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 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 العمارة أبحاث في مجال

 مصر 18 – 1

 المنتج تعبير العمالت أوراق على العمارة

 المصرية الحضارية الهوية عن المعماري

 الحالية العمالت في

  .1 المرسي محمد رأفت إسالم /د.م

 مصر 41 – 19
 وفق التفاعلية للمعارض الداخلي التصميم

 للطي القابلة العمارة مفهوم

 عواد الخالق عبد أمل /د.ا

 إمام عبدالباقى الجواد عبد أمينة /د.م
2.  

 مصر 59 – 42

 اإلنتظار لمناطق وتصميم تطوير إعادة

 خالل من المصرية الحديد السكة بمحطة

 الحديثة والتقنيات االستدامة مفهوم

  .3 جابر العزيز عبد يحيى سارة /الباحثة

 مصر 77 – 60

 الحيوية وتأثيراتها اإلسالمية الزخارف

 المعمارية الحيزات مستخدمي على

 الحيوية التأثيرات لرصد تطبيقية دراسة"

 "اإلسالمية الزخرفة لعناصر

 عراقي إسماعيل سالي /د.م

 محمد رأفت إسالم /د.م
4.  

78 – 94 Egypt 

Parametric Design Between 

Design and Application in 

contemporary Architecture 

Dr. Eman mohamed 

alhawty 
5.  

 الفنون أبحاث في مجال

 مصر 120 – 95
 و تثبيت ألدوات التكنولوجية المستحدثات

 و الرقمية السينمائية الكاميرا تحريك
 السينمائية الصورة تصميم فى دورها

  .6 حسين محمد حسين أحمد /د.م

121 – 144  مصر 

 فى الحديثة الرقمية التكنولوجيا فاعلية

 السينمائية للصورة اللونية الترجمة

 والتليفزيونية

  .7 محمود العظيم عبد أحمد /د.م.أ

 مصر 164 – 145
 المهنيه السالمه تُحقق مالبس تنفيذ

 السقوط أثر من للعاملين

 الشيخ عبده محمود أحمد /د.م.أ

 نصر سيد محمد منى /د.م.أ

 البحيري حسن مصطفى أسماءم/ 

8.  

 مصر 193 – 165

 تطوير في االبتكاري التفاعلي التغليف دور

 وتسويق التجارية التغليف عبوات تصميم

 المصري بالسوق المنتج

 حسن حسين المنعم عبد أسماء /د.م

 الدسوقي علي عبير /د.م
9.  

 مصر 220 – 194
 للفنون التفاعلي للمنتج تصميمية رؤية

 المستقبل بتکنولوجيا األسالمية
  .10    شاهين علي محمد أسماء /د.م.أ

 مصر 243 – 221
 تحقيق في االعالني الملصق دور

 للملصق تحليلة دراسة) الثقافية االستدامة
 (البولندي

  .11 سراج حسنين محمد أمل /د.م.أ

244 – 261  تونس 

 الّضوابط تحّدي بين الحضري التّصميم

 واالختالف التنّوع إدارة وبين الحضريّة

 مثاال" الّشارع أثاث"تصاميم

  .12 الّصكلي إيمان /د.ا
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 مصر 276 – 262
 لمشغولة والوظيفية الجمالية االستدامة

 صغيره مشروعات إلنشاء النخيل ُكْرناف

 الصغر ومتناهيه

  .13 عزت وجدي محمد إيمان /د.م.أ

277 – 295  مصر 

 القيم لتحقيق فعال كوسيط الزجاج

 اإلعالني التصميم في والجمالية الوظيفية

 المبتكر

 النحاس فاروق الدين حسام/  د. أ

 المنطاوي محمد أحمد دعاء/  د. م
14.  

296 – 304  مصر 

 الموسيقى علوم فى األكاديمية الدراسة

القديمة المصرية  

( الفرعونية الموسيقى ) 

  .15 الملط أبراهيم خيري/  د. أ

 مصر 334 – 305
 والحضارة التراث لتوثيق األزياء تصميم

 السريعة االستجابة اكواد باستخدام
  .16 أحمد محمود محمد دعاء /د. م

 مصر 353 – 335

 األصيل المصري للتراث الجمالية القيم

 ألقمشة الخاصة التصميمات على وتأثيرها

 الفرنسي الطراز تأثيث

  .17 الجمل سامي رانيا /د. م

 مصر 370 – 354
 فنية أعمال إلنتاج الفنون أنماط بين الدمج

 معاصرة
  .18 حسن محمد حلمي رحابد/ 

 مصر 389 – 371

 الشخصية أنماط تنوع أثر وتحليل دراسة

 واللونية الشكلية القيم على اإلنسانية

 المطبوعة األقمسة لتصميم

  .19 حسين ابراهيم رجب رشا /د. م

 مصر 406 – 390
 في التفاعلية والفنون التصميم عمل ورش

 بالتقنيات وإرتباطها الدولية المعارض
 (عملي تطبيق) المتنوعة

  .20 عمران ريهام /د. م

407 – 427  مصر 

 تحقيق لوسائل التعددية مفهوم إدخال

 طالب تصوير أعمال في الالمنطقي الفراغ

الفنية التربية  

 مصطفي العظيم عبد شيماء /د.م.أ

 الدين شمس
21.  

 السعودية 448 – 428
رات  غير التّكرار حول األكاديميين تصوُّ

 الدَّاخلي التَّصميم مجال في المقبول

اد عبد العزيز عبير /د  العوَّ

 سارة عبدهللا اليافعي /الباحثة
22.  

 مصر 463 – 449

 التصميم في الفكراإلختزالي من اإلستفادة

 ذوالطابع المعاصر واألثاث الداخلي

 اإلسالمي

  .23  حسين محمد أحمد فاطمة/د. م. أ

 مصر 504 – 464

 التعلم لمنصات الجرافيكى التصميم

 بها الخاص الرقمى والمحتوى اإللكترونية

التعليمية العملية إتمام فى ودوره  

  .24 الشبينى محمد جمال فيروز /د. م

 مصر 518 – 505

 الجداريات فى الحركى اإليقاع جماليات

والهندسى العضوى بين بالجمع النحتية   

 تطبيقية دراسة 

 سالمة حافظ أحمد محمد /د.ا

 الغباشى حسن طه /د.م.ا
25.  

 مصر 546 – 519
 الملصق تصميم على الصينية البيئة تأثير

 المعاصر اإلعالن إلثراء كمدخل
  .26 سلطان زكريا محمد /د.م



(4لخاص )ا محتويات العدد  
 

 مصر 569 – 547

 لطباعة الحديثة التقنيات من االستفادة

 تنفيذ في كخامة واستخدامها األقمشة

 المعاصر الخشبي االثاث وحدات

 اإلسالمية الخطية الزخارف من والمستلهم

 عبد الشحات محمد محمود /د.م

 المتولي

 حسين ابراهيم رجب رشا /د.م

27.  

 مصر 584 – 570

 الفنانين أعمال في للطائر الرمزية الداللة

 عبد وأحمد السالم عبد ورضا مرسي أحمد

 الكريم

  .28 حسن الرحمن عبد سيد مروة /د.م.أ

585 – 626 
 مصر

 السعودية

 الوثائقى الفوتوغرافى التصوير استدامة

 تصميمات الستحداث الجازانى للتراث

 المطبوعة السياحية التذكارات

 عثمان محمد جالل محمود مروة /د.م

 البرى جمال أحمد عزة /د.م
29.  

 مصر 646 – 627

 في التجهيز لفن والفلسفية الجمالية االبعاد

 التعبيرية الرؤية إلثراء كمصدر الفراغ

 النسجية للمعلقات

 الرحمن عبد أحمد مروي /د.م.أ

 السيد
30.  

 مصر 666 – 647

 الفن في  التجريدية المدرسة محاكاة

 التصوير تقنيات بواسطة التشكيلي

 الفوتوغرافي

  .31 حسن محمد محمد مريم /د.م

 مصر 683 – 667

 في الزجاج على الرسم فن استخدام فاعلية

 االحتياجات لذوي التواصل مهارات تنمية

 الخاصة

  .32 الحافظ عبد السيد محمد منار /د. م

 مصر 708 – 684

 بين التكاملي التدريس استخدام أثر

 تنمية على والجرافيكى الداخلي التصميم

 قسم طالب لدى اإلبداعي التفكير مهارات

 العمارة

 المالك عبد الحميد عبد مى /د.م.أ

 على

 قطب الحميد عبد هللا عبد أميرة /د.م.أ

33.  

 مصر 733 – 709

 الزجاج تقنيات دمج في إبداعية رؤية

 في الطبيعية االخشاب مع المختلفة

 العامة الحدائق

  .34 عمر أحمد محمد هالة /د.م

 السعودية 761 – 734

 وأثره الثالثة األلفية في التكنولوجي التقدم

 الرسم مجال في الفنية التحوالت على

 والتصوير

  .35 بوكر عبدهللا بنت وديعة /د.أ

762 – 782 Tunisie 

Intervention des nouvelles 

technologies dans la 

conception des appartements 

"Haut Standing En Tunisie " 

Researcher. Fatma Zahra 36.  

783 – 797 Egypt 

The criteria for ultra-modern 

thinking and its impact on 

interior design 

Associ. Prof. Dr. Hala 

Salah Hamid 
37.  
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798 – 833 Egypt 

The support of the technology 

incubators in creativity and 

development of Egyptian 

heritage crafts 

Prof. Maha Mohamed 

Emam Elhalaby 

Prof. Rania Mosaad Saad 

38.  

834 – 849 Egypt 

Developments of the 

viewfinder system in digital 

photographic cameras 

Prof. Samia Hamed Abd 

El-Kader ElSayed 

Associ. Prof. Dr. 

Mohamed Galal Abd 

ElAziz Salama 

Associ. Prof. Dr. Mariam 

Mohamed Mohamed 

Hassan 

39.  

850 – 860 Tunisie 
L’art vidéo: une innovation 

pas comme les autres 
Dr.Taheni Henteti 40.  

 لوم اإلنسانيةالع أبحاث في مجال

861 – 888  السعودية 
 اإلبداع فى الرقمية األنثروبولوجيا تأثير

 عبر التجارية العالمة إلدارة التشاركى

 األنترنت

 إبراهيم الرحمن عبد إلهام /د.م

 شحاته
41.  

889 – 904  الجزائر 
 العثماني المعماري التراث جماليات

انموذجا كتشاوة مسجد بالجزائر  
  .42 رابية آمالالباحثة/ 

905 – 925  مصر 
القديمة مصر في السيستروم اآلت دور  

 في  المعدن تشكيل وإعادة حتحور نظام

الكبير المصري المتحف..   السيسترم  

  .43 البابلي ابراهيم لطفي ايماند/ 

926 – 950  مصر 
 الخرائط إستراتيجية إستخدام فاعلية

 التفكير لتنمية اإللكترونية الذهنية

الفنية التربية قسم لطالب المستقبلي  

  .44 سالمة حسين ريهام /د.م.أ

 مصر 988 – 951

 لطباعة مقترح تدريسي برنامج

 الطباعة امكانات على قائم المنسوجات

 فى وأثره التكنولوجية واالساليب اليدوية

 شعبة  طالب لدى والجمالية الفنية القيم

 ـ النوعية التربية بكلية المنزلى األقتصاد

 أسوان جامعة

 امين داود سمير سالى /د. م

 الحريرى
45.  

989 - 1010  الجزائر 
 التراث على المستدامة التنمية وآفاق واقع

مزاب وادي في المعماري . 
  .46 زعابة عمر /د

 


