
محكمو أبحاث المجلة

•أ.د/ إبراهيم أبو طاحون: أستاذ ورئيس قسم اآلثار اإلسالمية -كلية األداب - جامعة 
 Ibrahim_tahon@yahoo.com                        .حلوان

•أ.د/ إبراهيم بن يوسف: جامعة مونتريال - كندا.
brahim.benyoucef5@gmail.com

•أ.د/ أبو الحمد فرغلى :أستاذ بكلية اآلثار – جامعة القاهرة
Dr.aboelhamd@hotmail.com

•أ.د/ أحمد حسنى: أستاذ بقسم المالبس الجاهزة - بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان
Dr_ahkn@yahoo.com

•أ.د/ أحمد خليل: وكيل كلية الفنون التطبيقية - سابقاً- وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقى 
األساتذة - قسم الزخرفة.

•أ.د/ أحمد رجب: أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمية- وكيل كلية اآلثار – جامعة القاهرة.
A_rizk88@hotmail.com

•ٱ.د/ احمد عبدالعزيز: استاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.
ahmedabdelaziz1950@gmail.com

•أ.د/أحمد عبد الغني: أستاذ بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان.

•أ.د/ أحمد علي عوض: عميد كلية الفنون التطبيقية - قسم تصميم صناعي – جامعة 6 
اكتوبر.

•أ.د/ أحمد سلمان: أستاذ بقسم النسيج- كلية الفنون التطبيقية– جامعة حلوان -رئيس اللجنة 
العلمية الدائمة لترقى األساتذة.

ahmedsalman2508@gmail.com
•أ.د/ أمل على عبد الخالق: أستاذ بكلية الفنون التطبيقية - قسم تصميم داخلي – جامعة 

حلوان.
•أ.د/ إسماعيل عواد : أستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلى واآلثاث – كلية الفنون التطبيقية 

– جامعة حلوان.
•أ.د/ أشرف هاشم : عميد المعهد العالى لهندسة النسيج.

drashrafhashem@yahoo.com
•أ.د/ السيد علي السيد: استاذ ورئيس  قسم النسيج االسبق بكلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان.

• أ.د/ أوديت عوض: أستاذ بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 
حلوان.

• ٱ.د/ ايناس بهي الدين: استاذ ورئيس قسم االرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات
Enas bahy@hotmail                            .النوعية 

•أ.د/ بدوي اسماعيل: عميد كلية االثار باالقصر جامعة جنوب الوادي.
Badawi_16@yahoo

•أ.د/ بهيرة جبالي:  استاذ  بقسم المالبس الجاهزة والموضة بكلية الفنون التطبيقية –
bahiragabr@yahoo.com                  .جامعة حلوان



•أ.د/ تامر عبد اللطيف : عميد كلية الفنون التطبيقية - قسم اعالن –جامعة بنى سويف.
proftamer@gmail.com

•أ.د/ تامر فاروق خليفة: وكيل الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية - قسم نسيج – جامعة حلوان 
tamerkhalifa@hotmail.com & Tamer.farouk@buc.edu.eg   .ًسابقا

•أ.د/ تحسين حميد : أستاذ بجامعة ديالى - العراق.
•أ.د/ تفيده عبدالجواد: استاذ اآلثار والعمارة اإلسالمية كلية اآلداب جامعة طنطا

Elsherifomar11@yahoo.com
•أ.د/ تهاني العادلي: استاذ بقسم الخزف كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان

tahanya1@gmail.com
•أ.د/ جعفر عبد السالم: األمين العام لرابطة الجامعات اإلسالمية.

•أ.د/ جورج نوبار: عميد كلية الفنون التطبيقية - قسم الطباعة والنشر والتغليف – جامعة 
george@nubar.net                                 حلوان

•ٱ.د/ حاتم ادريس: عميد كلية الفنون التطبيقية .جامعة دمياط.
hatidr@yahoo.com

•أ.د/ حسام اسماعيل: استاذ االثار االسالمية بجامعة عين شمس.
hossam1955@hotmail. Com

•أ.د/ حسام النحاس: أستاذ ورئيس قسم الزخرفة سابقاً – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط
hussamelnahass@gmail.com

•أ.د/ حسان عامر: أستاذ بكلية األداب - جامعة القاهرة.
hass_amer@yahoo.com

•أ.د/ حسن سليمان: أستاذ بقسم النسيج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

•أ.د/ حسن نور: وكيل كلية اآلثار – جامعة سوهاج.
hassannour1969@hotmail.com

كليه  األسبق  القسم  ورئيس  الفني  والتذوق  النقد  استاذ  بركات:  احمد  محمد  حكمت  •أ.د/ 
التربيه الفنيه جامعه حلوان.

Hekmatbarakat1953@gmail.com 
• أ.د/ حمدي ابو المعاطي: أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان.

Hamdigraph_2011@hotmail.com
•أ.د/ خالد الغريب: رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة.

khaled6820@outlook.com
•أ.د/ خالد عويس: عميد المعهد العالي بالفنون التطبيقية - تصوير سنيمائي – التجمع 

Khaledewis@yahoo.com                        .الخامس
•أ.د/ خالد طلعت: أستاذ بقسم طباعة ونشر وتغليف - كلية فنون تطبيقية- جامعة حلوان.

lalakhaled@yahoo.com
•أ.د/ داليا فكرى: أستاذ بقسم طباعة المنسوجات - بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان

drdaliafekry@hotmail.com
•أ.د/ رأفت الشيخ: عميد معهد الدراسات اآلسيوية – سابقاً – جامعة الزقازيق.



•أ.د/ رأفت النبراوى: عميد كلية اآلثار اإلسالمي األسبق – جامعة القاهرة.

•أ.د/ رأفت حسن مرسى : أستاذ بقسم طباعة المنسوجات - بكلية الفنون التطبيقية – 
dr.raafatazzam@hotmail.com               .جامعة حلوان

•أ.د/ رأفت منصور: استاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.
Mansour_rafat@yahoo.com

•أ.د/ رجب هالل : أستاذ ورئيس قسم التصميم الصناعى- كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.
aboraby_2007@hotmail.com

•أ.د/ رحاب الهيبيري : وكيل الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية - قسم تصميم 
صناعي - جامعة 6 أكتوبر.

rehab_elhebary@hotmail.com
•أ.د/ رضا عبد السالم: أستاذ بكلية الفنون الجميلة - قسم تصوير جداري – جامعة حلوان

• أ.د/ رقية الشناوي: أستاذ بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان.
prof.rokaia@gmail.com

• أ.د/  رمضان عبدالرحمن رمضان: أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف  بكلية الفنون 
التطبيقية - جامعة حلوان.

Dr.isamramadan2005@gmail.com
•أ.د/ زينب سالم: أستاذ الخزف ووكيل كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان – سابقاً.

•أ.د/ زينات عبد الجواد: استاذ بقسم الخزف كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان.
Zenat74@ hotmail.com

•أ.د/سامي عبد الفتاح: استاذ  بقسم التصميم الصناعي   بكلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان.
Samy. Saleh60@gmail.com

•أ.د/ سعيد حسن: رئيس قسم التصميم الداخلي - بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 6 أكتوبر.

• أ.د/ سلمي يوسف: وكيل المعهد العالي للفنون التطبيقية قسم هندسة ميكانيكة بالتجمع 
salma.kamel@gmail.com                       .الخامس

•أ.د/ سلوى أبو العال: أستاذ ورئيس قسم الزخرفة - كلية الفنون التطبيقية – جامعة 
prof.dr.slwbs1961@gmail.com             .ًحلوان-سابقا

•أ.د/ سلوى الغريب :  األمين العام للمجلس األعلى للجامعات المصرية – سابقاً.

•أ.د/  سلوى رشدي : وكيل كلية التربية النوعية - قسم خزف – جامعة عين شمس.
d.sroshdy@yahoo.com

•أ.د/سلوي عبدالنبي: أستاذ بقسم المعادن بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

•أ.د/ سوزان جعفر: أستاذ بقسم النسيج - كلية فنون تطبيقية - جامعة حلوان.
dr-sgaafar@hotmail.com

•أ.د/ سميحة الباشا: أستاذ ورئيس قسم المالبس الجاهزة - كلية الفنون التطبيقية – جامعة 
حلوان-سابقاً

•أ.د/ سهير عثمان: أستاذ متفرغ بقسم طباعة المنسوجات - كلية الفنون التطبيقية - جامعة 
Sohair_52@hotmail.com                          .حلوان



•أ.د سيد عبده: رئيس قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
Dr.sayed1965@yahoo.com

•أ.د/ شادية الدسوقي: رئيس قسم اآلثاراإلسالمية – جامعة القاهرة.
Shdsoky@cu.edu.eg

•أ.د/ شريف حسن : رئيس قسم طباعة المنسوجات - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
Drsherifhassan @yahoo.com

•أ.د/ صفوت عبد الحليم علي: استاذ ورئيس قسم  التصوير السينمائي بكلية الفنون التطبيقية_ 
safwat3haliem@hotemail.com                .جامعة حلوان

•أ.د/ صالح الدين عبد الرحمن: استاذ ورئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم 
االسبق  بكلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان.

•أ.د/طارق حسن احمد: استاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث كلية الفنون التطبيقية

.MSA أ.د/ طارق صالح: عميد كلية الفنون التطبيقية - قسم نسيج – جامعة•
prof.tarek.saleh@gmail.com

• أ.د طارق ابوالمعاطي: نائب رئيس جامعة دمياط - قسم طباعة.

•أ.د/عاطف نجيب المطيعي: استاذ بقسم التصوير السينمائي  بكلية الفنون التطبيقية.

•أ.د/عائشة حسن: استاذ بقسم طباعة  المنسوجات كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان.
dr.aisha.nasr@gmail.com

•أ.د/ عبلة كمال : أستاذ بقسم النسيج ووكيل كلية الفنون التطبيقية - سابقاً.
dr.ablakamal.ak@gmail.com

•أ.د/ عبد الرحمن محمد بكر: استاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث كلية الفنون التطبيقية 
جامعة حلوان.

•أ.د/ عبد الرحيم خلف :أستاذ بكلية اآلداب – جامعة حلوان.
ghafki71@yahoo.com 

•أ.د/عبد الرحيم رمضان عبد الغني: استاذ ورئيس قسم المالبس الجاهزة والموضة كلية 
abdelrahim_ramadan@hotmail.com .الفنون التطبيقية  جامعة حلوان

•أ.د / عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلى: أستاذ وعميد كلية الفنون التطبيقية - قسم نحت 
selkaranfily@yahoo.com                  .جامعة بنها –

•أ.د/ عبد هللا كامل: عميد المعهد العالى لحضارات الشرق األدنى القديم – جامعة الزقازيق.
dr_abdullahkamel1@yahoo.com

•أ.د/ عبدالعزيز صالح سالم: استاذ بقسم االثار االسالمية  كلية االثار جامعة القاهرة.
azizsalem2002@hotmail.fr

•أ.د/ عبد الغنى زهرة : رئيس قسم التاريخ والحضارة – جامعة األزهر.
 AAMSM@hotmail.com

•أ .د/ عبد الناصر عبدالرحمن:عميد كلية السياحة واآلثار جامعة الملك سعود 
  naserzh@gmail.com            .بالرياض- السعودية

•عبدالناصر ياسين: عميد كلية االثار جامعة سوهاج.
Yasyen1@yahoo. Com 



•أ.د/ عبير حسن عبده: أستاذ بقسم اإلعالن - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
profabeer@yahoo.com

•أ.د/عبد المنعم معوض:  استاذ  بقسم الزخرفة  بكلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان.
prof_moawad47@yahoo.com

أ.د/ عبدالظاهرعبدالستار: أستاذ ترميم اآلثار وكيل كلية اآلثار جامعة القاهرة سابقاوعميد 
كلية اآلثار واإلرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا السابق

Zaher502000@yahoo.com
أ.د/ عبد المنصف سالم نجم: أستاذ بقسم اآلثار- بكلية اآلداب - جامعة حلوان 

Doctor_nagam@yahoo.com
•أ.د/ عز الدين عبد العزيز: أستاذ متفرغ ورئيس قسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - 

جامعة حلوان سابقاً.

•أ.د/ على قطب: أستاذ بكلية الفنون التطبيقية - قسم طباعة منسوجات - جامعة حلوان.

•أ.د/ عالء الدين شاهين: أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى  عميد كلية اآلثار 
األسبق، جامعة القاهرة.

Alaashaheen52@gmail.com
• أ.د/ عالء جابر األنصاري: أستاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث بالجامعة االلمانية 

 alaa301@hotmail.com                           .القاهرة
•أ.د/ عدنان خوجة: أستاذ الهندسة المعمارية - بجامعة بيروت  - لبنان.

adnankhouja@ hotmail.com
•أ.د/ عال هاشم: أستاذ بقسم التصميم الداخلى واآلثاث - كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

o.a.hashem@hotmail.com
•أ.د/ علي الطايش: أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمية -  كلية اآلثار – جامعة القاهرة.

ali.tayesh.aa@gmail.com
•أ.د/علي السنوسي: استاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث  ووكيل كلية الفنون التطبيقية 

االسبق جامعة حلوان.

•أ.د/ علي سعيد سيف: أستاذ بكلية اآلداب - اثار اسالمية  – جامعة صنعاء – اليمن.
aalobidi4@gmail.com

•ا.د/ عمرو حسونة : أستاذ بقسم المالبس الجاهزة - بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.
hassouna_amr@yahoo.com

•ا.د/ غادة الصياد: وكيل الدراسات العليا - بكلية الفنون التطبيقية - قسم نسيج – جامعة  
drghada3rm@yahoo.com                         .دمياط

•أ.د/ غيالن حمود: أستاذ بكلية اآلداب  – جامعة صنعاء – اليمن.
ghilan1999@gmail.com

•أ.د/ فاروق الجوهري: أستاذ بكلية الهندسة – ونائب جامعة عين شمس – سابقا.

•أد / فاطمة بسيونى الشناوى: استاذ متفرغ بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان.
Fatmaelshinawy858@hotmail.com



•أ.د/ فتحي عبد الوهاب : رئيس قسم الخزف - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
Dr.fathy.a.wahab@gmail.com

•أ.د/ فريال عبد المنعم: أستاذ بكلية الفنون التطبيقية - قسم زخرفة – جامعة حلوان.

•أ.د/ قدرى محمد أحمد: أستاذ بقسم الخزف - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

•أ.د/ كمال الشريف: أستاذ بقسم التصوير السينمائي بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 
حلوان.

•أ.د/كمال عناني:عميد كلية اآلثار واللغات جامعة مطروح.
K.anany607@gmail.com

•أ.د/ لمياء قاسم: أستاذ بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.
dr.lamiaqassem@yahoo.com

•أ.د/ مايسة فكري احمد: أستاذ ورئيس  بقسم طباعة  المنسوجات االسبق  كلية الفنون 
dr_maysa@hotmail.com    .التطبيقية  جامعة حلوان

• أ.د/ مجدي عبدالعزيز: أستاذ بقسم االعالن  بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
prof.dr.el-beialy@live.com

•أ.د / مجدى علوان: رئيس قسم اآلثار كلية اآلداب – جامعة حلوان.
 

•أ.د/ محمد البشارى: عميد معهد ابن سينا للدراسات اإلنسانية – مدينة ليل – فرنسا.
Bechari@aol.com

• أ.د/ مجدي حسين النحيف: أستاذ بجامعة الطائف - السعودية - قسم تكنولوجيا الطباعة.
elnahief@hotmail.com

•أ.د/محمد البدري: استاذ بقسم المالبس الجاهزة والموضة كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان.
mbadry771997@hotmail.com

Bechari@aol.com .ٱ.د/ محمد البشاري: عميد معهد ابن سينا ليل فرنس•
•أ.د/ محمد إسحق: عميد كلية التربية الفنية - قسم نحت - جامعة حلوان.

Mohamedeshak_2008@hotmail.com 
•أ.د/ محمد توفيق  عبدالجواد:  رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة  جامعة حلوان.

•أ.د/ محمد حسن الخشاب: أستاذ بكلية الفنون التطبيقية - قسم زجاج – جامعة حلوان.
mkhash@yahoo.com

•أ.د/ محمد زينهم : رئيس قسم الزجاج السابق - وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقى األساتذة.
zana3r@hotmail.com

•ٱ.د/ محمد سيد كامل: رئيس قسم التاريخ اإلسالمي كلية دار العلوم جامعة المنيا.
dr.mohamed1979@yahoo.com

•أ.د/ محمد عبد هللا رضوان: أستاذ بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.
Radwan2850@yahoo.com

•أ.د/ محمد عبد الستار عثمان: أستاذ بكلية اآلثار ونائب رئيس جامعة سوهاج سابقاً 
ومقرر لجنة الترقي لألساتذة واألساتذة المساعدين - لجنة اآلثار اإلسالمية.

P_m_sattar@yahoo.com



•أ.د / محمد عبد الحفيظ : وكيل كلية الدراسات العليا - جامعة األزهر.
pdhafez@gmail.com

•أ.د/محمد عبد الخالق حسين: استاذ بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقة  جامعة حلوان.

•أ.د/محمد عزت سعد: استاذ ورئيس  قسم التصميم الصناعي   االسبق بكلية الفنون 
dr.ezzatsaad@gmail.com    .التطبيقية –جامعة حلوان

•أ.د/ محمد عطية: أستاذ ورئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف- بكلية الفنون التطبيقية – 
جامعة حلوان.

•أ.د/محمد لملوكي: أستاذ بجامعة ابن زهر بأغادير - اداب - المغرب.
mlmoulouki3@gmail.com

•أ.د/ محمد صبري: أستاذ بقسم النسيج وعميد كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان  - سابقاً.
drmsisabry@hotmail.com

•أ.د/ محمد عبدالهادي : أستاذ  بقسم ترميم اآلثار ، ووكيل كلية اآلثار – جامعه القاهرة  - سابقا.
elhady_esna@yahoo.com

•أ.د/ محمد شحاتة: استاذ ورئيس  قسم االعالن  االسبق بكلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان.
Saa00@fayoum.edu.eg

•أ.د/ محمد على شاهين : أستاذ متفرغ ورئيس قسم النحت سابقاً - كلية الفنون التطبيقية - 
D_shaheen54@hotmail.com             .جامعة حلوان

•أ.د/ محمد معروف: استاذ ترميم المنسوجات ورئيس قسم الترميم بكلية االثار جامعة 
Mohamed_marouf30@yahoo.com                .سوهاج

•أ.د/ محمد مكاوي:عميد كلية الفنون الجميلة االسبق جامعة حلوان واستاذ بقسم الديكور.
Mekawy_meks@hotmail.com

القاهرة   االثار جامعة  االثار االسالمية والقبطية  كلية  ابراهيم: رئيس قسم  •أ.د/ محمود 
 Dr__mahmoud1950@yahoo.com                 .السابق

•أ.د/ مرفت عبد الفتاح: استاذ ورئيس قسم النسيج -كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان 
– سابقاً.

•أ.د/ مرفت عيسى: أستاذ بكلية األداب –جامعة حلوان.
prof.mervat @ yahoo. com

•أ.د/ مشلح المريخى: أستاذ األثار اإلسالمية بقسم اآلثار – كلية السياحة واآلثار– جامعة 
 morakhi@yahoo.com         .الملك سعود بالرياض

•أ.د/ مصطفي بركات: استاذ بكلية االداب جامعة بني سويف.
Moustafabarakat@gmail.com

•أ.د/ مصطفى عبدالخالق: أستاذ بقسم التصميم الصناعي – كلية الفنون التطبيقية- 6 أكتوبر.
dr_mostafa_2000@hotmail.com

•أ.د/مصطفى الجمل: استاذ بقسم النسيج  كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

•أ.د/ مصطفى عبدالرحيم: أستاذ بقسم الزجاج – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان– سابقاً.

•أ.د/ منصور المنسي:عميد كلية التربيه النوعية - جامعة أسيوط سابقا.
elmansyu2016mansour@gmail.com



•أ.د/ منى أبو طبل: أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف - كلية الفنون التطبيقية – 
جامعة حلوان.

•أ.د/ مني العجوز: أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 
حلوان.

•أ.د/ مها الحلبي: استاذ بقسم التصميم الداخلي واالثاث كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

•أ.د/ ميسون قطب : قائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية - قسم اعالن – جامعة حلوان.
drmaysoon_sh@yahoo.com

•أ.د/ ناجح عمر على : وكيل كلية اآلثار - قسم اثار اسالمي – جامعة الفيوم.
noa00@fayoum.edu.eg

•أ.د/ نبيل السمالوطى : أستاذ وعميد كلية الدراسات اإلنسانية - قسم اجتماع - سابقاً.
drnabilelsamalouty@yahoo.com

•ٱ.د نبيل عبدالتواب: استاذ ترميم االثار بكلية االثار جامعة جنوب الوادي قنا.
nabil.abdeltawab@arch.svu.edu.eg

•أ.د/ نبيل عبد العظيم: رئيس قسم التصميم الداخلى واآلثاث - بكلية الفنون التطبيقية – 
جامعة حلوان - سابقاً.

•أ.د/ نجوي العدوى:  أستاذ ورئيس قسم اإلعالن بكلية الفنون التطبيقية – جامعةحلوان - سابقا.
nagwaeladawy@gmail.com

•أ.د/ نزار الطرشان: أستاذ بالجامعة األردنية - فنون.
Nizartu0@hotmail.com

•أ.د/ نعمة مرسي: عميد كلية دار علوم – جامعة المنيا - سابقاً.
dr.neama2010@yahoo.com

•نشوى مصطفى: أستاذ  بقسم المالبس الجاهزة والموضة بكلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان.
 Moustafanashwa@yahoo.com

• أ.د/ نصر مصطفي: أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف  بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 
حلوان.

•أ.د/ هدى درويش: أستاذ وعميد مركز الدراسات اآلسيوية سابقا ً  - قسم مقارنة اديان – 
hoda.darwish@yahoo.com         .جامعة الزقازيق

•أ.د/ هدي رجب: أستاذ بقسم طباعة المنسوجات  بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
Drhooda2013@ hotmail.com

• أ.د/ هدي عبدالرحمن: أستاذ بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية - جامعة 
حلوان.

•ٱ.د/ هشام المعداوي: عميد كلية الفنون الجميلة االقصر.
maadawy@hotmail.com

•أ.د/ هشام سامح: أستاذ بقسم الهندسة المعمارية – كلية الهندسة- جامعة القاهرة.



•أ.د/ هناء أحمد القزاز : أستاذ ورئيس قسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
Hanaaahmed40@hotmail.com 

•أ.د/ وائل رأفت محمود : أستاذ بقسم التصميم الداخلى واآلثاث - بكلية الفنون التطبيقية – 
wael_rafat2@yahoo.com              .جامعة حلوان

•أ.د/ وليد شوقى : أستاذ بكلية اآلداب - قسم اسالمي – جامعة كفر الشيخ.
Waleedelbehiry@yahoo.com

Prof Brnard Okeen : .................................. أستاذ الفن االسالمي- الواليات المتحدة األمريكية

Prof. Naceur ayed: ....................................................................... جامعة فرنسا

Prof. BasileChristaras:.................................................................. جامعة اليونان

Prof.Brahim Benyoucef: .........................................جامعة الجزائر وجامعة مونتريال سابقا

Prof . Shweta Kinra : ...................................................................جامعة البحرين

Prof.Suchitra Sueebrasan: ..............................................................جامعة تايالند

Prof. Janes Kromar: .....................................معهد صيانة التراث الثقافى - جمهورية سلوفينيا

Prof. Peter Vandenabeele : .......................................................جامعة جنت بلجيكا

Prof .Emil constantinescu:............................أستاذ الجيولوجيا – رئيس جمهورية رومانيا السابقة

                      Prof. Emine N. Caner :....................... جامعة الشرق األوسط التكنولوجية- قسم العمارة – تركيا

Prof. W. E. Johnson: .........................................معهد الجيولوجيا – جامعة أخن – ألمانيا

Prof. Bernd Fitzner  : ...............معمل علوم المواد والنانو تكنولوجى متحف جامعة هارفارد – أمريكا
Institute of Geology, Aachen University, Aachen, Germany

fitzner@geol.rwth-aachen.de
Prof. Renata Picone....................................     أستاذ العمارة االثرية إيطاليا
Department of Architecture, University of Naples, Italy

Prof. Tanya Park  ....................................    أستاذ إدارة التراث الثقافي اليابان   
Department of world cultural heritage studies, University of Tsukuba, Tsuku-
ba, Japan

tanya_park@hotmail.com



Prof. Barrera, P.N.  ....................................... أستاذ الصيانة االثرية أمريكا
Harvard University, Regional Studies Asia, USA

Prof. Anne Marie ..............................  استاذ التصميم بالجامعة االلمانية بالقاهرة
amje.willis@gmail.com

Prof. Manferdini, Anna                            
 Department of Architecture, University of Bologna, Bologna, Italy

Prof. Dreyfuss, Tabitha                               
Faculty of the built Environment, Department of the Built heritage, University 
of Malta

Thabitha.dreyfuss@gov.mt
Prof. Papayianni, Joanna                            
Department of Civil Engineering, Aristotale University of Thessaloniki, Thes-
saloniki, Greece

Prof. Kourkoulis, Stavros                            
National Technical University of Athens, Greece, Department of Applied Sci-
ence

                           


