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 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 اليمن 40 – 1
 بصنعاء الكبير الجامع في الخشبي السقف

 " والصيانة الترميم أساليب في دراسة"
  .1 محمد اسماعيل أمجد /الباحث

 مصر 61 – 41
 فى وتشكيلية جمالية قيمة األفريقى الفن

 المطبوعة النسجية المعلقات تصميم
  .2 محمد حامد صالح إيمان /د.م

 مصر 90 – 62
 للتراث الجمالية القيم من االستفادة

 نحتية جداريات ابتكار في المصري

 للمطارات المعماري التجميل في تستخدم

  .3 أحمد توفيق حاتمأ.م.د/ 

 مصر 113 – 91

 الصمام من المنبعث الضوء توظيف

 المنحوتات جماليات إظهار في الثنائي

 الشفافة

 رمله حبيب حنا /د.أ

 الحديدي كامل محمد /د.م.أ

 الشحات السعيد محمد مصطفى /م.م

 بغدادي

4.  

 مصر 132 – 114
 بين المطبوعة النسجية المعلقات تصميم

 التصميمى البناء وأنطولوجيا المادة
  .5 ربك بسيونى إبراهيم كمال داليا /د.م

 مصر 149 – 133
 العمارة في الوظيفي االتجاه جماليات

 الحديث األثاث تصميم على وتأثيره
  .6 محمود الحليم عبد سعاد /د.م

 مصر 170 – 150
 منظومة في للحاسب الحديثة التقنية أهمية

 الجامعي التعليم
  .7 جمعة محمود سمر /د.م

 مصر 212 – 171

  الحضري المشهد وتصميم الخزف

 المدن في الحضري لألثاث تحليلية دراسة

 الساحلية

  .8 عيسى الجواد عبد سناء/  د.م.أ

 مصر 235 – 213
 في الميكروفيبر خيوط إستخدام تأثير

 ألقمشة واألداء الراحه خواص تحسين

 الصيفيه المالبس

  .9 أحمد محمد أحمد شيماء /د.م

 مصر 264 – 236
 البالستيكية للدائن تجريبية تشكيلية رؤي

 مبتكرة مالبس تنفيذ في منها لالستفادة
 للنساء

 ناصف عامر محمد شيماء/  د.م.أ
                                         السخاوي المنعم عبد شيماء/  د.م.أ

10.  

 مصر 285 – 265
 إيصال في ودورها التوضيحية الرسوم

 الطب كلية لطلبة المعلوماتية المضامين

 الجمال عبد هللا طارق /د.ا

 رضوان مفتي سعيد نهى /د.م
11.  

 العمارنة عصر في السينوغرافيا فلسفة مصر 297 – 286

 شديد عبد الغفار/  د.أ

 توفيق محمد/  د.أ

  محمود باهلل المعتز عمر/الباحث

12.  
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 الکويت 314 – 298

 ينشط التراثيه المباني احياء اعادة

 دراسة الكويت دولة في الثقافيه السياحة

 الصباح مبارك الشيخ كشك حالة

  .13 الرميح سعد عبيرد/ 

 مصر 352 – 315

 لواجهات والزخرفية المعمارية العناصر

 بمدينة والجواسق القصور ومداخل

 المجيد عبد السلطان عهدى فى إستانبول

 عام فى األول العزيز وعبد األول

 (م1876 -1839 /هـ1293 -1255)

  .14 محمود الحميد عبد حامد هبة /د.م

 مصر 379 – 353
 خالل من الطبيعة في البنائية النظم تحقيق

 تجربي كمدخل( آرت الدودل) الخربش فن
 الزخرفية التصميمات لتدريس

  .15 عبيد حسين محمد سعد هند /د.م.أ

 السعودية 395 – 380
 باالعتماد تفاعلية خزفية جداريات ابتكار

 الواقعي االتجاه على

 بوكر هللا عبد وديعةأ.د/ 

 فالته يونس عثمان فاطمةالباحثة/ 
16.  

396 – 414 Egypt 

Minimalism as concept in 

interior architecture design 

Case study North coast villa 

Dr. Heba-Tallah Hamdy 

Mahmoud 
17.  

415 – 440 Egypt 

Possessive Adjectives in the 

Late Egyptian Grammar and 

its Popularity in the 

"D'Orbiney" Papyrus 

EA.10183 

Dr. Mahmoud Hamed 

Elhosary 
18.  

441 – 454 Egypt 

Education Challenges and 

Sustainable Development in 

the Era of COVID 19: Case 

Study on MENA Region 

Dr. May Ibrahim Hassan 19.  

455 – 476 Egypt 

Tourism Sector and 

Sustainable Development in 

Arab World During Covid-19 

Dr. Noha Samir Shawal 20.  

 


