
والثالثون الثاني محتويات العدد  
 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 العمارة أبحاث في مجال

 مصر 21 – 1

 في الصناعية للمناطق البيئي االثر تقييم

 الجديدة المدن

 رمضان من العاشر مدينة:حالة دراسة

 احمد تحلب /د. م

 امل سعد /الباحثة
1.  

 مصر 38 – 22

 لتعزيز كوسيلة المرنة العمارة مبادئ

 المعدني اإلنشاء ألنظمة البنائية الصور

 الخفيف

 مصطفى حامد أحمد /د. أ

 العزم أبو فوزي هاني /د. م
2.  

 مصر 66 – 39
 برامج اطار في المرونة مبادئ تضمين

 المعماري التعليم
  .3 اسماعيل يحيي أحمد /د. م. أ

 مصر 80 – 67

 أكسيد ثانى غاز إنبعاثات معدل تخفيض

 اإلجتماعى اإلسكان لوحدات الكربون

 الجديدة أكتوبر من السادس بمدينة

 منصور صبحى سماح /د.م

   محمد عطية محمود /د.م
4.  

 مصر 102 – 81

 مع المتوافقه األستعماالت دراسة

 الشاطئيه الواجهات

 بمدينة الفرج روض منطقة على بالتطبيق)

 (الكبرى القاهره

  .5 سريان سالمه وليم شيرى /د.م

 مصر 118 – 103
 العمارة فى المشربية فلسفة تطبيق

 المعاصرة

 نصــــر حسين لقاالخــ عبد /د. أ

 بيومـــي ــرغليف نيفين /د. أ

 الواحد عبد جمال آيه /م. م

6.  

 مصر 136 – 119
 بين المعمارية بالواجهات الهوية إشكالية

 والعولمة االصالة

 جوده فتحى /د. أ

 الشرقاوى داليا /د. أ

 بهاء أحمد محمد /الباحث

7.  

 مصر 163 – 137
 ضوء في للعمارة السيميائية األبعاد

 المعاني وتفسير فهم على المؤثرة العوامل

 علي رزق أحمد محمد /د. م

 الشربيني
8.  

 مصر 187 – 164

 المملوكى العصرين فى المسكن دراسة

-1789)  والعثمانى( 1517-1250)

 منزل:  مقارنة دراسة)  مصر في) 1517

 ( وسيلة الست بيت   - خاتون زينب

  .9 حنفى زينهم مروة /د. م

 مصر 208 – 188

 على الرقمية البرمجة و الحوسبة تأثير

 التصميم و العمارة تكنولوجيا تطور

 .الداخلى

 معبد على ياسر /د.أ

  الدين شمس محمد عالء /د.م.أ

 الشناوى عمرو إيمان /الباحثة

10.  

209 – 228 Egypt 

A future vision of interior 

space formation technologies 

in light of the basic 

determinants of the 

regenerative environmental 

architecture 

Assist. Prof. Dr. Rehab 

Abd Elfatah 
11.  
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229 -  244 Egypt 

Emphasizing the Identity by 

Integrating the Cultural 

Dimension in the Design 

Aiding Tools 

Associ. Prof. Dr. Hesham 

T. Eissa 
12.  

 الفنون أبحاث في مجال

 مصر 259 – 245
 على وأثره واألقتصادي الثقافي التنوع

 القطارات بمحطات الجداري التصوير
 (أسيا – اوربا – أمريكا) العالميه

  .13  ابراهيم محمد أحمدأ. م. د/ 

260 – 280  مصر 
 التجهيز أعمال فى للضوء الدرامى األثر

الفراغ فى  

 الرحمن عبد حامد أكمل /د. م. أ

 ابراهيم يوسف نسرين /د .م

 العتال محمود عصمت ياسمين /م .م

14.  

 مصر 302 – 281
 صناعة لتطوير المستقبلية اإلتجاهات

 2030 رؤية ضوء فى اإلعالن

 إبراهيم الرحمن عبد إلهام /د.م

 شحاته
15.  

 مصر 320 – 303
 فى اإلجتماعى والمعنى النمطية الصورة

 التليفزيونى اإلعالن

 الرازق عبد اللطيف عبد تامر /د.أ

  إبراهيم الرحمن عبد إلهام /د.م

 على عبدهللا محمد مى /م

16.  

 مصر 334 – 321
 الجمالية القيم على أثرها و الرقمية التقنية

 المعاصر البارز النحت فن في
  .17 صدقي محمد يحي جمال /د. م. أ

 مصر 352 – 335

 البوليمرية الخامات أنسب استخدام
 السائل اإللكتروفوتوجراف بتقنية للطباعة
 اللون، قياس) الطباعية الجودة لتحقيق

 (النقطى النمو الكثافة،

 سيمونيان نوبار جورج /د.أ
 محمد مصطفي نصر /د.أ

 محمد محمد طه عادل /الباحث

18.  

353 – 369  مصر 

 متنقلة معيشة لكبينة مستقبلية رؤية

 النووي المفاعل لمشروع مجاورة

 بالضبعة

 جودة محمد الرحمن عبد دعاء /د. ا

 عواد أحمد إسماعيل /د. ا

 عامر حسين شريف نهال /م

19.  

 مصر 391 – 370
 مرحلة في اإلنفوجرافيك من اإلستفادة

 المنتج تصميم برنامج في األفكار عرض

 الصناعي

 الجندى فهيم محمد ريهام /د. م.أ

 الجزار أحمد محمود /د. م
20.  

392 – 415  مصر 

 المصرية الحضارة فنون من االستفادة

 للجناح الداخلي التصميم في القديمة

الدولية السياحية بالمعارض المصري  

 الرحمن عبد حسن سعيد /د.أ

 إبراهيم حسين أشرف /د.أ

 علي حسين علي وليد /الباحث

21.  

 مصر 435 – 416
 ألقمشة طباعية تصميمات إستحداث

 المسنات السيدات مالبس

 عثمان محمود سهير /د.أ
 خليل حامد أحمد دعاء /د.م.أ
 شيحة صالح السيد نهلة /م.م

22.  

436 – 451  مصر 

 الحيوي للفن التشكيلية و الجمالية القيم

 تنظير المنسوجات طباعة لتصميم مصدرا

 و الحيوي الفن بين وقفات" معرض

19كوفيد " 

  .23 شاكر حامد العزيز عبد شيماء /د.م

 مصر 465 – 452
 وحدات بتصميم المرتبطة الفنية المدارس

 الحديثة الداخلية اإلضاءة

 الرحمن عبد الدين صالح /د.أ

 عميش الرحمن عبد رجب /د.أ

 مرعى سعيد حسنى شذى /الباحثة

24.  
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 مصر 477 – 466
 الحيتان وادي لمحميه الثقافية الهوية
 الداخلي المصمم فكر تشكيل على وتأثيرها

 بكر الرحمن عبد /د.ا
 حسين أشرف /د.ا

 مصطفى فوزي سارة /د.م
 امين سيد الدين هدير عمادالباحثة/ 

25.  

 مصر 490 – 478

 المعالجة و الخيوط ونمر الخامة نوع تأثير

 بعض على الماء لنفاذية مقاومة بمواد

 ألقمشة والميكانيكية الطبيعية الخواص

 السيارات أغطية

 الصياد محمد غادة /د.أ

 الجمل الفتوح أبو فيروز /د.أ

 الموافي إبراهيم آية /م

26.  

 مصر 506 – 491
 دورها و النحت فى العضوية التجريدية

 فى التعبيرية و الجمالية القيم صياغة فى
 المعاصرة العمارة

 شاهين على محمد محمد/  د.أ

 حسين هللا عبد مروان/  د.م

 رضوان محمد رضوان دينا / الباحثة

27.  

 مصر 537 – 507
 لفن التصويرية البيئة من االستفادة

 على تشكيلية صياغات في النوتان

 المانيكان

 عطية إبراهيم منى/  د.م.أ

 الدمنهورى

 ناصف عامر محمد شيماء/  د.م.أ

28.  

538 – 552 العامة األماكن تجهيز في اإلبداعي الترميز مصر   

 بركات الغمرى محمد وليد /د.م.أ

 ابراهيم يوسف نسرين /د.م

 على أحمد محمد ياسميــن /م.م

29.  

553 – 571 Egypt 

Fashion Design in light of 

Interaction Design 

applications (Analytical 

research) 

Prof. Amr Gamal El Din 

Hassouna 

Prof. Shereen Sayed 

Mohamed Hassan 

Researcher. Nahla 

Maamoun Ahmed  

30.  

572 – 592 Egypt 

The Philosophy of Nostalgia in 

Heritage Hotels Design: An 

Integrative Vision between 

Interior Design and Textile 

Printing Design 

Dr. Basant Awad 

Mandour 

Dr. Nehal Nabil Zahra 

31.  

593 – 610 Egypt 

The role of Promotional and 

Buzz marketing strategies in 

enriching modern 

contemporary advertising 

campaigns in Egypt 

Dr. Dina magdy 32.  

611 – 633 Egypt 

Amazigh art as an inspiration 

source for contemporary 

interior murals made of glass 

and fabrics 

Prof. Rasha Mohamed Ali 

Hassan Zenhoum 

Assust. Prof. Dr. Heba 

Mohamed Okasha Abou 

ElKamal Elsayegh 

33.  

 لوم اإلنسانيةالع أبحاث في مجال

634 – 660  مصر 

 الكتاب: ديروش كتاب على عربية إطاللة

النقوش ضوء في المخطوط العربي  

 الصادرة العربية الترجمة نسخة خالل من

 عام العربية المخطوطات معهد عن

م2016/هـ1437  

  .34 محمد القوي عبد احمد /د.م.ا
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661 – 680 المعرفه اقتصاد على اإلبتكار تعليم أثر مصر    .35 العظيم عبد محمود رحاب /د.م 

681 – 694  مصر 
 اإللكترونية للمنصات الرقمية الهوية

حلوان لجامعة  

 محمود سلوى /د.أ

 أبوطبل مصطفى منى /د.أ

 المجيد عبد سيد خالد محمد /الباحث

36.  

695 – 709  مصر 
 على وأثره م1348 /هـ749 عام طاعون

حسن الناصر السلطان عصر خالل مصر  
  .37 الرحيم عبد محمد حامد سمير /د. م

 مصر 751 - 710
 بمكتبة المحفوظ" جنــكــئـ" مخطوط

 بروما – الوطنية لينشيا

 حسين إبراهيم محمود /د.أ

 عبد إسماعيل رضوى/  الباحثة

 المعبود

38.  

752 – 276  Egypt 

Develop new, sustainable 

treatments for the tears and 

missing parts of Pharaonic 

shroud from Ahensia 

excavation 

Dr. Hussein Ali Meabed 

Dr. Neven Fahim 
39.  

 


