
عشر بعسالا محتويات العدد  

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 مصر  20 – 1
 بإستخدام المعرفى وراء ما التفكير تنمية

 اإلعالنية الفكرة فى الرمزية الدالالت
  .1 الدريدى حافظ إبتهاجم.د/ 

 مصر 35 – 21
 أفالم في الطيور لحركة الجمالية القيم

 المتحركة الرسوم

 النواوي بكر أبو /د.أ
 حاتم محمد خالد دعاء /د.أ
 الجيار خليل محمد رضوىم/ 

2.  

 مصر  51 – 26
 في يوهانسن إريك فوتوغرافيا أثر

 الفوتوغرافيا وفنون السريالية

 العزيز عبد الدين جمال أحمدأ.م.د/ 

 بالل
3.  

 مصر  70 – 52

 البصرية اللغة لتحليل كمدخل السيميائية

 للعمارة

 مقابر من خيتى لمقبرة سيميائية قراءة

 بالمنيا حسن بنى

 أحمد الدين صالح محمد أحمد /د.أ

 عوف

 عبد الغفار مصطفى أحمد /د.م

 األلفى فاروق نورا م/

4.  

 مصر  90 – 71
 تحسين فى التليفزيونى االنتاج دور

 السياحـى االعالم لتنميـة المرئى االتصـال

 العربية مصر بجمهورية

 الحميد عبد مصطفى إيمان /د.م.أ

 الحليم عبد صفوت /د.أ

 السيد فهمي أحمد نانسى /م

5.  

 مصر  109 – 91

 عصر في المعدنية القواعد ذات الصحون

 بمتاحف المحفوظة إسماعيل الخديوي

 لمجموعة فنية أثرية دراسة عابدين، قصر

 جديدة

 (م1879-1863/هـ1279-1296)

 إبراهيم الرحيم عبد جمال /د.أ

ز عبد العزي الدسوقي شادية /د.أ

 كشك

 أبو العال عبد محمد مرفتالباحثة/ 

 زيد

6.  

 مصر  125 – 110

 التركيب متغيرات بعض اختالف تأثير
" اللحمه خيوط وكثافة نوعية" البنائي

 األداء جودة على الحياكة ووصالت
 التنجيد مفروشات ألقمشة الوظيفي

 محمد السيد الدين حسام /د.م.أ
 محمود

 جاد احمد محمد الدين حسامم.د/ 

7.  

 مصر  138 – 126
 بمصانع البوركيني القطن تشغيل إمكانية
 خواص على ذلك وتأثير المصرية الغزل

 المنتجة الخيوط
  .8 معبد علي سيد حسين /د.م

 مصر  154 – 139
 التغـليف لعبـوات التصميمية الحلـول

 السـن لكبـار الموجهـة

 يوسف طلعت خالد /د.أ

 العجوز الحميد عبد منى /د.أ

 عبد محمد المعز عبد محمودم/ 

 الغفار

9.  

 مصر  168 – 155
 الحديثة والتلفزيون السينما تقنيات

 . الدراما صناعة في المستخدمة

 عويـــــس علـــى خالـــد /د.أ
 علـي الحليـم عبـد صفـوت /د.أ

 الدعامسة محمد جمال ماجدةم/ 

10.  

 مصر  192 – 169
 تنمية في ودورها الذهنية التفكير خرائط

 االبداعي التفكير مهارات
 (والتصميم الفنون طالب على دراسة) 

 جمال المهيمن عبد محمد داليا /د.م
 الدين

11.  

 مصر  213 – 193
 الفائزى أسد الغضنفر ابو ومئذنة قبة

 (م1157 /هـ 552)

 راشد الرازق عبد روضه /د.م

 البحيري
12.  

 مصر  232 – 214

 فى المختلفة التلف عوامل تأثير دراسة

 بالمخازن المحفوظة الزجاجية اآلثار تلف

 أثر على تطبيقا  والصيانة العالج ومنهجية

 الفن متحف بمخزن محفوظ زجاجى

 . بالقاهرة اإلسالمى

 ضوى الكريم جاد سلوى /د.أ

 مصطفى محمد محمد /د.أ

 العريبى نعمان الجواد عبد رانيا /م.م

13.  



عشر بعسالا محتويات العدد  

 مصر  251 – 233
 االبتكار تدعم للتصميم منهجية وضع

 التصميم طالب لدى االبداعية والقدرات
 الباري عبد يوسف سلوى /د.م.أ
 عيسى الجواد عبد سناء /د.م.أ

14.  

 مصر  264 – 252
 السكنية  للمباني الطاقة كفاءة تقدير

 الجديدة
  .15 منصور صبحى سماح /د.م

 مصر  284 – 265
 النسجيه األقمشه فى الجوده تحقيق

 العمليات هندسة إعادة نظام بإستخدام

 ( . الهندره)  اإلداريه

  .16 أحمد محمد أحمد شيماء /د.م

 مصر  301 – 285
 على النسجية التراكيب اختالف أثر

 الحديثة الحياكة وصالت

 احمد مصطفى شيماء /د.م

 الرحمن عبد بك على كريمان /م.م
17.  

 مصر  334 – 302
 المعبرة الدرامية لألعمال البصرية اللغة
 الشعورية والجوانب النفسي الواقع عن

 على عبد الحليم صفوت /د.أ
 عنانى محمد وائل /د.أ

 عبدالمجيد ابوالعزم إيمان /م.م
   القلشى

18.  

 االمارات  348 – 335
 اإللكتروني التسويق في مبتكرة أساليب

 تصميم في وأثرها المعزز الواقع مع

 المنتجات

  .19 طارق إسماعيل محمد /د.أ

 مصر  369 – 349

لتحقيق  والمهارية المعرفية المتطلبات
 واالتزان الجمالية النسب
 وهندسة الذهبية النسب باستخدام
 بالتصوير(  Fractal) الفراكتال

 .اإلعالمي

  .20 محمد جالل محمد عمرو /د.م.أ

 مصر  386 – 370
 فى المهني اإلرجونوميكس علم إسهامات

 الصناعية الصحة علم

 إبراهيم جمال فكرى /د.أ
 أبوالمجد عبدالنبى /د.أ

 إبراهيم محمد شريفم/ 

21.  

 مصر  403 – 387
 في بصرية كأيقونة العربية الحروف

 التجارية العالمات تصميم

 قاسم الكريم عبد لمياء /د.أ
 الدين جمال عزت نسرين /د.م.أ

 محمود
 حافظ حسني مختار أميرة /م

22.  

 مصر  421 – 404
 الرمز خالل من المصرية الهوية تأصيل

 التصميم على وأثرة القبطى الفن فى
 الداخلى

  .23 اهلل ضيف حامد محمد /د.م

 مصر  442 – 422
 في( عبب) ابوفيس الشر رمز تصوير
 القديمة بمصر اآلخر العالم كتب

  .24 جارحي محمد مرسي محمود /د.م

 مصر  458 – 443
 مستحدثة تصميمية صياغات استخالص

 إلثراء الجشطالت نظرية قوانين وفق

 الزخرفي التصميم مجال

  .25 محمد مصطفي عزت مروة /د.م

 مصر  475 – 459
 األلعاب بعض النتشار تحليلية دراسة

 الخطيرة االلكترونية

 حسن الرحيم عبد منال /د.أ

 الوفا أبو أحمد علي فاتن /د.أ

 العلي عبد محمد عيد أسماءم/ 

26.  

 مصر  483 – 476
 جودة لضبط المستحدثة األنظمة

 الطباعة بتقنيات المنتجة المطبوعات
 الرقمية

                                                طبل أبو مصطفى منى /د.أ
 سرحان الفضيل عبد ناءھ /د
 الرحمن عبد إبراهيم سارة /م.م

 رمضان

27.  

 مصر  502 – 484
:  البيئة و اإلنسان بين المتبادل التأثير

 وعالقتة العامي التصميم مفهوم

 . الداخلي الفراغ في باإلستدامة

  .28 إبراهيم محمود مها /د.م.أ
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 مصر  522 – 503

 الرقمية التوضيحية الرسوم بيداغوجيا
 اإلرشادية التجارية اإلعالنية للملصقات

 لألطفال الموجهة
 (تطبيقية وصفية دراسة)

  .29 محمد حامد أحمد ناصر /د.م.أ

 مصر  559 – 523
 التصميميــة للفكرة تحليليــة دراســة

 الداخلى التصميــم فى وتطبيـقاتــها
 واألثـاث

  .30 هـالل رىصب أحمد نرمين /د.م.أ

 مصر  584 – 560
 الرسوم أفالم فى ودورها المالبس فعالية

 المتحركة
 محمد عفيفى نهال /د.م
 الدين كمال كرم محمد /د.م

31.  

 مصر  620 – 585
 ضوء فى اإلعالنية الحمالت تخطيط

 والمرأه الرجل بين المعرفية األنماط
  .32 خليل أحمد أمير هبه /د.م.أ

 مصر  638 – 621
 تصميم في البشرية العوامل هندسة دور

 التفاعلية المعدنية الواجهات

  جليل محمد جليل محمد وائل /د.أ

 حسن إبراهيم وليد /د.م.أ
33.  

 مصر  652 – 639
 المعاصرة والنقدية الجمالية النظريات

 فيما السينمائية الحركات على وتأثيرها

 الحداثة بعد

 عناني محمد وائل /د.أ

 عويس علي خالد /د.أ

 محمد صالح ممدوحم.م/ 

34.  

 السعودية  673 – 653
 على للحفاظ الفنية المصادر أحد الجنادرية

 السعودية والهوية التراث
  .35 بوكر عبداهلل بنت وديعة /د.أ

 مصر  688 – 674
 واالثاث الداخلى للتصميم االختزالى الفكر

 الحديث
  .36 قرني حسين وسام /د.م

1 – 11  Egypt 

Photo initiating system to 

synthesize an absorbent 

hydrogel 

Assist. Prof. Dr. Amr 

Allam  

Dr. Shaimaa A. Kamel 

37.  

12 – 20  Egypt 

The study of the historical 

development of glass in 

ancient times 

Dr. Shaimaa salama 

Ibrahim desoki 
38.  

21 – 32   Egypt 

Mega events’ graphic design 

and its role in enhancing the 

national image 

Prof. Tamer Abdellatif 

Assist. Prof. Dr. Dina 

Abboud 

Sara . Researcher

Mohammed Mamdouh 

Abd El Azim Rezk 

39.  

33 – 58  Egypt 

Islamic Architectural Facades 

and their use in Designing 

Contemporary Egyptian 

Women's Clothing 

Prof. Yasser Mohamed 

Sohail 

Dr. Eman Yousry 

Moustafa El Mehy 

40.  


