
العاشر محتويات العدد  
 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 مصر 21 – 1
 على وأثره الجرافيكي التصميم جماليات

 المجتمع

 نوار اسماعيل محمد احمد /د.أ

 عـــــالم الفتاح عبد محسن /د.م

 االشـــــــقر هاني/د

 اللطيف عبد محمد سالم داليا /الباحثة

1.  

 مصر 41 – 22
 بين للمسرح الداخلى للتصميم حديثة رؤية

 والرقمى التقليدى المفهوم

 عواد الخالق عبد أمل /د.أ

 محمد الرحمن عبد دعاء /د.أ

  الفتاح عبد محمد نيرمين /الباحثة

2.  

 مصر 60 – 42
 إلظهار المستخدمة اإلضاءة أساليب

 للقصور المعمارى الطراز جماليات

 كمتاحف المستخدمة التاريخية

  .3 محمد المنعم عبد أحمد إيمانم.م/ 

 مصر 84 – 61

 بكلية الفنية، التربية قسم خريجي رضا

 جودة عن أسيوط جامعة النوعية، التربية

 العمل بسوق وارتباطها بالقسم الدراسة

 (الخريجين آلراء دراسة)

  .4 محمد أحمد ضاحي إيناس /دم..أ

 السعودية 95 – 85
الثالثة األلفية ظل في االلكتروني التعلم  

 أنموذجا   السعودية العربية المملكة

 الرشيدي مناور حياة /د.أ

 دعدع علي سحر /د
5.  

96 – 122  مصر 
 في ودورها المالبس تسويق استراتيجيات

 تحليلية دراسة التجارية العالمات نجاح

 الشيخ عبده محمود خالد /د.أ

 الدمرداش مصطفى ضحى /د.أ

 مغيث حامد لطفي دينا /الباحثة

6.  

 مصر 144 – 123
 لتصميم كمنطلق الكيريجامي فن

 المنتج التفكير لتنميه المعدنية المشغوالت
 الفنية التربية لطالب

  .7 جاويش محمود هللا عبد رشا /د.م.أ

 مصر 178 – 145
 إلهام کمصدر الحداثة بعد ما عمارة

معاصرة أزياء لتصميم  
  .8 جمعه علي محمد ساره /د.م.أ

 مصر 199 – 179
 الجماهيرية الثقافة إتجاه فلسفة دراسة

 "أرت البوب"

  الرحمن عبد حسن سعيد /د.أ

 حامد صالح هاله /د.م.أ

 لطفى مصطفى عمر هبه/  الباحثة

 عمر

9.  

 مصر 234 – 200

 باستخدام األبعاد ثالثية تصميمات تكوين

 مبتكرة كرؤية المشتقة التصميم عناصر

 المصغر المانيكان على والتشكيل  للتصميم

 كورونا أزمة ظل في

 حجازي أحمد السيد سوزان /د.م.أ

 سالمة بسيونى عبدهللا هبه /د.م.أ
10.  

 مصر 255 – 235
 الزخارف من مستوحاة تصميمات ابتكار

 األبعاد ثالثية بالطباعة وتطبيقها اإلسالمية

 الدمرداش ضحى /د.أ

 الجمل هللا عبد /د.أ

 حسين إبراهيم أمانىم.م/ 

11.  



العاشر محتويات العدد  
 

256 – 272  مصر 

 للصور السيميوطيقي التحليل دور

 اإلدراك البصري تنمية في اإلعالمية

المهنية قدراته وتنمية للمصور  

 األسبانية لالنفلونزا الصورالصحفية)

 (نموذجا كورونا وجائحة

  .12 محمد جالل محمد عمرو /د.م.أ

 السعودية 296 – 273
 إعادة في“سكامبر استراتيجيات ”فاعلية

 من المستوحاة الزخرفية الوحدة صياغة
االسالمي الفن  

 الحلواني فاروق فاتن /د.أ
 الدعدي محمد لندا /أ

13.  

 مصر 309 – 297

 من اثرية لوحة  تلف لتقييم تحليلية دراسة

 المتأخر العصر فى  النوبى الرملى الحجر

 الكبير المصرى بالمتحف

 خالف كمال محمد /د.أ

 محجوب المجيد عبد جمال /د.أ

 بغدادى حلمى شرين /الباحثة

14.  

 مصر 325 – 310
 تطوير في ودوره التكنولوجي التطور

 سكيب الالند مجال

 شاهين محمدعلي محمد /د.ا

 صبحي مصطفي طارق /د. م

  الرحمن عبد الدين صالح امنية /م.م

 البلقاسي ابراهيم علي محمد /الباحث

15.  

 مصر 348 – 326
 الرقمى الكوالج فن من اإلستفادة

 ألقمشة طباعية تصميمات إلستحداث

النسجية المعلقات  

 الوكيل محمد ابراهيم نجالء /د.ا

 السالم عبد محمد ريهام /د.م

 أبوزيد مصطفي سارة/  م.م

16.  

 مصر 376 – 349
 األدبي النص لغالف تصميمية معالجه

 معاصرة تشكيلية رؤية سالومى لقصة

 محمد المهيمن عبد هبه /د.م.أ

 عوض
17.  

377 – 395 Egypt 

Wingsuit Design Technology 

in the Framework of 

Functional Requirements 

Prof. Abd Elrahim 

Ramadan Abd Eljhany 

Assist. Prof. Dr. Nehal 

Afify Mohamed 

Dr. Mamdouh Mahmoud 

Roushdy 

Researcher. Heba Mostafa 

Mahmoud Ali Hassan 

18.  

396 – 416 Egypt 

Sustainability standards and 

their impact on the interior 

design of green hotels 

Prof. Ali Abdel Moneim 

Shams 

Prof. Rania Mossad Saad     

Researcher. Raafat Abd 

El-Sayed Bekheit 

19.  

417 - 430 Egypt 

The relation between the 

change of terry towels machine 

type and its effect on the beat-

up force 

Prof.Mohammed 

Dorgham 

Prof.Abd-Elmonem Fouda 

Researcher. Heba 

Elfowaty 

20.  

 


