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 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة 

 العمارة  أبحاث في مجال

 مصر 25 -1

  على االفتراضية البيئات تقنيات تأثير

 المكونة المعماري التصميم عناصر

 التجارية  للمراكز

 خضر  صالح محمد أحمد

 العزم  أبو محمود فيصل

 العطا  أبو أحمد حسن وفاء

1.  

 مصر 50 – 26

 "الجائحة بعد ما عمارة"

  على المستجد  كورونا فيروس تأثير" 

 " المكتبية العمل أماكن تصميم مستقبل

 إبراهيم غنيمى اسالم

 خورشد  الفتاح عبد ميار
2.  

 مصر 77 – 51

 للجامعات العمرانية الفراغات إرتقاء

ذكية نقل  نظم باستخدام  

  بالحرم المفتوحة الفراغات حالة دراسة" 

  -المنورة المدينة -طيبة لجامعة الجامعي

 "  السعودية العربية المملكة

  المجيد عبد المجيد عبد شيماء

 إبراهيم
3.  

 مصر 99 – 78
 تحتية كبنية المشيدة الرطبة األراضى"

 "خضراء

 أحمد  صادق

 هارون  أحمد

 العسال أمنية

4.  

 مصر 116 – 100

 األبعاد ثالثية الطباعة بتقنية المبانى تنفيذ

 فى المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو

 مصر

  .5 عباس  فتحى عادل

 مصر 135 – 117

 السياحية للتنمية كمدخل التراثية القرى

  القيمة ذات القرى وتسجيل رصد مصر في

 مصر  – باألقصر

  .6 تميرك حسبن محمد ابراهيم عمر

136 – 155 Egypt 

Child Friendly Cities between 

theoretical conceptualization 

and real perception: 

Capturing the children's 

perspectives to the city; a pilot 

case study in GCR. 

Aya Elkhouly 

Injy M. Shawket 

Marwa M. Ahmed 

7.  

156 – 167 Egypt 

Utilization of double skin 

facades to reduce carbon 

emissions and energy 

efficiency in Egypt" 

Eman Badawy Ahmed 8.  

168 – 196 Egypt 

POST-COVID CITY: 

Assessing the Role of Urban 

Design in Achieving Social 

Distance and Coping Urban 

Behaviour in Four Types of 

Neighbourhoods in Greater 

Cairo Region. 

Islam Ghonimi 9.  



( 5لخاص ) ا محتويات العدد   
 

197 – 225 Egypt 

The Exploration of Creativity 

through the Architectural 

Design Educational Process 

Kanzy Mohamed El 

Halwagy 
10.  

226 – 242 Egypt 

Impact of Information & 

Communication Technologies 

(Icts) On The Place 

Attachment in Downtown 

Katameya Mall 

Sadek Ahmed Sadek 

Islam Ghoneimi Ibrahim 

Ibrahim Magdi 

Mohammed 

11.  

243 – 259 Egypt 

The Effect of Smart 

Technologies on Developing 

Timber Potentials and 

Utilization 

Salah  Hamed Ali 

Gehan Ahmed Ibrahim 

Elsayed 

12.  

260 - 276 Egypt 

Urban resilience of cities in the 

era of the Corona pandemic 

"A Case Study of the 

Administrative Capital - 

(Egypt's Future)" 

Shimaa Abd El-Majeed 

Ibrahim 
13.  

 


