
ثانًالجزء ال -ً عشر ثانال محتوٌات العدد  
 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسٌة رقم صفحة

1 – 18  مصر 
الطائف بمدٌنة السالمة بحً الكعكً قصر    

" حضارٌة تارٌخٌة دراسة " 
 محمد بن محمد بن أحمد/ د.أ

الزهرانً السعدي  
1 

19 – 34  مصر 
جمالٌات زخارف األبواب النجدٌة بٌن 
 تأصٌل الهوٌة العربٌة والتفكٌر اإلبداعً

محمد نبويأسماء د/   2 

35 – 47  مصر 
دور العمارة البٌئٌة المستدامة فً التصمٌم 

 الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة
إٌمان محمد محمد الحوتًم/   3 

48 – 64  مصر 
الرسوم المتحركة وأثرها فً توجٌه الرأي 

 العام
 (العالم العربً كنموذج للدراسة)

تهامً محمود تهامً سٌدأ.م.د/   4 

 مصر 74 – 65
الفنون البصرٌة ودورها فً الحفاظ على 

 الثقافة والهوٌة
 5 جمال عبد الحىد/ 

75 – 102  مصر 
فلسطٌن   -الحرم اإلبراهٌمً بالخلٌل 

 "دراسة معمارٌة فنٌة"
حسن عبد هللا حسن الباحث/ 

 مهنا
6 

 مصر 117 – 103

تطوٌر محتوى تعلٌمً تفاعلً لزٌادة 
المعززالفاعلٌة التعلٌمٌه بإستخدام الواقع   

)مع التطبٌق على مادة تك مطبوعات ذات 
 القٌمة(

خالد طلعت ٌوسفأ.د/   

مصطفى أمٌن صوفًم.م/   
7 

 مصر  129 – 118
الداللة الرمزٌة فً الفنون الشعبٌة كمصدر 

 أبداعً فً الجدارٌات الخزفٌة
دالٌا على عبد المنعم عبد م.د/ 

 العزٌز
8 

 مصر  142 – 130
 للطفل إبداعى كمجال التراثٌة الحرف

 المصرى
عطٌة محمود فؤاد دالٌام.د/   9 

 مصر  161 – 143
الداللة الرمزٌة فى التصمٌم ودورها فى 

 تأصٌل الهوٌة المصرٌة
دالٌا محمود إبراهٌمم.د/   

أمانى حمدى فهٌمم.د/   
10 

 مصر  179 – 162
دور الفن فً تعدٌل السلوك عند االطفال 

التفاعلٌةمن خالل الرسوم التوضحٌة   
رانٌا عصمت محمد السٌد م.د/ 

 القربة
11 

 مصر  192 – 180
أثر الضوء فً المظهر النهائً للتصمٌم 

 البنائً فً وحدات اإلضاءة
 ذات الهٌئة المركبة

رجب عبد الرحمن عمٌشأ.د/   
جمال السٌد األحولأ.د/   
هالة مهدي علً علًم.م/   

12 

 مصر  213 – 193
المعالجات ثالثٌة العالقة التبادلٌة بٌن 

األبعاد والكتابات العربٌة لتصمٌم أقمشة 
 المعلقات الطباعٌة

رشا شوقى عبد السالمم/   
ماٌسة فكرى أحمد السٌدأ.د/   

ضحى الدمرداشأ.م.د/   
13 

 مصر  229 – 214
معالجات الخطوط العربٌة المستمدة من 
التراث الشعبً إلحٌاء الهوٌة المصرٌة 

 المعاصرة
محمد فهٌم الجنديرٌهام م.د/   14 

 الٌمن  245 – 230
معاٌٌر اإلستدامة للتصمٌم الداخلً للمسكن 

 الٌمنً المعاصر

سمٌة محمود  حسنأ.د/   
أسماء حامد عبدالمقصودأ.م.د/   

منى خضر حسٌنم/   
15 



ثانًالجزء ال -ً عشر ثانال محتوٌات العدد  
 

 مصر  258 – 246
سٌكولوجٌة إعداد المعلم القائد كأحد أهم 

 محاور دفع عجلة التنمٌة فً مصر

حسٌن حسنً علً  شرٌفم.د/ 
 أبو السعادات

أمنٌة مجدي عبد العزٌز م.د/ 
 محمد

16 

 مصر  278 – 259
تعظٌم دور تقنٌة الواقع المعزز لإلعالن 

 التفاعلً بداخل الموالت التجارٌة
شٌماء صالح صادق صدٌقم.د/   17 

 مصر  298 – 279
 علم تطبٌق فً التصمٌمٌة األسالٌب   

 تصمٌم فً" الفراكتال" الكسرٌة الهندسة
السٌدات أقمشة طباعة  

 حامد العزٌز عبد شٌماء/ د.م
 شاكر

18 

 مصر  311 – 299
أسالٌب تقٌٌم األداء ودورها فى رفع كفاءة 

الموارد البشرٌة بمؤسسات الطباعة 
 والنشر والتغلٌف

عبٌر سٌد محمودأ.د/   
عبد الرحمن رجب حسنأ.م.د/   

19 

لمعالجة األسطح الخزفٌةالتقنٌات الحدٌثة  مصر  325 – 312  

عمر عبد العزٌزأ.د/   
عال حمدى السٌدأ.م.د/   
مصطفى محمد جمٌل الباحث/ 

 عبد المنعم

20 

 مصر  345 – 326
جودة الصورة الرقمٌة المنتجة فً 

 التلٌفزٌون المصري بٌن الواقع والمأمول
 21 لمٌاء فتحى صابر أبوالنجام.د/ 

 مصر  364 – 346
التشكٌلٌة لنبات األكنتس تطور المالمح 

 ودورها فى النحت التطبٌقى
 (صناعة األثاث بمحافظة دمٌاط)

ماٌسة أحمد الفارم.د/   22 

 مصر  378 – 365
تأثٌر اختالف نسبة الحشو فً أقمشة 
ترٌكو اللحمة الجاكارد متعددة الطبقات 

 على خواص األداء لها

محمد جمال عبد الغفورأ.د/   
المحسن حسننهلة عبد أ.م.د/   
مٌادة مجدي محمد خلٌلم.م/   

23 

 مصر  403 – 379
أثر استخدام المعاٌٌر التصمٌمٌة لإلعالن 

المطبوع فى تحقٌق القٌم الجمالٌة 
 والتعبٌرٌة

محمد جمال محمد أ.م.د/ 
 عبدالمقصود

24 

 مصر  423 – 404
دور التقنٌات الرقمٌة فً تغٌٌر مسار 

الحركةصناعة أفالم الدمى المتوقفة   
Stop motion puppet 

محمود عطٌة المهدي م.د/ 
 حسٌن

25 

 مصر  442 – 424

رؤٌة معاصرة لتصمٌم وحدة اثاث من 
 خالل فلسفة فكر المفردات اإلسالمٌة
)دراسة تطبٌقٌة لوحدة مكتبة لغرفة 

 معٌشة(

محمود محمد الشحات عبد م.د/ 
 المتولى

26 

 مصر  459 – 443
الرقمٌة على  أثر استخدام نظم االدارة

 متابعة االستهالك فى مطابع جرٌدة األهرام

محمود ٌسرى أحمدأ.د/   
رمضان عبدالرحمن رمضانأ.د/   
تامر محمود حنفى عبد الحمٌدم/   

27 

 مصر  476 – 460

تصمٌم تطبٌقات الواقع المعزز باستخدام 
الوسائط الرقمٌة من اجل العثور علً 

االلكترونٌة المسار وأدراجها علً االجهزة 
 وأثرها علً المتلقً

مـروة عبـد المنعم محمد م.د/ 
 أحمد قنصـوة

28 

 مصر  496 – 477
دور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى 

للنجوم و رموزها الفنٌة "دراسة إلثراء 
 "مجال التصمٌم

مروه محٌى الدٌن حسن أحمد د/ 
 عفٌفى

29 
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 مصر  512 – 497
 تطور زخرفة السجاد العثمانى

 من القرن الثامن حتى الثانى عشرالهجرى
 (الرابع عشر حتى الثامن عشر المٌالدى )

ناصر على عثمان الباحث/ 
 عثمان

30 

 مصر  532 – 513
دور الوالء الرقمً فً تعزٌز قٌمة ومكانة 

 الماركة التجارٌة
نرمٌن السٌد علً أحمد م.د/ 

 عبد الحلٌم
31 

 مصر  549 – 533

النظرٌة و التطبٌق و اسس التصمٌم بٌن 
اٌجاد حلول مختلفة للمساحة فً التصمٌم 
عن طرٌق بعض الحروف االبجدٌة العربٌة 

 للحصول على تصمٌمات نسجٌة حدٌثة

نشوى مصطفى ناجًم.د/   32 

 مصر  562 – 550
دور تقنٌات التغلٌف الذكً والحدٌث فً 

رفع كفاءة العبوة الدوائٌة بالسوق 
 المصري

هللا عبد المحسننها عبد أ.م.د/   
جورج نوبار سٌمونٌانأ.د/   

مروة عبد المنعم السٌدالباحثة/   
33 

 مصر  595 – 563
 مصرٌة بمالمح عرض وحدات تصمٌم

الدولٌة بالمعارض العرض بأجنحة  
بمصر اإلقتصاد تنمٌة بهدف  

 السالم عبد فخرى نهاأ.م.د/ 
 إبراهٌم

إبراهٌم بدوى إبراهٌمد/   
34 

 مصر  619 – 596
اإلستفادة من الموروث الشعبً إلبداع 

تصمٌمات طباعٌة ألقمشة معلقات بٌوت 
 الشباب

نٌفٌن فاروق حسٌنم.د/   35 

 مصر  633 – 620
القٌم الجمالٌة و الوظٌفٌة للفن اإلسالمى و 
دورها فى إثراء النسٌج البصرى للمجتمع 

 فى العصر الحدٌث

هالة صابر عبد المقصود م.د/ 
 مهدي

36 

634 – 660  مصر 
أثر التصمٌم التفاعلً على أسالٌب العرض 

 فى الوحدات التجارٌه
هاله محمد حسنٌنأ.م.د/   37 

 مصر  676 – 661
إعالنات الرسوم المتحركة بٌن الحداثة 

 والهوٌة
هبة أحمد عباس مصطفىم.د/   38 

 مصر  691 – 677

 التكنولوجٌا الرقمٌة
Digital Technology 

التصوٌر السٌنمائٌة فً تصمٌم مواقع 
 اإلفتراضٌة  )دراسة تحلٌلٌة(

هبه إبراهٌم سٌد علًد/   39 

 مصر  714 – 692

مالمح الشخصٌة المصرٌة فً أعمال 
الفنان عمر النجدي المتأثره بجمالٌات 
التراث الشعبً إلثراء تصمٌم طباعة 

 المعلقات النسجٌة الطباعٌة

هدى عبدالرحمن محمد أ.د/ 
 الهادي

حسن مرسى عزامرأفت أ.د/   
أمل السٌد محمد رضوانم/   

40 

 مصر  726 – 715
تأثٌر التطور التكنولوجى للكامٌرات على 

الشكل النهائى للصورة المتحركة فى 
 المحتوى المرئى

هدٌر محمد هانى أحمد الباحثة/ 
 غالى

خالد على عوٌسأ.د/   
ولٌد أحمد محمدأ.د/   

41 

 مصر  751 – 727
فى إستحداث الكوالج كتقنٌة رقمٌة 

تصمٌمات طباعٌة ألقمشة التأثٌث ذات 
 الطابعة الواحدة

هند سعٌد مصطفى حسٌنم/   
ماٌسه فكرى أحمد السٌدأ.د/   
هبة مصطفى محمد حسٌنأ.د/   

42 

 الكوٌت  767 – 752

دور المصمم الداخلً فً تطوٌر األداء 
المكتبً من خالل التخطٌط الصوتً 
المتكامل و استراتٌجٌات الحد من 

 الضوضاء

هٌاء أحمد القنديأ.م.د/   
محمد عبد اللطٌف سمكأ.م.د/   

43 
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 مصر  794 – 768
االبداع التصوٌري و التجرٌدي للكتابات 

 المصرٌة القدٌمة و نشر ثقافة الهوٌة

ٌاسمٌن عادل محمد شندي/ م  
هدي عبد الرحمن محمد د/ أ.

 الهادي
إٌهاب ٌحًٌ جمال الدٌن/ د  

44 

 مصر  19 – 1

Evaluation study of water-

based polyurethane composite 

as a coating for various textile 

fabrics 

Assist. Prof. Dr/ Amr 

Emad Eldin Allam 

Researcher/ Aya Gamal 

Afifi Byomi 

45 

 مصر  31 – 20

The Theory of Fashion In 

between Social Studies and 

Cultural Studies (analytical 

research). 

Assist. Dr/ Laila Abd Al 

Rahim Al Maghreby 
46 

 مصر  50 – 32

Inspired printed designs on 

textile pendants by the formless 

mono-type method and its 

application by direct digital 

printing technology 

Assist. Prof. Dr/ Marwa 

Mamdouh Hamoud 

Assist. Prof. Dr/ Maysa 

Mohamed Reda 

Researcher/ Beishoy 

Nashaat Abd-elmalak 

47 

 مصر  60 – 51
Solutions of Environmental 

Graphic Design in building 

Spaces 

Dr/ Nahla Mohamed 

Elgeneady 
48 

 مصر  77 – 61
Fashion Design and the 

Glamorous Of Polka Dot 

Assist. Prof. Dr/ 

Nashwa El Shafei 
49 

78 – 89  lمصر 
Challenges Facing Soft White 

Gradients in Flexography 

Printing 

Assist. Dr/ Tamer Ali 

Abdelmageed 
50 

 




