
الجزء األول -ً عشر ثانال محتوٌات العدد  
 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسٌة رقم صفحة

1 - 18  مصر 
 فى األبعاد أحادي الباركود شفرة استخدام
 ألقمشة تستخدم مقلمة تصمٌمات ابتكار

العنق ربطة  
أحمد أمٌن مطرأ.م.د/   1 

19 - 38  مصر 
 الرسوم تطور على الرقمً التصوٌر أثر

الكارٌكاتٌر( فن) الساخرة  

أحمد حامد خلٌلأ.د/   
دعاء خالد حاتمأ.د/   

آٌة فإاد محمد عسافم/   
2 

39 - 58  مصر 
 تصمٌم فً المستخدمة الحدٌثة التقنٌات

المعاصرة االستعراضٌة العروض مناظر  

المجد أبو شحاتة أحمدأ.د/   
الرحمن عبد حامد أكملأ.م.د/   

منى عمر عبد العزٌز حسنم/   

3 

 مصر 71 - 59

 اإلسالمٌة مصر فى النبوٌة األمداد دراسة
 عصر نهاٌة وحتى العثمانً العصر من

األول فإاد الملك  
م(1936-1517( /)هـ1355 -922)   

( فنٌة أثرٌة دراسة ) 

أسماء عطٌة محمد الباحثة/ 
 عبده

4 

72 - 91  مصر 
 الهىيت على أثره و العشىائى الخفكير

الوعبصر الداخلى الخصوين فى الوصريت  

عواد احمد اسماعٌلأ.د/   
إسماعٌل سمٌر محمد عالأ.م.د/   
 عبد محمد عاطف شٌماءم.م/ 

  قورة السالم

5 

92 – 105  مصر 

لطٌنة األلكترونٌةا ذرات  
(Customs) 

كؤحد التقنٌات المستقبلٌة فى نمذجة  
 وتعدٌل أفكار التصمٌم

اٌمان محمد أحمد هاشمأ.م.د/   6 

106 – 118  مصر 
 تنمٌة فً تكنولوجً النانو تقنٌة استخدام

اإلعالنٌة الفكرة  

تامر عبد اللطٌفأ.د/   
لمٌاء عبد الكرٌم قاسمأ.د/   

أحمد الطحاوي أحمد شكريم/   
7 

119 – 131  مصر 
 لطباعه المضافه التسوٌقٌه القٌمه

 الحبرى بالنفث المتغٌره التصمٌمات
السٌرامٌك( سوق على التطبٌق)   

سالم على جاللأ.د/   
محمود علً محمود منىم.د/   
عبدالفتاح محسن مهام/   

8 

132 – 148  مصر 
 علً التسوٌق إستراتٌجٌة أساسٌات

االجتماعً التواصل وسائط  

جورج نوبار سٌمونٌانأ.د/   
تامر عبد اللطٌفأ.د/   

شٌرٌن جمال عبد المقصود م/ 
 عبد السالم

9 

 مصر  169 – 149

 تقنٌات دور لتعزٌز مقترحه استٌراتٌجٌه
االبعاد ثالثٌه المتحركه الرسوم  

 ابداعٌة رإٌه فً المضمون لتوصٌل)
(مبتكره  

حسام النحاسأ.د/   
نٌفٌن عبد العزٌزم.د/   
مصطفً صوفًم/   

10 

170 – 184  مصر 

المخطوط لتاٌبوجرافى المخطوط خط من  
  تصمٌم فى التاٌبوجرافى علم استخدام

 بابتكار بداٌة  المكرمة لمكة مرئٌة هوٌة
الشرٌف المكى للحرم كتابٌة ابجدٌة  

خالد عبد الرازق عبد أ.م.د/ 
 التواب

11 

 مصر  198 – 185
 الفن تعلٌم فً األكادٌمٌة المناهج تطور أثر

 والتصمٌم

  حاتم خالد دعاءأ.د/ 
  مسلم أبو ٌوسف نسرٌنم.د/ 
األنصاري ضٌاء نارٌمانم/   

12 

 مصر  214 – 199
 الداخلً التصمٌم بٌن التواصل استمرارٌة
المصري المجتمع هوٌة مع والعمارة  

( والمملوكً الفاطمً اإلسالمً العصر ) 

دعاء عبد الرحمن جودهأ.م.د/   
أمانً مشهور هنديأ.م.د/   
لٌنا نجٌب محمد فوٌلهم.م/   

13 
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215 – 231  مصر 
 المخلفات تدوٌر العادة مستقبلٌة رإٌة

 على تطبٌقاتها تؤثٌر مدى و الزراعٌة
الداخلى الفراغ و االثاث تصمٌم  

نصٌر الفتاح عبد رحابم.د/   14 

232 – 241  مصر 
 الجدارٌات تصمٌم بٌن التكاملٌة العالقة

الفندقً الداخلً والتصمٌم الخزفٌة  
عمران رٌهامم.د/   
شلتوت منالم.د/   

15 

242 – 252  مصر 
 على وأثره المستدام الداخلى التصمٌم

المدرسٌة المبانى  

سعٌد حسن عبد الرحمنأ.د/   
محمد دعاء عبد الرحمنأ.م.د/   

سارة ٌحٌى عبد العزٌز جابرم/   
16 

 مصر  263 – 253
 الظل خٌال لفن والتقنٌه الفنٌة الجوانب
المتحركة الرسوم أفالم فى وأثره  

محمود العال أبو سلوىأ.د/   
فرغلى نٌفٌنأ.د/   

محمد شرٌف ٌسرم/   
17 

264 – 290  مصر 
 فً التشاركً التصمٌم من االستفادة
المنزل فً الطهً اوانً تصمٌم  

مصطفى وحٌد أحمد سماءم.د/   18 

291 – 301  
اإلمارات 

 العربٌة المتحدة
 المبدع اإلنسان وبناء -الحضارة
 (والتكوٌن المفهوم)

 19 سٌف بن راشد الجابريد/ 

 مصر  316 – 302
 اللونً التحكم ذات الذكٌة التقنٌات إستخدام

األزٌاء تصمٌم فً  
 شٌرٌن سٌد محمد حسنأ.م.د/ 
 أحمد سٌد محمد سهامم/ 

20 

317 – 330  مصر 
 للتغطٌة مهنٌة معاٌٌر استحداث دراسة

 األخبار نشرات فً المصورة اإلخبارٌة
العربٌة مصر جمهورٌة بتلفزٌون  

صفوت عبد الحلٌم علًأ.د/   
مصطفى محمود ٌسري أ.م.د/ 

 أحمد
إبراهٌم عبد الباقً عبد الباحث/ 

 اللطٌف

21 

331 – 346  األردن 
 الرإٌة تحسٌن فً االعالنٌة اللوحات دور

 المعمارٌة المبانً لواجهات البصرٌة
عمان مدٌنة فً الرٌنبو لشارع  

 أحمد حسٌن عائدةأ.م.د/ 
 جوخرشة

الحٌاري حسٌن نائلة /م  
22 

347 – 359  مصر 

 مناهج فً اإلبتكارٌة الطرق رقمنة
الصناعً التصمٌم : 

 وبٌداغوجٌا البٌداغوجٌا إبتكارٌة بٌن
 اإلبتكار

عبد المنعم عبد المجٌد د/ 
 طواعٌد

23 

 مصر  369 – 360
 بٌئٌة وعلوم دراسات مادة تدرٌس منهجٌة

التطبٌقٌة الفنون بكلٌة المختلفة لألقسام  
بكر ابراهٌم عثمان عزة/ د.م  24 

370 – 384  مصر 
 غرف تصمٌم على وآثرها اإلسالمٌة القٌم

السٌاحٌة بالمنشآت اإلقامة  

هاشم عالأ.د/     
حسٌن اشرفأ.د/   

العظٌم عبد السٌد أمٌرةم.م/   
25 

 مصر  395 – 385

 حلول إٌجاد فً المصرٌة المرأة دور
 الٌدوٌة المنتجات وتسوٌق لتطوٌر مختلفة

 فً البحرٌة الواحات فً مٌدانٌة دراسة –
2017 حتى 2011 من الفترة  

عالء حسب هللاالباحث/   26 

 مصر 414 – 396
 من نسجٌة لمعلقات تصمٌمات استلهام
 وتنفٌذها لكاندنسكى التجرٌدى الفن

الجوبالن بؤسلوب  

الصٌاد محمد محمد غادةأ.د/   
 حارس صبحً فتحًم.د/ 

 السمادٌسً
  النطار حاتم هبةالباحثة/ 

27 

 مصر 431 – 415
 إلنتاج الالزمة التصمٌمٌة المعاٌٌر أسس

ا المعاق الطفل بٌئة تصمٌمات ًٌ ذهن  

جوده فتحً/ د.أ  
محسن رهام/ د.أ  

غانم فرٌد مصطفى منارم/   
28 
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432 – 467  مصر 
 الطباعى التصمٌم فى المصرٌة السٌرٌالٌة

السٌدات مالبس مكمالت ألقمشة  

السٌد أحمدأ.د/ماٌسة فكري   
فهٌمم.د/ أمانً حمدي   

 م/ دعاء شعبان عثمان
29 

468 – 481  مصر 

 قٌاس استمارة لترجمه مقترحة دراسة
 اإلشارة بلغة والبعدي القبلً لالختبار
 تنمٌة فً منها واالفادة بالصدف للترصٌع

 السابع الصف تالمٌذ لدي التواصل
الجدٌدة بدمٌاط والبكم للصم األمل بمدرسة  

محمد محمد علً أبو أحمدأ.د/   
محمد الشافعًأ.د/   

 سمر رزق محمد نسٌمم.م/ 
30 

482 – 496  مصر 

 للمكونات الهٌكلً للتجمٌع منهجٌة وضع
التجهٌز سابقة  

 واإلنشاء التؤثٌث ونظم منتجات فً
 المعدنً

هالل عطاهلل محمد محمدأ.م.د/   31 

497 – 514  مصر 
 االنغماس خبرة فً الكامٌرا إعدادات دور

المجسمة السٌنما مشاهدة أثناء  
حسن محمد محمد مرٌمم.د/   32 

515 – 528  مصر 
 الخصوين حطىر على الرابع البعد أثر

 الداخلى ببلخصوين( الحركى) الدينبهيكى

 واألثبد

محمود ٌحًٌ محمد مرٌهانم.م/   
الرحمن عبد حسن سعٌدأ.د/    

 سمٌر محمد عالأ.د/ 
33 

529 – 542  مصر 
 اإلحجبهبث كأحد اإليكىحكنىلىجى إحجبه

الوعبصرة و الحديثت البيئيت الوعوبريت  

قندٌل محمود فرٌد مشٌرةم.م/   
  الرحمن عبد حسن سعٌدأ.د  

سمٌر محمد عالأ.د/    
34 

543 – 559  مصر 
 لتحسٌن كمدخل الوقت إدارة منظومة تفعٌل

الداخلً التصمٌم مشروعات جودة  

مصطفى عبد المنعم شعبانأ.د/   
أحمد السٌدعرٌضةأ.د/   
أحمد اسماعٌل عَوادأ.د/   
رحاب محمود الدقنم/   

35 

560 – 582  مصر 
 للخسىيق اإلعالنيت الحوالث حصوين

اإلنخرنج على االجخوبعي  

 محمد محمد ٌحٌى هللا منةم/ 
 أحمد

عبده حسن عبٌرأ.د/   
السعٌد هانً سمرأ.د/   

36 

583 – 598  مصر 
 شخصيبث لخىظيف جرافيكيت هعبلجبث

 الوسلسالث حخراث فى الوخحركت الرسىم

 الخليفزيىنيت

الرحٌم عبد إبراهٌم منً/ د.م  37 

599 – 617  مصر 
 فى اللٌزرٌة الرقمٌة الطابعات إستخدام

الخاصة بانتون ألوان محاكاة  

طبل أبو مصطفى منىأ.د/   
 عصمت محمد إبراهٌمأ.م.د/ 

 والى
محمد حسن عٌد جهادم/   

38 

618 – 633  مصر 
 االجتماعً المعنى بٌن اإلعالنٌة الفكرة

المتلقً وسلوك  

مٌسون محمد قطبأ.د/   
لمٌاء عبد الكرٌم قاسمأ.د/   
عالء جمٌل حسان الشرعم.د/   

39 

634 – 648  مصر 
 بإضافة الترٌكو مالبس وتطرٌز حٌاكة

الصناعً الجلد  
 حسن الدٌن نصر نسرٌنأ.م.د/ 

 أحمد
40 

 مصر  658 – 649
 من المصنع البنكنوت إستخدام إمكانٌة

المصرٌة العملة إنتاج فً البولٌمر  

محمد مصطفً نصرأ.د/   
القادر عبد عزت مجديأ.م.د/   

جادهللا شحاتة السٌد مصطفًم/   
41 

659 – 667  مصر 
 المشاهد فً الفنٌة الصورة عناصر

شاهٌن ٌوسف بؤفالم اإلستعراضٌة    

 الرحمن عبد محمد نهلهم.م/ 
 الشندٌدي

عوٌس علً خالدأ.د/   
42 
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 مصر  689 – 668
 اإللكترونً للموقع المستخدم واجهة
 والتصمٌم المسطح التصمٌم بٌن المتجاوب

 المادي
البسٌونً السٌد صالح نهىد/   43 

األثبد حصوين فى الخطىر هفهىم مصر  705 – 690  

 السٌد محمود محسن هالهم.م/ 
 المحمودى

حسن سعٌدأ.د/   
سمٌر محمد عالأ.د/   

44 

 مصر  726 – 706

 المعدنٌة المسبوكات تصمٌم اعتبارات
المنتج سطح جودة على وإنعكاساتها  

 مقرر تطبٌقات على تحلٌلٌة )دراسة
السباكة( تكنولوجٌا  

ٌاسر عٌد محمد علًم.د/   45 

 مصر   16 – 1

WATER IN ISLAMIC 

ARCHITECTURE: STUDY 

OF THE WATER 

DISPENSARY (SABIL) 

Assist. Prof. Dr/ Ahmed 

El Shakhs 

Assist. Prof. Dr/ Dalia 

Mohammed Ezzat 

46 

 مصر  26 – 17
New technique using light for 

fixing solubilized vat dyes 

Assist. Prof. Dr/ Amr 

Emad El Dien Alam 

Designer/ Safaa Taha 

Moustafa 

47 

27 – 55  Palestine 
Applying Feng Shui Principles 

to Interior Design 

Assist Prof. Dr/ Hani 

Khalil Farran 
48 

 مصر  68 – 56
The future of interactive 

furniture: Design opportunities 

vs. limitations 

Assist. Prof. Dr/ Hany 

M. El-Said 

Assist. Prof. Dr/ Maha 

Mahmoud Ibrahim 

49 

 مصر  83 – 69

  An Overview of the Egyptian 

Cheese Packaging Closing/ 

Opening System and its Future 

Trends 

Assist. Prof. Dr/ Noha 

A. Mohamed 
50 

 




