
عشر الثالث محتويات العدد  
 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 مصر 30 – 1
 فى وفاعليتها الرقمى البث تكنولوجيا

 والعالمية المحلية التليفزيونية الصورة
  .1 محمود العظيم عبد أحمد /د.م.أ

 مصر 52 – 31
 بالنخيل المرتبطة الحرفية الصناعات دور

 المعاصر األثاث تصميم في

 الخالق عبد امل /د.أ

 جمال فکري دينا /د.م.أ

 حسين على نهى /الباحثة

2.  

 مصر 79 – 53

 من بالفن العالج على قائم مقترح برنامج

 لتنمية الفنية االشغال في تطبيقات خالل

 أطفال لدى واالجتماعية اليدوية المهارات

 داون متالزمة

  .3 محمود اليزيد أبو محمد بسمه /د.م.أ

 مصر 95 – 80
 اإلعالن تحويل فى المعزز الواقع فاعلية

 لمتحرك الثابت
  .4 العظيم عبد سمير حنان /د.م.أ

 مصر 102 – 96
 إلثراء كمصدر الثلج بلورات مورفولوجيا

 المعاصرة الخزفية المعلقات تصميم

  المنعم عبد على داليا /د.م.أ

 نجم الشحات حمدى والء /د.م
5.  

 مصر 121 – 103
 التصوير في الدائري السطح جماليات

 المعاصر المصري الجداري
  .6 درغام سليمان يسري دينا /د. م

 مصر 134 – 122
 الطبية للمنسوجات وصفية دراسة

 وتعزيز الطبية لألطقم اآلمن وإستغاللها

 العالجية قدرتها

  .7 سعيد سيد زكريا رحاب /الباحثة

 مصر 155 – 135

 المطبوعة التنكرية المالبس دور

 المصري الفن عناصر من المستوحاة

 للنشأ المصرية الهوية تأكيد في القديم

  .8 حسين ابراهيم رجب رشا /د.م

 مصر 176 – 156
 االسالميه العماره فى المنکسر الخط

 وجمالى بنائى کعنصر والتفکيکيه

 واألثاث الداخلى للتصميم

 مصطفى ابراهيم سناجق /د.م

 المنعم عبد مصطفى سناجق /الباحثة
9.  

 مصر 191 – 177

 الثاث القياسية المعايير و المحددات

 صعوبات ذوى لالطفال الدراسية الفصول

 ( المبكرة الطفولة مرحلة فى)  التعلم

 إبراهيم عدلى عادل /د.أ

 فايد ابراهيم السالم عبد هبة /الباحثة
10.  

 مصر 201 – 192

 الخيوط من المصانع بواقي استخدام

 أقمشة تصميم في المصبوغة القطنية

 االقمشة خواص على وتأثيرها القمصان

 محاكاة في التصميم برامج على باالعتماد

 النهائي المنتج

 احمد محمد علي عاصم /د.م

 علي سيد حسين وسام /الباحثة
11.  

 مصر 213 – 202
 بين القديم العالم في المسرح فن نشأة

 واإلغريق المصريين

 شديد الغفار عبد /د. أ

 توفيق محمد /د. أ

  محمود باهلل المعتز عمر /الباحث

12.  
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 مصر 229 – 214
 المباني بناء لتطور مقارنة تحليلية دراسة

 العصر تكنولوجيا الختالف تبعا البرجية
  .13 القادر عبد محمدي سيد لميس /د.م

 مصر 249 – 230

 بواسطة الثابتة بالصور الحرکة إحداث

 الستخدامها الجرافيکية المعالجات برامج

 اإللكترونية التعليمية بالعروض

  .14 الحميد عبد فوزى محمد /د.م

 مصر 259 – 250

 لتحفيز كأداه الملموس العملى التطبيق

 المهارات وتنمية اإلبتكاريه القدرات

 التطبيقية الفنون كليات لطالب اإلبداعيه

 اإلعدادى الفرقة طالب على حاله دراسة)

 سويف بنى جامعة التطبيقية الفنون بكلية

 (1 التصميم أسس بمادة

 محمود الدين محى محمد /د.م.أ

 عبده على سماح /د.م

 محمود أسامه أمنيه /م

15.  

 مصر 286 – 260
 بين الكائنة الحسية والعالقة الحوار
 مفهوم من يسكنه الذي والمكان اإلنسان

 شوي الفنج

 عبد الشحات محمد محمود /د.م
 المتولي

16.  

 مصر 314 – 287
 القياس ضبط ألساليب تحليلية دراسة

((Fitting    ماركات بمواقع بصريا 
 .إلكترونيا   األزياء

 كمال حسين مصطفى /د.أ
 حسونة الدين جمال عمرو /د.أ
 أحمد الدين عالء شيماء /م. م

17.  

 مصر 344 – 315
 المركبة المطبوعة المنسوجات تطبيقات

 لمكونات معاصرة تصميمات استحداث في

 الداخلي التصميم

 زهرة نبيل نهال /د.م

 مندور مصطفى عوض بسنت /د.م

 جعفر توكل رشاد رانيا /د.م

18.  

 مصر 358 – 345
 لفن اللوني التضاد ضوء في الُحلي تصميم

 الموكمي
  .19  سليم محمد مسعد هللا هبة /د.م.أ

 مصر 375 – 359

 التراث لتوظيف مقترحة استراتيجية

 المعدني األثاث تصميم في النوبي الشعبي

 (تطبيقية دراسة)

  .20 عبدالسالم الفتاح عبد وليد /د.م

 


