
الث عشرثال محتوٌات العدد  

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسٌة رقم صفحة

1 – 12  مصر 

 النسجً التراث علً للحفاظ مٌدانً بحث
االنقراض من  

الٌدوي الشال صناعة بتطوٌر وذلك  
 جمهورٌة – قنا محافظة نقاده قرٌة فً

العربٌة مصر  

مطر أمٌن أحمد/ د.م.أ  1 

13 – 28  مصر 
 إلبراز الٌدوٌة الطباعٌة التقنٌات استخدام
 اإلسالمى الفن لعناصر الجمالٌة القٌم

التأثٌث أقمشة على وتطبٌقها  
محمد حامد صالح إٌمان/ د.م  2 

29 – 60  مصر 
 سـمات على الصـــــوفى التــــأثٌر فلسفة

 الدٌن جالل فلسفة اختٌار) التصــــمٌم
(نموذجا   الرومى  

عبدالعال أنٌس محمد إٌمان/ د.م.أ  
 مصطـفى إبــراهــٌم ســناجـق /د.م

 محـمـد

3 

61 – 85  مصر 
 األقمشة لتصمٌم كمصدر الطفل فنون

للمفروشات المطبوعة  
الجمل محمد جٌهان/ د.أ  
العشري محمود ماهر مى /م  

4 

86 – 110  مصر 
 مكمالت لتصمٌم والتقنى الفنى األثر
الداخلٌة للعمارة" التجمٌع ذاتٌة" زجاجٌة  

 حسنى نظمى الدٌن حسام/ د.أ
 بندارى محمد سعٌد ٌاسر/ د.م.أ

 محمد الدسوقى ٌاسمٌن/ مصمم

5 

111 – 130  
 المملكة
 العربٌة
 السعودٌة

 المؤثرة الشخصٌات عن مسحٌة دراسة
 الرسوم ومسلسالت وأفالم مجالت فى

العربى بالعالم المتحركة  
التواب عبد الرازق عبد خالد/ د.م.أ  6 

131 – 144  مصر 

 من باإلستفادة خزفٌة حلً وإنتاج تصمٌم
 عن الناتج والشكلً اللونً التأثٌر

 وتركٌبها والبذور الثمار استخدام
 الكٌمٌائً

ذكً توفٌق زهٌرة/ د.أ  
عمران رٌهام/ د. مصمم  

7 

145 – 181  
 المملكة
 العربٌة
 السعودٌة

  الستلهام كمصدر التفكٌكٌة المدرسة
البدٌنة الطفلة لمالبس تصمٌمٌة معالجات  

علً زغلول علً سحر/ د.م.أ  
ٌّم سعد رٌم/ م الدغ  

8 

182 – 204  مصر 
 باستخدام اإلعالنٌة الرسالة تصمٌم
 الهوٌة علً وتأثٌرها آراب الفرانكو

 العربٌة
دنـــٌا أبو السعٌد هانً سمر/ د.م.أ  9 

205 – 229  مصر 
 فً المنسوجات طباعة تصمٌم دور

المسرحٌة األزٌاء  
" عاٌدة أوبرا عرض على تطبٌقا " 

عثمان محمود سهٌر/ د.أ  
النجدي عمر إسالم/ د.أ  

محمد عبدالمطلب وجدي منار/ م  

10 

230 – 243  مصر 
 أهم كأحد القائد المعلم إعداد سٌكولوجٌة
مصر فً التنمٌة عجلة دفع محاور  

 أبو علً حسنً حسٌن شرٌف/ د.م
          السعادات

محمد العزٌز عبد مجدي أمنٌة/ د.م  

11 



الث عشرثال محتوٌات العدد  

244 – 266  مصر 
 نظم و أدوات تطبٌق آللٌات جدٌدة رؤٌة

 وبعض النسٌجٌة المنتجات جودة
الصناعٌة المؤسسات  

عثمان سٌد شرٌن/ م.د  12 

267 – 287  مصر 
 التصمٌم فً التٌبوغرافً فن تطوٌع
 فً البصرٌـة الهوٌة لتأصٌل اإلعالنً

السٌاحً اإلعالن  
صدٌق صادق صالح شٌماء/ د  13 

288 – 306  مصر 
 البشرٌة الطاقة علم من االستفادة

 تخدم لونٌة منظومة وضع فً" الهاله"
للمنتجات الجمالً الجانب  

حنفً الفتاح عبد إبراهٌم صفاء/ د.أ  14 

307 – 324  مصر 
 فً المصنف زي جمالٌات توظٌف

المانٌكان على التصمٌم  
إبراهٌم الحمٌد عبد إبراهٌم عبٌر/ د  15 

325 – 345  العراق 
 المعاصرة العربٌة المعمارٌة التوجهات

حالة كدراسة العراق: والتراث  

حسن سعد عوض/ د.أ  
الخزٌن علً خالد/ د.أ  
عبدهللا مؤٌد جنان /م  

16 

346 – 355  مصر 
 تفاعلً إلكترونً تعلٌمً نموذج تصمٌم
الثانوى األول الصف جغرافٌا لمنهج  

ٌوسف عطا غادة/ د.م.أ  
ابراهٌم السٌد رانٌا/ الباحثة  

17 

 مصر 372 – 356
 الفنى التعلٌم لطالب المطلوبة المهارات

 سوق لمواكبة والتغلٌف الطباعة قسم
المصرى العمل  

الفرحاتً محمد عطٌة محمد/ د.أ  
مصطفى محمد مصطفى نصر/ د.أ  

محمد إبراهٌم خلٌل إٌمان/ م  

18 

373 – 386  عمان سلطنة 
 دراست في ودورها انبريجياث هندست

انًكتبي انفراغ  
انكزعي فيصم يحًد/ د.و.أ  19 

387 – 405  مصر 
 المصنعة لألثاثات الحدٌثة التجمٌع نظم

المعدنٌة األلواح من  
هـالل محمد محمد/ د.م.أ  20 

406 – 428  مصر 
 الحٌوٌة لالنسجة البصرٌة الرؤٌة

 لتصمٌم االلهام كمصدر المجهرٌة
المطبوعة النسجٌة المعلقات  

حمود مصطفى ممدوح مروة/ د.م.أ  21 

429 – 438  مصر 
 األعاقة ذوي لمساعدة مقٌاس تصمٌم

 العمالت فئات على للتعرف البصرٌة
المصرٌة الورقٌة  

خلٌل محمد محمود مصطفى/ د.م.أ  22 

439 – 484  مصر 
 من تصاوٌر لثالثة سٌمٌائٌة دراسة

ودمنة كلٌلة مخطوط  
مقارنة سٌمٌولوجٌة فنٌة رؤٌة )  ) 

حسنٌن السٌد محمد ممدوح  23 



الث عشرثال محتوٌات العدد  

485 – 503  مصر 
 اإلعالنيت نهًطبىعاث تصًيًيت رؤيت

انًصريت انهىيت عهى نهتأكيد انسياحيت  
انرحيى عبد إبراهيى يني/ د.و  24 

504 – 528  مصر 
 عناصر من مبتكرة طباعٌة تصمٌمات

 موندرٌان بٌت للفنان اللون و الخط
المعاصرة الصباحٌة السٌدات القمشة  

النحاس عادل محمد منً/ د  25 

529 – 544  مصر 
 المرئٌة اإلدارة سٌاسات تطبٌق تأثٌر

 داخل اإلنتاجٌة تحسٌن على تاء والخمسة
الجاهزة المالبس مصانع  

أحمد حسن الدٌن نصر نسرٌن/ د.م.أ  

الجمل محمد إسماعٌل غادة/ د.م.أ  

العزٌز عبد محمد صابر إبراهٌم/ د.م  

26 

545 – 569  مصر 
 التصمٌم بٌن النسٌجٌة المنتجات
 قدرة الى للوصول والتطوٌر والتسوٌق

وعالمٌة محلٌة تنافسٌة  
ناجً مصطفى نشوى/ د.م  27 

570 – 591  مصر 
 العالمٌة األزٌاء لماركات البصرٌة الهوٌة
للمستهلك الذهنٌة الصورة بناء فى وأثرها  

 28 محمد عفٌفى نهال/ د.م

592 – 621  مصر 

 المملوكً العصر مداخل فً الجمالٌة القٌم
/ هـ923 -648) والجركسً البحري

 الشام طرابلس بمدٌنتً( م1517 -1250
 والقاهرة

" مقارنة دراسة " 

محمود الحمٌد عبد حامد هبة/ م.م  29 

622 – 641  مصر 
 استراتيجيت فى انًنسىجاث طباعت دور

 وانًشروعاث األعًال ريادة ندعى اندونت

 انصغيرة

 انكًال أبى عكاشت يحًد هبت/ د.و

انصايغ يحًد  
30 

 مصر 674 – 642
 اإلسالييت انفنىٌ نزخارف انجًانيت انقيى

 وتطريز تصًيى فى ينها واإلفادة اإليرانيت

انزفاف طرحت  

ساليت بسيىنى عبدهللا هبه/ د.و  31 

675 – 686  مصر 
 وفن المنسوجات طباعة فن بٌن ما الدمج

 لمالبس تصلح تصمٌمات إلنتاج األبلٌك
 األطفال

محمد منصور محمد هبه/ م  
الجمـل محمد جٌهان/ د.أ  

32 

687 – 703  مصر 
 التراث بٌن اإلسالمً التصوٌر فى التجرٌد

 والمعاصرة
احمد خلٌل العزٌز عبد هشام/د.م  33 

704 – 731  مصر 
 أصالة بٌن االسالمٌة العمارة فى المشربٌة

التطبٌق وحداثة الفكرة  
سالمه مهدى هٌام/ د.م.أ  34 



الث عشرثال محتوٌات العدد  

732 – 752 المنتج تصمٌم فى والتفاعلٌة الزمكان مصر  محمد جالل محمد هٌثم/ د.م   35 

1 – 11 Egypt 
Review of Sustainable: Living 

Walls 

Prof. Dr. Abdel Moniem 

Moawad 

Assist. Dr. Nahla 

Elgeneady  

Designer. Nesma Hesham 

Al-Attar 

36 

11 – 62 Egypt 

Developing swimsuit Fabric 

using Nano-technology and 

screen photochemical method 

Abd-El Raheem  Ramadan 

Khaled El Nagar 

Eman Raafat Saad 

Eman Mohamed Ghanem 

37 

62 – 12 Egypt 

A Strategy to Preserve and 

Promote the Egyptian 

Traditional Handicrafts 

Assist. Dr. Ahmed 

Mohammed M. 

Abdelrazik 

38 

12 – 14 Egypt 

Silver nanoparticles: 

preparation, characterization, 

cytotoxicity, and its impact on 

cotton fabrics 

Prof. Dr. Ahmed T El-

Aref 

Assist. Prof. Dr. Hassan 

M. Ibrahim 

Assist. Prof. Dr. Maysa M. 

Reda 

Assist. Dr. Abdel Moneim 

A. Mahmoud 

39 

12 – 45  Kuwait 

Bait-al-Sha’ar: A Kuwaiti 

Traditional Bedouin Mobile 

Home at Risk 

Assist. Prof. Dr. Ali S. 

Alnajadah 
40 
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