلٌلات تشلاركن إمكانٌة الدمج بٌن التجمٌمات و ا سالٌب المختلفة للطرب فً سور واحد,  

الحد  معا, و هن: الفنون التطبٌقٌة بجامعة حلوان, و الفنون التطبٌقٌة بجامعة بنها, و التربٌة الفنٌة بالمنٌا, و أخٌرا التربٌة 

 الفنٌة بجامعة حلوان.

 و لح  هذا المشكلة افترض البح  النقاط التالٌة لتحقٌق الهدف من الدراسة:
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 وض البحث:فر

إمكانٌة التعبٌر بشك  قوي و واضح مع أهداف المستشفى التً ترتبط جمٌعها بالحالة النفسٌة للمرضى شدٌدي  -1

 الحساسٌة بطبٌعتهم الطفولٌة, كما تعكس أهدافهم ا خرى من تكرٌم و تقدٌر الشخجٌات و الكٌانات المتعاونة معهم.

عة كلٌات المشاركة بالمشروع على الرغم من اخترفات الموضوعات و امكانٌة الدمج بٌن جمٌع ا عما  الفنٌة لألرب  -2

 ا سالٌب الفنٌة فً المعالجة.

 استخدام الوان تتناسب مع طبٌعة السور و تتحم  العوام  الجوٌة و التً تتمث  فً الشمس و الرٌاح المحملة با تربة.  -3

  حدود البحث:

 -2116,  جازة جلٌف العلام الدراسلً 57357بالملحق الجدٌد لمستشفى سور الجا  المحٌط باعما  البناء الخاجة     

 م, و الخا  بمادة التدرٌب الجٌفً للفرقة ا ولى بقسم الزخرفة.2117

 منهجٌة البحث: 

دراسة حالة عن تنفٌذ مشروع مادة التدرٌب العملً ) للفرقة ا ولى بقسم الزخرفة(  من خر  النواحً الفلسفٌة لفكرة  -1

 طلب التجمٌم  بناءا على الوضع الراهن من وجود خلفٌة من الجا  بمساحات و أبعاد محددة.تحقٌق مت

دراسة لوضع التجمٌمات و اختٌارها و عم  اللمسات اللونٌة التً تحقق المتطلبات الخاجة بالمستشفى من حٌ   -2

 الموضوهات التً أكدتها الدراسة فً االفتراضات.

 الخطة التنفٌذٌة للجدارٌة. -3

 وجٌات.التالنتالج و  -4

 
 


