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 ق كلية الهندسة، جامعة القاهرةلح  سابقة تصميم جداريات لمباني م  م  

كلية بلفنية اللجنة ا قررتوالقدرة على اإلنتاج،  على تحفيز اإلبداع واالبتكار مباشرتأثير  وجمالياتهاالمحيطة  للبيئةألن 
 أقسام الكلية المختلفة ن منخريجيشباب الو طالبللمسابقة  تنظيم ، بمبادرة من اتحاد الطالب،الهندسة جامعة القاهرة

بيت والتثالجداريات الفنية للطباعة عدد من  لتصميم (نن ومدرسين مساعدييومعيد، بكالوريوس ودراسات عليا طالب)
المناجم والبترول والفلزات، مبنى هندسة الري على مباني ملحق الكلية )مبني الهندسة الكيميائية، مبنى هندسة 

تكوينات  الجدارياتعلى أن تحتوي هذه  والهيدروليكا، ومعامل أبحاث التربة واألساسات، وخواص المواد والخرسانة(.
ة الدراسوطبيعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمجاالت  صرةأو/و معا تاريخيةلموضوعات أو شخصيات فنية 

أوالً باقتراح أماكن لهذه الجداريات على واجهات مباني الملحق، وكذلك  المشاركون. ويقوم باألقسام الدراسية بالملحق
 .ةاقتراح أبعادها وطرق تثبيتها على المباني، ثم تصميم محتوى كل جدارية على حد

 المسابقة مراحل 

 تزامنتين:تتم المسابقة على مرحلتين م  

 على واجهات المباني وطريقة التثبيت اختيار أماكن الجداريات المقترحة :المرحلة األولى 

اقتراح أبعاد كل جدارية بما وعلى واجهات المباني،  الجدارياتأماكن  باقتراح / كل فريق عمليقوم كل متسابقفيها و

كما يقوم كل متسابق باقتراح طريقة تعليق الجداريات عند طباعتها، يتناسب مع إمكانية رؤيتها من الفارغ المحيط. 

 بحيث التؤثر سلًبا على المباني التراثية ذات القيمة بالكلية.

 الجدرايات محتوى : تصميم المرحلة الثانية

أو شخصيات تاريخية أو/و  بتصميم الجداريات بتكوينات فنية لموضوعات فريق عمل/ كل وفيها يقوم كل متسابق

 بمجاالت وموضوعات الدراسة بمباني الملحق.مرتبطة معاصرة 

 قواعد وشروط المسابقة

 .نالمعيدين والمدرسين المساعدي كذلكيحق لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا التقدم لهذه المسابقة،  -

 .قدمةاالبتكار واالبداع والتفرد في التصميمات الم  مراعاة  -

 مراعاة األسس الفنية وزوايا الرؤية عند تصميم الجداريات واقتراح أماكنها. -

غير مؤثرة على المباني التراثية ذات طريقة صديقة،  الجداريات عند طباعتها تثبيتأن تكون الطريقة المقترحة ل -

 القيمة.

بنى )مبني الهندسة الكيميائية، م متكاملة لمباني األقسام العلمية بالملحقلى جداريات يحتوي التصميم المقترح عأن  -

هندسة المناجم والبترول والفلزات، مبنى هندسة الري والهيدروليكا، ومعامل أبحاث التربة واألساسات، وخواص 

 على أن يتم التنفيذ مرحلًيا. المواد والخرسانة(،

 الثالثاء في موعد غايته التاليعلى الرابط ا PDFالتصميمات المقترحة رقمًيا في صورة ملف بي دي إف  ت رفع -

 https://forms.gle/qbxU1AedZBmAKohM6 .9152 أكتوبر 51

واللجنة االستشارية للمسابقة لجنة التحكيم  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب –ا.د. شيرين محي الدين وهبه    لجنة التحكيم:

 مدرس بقسم الهندسة المعمارية –م.د. علي كمال قنديل 

 مدرس بقسم الهندسة المعمارية –م.د. علياء حسين الساداتي 

والفلزات، األقسام العلمية لهندسة المناجم والبترول مجالس السادة األساتذة رؤساء   اللجنة االستشارية: 

 والهندسة الكيميائية، والهندسة اإلنشائية واألشغال العامة.

http://eng.cu.edu.eg/
http://eng.cu.edu.eg/
https://forms.gle/qbxU1AedZBmAKohM6
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 الجوائز

كز األول والثاني والثالث، ويتم تنفيذ التصميم بالمروهدايا عينية للفائزين  ”Tablets“تقدم الكلية أجهزة لوحية 
 .ًياحلمر الفائز بالمركز األول

 

 جامعة القاهرةالموقع العام لملحق كلية الهندسة، مرفقات: 
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