
الحادي عشر محتويات العدد  
 

 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 مصر 13 – 1
 وتأثير الكهرومغناطيسى الفرد مجال

 المخ على المردود و التشكيلية الصيغة

 كريم السيد إبراهيم /د.أ

 الغمرى محمد وليد /د.م.أ

 فتوح محمد محمد غادة /الباحثة

1.  

 مصر 29 – 14
 فى ورموزه القبطى الفن جماليات توظيف

 دراسة – المعاصرة الجدارية المعالجات
 تطبيقية

 المجد ابو شحاته احمد /د.ا
 عباس سعيد نرمين /د.م
 حسن سيد رمضان نهال /م

2.  

 مصر 50 – 30
 الجرافيکي التصميم في األداء جماليات

 بصريا   وتأثيره البيئي

 نوار اسماعيل محمد احمد/  د.أ

 عـــــالم الفتاح عبد محسن/  د.م

 االشـــــــقر هاني/  د

 اللطيف عبد محمد سالم داليا /الباحثة

3.  

15 – 70  مصر 

 تطبيق مشكالت مع التعامل أساليب

 ذات التراثية المباني على الحفاظ سياسات

 القيمة

 النحاس كمال محمد أسامة /د.أ

 عزت حسن هانئ محمد رشا /الباحثة

 مهران

4.  

 مصر 87 – 71
 الداخلى الحيز تشكيل أنماط تعددية أثر

 الداخلي التصميم علي الالخطية النظم وفق

 حسين أشرف /د.أ

 الرحمن عبد دعاء /د.أ

 العال عبد محمد حسن هالة /م

5.  

 مصر 105 – 88
 بالمنشأت الداخلية الحيزات عناصر تأثير

 اإلنسانى السلوك على الثقافية
  .6 محمد المنعم عبد أحمد إيمان /م.م

 مصر 133 – 106

 في للمرأة معاصرة تشكيلية رؤية

 حمادي نجع مكتبة من السادس المخطوط

 (.الخالص العقل: الرعد) الغنوصية

  .7 محمد أحمد ضاحي إيناس /د.م.أ

 مصر 148 – 134
 على التاثير فى طاسيلى جداريات دور

 االستقالل بعد المعاصرة التشكيلية الحركة
 الجزائر فى

  .8 الكبير على ياسر رومايسة /الباحثة

 مصر 172 – 149
 إلعداد الشعبي الفن عناصر بعض إستلهام

معاصرة هندسية زخرفية تصميمات  

 ( طالبية تجربة) 

 منصور مصطفي سارة /د.م.أ

 الدبوسي
9.  

 مصر 204 – 173
 والتصميم الحداثة بعد ما عمارة بين المزج

للسيدات معاصرة أزياء البتكار النحتي  
  .10 جمعه علي محمد ساره /د.م.أ

 مصر 221 – 205
 الفنية التقنيات ألهم تحليلية دراسة

 الجماهيرية الثقافة اتجاه في المستخدمة

 الرحمن عبد حسن سعيد /د.أ

 حامد صالح هاله /د.م.أ

  مصطفى عمر هبه/  الباحثة

11.  



الحادي عشر محتويات العدد  
 

 

 مصر 238 – 222
 بقاعة أثرية حجرية كتلة وصيانة عالج

شرق بالقنطرة العرض  

 خالف كمال محمد/  د.أ

 محمد جنيدي جهاد/  د.أ

 السخري رشدي أحمد/د

12.  

239 – 271  مصر 
 سنة قبل) ببلطيم المرزوقى مسجد

 معمارية آثارية دراسة( م1325/هـ725
  .13 عفيفى محمد ناصر محمد /د.م

 مصر 284 – 272
 في البارمتري التحليل مبادئ توظيف

 المعدني األثاث تصميم

 زيدان مدحت/  د.أ

 عبيد ابراهيم/  د.أ

 ناجي أيمنالباحث/ 

14.  

 مصر 310 – 285

 الكوالج بتقنية الشعبى الفني األبداع

 أقمشة تصميمات الستحداث الرقمى

 المطبوعة المفروشات

 الوكيل محمد ابراهيم نجالء/  د.أ

 السالم عبد محمد ريهام /د.م

 أبوزيد مصطفي سارة/  م.م

15.  

311 – 327 Kuwait 

Coworking Spaces 

Phenomenon in Kuwait: 

Challenges and Opportunities 

Prof. Ali S. Alnajadah 

Associ. Prof. Dr. Ahmad 

E. Alansari 

16.  

328 – 342 Saudi 

Nanomaterials and its Impact 

on the Quality of the Internal 

Environment for Sustainable 

Interior Design 

Researcher. Manal 

Masoud Ahmed Al-Maliki 
17.  

343 – 362 Egypt 

Designing Fabric with 

Innovative Fancy Yarns to 

Achieve Aesthetic Values in 

Men's Clothing Fabrics 

Prof. Osama Ezz El-Din 

Ali 

Prof. Mohamed Abd-El 

Gawad 

Dr. Ayman El Saied 

Ibrahim 

Assist. Lect. Marwa 

Mostafa Mostafa 

Mohamed  

18.  

363 – 378 Egypt 

Study of The Processes of Loss 

- Completion and 

Reconstruction of The 

Archaeological Stone Statues 

on The Rams Road - Luxor - 

Egypt, Applying on Selected 

Models 

Dr. Shaimaa Sayed 

Mohamed El-Sayed 

Researcher. Abdel Rahim 

Youssef Maky 

19.  

 


