
 

 
 

 جامعة حلوان. - األدبكلية -أستاذ ورئيس قسم اآلثار اإلسالمية  أ.د/ إبراهيم أبو طاحون:•

Ibrahim_tahon@yahoo.com 

 كندا. -جامعة مونتريال  أ.د/ إبراهيم بن يوسف:•

brahim.benyoucef5@gmail.com 

 –جامعة حلوان  -كلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف : أ.د/ إبراهيم عصمت والى

 مصر

 iwali@hotmail.com  
 

  جامعة حلوان التطبيقيةالفنون  ةيأستاذ بقسم الزجاج کل يوسف:أ.د/إبراهيم محمد •

imyoussof@hotmail.com 

جامعة  –كلية اآلداب  –أستاذ تاريخ وحضارة مصر القديمة بقسم التاريخ : محمد بيومي مهران أ.د/إبراهيم•
 عين شمس

ibrahim.mahran@art.asu.edu.eg  

 جامعة القاهرة –بكلية اآلثار  بقسم االثار االسالمية   أستاذ :فرغليأ.د/ أبو الحمد •

Dr.aboelhamd@hotmail.com 

 جامعة القاهرة -كلية اآلثار -ر ترميم وصيانة اآلثاأستاذ بقسم : أبوبكر موسى أ.د/•

dr_abubakr@msn.com  

 .جامعة حلوان -أستاذ بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنية والحديدية , كلية الفنون التطبيقية  أ.د/ أحمد حامد:•

Drahmed1394@yahoo.com 

 جامعة حلوان –بكلية الفنون التطبيقية  -الجاهزة  أستاذ بقسم المالبس أ.د/ أحمد حسنى:•

Dr_ahkn@yahoo.com 

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  عميد -أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمية أ.د/ أحمد رجب:•

A_rizk88@hotmail.com 

 استاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. ٱ.د/ احمد عبدالعزيز:•

ahmedabdelaziz1950@gmail.com  

  اكتوبر. 6جامعة  –صناعي التصميم القسم استاذ ب  -السابق عميد كلية الفنون التطبيقية  أ.د/ أحمد علي عوض:•

aawad9999@gmail.com 

 جامعة حلوان -کلية الفنون الجميلة  -أستاذ العمارة أ.د/ احمد عنان: •

beatoffice@gmail.com  

 .القاهرةالعلوم جامعه االزهر  هيکلأستاذ بقطب:  أ.د/ أحمد•

akotb80@yahoo.com 

رئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقى -جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية -أستاذ بقسم النسيج أ.د/ أحمد سلمان:•

  ساتذة المساعدين  السابقواالاألساتذة.

ahmedsalman2508@gmail.com 

 .،جامعة حلوان ، القاهرة ،مصر ةيقيفنون تطب ةيزخرفة ،کلأستاذ شحاتة:  أ.د/ أحمد•

dr.ahmedshihata@hotmail.com 

: استاذ تكنولوجيا التعليم  وكيل كليه التربية الفنية لشئون التعليم والطالب قسم  أ.د/ احمد حاتم سعيد عبد المنعم•

 جامعة حلوان تكنولوجيا تعليم

a0hatem@gmail.com 

 جامعة حلوان –كلٌية الفنون التطبٌيقٌية  -ينما والتلفٌزيونقسم الفوتوغرافٌيا والسٌ بأستاذ أ.د/ احمد جمال الدين بالل : •

drahmedbelalphd@gmail.com  

 محكموا أبحاث المجلة
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اإلسالمي  لالهوتأستاذ الالهوت المقارن في المنظور اإلسالمي في معهد برلين أ.د/  أحمد عبد السالم : •

 بجامعة هومبولت في برلين

muenster.de-abdelsalam@uni 

 جامعة بدر –وعميد كلية الفنون التطبيقية  –استاذ بقسم الحلي والمعادن : أ.د/ احمد وحيد مصطفي•

Ahmedwms@hotmail.com  

 ستاذ بالجامعة الوطنية وكابوديستريا في أثينا ، كلية الالهوت ، قسم. الالهوت االجتماعيأ امفروسي نيناد :أ.د/ •

anvesic@gmail.com 

 باالسكندرية -بمعاهد ابي قير للسياحة وترميم االثار   –استاذ ترميم االثار  :انور مهران أ.د/•

mahranrestorer@gmail.com 

  ج المانياجامعه ماربراستاذ الحضارة والتاريخ االسالمي ب: وسف تشريالبأ.د/ 

albrecht.fuess@gmail.com 

 .المغرب –جامعة ابن زهر  –اب االد ةيوالحضارة بکل خيأستاذ بقسم التارالمهدي الغالي:  أ.د/•

elghali69@gmail.com 

 عميد كلية التربية الفنية جامعة المنيا :ديابو ز أ.د/ أمل•

amalzeed@yahoo.com 

 فنية جامعة حلوانأستاذ بكلية التربية ال: یإبراهيم عل أ.د/ أمل• 

profamal12@yahoo.com  

جامعة  – االسبق  داخليالتصميم القسم  ورئيس –أستاذ بكلية الفنون التطبيقية  أ.د/ أمل على عبد الخالق:•

   حلوان.

Amalawad2212@yahoo.com 

 : استاذ ورئيس قسم النقد والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية . جامعة حلوان أ.د/ امل عبدهللا احمد•

prof.amal@yahoo.com  

 .لوانجامعة ح – ةيالترب ةيکل - ةيشعبة الصناعات الخشب -یالصناع ميأستاذ بقسم التعلأميمة قاسم:  أ.د/•

kassimomayma@gmail.com 

 جامعة حلوان. –كلية الفنون التطبيقية  – الغزل والنسيج والتريكوقسم باستاذ أسامة قبيصي:  أ.د/•

Osama.k66@hotmail.com 

 جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية -أستاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث أ.د/ أسماء السباعى : •

asmaelsebaey@hotmail.com 

 جامعة بنها - بشبراالهندسة  ةيکل - والترميم والصيانةأستاذ العمارة  :أسامة النحاس أ.د/• 

osama.alnahas@feng.bu.edu.eg 

 استاذ بقسم التصميم الداخلی واالثاث بکلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.: أشرف حسينأ.د/ •

ashrahus@gmail.com 

  مصر–المحلة الكبري عميد المعهد العالى لهندسة النسيج.استاذ النسيج و  أ.د/ أشرف هاشم:•

drashrafhashem@yahoo.com 

 : استاذ االشغال الفنيه والتراث الشعبى بكليه التربيه الفنيه .جامعه حلوان أ.د/ اشرف محمد عبد القادر عوض•

Ashkader@hotmail.com  

جامعة  –كلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز  :سأ.د/ ايمان محمد أني •

 .حلوان

dr.emananees@hotmail.com 
 

 بدراستاذ بقسم الزخرفة كلية الفنون التطبيقية جامعة أ.د/ ايمان البنا : •

emanelbana@hotmail.com 
 

 النوعية. استاذ ورئيس قسم االرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات ٱ.د/ ايناس بهي الدين:• 

Enas bahy@hotmail 

  واستاذ ترميم االثاراالقصر جامعة عميد كلية االثار  أ.د/ بدوي اسماعيل:•

Badawi_16 @ yahoo 
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 ./ جامعة حلوان ةيالفن ةيالترب ةيکل یأستاذ النقد والتذوق الفنين غراب: بهاء الد أ.د/•

bahaaghorab@hotmail.com 

 جامعة حلوان.  –استاذ  بقسم المالبس الجاهزة والموضة بكلية الفنون التطبيقية   أ.د/ بهيرة جبالي:•

bahiragabr@yahoo.com 

 .جامعة بني سويف واستاذ بقسم االعالن عميد كلية الفنون التطبيقية  أ.د/ تامر عبد اللطيف:•

proftamer@gmail.com 

 . جامعة بدر  واستاذ بقسم النسيج وكيل الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية  أ.د/ تامر فاروق خليفة:•

Tamer.farouk@buc.edu.eg&  tamerkhalifa@hotmail.com 

 استاذ اآلثار والعمارة اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طنطا أ.د/ تفيده عبدالجواد:•

Elsherifomar11@yahoo.com 

 بيقية  جامعة حلواناستاذ بقسم الخزف كلية الفنون التط أ.د/ تهاني العادلي:•

tahanya1@gmail.com 

 جامعة حلوان –قسم الطباعة والنشر والتغليف استاذ ب  -عميد كلية الفنون التطبيقية  أ.د/ جورج نوبار:•

george@nubar.net 

 جامعة دمياط . –بكلية الفنون التطبيقية  -اذ بقسم طباعة المنسوجات أست أ.د/ جيهان الجمل:•

gehanelgamal@gmail.com 

 .جامعة حلوان –بكلية الفنون التطبيقية  -اإلعالن  ميتصم-کيالجراف أستاذ بقسمالريفي:  أ.د/ جيهان•

gihanelrify@yahoo.com 

 .جامعة حلوان –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات  جيهان مصطفى شكري:أ.د/ •

drgehanshokr@yahoo.com 

ل لجمعية الكويتية للتواصمدير عام ا –نائب المدير العام لجمعية النجاة الخيرية : جابر الونده ) الكويت(أ.د/•

 الحضاري.

alwandah@hotmail.com 

 أستاذ علم المصريات قسم دراسات الشرق األدنى جامعة ميشيغان انيت ريتشارد :ج أ.د/•

 jerichar@umich.edu 

 جامعة حلوان. –كلية الفنون التطبيقية  –باعة والنشر والتغليف أستاذ بقسم الط: أ.د/ جالل على محمد سالم

galalsalam@yahoo.com  

 .جامعة دمياط.استاذ بقسم النسيج  عميد كلية الفنون التطبيقية  ٱ.د/ حاتم ادريس:•

comhatidr@yahoo. 

 – كلية التربية الفنية -األشغال الفنية والتراث الشعبي تخصص اشغال معادنقسم بأستاذ   :حامد البذرةأ.د/ •

 . نجامعة حلوا

bzra012@yahoo.com 

 بجامعة عين شمس.بكلية االداب  استاذ االثار االسالمية  أ.د/ حسام اسماعيل:•

hossam1955@hotmail.Com 

 .مصر –جامعة حلوان  - ةيقيالفنون التطب ةيکل -قسم الزجاج أستاذ ب: مطاوع یحسن ینظم نيالد أ.د/ حسام•

hossamnazmy6@yahoo.com 

 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  –ورئيس قسم الزخرفة سابقاً أستاذ  أ.د/ حسام النحاس:•

hussamelnahass@gmail.com 

 العاليالمعهد  وعميد الشيخجامعة کفر  اآلداب ةيکل الرومانية اليونانيةاستاذ اآلثار  :المسيريحسام أ.د/•
 مريوط جنيک األدبيةللدراسات 

hossamelmesery@ymail.com 

 جامعة القاهرة. - بقسم االثار اليونانية والرومانية  كلية االثار أستاذ  أ.د/ حسان عامر:•

hass_amer@yahoo.com 

 جامعة سوهاج. –استاذ االثار االسالمية  –اآلثار وكيل كلية  أ.د/ حسن نور:•

hassannour1969@hotmail.com 
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جامعة  ةيقيالفنون التطب ةيکل - ونيفزيوالتل نمايوالس ايقسم الفوتوغرافب استاذأ.د/ حنان محمد حسن إبراهيم : •

 حلوان

hananebrahiem@yahoo.com  

 استاذ النقد والتذوق الفني ورئيس القسم األسبق كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان. أ.د/ حكمت محمد احمد بركات:•

Hekmatbarakat1953@gmail.com 

 جامعة حلوان. -أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة  اطي:أ.د/ حمدي ابو المع• 

Hamdigraph_2011@hotmail.com 

 جامعة بورنموث الرئيسية،أستاذ األكاديمية  شريف:حمادي أ.د/• 

hncharif@bournemouth.ac.uk 

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –ثار اليونانية والرومانية رئيس قسم اآل أ.د/ خالد الغريب:•

khaled6820@outlook.com 

  التجمع الخامس. –سنيمائي التصوير استاذ بقسم ال –عميد المعهد العالي بالفنون التطبيقية  أ.د/ خالد عويس:•

Khaledewis@yahoo.com 

 جامعة حلوان. -كلية فنون تطبيقية -تغليف النشر والطباعة والأستاذ بقسم  أ.د/ خالد طلعت:•

lalakhaled@yahoo.com 

 جامعة حلوان –تطبيقية كلية الفنون الووكيل  –أستاذ بقسم طباعة المنسوجات  أ.د/ داليا فكرى:•

drdaliafekry@hotmail.com 

ی. الداخل ميقسم التصم - ةياألساس ةيالترب ةيکل - بيوالتدر یقيالتطب ميالعامة للتعل ئةياله أ.د/ ديانا كامل يوسف:

  الكويت

anakamel@live.comdi 

 جامعة حلوان-كلية الفنون التطبيقية  - السابق قسم الزخرفة ورئيس أستاذأ.د/ دعاء حاتم خالد : •

dowahattem@yahoo.com  

 جامعة حلوان  ةيالفن ةيالترب ةيأستاذ کلأ.د/ دعاء منصور : •

doaamansour71@hotmail.com  

 .جامعة حلوان –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات  أ.د/ رانيا العربي:•

rania_araby@hotmail.com 

العليا للدراسات  النوعية التربية ةيکل ليوک - الفنية التربيةسم أستاذ طباعة المنسوجات. ق: رانيا االمامأ.د/ •

 .والبحوث

profraniaaelemam1973@gmail.com 

 عبد الملك جامعة والتصميم اإلنسان علوم كلية – المالبس تصنيع أستاذ :دعبس كامل مصطفي رانياأ.د/•
 العزيز

rdebes@kau.edu.sa 

 .جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية  –أستاذ بقسم النسيج : يعبد الباقراوية علي أ.د/  •

dr.rawiaali@yahoo.com 

 جامعة حلوان. –كلية الفنون التطبيقية  – والنسيج والتريكو الغزلقسم باستاذ رشا عبد الهادي محمد: أ.د/ •

Rasha_hady1@yahoo.com 

 جامعة الزقازيق. –سابقاً  –عميد معهد الدراسات اآلسيوية  أ.د/ رأفت الشيخ:•

mail.comrabeta2012@hot 

 جامعة حلوان.   –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات  :أ.د/ رأفت حسن مرسى•

dr.raafatazzam@hotmail.com 

 احىياالداب جامعه طنطا قسم االثار واالرشاد الس هيکل أ.د/ رافت عبد الرحمن:•

drrafat78@gmail.com  

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.ووكيل  استاذ ورئيس قسم النحت  أ.د/ رأفت منصور:•

Mansour_rafat@yahoo.com 

 المسکوکات هيار جامعة القاهرة األسبق االثار االسالماآلث ةيکل عميد النبراوي: محمد محمد رافت أ.د/•

Raafatelnabarawy49@gmail.com 
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 .جامعة حلوان- ةيقيالفنون التطب ةيبکلأستاذ  ورئيس قسم الصياغة والحلي والمعادن  السابق عميش:  أ.د/ رجب•

ragabamesh15@gmail.com 

 جامعة حلوان. –كلية الفنون التطبيقية  -السابق  أستاذ ورئيس قسم التصميم الصناعى أ.د/ رجب هالل :•

aboraby_2007@hotmail.com 

 6جامعة  -صناعي التصميم القسم استاذ ب –وكيل الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية  : أ.د/ رحاب الهيبيري•

 أكتوبر.

rehab_elhebary@hotmail.com 

 .جامعة حلوان - كلية االقتصاد المنزلي - تصميم األزياءأستاذ بقسم رحاب رجب حسن:  أ.د/•

ragab_rehab@yahoo.com 

 جامعة حلوان. -نية بكلية التربية الفالنحت أستاذ  أ.د/ رقية الشناوي:• 

prof.rokaia@gmail.com 

 قسم الزخرفة، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوانبأستاذ  أ.د/ رهام محسن : •

dr.reham.mohsen@gmail.com 

جامعة  -أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف  بكلية الفنون التطبيقية  رمضان: عبدالرحمن رمضان /أ.د• 

  ووكيل المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامسحلوان.

Dr.isamramadan2005@gmail.com 

 االثار كلية – االثرية المواد علم – الفنية واالعمال اآلثار يمترم بقسم أستاذ هللا: عبد عوض رمضان /أ.د• 
 القاهرة جامعة

rmdnabdalla@gmail.com 

 جامعة حلوان. –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف: أ.د/ رنده درويش

randarwishmd@gmail.com  

جامعة للفنون  -استاذ تيبوغرافيا اكاديمية فن الكتاب بجامعة الفنون البصرية في اليبزك : ريان عبدهللا /دأ.•

 .الجميلة في المانيا

ra@markenbau.de 

 .جامعة حلوان - ةيقيالفنون التطب ةيکل - بقسم اإلعالنأستاذ العصفوري: رجاء  مير /دأ.•

reemelasfory@gmail.com 

 استاذ بقسم الخزف كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان. أ.د/ زينات عبد الجواد:•

Zenat74@ hotmail.com 

 كلية التربية الفنية بجامعة حلوان -أشغال المعادن  أستاذ بقسم: أ.د/ زينب احمد منصور علي•

Zienp_mansour@yahoo.com  

جامعه  - نيبالمعهد العالى للفنون والحرف بالقصر - هياستاذ بالمعهد الهندسه الداخل: قندوز غربال أ.د/ زينب•
 تونس - روانيالق

gandouzzeineb@yahoo.fr  

وقائم بعمل عميد جامعة حلوان.–استاذ  بقسم التصميم الصناعي   بكلية الفنون التطبيقية  أ.د/سامي عبد الفتاح:•

  كلية الفنون التطبيقية جامعة االهرام الكندية

leh60@gmail.comSamy.Sa 

 جامعه االزهر-كليه الدراسات االنسانيه  -استاذ التاريخ االسالمى: أ.د/ساميه على مصيلحى

samiamoselhy@yahoo.com  

 كتوبر.أ 6جامعة  -بكلية الفنون التطبيقية  - السابق  رئيس قسم التصميم الداخلي أ.د/ سعيد حسن:•

dr.saidhassan49@gmail.com 

 أستاذ األنثروبولوجيا والفولكلور بكلية البنات جامعة عين شمس: سعاد عثمان أ.د/•

soadosman50@hotmail.com  

الفنية التربيةكلية  والتصويرسم الرسم أستاذ بق: سعد العبد أ.د/•  

sa9sa@hotmail.com  

 جامعة حلوان ةيقيالفنون التطب ةي: أستاذ بقسم الزجاج کلأ.د/ سحر شمس الدين •

saharglass2004@yahoo.com 
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أستاذ تصميم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز :راهيم منصورسحر إب أ.د/  

saharaim25@gmail.com 

 وكيل المعهد العالي للفنون التطبيقية قسم هندسة ميكانيكة بالتجمع الخامس. :كامل أ.د/ سلمي يوسف• 

salma.kamel@gmail.com 

 سابقاً. -جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  -أستاذ ورئيس قسم الزخرفة  بو العال:أ.د/ سلوى أ•

prof.dr.slwbs1961@gmail.com 

االمين العام للمجلس  -أستاذ بقسم التصميم الصناعي كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان   أ.د/ سلوى الغريب :•

 سابقاً  –االعلي للجامعات المصرية 

profsalwa@gmail.com  

 جامعة عين شمس. –خزف استاذ ال –وكيل كلية التربية النوعية  أ.د/  سلوى رشدي :•

d.sroshdy@yahoo.com 

 جامعة حلوان ة،يقيالفنون التطب ةيوالحلى، کل ةي: أستاذ بقسم المنتجات المعدن أ.د/ سلوى عبد النبى•

dr.salwahassan@hotmail.com  

 جامعه طنطا  -االداب  هيبکل -الرومانى  ونانىيشعبه ال -قسم االثار باستاذ أ.د/ سلوي حسين : •

salwa_bakr@hotmail.com  

 .جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية  –أستاذ بقسم اإلعالن  :أ.د/ سمر هاني السعيد أبو دينا •

dr.samarhany@hotmail.com 

 .ايالمن جامعة– لةيالفنون الجم ةيکل – الجداري رياستاذ بقسم التصور عبد الفضيل: أ.د/ سمي•

samierom@gmail.com 

 .جامعة حلوان ةيالفن ةيالترب ةيبکلأستاذ ة عبد المجيد: أ.د/ سمي•

somaya1915@hotmail.com 

 جامعة حلوان. -كلية فنون تطبيقية  -أستاذ بقسم النسيج  أ.د/ سوزان جعفر:•

sgaafar@hotmail.com-dr 

مقرر لجنة الترقي لالساتذة واالساتذة المساعدين بكليات الفنون التطبيقية بالمجلس االعلي  سهير عثمان:أ.د/ •

  للجامعات واستاذ طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

Sohair_52@hotmail.com 

 .حلوان جامعة التطبيقية الفنون بكلية الصناعي التصميم قسم رئيس :عبده سيد د.أ•

Dr.sayed1965@yahoo.com 

 جامعه القاهرة -االثار  هيکل - مياستاذ بقسم الترمسيد حميدة: أ.د/•

 hemeda_200x@yahoo.com 

 .القاهرة جامعة –كلية االثار - اآلثاراإلسالمية قسم رئيس :الدسوقي شادية /د.أ•

Shdsoky@cu.edu.eg 

 .حلوان جامعة - التطبيقية الفنون كليةووكيل  المنسوجات طباعة قسم رئيس حسن عبدالسالم: شريف /د.أ•

Drsherifhassan@yahoo.com 

 جامعة حلوان -التصميم الداخلي واألثاث. كلية الفنون التطبيقية م بقسأستاذ : صديقة عبد هللا عبد الشكور /د.أ•

Sadeka.shakour@adu.ac.ae 

 _التطبيقية الفنون بكلية السينمائي التصوير قسم ورئيس استاذ أبو طويلة: علي الحليم عبد صفوت /د.أ•

 حلوان.    جامعة

safwat3haliem@hotemail.com 

 بكلية االسبق والترميم المعماري والتشكيل النحت قسم ورئيس ستاذا :الرحمن عبد الدين صالح /د.أ•

 .حلوان جامعة– التطبيقية الفنون

arts.helwan.edu.eg-Salaheldin_attia@a 

 .جامعة حلوان - ةيقيون التطبالفن ةيکل -قسم المالبس الجاهزة أستاذ دكتور ب أ.د/ ضحى الدمرداش: •

dr.doh.demer@gmail.com 
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 اإلمارات العربية المتحدة. –جامعة عجمان  –أستاذ التصميم الصناعي  أ.د/ طارق إسماعيل: •

mail.comtarekabdelatif182@hot 

 .MSA جامعة – نسيجال قسماستاذ ب  - التطبيقية الفنون كلية عميد  :صالح طارق /د.أ•

prof.tarek.saleh@gmail.com 

 الجزائر - تلمسان-جامعة ابي بكر بالقايد  -كلية االداب واستاذ ب مدير مخبر الفنون  : طرشاوي بالحاج /أ.د

 tarchaouibelhaj@gmail.com 

 .بجامعة حلوان ةيقيالفنون التطب ةيکل - ونيفزيوالتل نمايوالس ايبالفوتوغراف ةيالفنون البصر ی:عيالمط عاطف أ.د/•

dratefmoteay@yahoo.com 

 .حلوان جامعة التطبيقية الفنون كلية وجاتالمنس طباعة بقسم استاذ :حسن عائشة/د.أ•

dr.aisha.nasr@gmail.com 

  االردن- األستاذ بقسم التصميم الجرافيكي_جامعة البترا_كلية العمارة والتصميمعائدة جوخرشه:  /د.أ•

 yahoo.comajokosha@ 

 المملكة العربية السعودية -الطائف جامعة  -اآلداب أستاذ التاريخ النقدي بكلية : عائض محمد عائض الزهراني /د.أ•

dr.amz@hotmail.com 

 حلوان جامعة –استاذ الخزف بقسم التعبير المجسم كلية التربية الفنية : أ.د/ عادل هارون

Haronadel61@yahoo.com 

 أستاذ بقسم التصميم الداخلي واألثاث كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوانعدلي:  أ.د/ عادل

Dr.adel.adly.ibrahim@gmail.com 

 جامعة حلوان- ةيقيالفنون التطب ةيکل- کويوالتر جيأستاذ بقسم الغزل والنس رج :أ.د/عفاف ف• 

afaffarag1999@yahoo.com 

 سابقًا.التطبيقية جامعة حلوان أستاذة بقسم النسيج ووكيل كلية الفنون  عبلة كمال:أ.د/  •

dr.ablakamal.ak@gmail.com 

قسم  سورئي .حلوان جامعة – اآلداب بكليةاالثار والحضارة االسالمية  أستاذ :خلف الرحيم عبد /د.أ•

  عين شمس والترميم بجامعةاالثار االسالمية بمعهد دراسات النقوش والبردي 

fki71@yahoo.comgha 

 التطبيقية الفنون كلية والموضة الجاهزة المالبس قسم ورئيس استاذ :الغني عبد رمضان الرحيم عبد/د.أ•

 حلوان جامعة

abdelrahim_ramadan@hotmail.com 

 -اآلثار  ةيکل -اآلثار  ترميماآلثار بقسم  وصيانة ترميم أستاذالسروجي: محمد عبد الرحمن  عبد الرحمن أ.د/•

 الفيومجامعة 

ams00@fayoum.edu.eg  

النحت والتشكيل  قسمب استاذ التطبيقية الفنون كلية عميد :القرنفيلى الدين شمس المؤمن عبد /د.أ•

  بنها جامعة -المعماري والترميم 

selkaranfily@yahoo.com 

 .الزقازيق جامعة – القديم األدنى الشرق لحضارات العالى المعهد عميد :كامل هللا عبد /د.أ•

dr_abdullahkamel1@yahoo.com 

 .القاهرة جامعة االثار كلية االسالمية االثار بقسم استاذ :لمسا صالح عبدالعزيز /د.أ•

azizsalem2002@hotmail.fr 

جامعة  مستشار رئيس جامعة األنبار للعالقات العامة ورئيس قسم التراث والحضارةعبد العزيز الجاسم: /د.أ•

 العراق  –االنبار 

dr.aljassem@gmail.com 

 .األزهر جامعة – والحضارة التاريخ قسم رئيس :زهرة الغنى عبد /د.أ• 

AAMSM@hotmail.com 

 .السعودية -الرياضب سعود الملك جامعة واآلثار السياحة كلية عميد :عبدالرحمن الناصر عبد /د .أ•

naserzh@gmail.com 
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 .سوهاج جامعة االثار كلية عميد :ياسين عبدالناصر /د .أ• 

Yasyen1@yahoo.Com 

 جامعة حلوان. -كلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم اإلعالن  أ.د/ عبير حسن عبده:•

profabeer@yahoo.com 

 جامعة حلوان. –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف: أ.د/ عبير سيد•

Abeerfayed50@yahoo.com  

 جامعة حلوان –ون التطبيقية بكلية الفن -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات أ.د/ عبير إبراهيم : •

abeeribrahem70@yahoo.com  

 جامعة حلوان.–استاذ  بقسم الزخرفة  بكلية الفنون التطبيقية   أ.د/عبد المنعم معوض:•

prof_moawad47@yahoo.com 

كلية اآلثار جامعة القاهرة سابقا وعميد كلية اآلثار أستاذ ترميم اآلثار وكيل  أ.د/ عبدالظاهرعبدالستار: •

 واإلرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا السابق

Zaher502000@yahoo.com 

 جامعة حلوان  -بكلية اآلداب  -أستاذ بقسم اآلثار أ.د/ عبد المنصف سالم نجم: •

yahoo.comDoctor_nagam@ 

  القاهرة استاذ بقسم بحوث الزجاج المركز القومى للبحوثعصمت حمزاوي: أ.د/ •

 ehamzawy9@gmail.com 

. ورئيس قسم جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية  –أستاذ بقسم الخزف  :عال حمدي السيدأ.د/  •

  ون التطبيقية جامعة بدرالحراريات بكلية الفن

drolahamdy90@gmail.com 

 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -استاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو  أ.د/ عال محسن :•

o.mohsen.darwish@gmail.com  

 .جامعه حلوان –كليه الفنون التطبيقية  –أستاذ بقسم التصميم الداخلي  سمير:عال محمد  /د.أ•

olabeer@yahoo.com 

 –والبحوث  ايللدراسات العل ةيقيالفنون التطب ةيکل ليالداخلى واآلثاث ووک ميأستاذ بقسم التصمهاشم:  عالأ.د/  •

 a.hashem@hotmail.como.                               جامعة حلوان

 القاهرة. -أستاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث بالجامعة االلمانية  أ.د/ عالء جابر األنصاري:• 

alaa301@hotmail.com 

ألسبق، جامعة كلية اآلثار ا األدنى عميدأستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق  أ.د/ عالء الدين شاهين:•

 القاهرة.

Alaashaheen52@gmail.com 

 .الهندسة جامعة القاهرة ةيبکلالعمارة  استاذ بقسم: جبر یأ.د/ عل• 

ahgabr@gmail.com 

 لبنان. -بجامعة بيروت   -أستاذ الهندسة المعمارية  أ.د/ عدنان خوجة:•

adnankhouja@ hotmail.com 

 .جامعة حلوان االسبق  ةيقيالفنون التطب ةيکلوعميد  فيالنشر والتغلأستاذ بقسم الطباعة وأ.د/ علي الخفيف: 

ahkom86@hotmail.com 

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار   -أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمية  أ.د/ علي الطايش:•

ali.tayesh.aa@gmail.com 

 اليمن. –جامعة صنعاء  –بكلية اآلدابقسم االثار بأستاذ  أ.د/ علي سعيد سيف:•

aalobidi4@gmail.com 

 .جامعة حلوان ةيقيالفنون التطب ةيالخزف کلبقسم  أستاذمحمد عبد العزيز:  ا.د/ عمر•

l.comomarmohammed745@gmai 

 جامعة حلوان. –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم المالبس الجاهزة  ا.د/ عمرو حسونة :•

hassouna_amr@yahoo.com 
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 عبد لملكا بجامعة والتصاميم االنسان علوم كلية – المالبس انتاج تكنولوجيا أستاذ :جوهر سيد الدين عمادا.د/•
 جدة العزيز

egohar@kau.edu.sa 

جامعة   –نسيج القسم استاذ ب –بكلية الفنون التطبيقية  -وكيل الدراسات العليا  ا.د/ غادة الصياد:•

 دمياط.

drghada3rm@yahoo.com 

 جامعة بنها -ةيالنوع ةيالترب ةيکل -ی: أستاذ بقسم االقتصاد المنزل شاكر عفيفىأ.د/ غادة •

drghadashaker@yahoo.com 

 جامعة حلوان - ةيقيالفنون التطب ةيکل -أستاذ بقسم المالبس الجاهزة أ.د/غادة الخولى : • 

ghada_elkholy@hotmail.com  

 ةيجمهور–جامعة حلوان- ةيقيالفنون التطب ةيکل –قسم معتمد کويجوالتريبقسم الغزل والنسأ.د/ غالية الشناوي : •

 ةيمصر العرب

appliedarts71@gmail.com  

 اليمن. –جامعة صنعاء  –بكلية اآلداب   بقسم االثار  أستاذ أ.د/ غيالن حمود:•

ghilan1999@gmail.com 

 جامعة حلوان.-كلية الفنون التطبيقية  -استاذ بقسم الزجاج  أد / فاطمة بسيونى الشناوى:•

Fatmaelshinawy858@hotmail.com 

 الفنون الجميلة، جامعة المنيا ةيأستاذ بقسم ترميم اآلثار، کل :مدكورأ.د/ فاطمة •

fatma_madkour@yahoo.com 

 التصاميم والفنون جامعة جدة ةيکل الجرافيكاستاذ بقسم فن االعالن وتصميم : فاتن فاروق الحلواني أ.د/• 

prof.faten95@gmail.com 

 جامعة حلوان. -كلية الفنون التطبيقية  -السابق رئيس قسم الخزف استاذ و  أ.د/ فتحي عبد الوهاب :•

Dr.fathy.a.wahab@gmail.com 

 .جامعة تونس - ةياالداب والعلوم االنسان ةيکل -استاذ بقسم علم االجتماع والتراث أ.د/ فتحية الباروني: •

fathya_barouni@yahoo.fr 

جامعة  – كيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوثوواستاذ بقسم التصميم الصناعي  :جمالأ.د/ فكري 

  حلوان

Proffekrygamal@gmail.com  

وعيد جامعة حلوان. -بكلية الفنون التطبيقية  - ونيفزيوالتل نمايوالس ايأستاذ بقسم الفوتوغرفالشريف:  أ.د/كمال•

  المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس االسبق

d.kamalsherif@hotmail.com 

ذ االثار االسالمية بكلية االداب جامعة واستاكلية اآلثار واللغات جامعة مطروح. دعمي عناني:أ.د/كمال •

  االسكندرية

K.anany607@gmail.com 

 جامعة حلوان. –أستاذ بكلية الفنون التطبيقية  أ.د/ لمياء قاسم:•

dr.lamiaqassem@yahoo.com 

 .مصر -جامعة حلوان - ةيقيالفنون التطب ةيکل - الزجاجبقسم   ميرماستاذ التهر الصفتي: ماأ.د/ •

maherelsafty@gmail.com 

 السعودية العربية المملكةجده  -. جامعة عفت هيئيالب العمارةأستاذ : ماضي محمد أ.د/•

madyhmd@yahoo.com  

 أستاذ ورئيس  بقسم طباعة  المنسوجات االسبق  كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان.  أ.د/ مايسة فكري احمد:• 

dr_maysa@hotmail.com 

 ايجامعة المن الجميلةالفنون  ةيکل الجرافيكقسم المطبوع ب التصميم ذأستا عصب:متولي محمد علي  أ.د/•
metwalyasaab@yahoo.com 

 جامعة حلوان. -الفنون التطبيقية  االعالن بكليةأستاذ بقسم  :زعبد العزيأ.د/ مجدي • 

beialy@live.com-prof.dr.el 
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 فرنسا. –مدينة ليل  – السابق  سينا للدراسات اإلنسانية عميد معهد ابن أ.د/ محمد البشارى:•

Bechari@aol.com 

 قسم تكنولوجيا الطباعة. -السعودية  -أستاذ بجامعة الطائف  أ.د/ مجدي حسين النحيف:• 

elnahief@hotmail.com 

 وان.استاذ بقسم المالبس الجاهزة والموضة كلية الفنون التطبيقية  جامعة حل أ.د/محمد البدري:•

mbadry771997@hotmail.com 

 جامعة حلوان. -نحت ال استاذ - السابق  عميد كلية التربية الفنية أ.د/ محمد إسحق:•

Mohamedeshak_2008@hotmail.com 

 ايجامعه المن - کوريقسم الد - لهيالفنون الجم هيکل ديعم: هاشم ميابراه أ.د/ محمد•

magictoucharts@yahoo.com 

 جامعة –  بالمنصورة النوعية التربية كلية – الفنية التربية بقسم أستاذ : الشوربجى رجب ابراهيم محمدأ.د/ •
 المنصورة

melshorbagy10@yahoo.com 

 جامعة حلوان. –بكلية الفنون التطبيقيةبقسم الزجاج  أستاذ  أ.د/ محمد حسن الخشاب:•

mkhash@yahoo.com 

mo.khash@gmail.com 

 جامعة حلوان– ةيقيالفنون التطب ةيکل- کويالترو جيأستاذ بقسم الغزل والنس أ.د/محمد درغام :•

ms.dorgham@yahoo.com  

 وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقى األساتذة. -رئيس قسم الزجاج السابق استاذ   أ.د/ محمد زينهم :•

zana3r@hotmail.com 

 تاريخ اإلسالمي كلية دار العلوم جامعة المنيا.رئيس قسم ال ٱ.د/ محمد سيد كامل:•

dr.mohamed1979@yahoo.com 

 جامعة حلوان. –أستاذ بكلية الفنون التطبيقية  أ.د/ محمد عبد هللا رضوان:•

Radwan2850@yahoo.com 

ي لألساتذة أستاذ بكلية اآلثار ونائب رئيس جامعة سوهاج سابقاً ومقرر لجنة الترق أ.د/ محمد عبد الستار عثمان:•

 لجنة اآلثار اإلسالمية. -واألساتذة المساعدين 

P_m_sattar@yahoo.com 

 جامعة األزهر. -وكيل كلية الدراسات العليا  أ.د / محمد عبد الحفيظ :•

pdhafez@gmail.com 

 بدرجامعة  - ةيقين التطبالفنو ةيکل-استاذ بقسم النسيج :  أ.د/ محمد عبد الفتاح•

moh_elgawad@hotmail.com 

أستاذ التصميم بقسم التصميمات الزخرفيه كلية التربية الفنية بجامعة : علي قعبد الراز طعبد الباسأ.د/ محمد 

 حلوان

Mbaset_2@yahoo.com  

 القاهرة –كلية التربية جامعة األزهر  –أستاذ ورئيس قسم أصول التربية : أ.د محمد عبد السالم محمود العجمي

 m.alajamy@yahoo.com  

واستاذ بمعهد التراث .المغرب -اداب  -بجامعة ابن زهر بأغادير التاريخ  والحضارة  أستاذ  أ.د/محمد لملوكي:•

  االمارات العربية المتحدة–بالشارقة 

mlmoulouki3@gmail.com 

 سابقاً. -جامعة حلوان   -أستاذ بقسم النسيج وعميد كلية الفنون التطبيقية أ.د/ محمد صبري:•

drmsisabry@hotmail.com 

 جامعة حلوان.–استاذ ورئيس  قسم االعالن  االسبق بكلية الفنون التطبيقية  أ.د/ محمد شحاتة:•

Saa00@fayoum.edu.eg 

 جامعة حلوان. -كلية الفنون التطبيقية  -أستاذ متفرغ ورئيس قسم النحت سابقاً  أ.د/ محمد على شاهين :•

D_shaheen54@hotmail.com 
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 استاذ ترميم المنسوجات ورئيس قسم الترميم بكلية االثار جامعة سوهاج.    أ.د/ محمد معروف:•

Mohamed_marouf30@yahoo.com 

اآلداب  ةيکل- قسم اإلعالم،  جامعة حلوان -التطبيقية الفنون  ةيکل سم اإلعالنأستاذ بقمختار ساطور:  أ.د/ محمد•

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس -االجتماعية والعلوم 

satour@gmail.com 

 عميد كلية الفنون الجميلة االسبق جامعة حلوان.واستاذ بقسم الديكور  أ.د/ محمد مكاوي:•

Mekawy_meks@hotmail.com 

 رئيس قسم االثار االسالمية والقبطية  كلية االثار جامعة القاهرة  السابق.  أ.د/ محمود ابراهيم:•

Dr__mahmoud1950@yahoo.com 

 قسم المعادن -جامعة حلوان  -لتربية الفنيةاستاذ االشغال الفنيه وعميد كلية ا أ.د/ محمود حامد محمد صالح :•

mahmoud-hamed@live.Com  

 الهندسة ةيکل ديعم، سيجامعة قناة السو یوالعمران مىياإلقل طياستاذ التخط: محمود فؤادأ.د/•

ail.commafouad66@hotm  

جامعة  –كلية التربية الفنية  -استاذ متفرغ ورئيس قسم التصميمات الزخرفية األسبق : أ.د/ محمد حافظ الخولي

 حلوان

Mohamedhafezelkholy@yahoo.com  

 جامعة الفيوم ثار لشئون التعليم والطالبأستاذ ترميم اآلثار ووكيل كلية اآل: أ.د / محمد كمال خالف

mkk00@fayoum.edu.eg 

 جامعة حلوان.–بكلية األداب  بقسم االثار   أستاذ أ.د/ مرفت عيسى:•

prof.mervat @ yahoo. Com 

 جامعة حلوان. –بكلية الفنون التطبيقية  -قسم الطباعة والنشر والتغليفبأستاذ  أ.د/ مروة إبراهيم:•

marwaibrahim2078@gmail.com 

 جامعة حلوان . –أستاذ بقسم فوتوغرافيا وسنيما وتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية أ.د/مروة خفاجى : •

dr.marwa.khafagy@gmail.com  

 الشروق ةيمييد المعهد استاذ العمارة وعميد أکادعم :معتز طلبه أ.د/•
m.tolba@sha.edu.eg  

 .صليجامعة االمام عبد الرحمن بن ف: ميالنع عبدهللا یمشارأ.د/ •

nmashary@yahoo.com 

 جامعة الملك سعود بالرياض. –ة واآلثاركلية السياح –أستاذ األثار اإلسالمية بقسم اآلثار  أ.د/ مشلح المريخى:•

morakhi@yahoo.com 

 أكتوبر. 6 -كلية الفنون التطبيقيةووكيل   –أستاذ بقسم التصميم الصناعي  الخالق: أ.د/ مصطفى عبد•

otmail.comdr_mostafa_2000@h 

 جامعة حلوان. –كلية الفنون التطبيقية  – استاذ بقسم الزجاج-الخطوط  أستاذ  أ.د/ مصطفى عبدالرحيم:•

drmostafa486@yahoo.com 

 امعة حلوانج –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف: أ.د/ مصطفي محمود

mm_3m@yahoo.com  

 - واستاذ النحت وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة اسيوط  النوعية التربيةكلية  دعمي المنسي:أ.د/ منصور •

 سابقا.

elmansyu2016mansour@gmail.com 

كلية  -أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف و اكتوبر 6ة جامع –عميد كلية الفنون التطبيقية  أ.د/ منى أبو طبل:•

 جامعة حلوان. –الفنون التطبيقية 

monaabutabl@yahoo.com 

 جامعة حلوان - ةيقيالفنون التطب ةيکل - فيأستاذ بقسم طباعة و نشر وتغلأ.د/ منى العجوز : •

dr_monaelagoz@yahoo.com 
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  عميد كلية الفنون التطبيقية االسبق جامعة بنهاو بقسم الحلى والصياغة والمعادن استاذ حسن:أ.د/ منير • 

mounir.mahmoud@fapa.bu.edu.eg 

 –بكلية الفنون التطبيقية  -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة و التجهيز: إبراهيم د/ منال يوسف نجيب

 جامعة حلوان

manal.ibrahim@fapa.bu.edu.eg  

 جامعة حلوان.قسم التصميم الداخلي واالثاث كلية الفنون التطبيقية ورئيس استاذ  أ.د/ مها الحلبي:•

mahaelhalaby@gmail.com 

 حلوان جامعة -التطبيقية  الفنون کلية - الداخلی التصميم قسممحمود: استاذ ب إبراهيم مها /د.أ•

drmaha.ibrahim@gmail.com  

 جامعة حلوان. -–عميد كلية الفنون التطبيقية استاذ بقسم االعالن و  ن قطب :أ.د/ ميسو•

drmaysoon_sh@yahoo.com 

 جامعة الفيوم. –كلية اآلثار  عميد أ.د/ ناجح عمر على :•

noa00@fayoum.edu.eg 

 .جامعة عين شمس - كلية التربية النوعيةب أستاذ اهد بابا: أ.د/ ن•

Nahed.baba@sedu.asu.edu.eg 

 .جامعه االزهر –االسبق عميد كلية الدراسات اإلنسانية وجتماع االقسم استاذ ب أ.د/ نبيل السمالوطى :•

drnabilelsamalouty@yahoo.com 

 جامعة جنوب الوادي  - بكلية االثار استاذ ترميم االثار ٱ.د نبيل عبدالتواب:•

nabil.abdeltawab@arch.svu.edu.eg 

: استاذ النقد والتذوق الفني ووكيل كلية التربية الفنية للدراسات العليا والبحوث  أ.د/ نبيل عبد السالم محمد جمعه•

 جامعة حلوان -

nabil_goma@fae.helwan.edu.eg  

 أستاذ ، كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة الجزائر نبيلة عبد الشكور : /ٱ.د•

hassani.nabila@yahoo.com 

 .اطيدم جامعة –كلية الفنون التطبيقية  - الجاهزةالمالبس أستاذ بقسم الء طعيمة: أ.د/ نج•

naglaateama1@yahoo.com 

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –استاذ بقسم طباعة منسوجات : أ.د/ نجالء الوكيل•

Prof_naglaaelwakil@hotmail.com  

 سابقا. -جامعةحلوان  –أستاذ ورئيس قسم اإلعالن بكلية الفنون التطبيقية   أ.د/ نجوي العدوى:•

nagwaeladawy@gmail.com 

 .أستاذ بالجامعة األردنية  أ.د/ نزار الطرشان:•

Nizartu0@hotmail.com 

 سابقاً. -جامعة المنيا  –عميد كلية دار علوم  نعمة مرسي: /أ.د•

dr.neama2010@yahoo.com 

 جامعة حلوان.–أستاذ  بقسم المالبس الجاهزة والموضة بكلية الفنون التطبيقية  نشوى مصطفى:أ.د/ •

Moustafanashwa@yahoo.com 

 .جامعة حلوان - ةيقيالفنون التطب ةيکل - فيأستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغلصر مصطفى: نأ.د/ •

nmoustafa62@gmail.com 

 و جامعة الطائف - ةيقيوالفنون التطب ميالتصام ةيأستاذ بقسم الفنون کلهال عبد الجواد: نأ.د/ •

 .جامعة بنها - ةيقيالفنون التطب ةيالفنى بکل الزجاج ميأستاذ تصم 

nehalartdr@yahoo.com 

، التجمع الخامس ،  ةيقيالمعهد العالى للفنون التطب ،الداخلى واألثاث ميالتصم أستاذ بقسم: نها فخري أ.د/•

 ةيمصر العرب ةيالقاهرة ، جمهور

royalscale2009@gmail.com 

  

mailto:mounir.mahmoud@fapa.bu.edu.eg
mailto:manal.ibrahim@fapa.bu.edu.eg
mailto:mahaelhalaby@gmail.com
mailto:drmaha.ibrahim@gmail.com
mailto:drmaysoon_sh@yahoo.com
mailto:noa00@fayoum.edu.eg
mailto:nabil.abdeltawab@arch.svu.edu.eg
mailto:nabil_goma@fae.helwan.edu.eg
mailto:hassani.nabila@yahoo.com
mailto:naglaateama1@yahoo.com
mailto:Prof_naglaaelwakil@hotmail.com
mailto:Nizartu0@hotmail.com
mailto:dr.neama2010@yahoo.com
mailto:Moustafanashwa@yahoo.com
mailto:nehalartdr@yahoo.com
mailto:royalscale2009@gmail.com


.جامعة حلوان –الفنون التطبيقية  كلية - بقسم زجاجأستاذ  :نيفين سعد الدين عبد الرحمن سالمأ.د/ •  

Neveenglass@gmail.com 
 

 تصميم الصناعي كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوانأستاذ بقسم الأ.د/ نرمين الجداوى : •

Nermen_elgadawy@hotmail.com 

 جامعة حلوان ةيقيالفنون التطب ةيقسم الزخرفة .کل سياستاذ ورئأ.د/ نفين فرغلي : • 

nevine_farghaly@yahoo.com  

 ةيالمعهد العالى للفنون الشعب ليووک ةيالشعبى والثقافة الماد ليقسم فنون التشک سيرئأ.د/ نفين محمد خليل: •

neveen_73@yahoo.com  

 جياأستاذ الفن والتصميم في جامعة قبرص للتكنولونيكوس سوليليس : أ.د/•

Nicos.souleles@cut.ac.cy 

 .جامعة حلوان ةيقيالفنون التطب ةيکل –استاذ بقسم طباعة المنسوجات بة مصطفى حسين: أ.د/ ه •

hebam.555@gmail.com 

 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. –طباعة منسوجات  بقسم أستاذ دكتور أ.د/ هالة شوقي: •

ohala12@yahoo.com 

جامعة  –ديان االرنة قسم مقااستاذ ورئيس  -عميد مركز الدراسات اآلسيوية سابقا ً   أ.د/ هدى درويش:•

 الزقازيق.  

hoda.darwish@yahoo.com 

 جامعة حلوان. -فنون التطبيقية أستاذ بقسم طباعة المنسوجات  بكلية ال أ.د/ هدي رجب:•

Drhooda2013@ hotmail.com 

 جامعة حلوان.  -أستاذ بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية  :نعبد الرحمأ.د/ هدي • 

huda_hadi@hotmail.com 

 االقصر. جامعه -استاذ بقسم النحت – عميد كلية الفنون الجميلة ٱ.د/ هشام المعداوي:•

maadawy@hotmail.com 

 جامعة القاهرة. -كلية الهندسة –أستاذ بقسم الهندسة المعمارية  أ.د/ هشام سامح:•

hesham_sameh2010@yahoo.com 

 جامعة القاهرة -الهندسة  ةيکل -استاذ بقسم العماره : همام سراج الدين /أ.د•

dr.serageldin@gmail.com 

 القاهرة -لبحوث اإلسکان والبناء یالمرکز القوم - معهد العمارة واإلسکانب أستاذجالل أبوسعدة:  أ.د/ هشام•

 مصر

comhabusaada@yahoo. 

 msaالهندسه جامعه  هيکل ليوک: هشام عارفأ.د/• 

hisham_aref@yahoo.com 

 أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان أ.د/ هند فؤاد إسحق :•

drhendf@hotmail.com  

 یقيالتطب ميالعامة للتعل ئةياله  -ةياألساس ةيالترب ةيکل ،یالداخل ميقسم التصم :یالقند یأحمد عل اءيهأ.د/ •

 .تيالکو - بيوالتدر

hayaalqandi@gmail.com 

 عة حلوان جام - ةيالترب ةيکل -الصناعى  ميقسم التعلب -استاذ أ.د/ هيام مهدي سالمة : •

hayam_m_ahdy@yahoo.com  

 . بدرجامعة  –بكلية الفنون التطبيقية  -قسم التصميم الداخلى واآلثاث ورئيس أستاذ  أ.د/ وائل رأفت محمود :•

yahoo.com@rafat2_wael 

 .جامعة حلوان  - ةيقيالفنون التطبكلية  – ونيفزيوالتل نمايوالس ايقسم الفوتوغرافأستاذ بعناني:  وائل أ.د/ •

drwaelanany@yahoo.com 

 جامعه المنصورة هيبقسم الهندسة المعمار یئياستاذ العمارة والتصميم البصديق:  أ.د/ وائل •

wael_seddik@yahoo.com 
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mailto:wael_seddik@yahoo.com


كلية الفنون   -والحديديةأستاذ هندسة العوامل البشرية بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنية  :أ.د/ وائل محمد جليل •

 .جامعة حلوان -التطبيقية 

l.comdr.wgalil@hotmai 

 جامعة كفر الشيخ. –واستاذ االثار االسالميه –كلية اآلداب  عميد أ.د/ وليد شوقى :•

Waleedelbehiry@yahoo.com 

االقتصاد  هيکل - هيقسم الصناعات الجلد سيورئ هيأستاذ المصنوعات الجلدشعبان مصطفى رمضان:  أ.د/ وليد•

 جامعه حلوان -المنزلى 

dr_walid2008@yahoo.com 

 جامعة حلوان - ةيقيالفنون التطب ةيکل - والحلى ةيالمنتجات المعدن ميتصماستاذ بقسم أ.د/ وسام أنسي: •

tswesam@gmail.com 

  ةيالسعود ةيالمملکة العرب -جامعة جدة  –كليه العلوم االجتماعيه ب –أستاذ ء الرحيلى : أ.د/ وفا•

wzalrehily@uj.edu.sa  

 .أکتوبر 6 نةيبمد ةيقيللفنون التطب یالمالبس استاذ بالمعهد العال مياستاذ تصمحافظ: سمير هاد أ.د/ و•

mir@yahoo.comdr.whadsa 

 .قسم الزجاج جامعة حلوان ةيقيالفنون التطب ةي.کل یالزجاج المعمار مياستاذ تصمالبنداري:  اسري أ.د/•

yaser2hm@yahoo.com 

جامعة  - ةيقيالفنون التطب ةيکل -استاذ ورئيس قسم التصميم الداخلى واالثاث معبد:  یمعبد فرغل یعل اسري أ.د/•

 .اطيدم

ma3bed@yahoo.com 
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