




رسوم االشتراك مصدر االشتراك

 داخل مصر

 الدول العربية واألجنبية

900 جنيه مصرى 

250 دوالر أمريكيًّا

جميع المراسالت واألبحاث توجه باسم المشرف العام “ أ.د/ محمد زينهم “

مجلة
العمارة والفنون 

دورية - علمية - محكمة 

عمارة 115 المجاورة الثانية - مدينة الفسطاط الجديدة - أمام المتحف القومى للحضارة المصرية- القاهرة 
صندوق بريد 17611

جمهورية مصر العربية 

تليفون : 0227429726 
aacia@aaciaegypt.com : البريد اإللكترونى 
www.aaciaegypt.com : الموقع اإللكترونى

اآلراء التى تنشرها هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن رأى المجلة ؛ لذا فهى ليست مسئولة عنها .



 

 "العمارة والفنون  "
 

 

 حمكمة -علمية  –دورية 

 
 
 

 تصدر عن 
 

 اجلمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.د / حممد زيههمأ  

 رئيس اجلمعية ورئيس التحرير
 

رنائب رئيس التحري  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   هيئة التحرير

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اإلخراج الفني للمجلة

 

   المراجعة اللغوية

   

 

 

 المشرف العام

 أ.د/ نبيل السمالوطي

 أ/ فتحي المال 

 
 

 أ.د/ محمد البشاري 

 أ.د/ محمد عبد الهادي

 أ.د/ حسام النحاس

 أ.د/ مها الحلبي

 أ.د/ علي الطايش

 أ.د/ وليد شوقي

 أ.د/ ماهر الخضير

 أ.د/ جابر عيد الوندة

 أ.د/ هدى درويش

 أ.د/ غيالن حموده

 / إبراهيم بدويد.م

 / رشا محمد عليأ.م.د

 / ديانا محمدأ.د

 

 

 

 

 

 د/ ريهام محمد علي   لغة إنجليزية

 األمني العام

 مصر

 مصر

 فرنسا

 مصر

 مصر

 مصر
 مصر

 مصر

 فلسطين

 الكويت

 مصر

 اليمن

 مصر
 مصر

 مصر

 أ/ مادونا مكرم

 منسق المجلة اإللكتروني

 تصميم غالف المجلة

 م/ محمود سعيد

 د/ عزة عثمان بكر



قواعد النشر )موجهة للباحثين( 

التحكيم :
ويلقى   ، العلمية  األصول  لتحكيمها حسب  متخصصين  إلى  للنشر  المقدمة  البحوث  جميع  ترسل 
التى يطلبها المحكمون ، ورغم ذلك فإن  التعديالت  النهائى بعد أن يجرى المؤلف  القبول  البحث 
الباحثين مسئولين عن محتويات أبحاثهم ، وتعبر البحوث المنشورة عن وجهة نظر كاتبيها وليس 
عن وجهة نظر المجلة ، وال تكون هيئة تحرير المجلة مسئولة عنها ، كما أن كافة البحوث المرسلة 
إلى المجلة تخضع إلى فحص أولى من قبل هيئة التحرير لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد 

النشر، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب .

شروط النشر : 
تنشر المجلة البحوث العلمية األصيلة فى مجال العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية التى تكون . 1

مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية بعد التحكيم .
أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو مقدمًا للنشر فى مجلة أخرى ، ويتعهد الباحث بذلك وبعدم . 2

تقديمه للنشر إلى جهة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .
أن ال يكون البحث جزءًا من كتاب منشور ، أو رسالة علمية تم مناقشتها .. 3
ال يجوز نشر البحث أو أجزاء منه فى مكان آخر بعد إقرار نشره فى مجلة الجمعية العربية . 4

للحضارة والفنون اإلسالمية إال بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من المشرف العام .
موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة .. 5
أصول البحث التى تصل إلى المجلة ال ترد سواء نشرت أم لم تنشر.. 6

7. أن تكتب المراجع بطريقة “شيكاغو”. 

متطلبات النص المقدم للنشر :
التأكد من أن دراسته كاملة، ومدققة لغويًا، وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية، وعدم مخالفته . 1

ألي نظام للحماية الفكرية .
يضع الباحث باللغتين العربية واإلنجليزية صفحة عنوان رئيسة تبين عنوان الدراسة، واسم المؤلف . 2

)المؤلفين( وعناوينهم الكاملة وسيرة ذاتية مختصرة عنهم )االسم، المؤهل، الدرجة العلمية، جهة 
العمل ومقرها، البريد اإللكتروني(.

يقدم الباحث ملخصين للدراسة أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية في حدود 500 . 3
كلمة.



يستخدم عند كتابة الدراسة بنط )Simpilified Arabic( على النحو التالي: العنوان: مقاس حجم   .4
)16( متوسط في السطر وثقيل، اسم المؤلف: حجم )14( متوسط في السطر،الكلمات المفتاحية: 
حجم )14(، النص: حجم )12(، العناوين الجانبية: يجب أن تكون قصيرة ومحددة بوضوح بالبنط 

الثقيل وغير مرقمة .
تكون األشكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة باللونين األبيض واألسود مع   .5

تجنب التظليل الثقيل.
ترقم الجداول واألشكال ترقيمًا متسلساًل مستقاًل لكل منها، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم   .6

كتابته أعلى الجدول وأسفل الشكل، وُيكتب المصدر في أسفل الجدول أو الشكل.
باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد )A4( يتراوح حجم الدراسة بين عشرون صفحة فأقل والصفحة   .7

الزائدة يدفع عنها قيمة عشرة جنيهات ، وترقم جميع الصفحات تسلسليًا .
أهداف  البحث،  أهمية  البحث،   ، البحث  ملخص  البحث،  )عنوان  اآلتي:  وفق  البحوث  ترتب   .8
البحث، مصطلحات البحث، منهج البحث، اإلطار النظري للبحث، الدراسات السابقة، إجراءات 

البحث، تحليل النتائج وتفسيرها، التوصيات والمقترحات، المراجع العربية، المراجع األجنبية .

األشياء المطلوب تسليمها :
تقدم البحوث مطبوعة بنسخة وفق متطلبات النص المقدم للنشر .. 1
يقدم المؤلف نسخة إلكترونية من البحث على برنامج Microsoft Word ،وذلك بعد تصويبها.. 2
أن يرفق الباحث سيرته الذاتية بحيث تتضمن اسمه باللغتين العربية واإلنجليزية ، وعنوان عمله . 3

الحالى )الجامعة والكلية ( ، ورتبته العلمية وأهم أبحاثه .
رسالة تسليم البحث .. 4
تعهد النشر .. 5

 aacia@aaciaegypt.com : يتم إرسال البحث عبر البريد اإللكترونى
أو على العنوان التالى :

عمارة 115 - المجاورة الثانية - مدينة الفسطاط الجديدة - أمام المتحف القومى للحضارة المصرية.
صندوق بريد:  17611

القاهرة - جمهورية مصر العربية 
تليفون : 0227429726 



 

 ِذىّٛا أثذبس اٌّجٍخ
 
 

 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح األداب -أسرار ٔسئٍس لسى اَثاس اإلساليٍح  أ.د/ إثشا١ُ٘ أثٛ طبدْٛ:•

Ibrahim_tahon@yahoo.com 

 كُذا. -خايعح يَٕرشٌال  أ.د/ إثشا١ُ٘ ثٓ ٠ٛعف:•

brahim.benyoucef5@gmail.com 

 ح انماْشجخايع –أسرار تكهٍح اَثاس  :أ.د/ أثٛ اٌذّذ فشغٍٝ•

Dr.aboelhamd@hotmail.com 

 .خايعح حهٕاٌ -تمسى األثاثاخ ٔاإلَشاءاخ انًعذٍَح ٔانحذٌذٌح , كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح أسرار  أدّذ دبِذ:أ.د/ •

Drahmed1394@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى انًالتس انداْضج  أ.د/ أدّذ دغٕٝ:•

Dr_ahkn@yahoo.com 

 خايعح انماْشج. –ٔكٍم كهٍح اَثاس  -أسرار تمسى اَثاس اإلساليٍح أ.د/ أدّذ سجت:•

A_rizk88@hotmail.com 

 اسرار ٔسئٍس لسى انُحد تكهٍح انفٌُٕ اندًٍهح خايعح حهٕاٌ. :ٱ.د/ ادّذ ػجذاٌؼض٠ض•

ahmedabdelaziz1950@gmail.com  

 اكرٕتش.  6خايعح  –لسى ذصًٍى صُاعً  -عًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ أدّذ ػٍٟ ػٛض:•

aawad9999@gmail.com 

سئٍس انهدُح انعهًٍح انذائًح نرشلى -خايعح حهٕاٌ  –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح -ار تمسى انُسٍحأسر أ.د/ أدّذ عٍّبْ:•

 األساذزج.

ahmedsalman2508@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ.   –لسى ذصًٍى داخهً  -أسرار تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ أًِ ػٍٝ ػجذ اٌخبٌك:•

Amalawad2212@yahoo.com 

 األيٍٍ انعاو نشاتطح اندايعاخ اإلساليٍح. أ.د/ إعّبػ١ً ؽب١٘ٓ:•

rabeta2012@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار ٔسئٍس لسى انرصًٍى انذاخهى ٔاَثاز  :أ.د/ إعّبػ١ً ػٛاد•

 عًٍذ انًعٓذ انعانى نُٓذسح انُسٍح. :أ.د/ أؽشف ٘بؽُ•

drashrafhashem@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ.–اسرار ٔسئٍس  لسى انُسٍح االسثك تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  اٌغ١ذ:أ.د/ اٌغ١ذ ػٍٟ •

 خايعح حهٕاٌ. -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ أٚد٠ذ ػٛض:• 

عح خاي –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ ٔانصثاغح ٔانردٍٓض  :أ.د/ ا٠ّبْ ِذّذ أ١ٔظ •

 .حهٕاٌ

dr.emananees@hotmail.com 

 اسرار ٔسئٍس لسى االسشاد انسٍاحً تانًعٓذ انعانً نهذساساخ ٱ.د/ ا٠ٕبط ثٟٙ اٌذ٠ٓ:• 

 Enas bahy@hotmailانُٕعٍح.                                           

 عًٍذ كهٍح االثاس تااللصش خايعح خُٕب انٕادي. أ.د/ ثذٚٞ اعّبػ١ً:•

6@yahooBadawi_1 

 خايعح حهٕاٌ.  –اسرار  تمسى انًالتس انداْضج ٔانًٕضح تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح   أ.د/ ث١ٙشح ججبٌٟ:•

bahiragabr@yahoo.com 

 خايعح تُى سٌٕف.–لسى اعالٌ  -عًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  :أ.د/ ربِش ػجذ اٌٍط١ف•

proftamer@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ ساتماً.  –لسى َسٍح  -ساساخ انعهٍا تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح ٔكٍم انذ أ.د/ ربِش فبسٚق خ١ٍفخ:•

Tamer.farouk@buc.edu.eg&  tamerkhalifa@hotmail.com 

 انعشاق. -أسرار تدايعح دٌانى  :أ.د/ رذغ١ٓ د١ّذ•

 ًاسج اإلساليٍح كهٍح اَداب خايعح طُطاأ.د/ ذفٍذِ عثذاندٕاد: اسرار اَثاس ٔانع•

Elsherifomar11@yahoo.com 

 اسرار تمسى انخضف كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  خايعح حهٕاٌ أ.د/ رٙبٟٔ اٌؼبدٌٟ:•

tahanya1@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ –لسى انطثاعح ٔانُشش ٔانرغهٍف  -عًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  ٔٛثبس:أ.د/ جٛسج •

george@nubar.net 

mailto:Dr.aboelhamd@hotmail.com
mailto:aawad9999@gmail.com
mailto:Tamer.farouk@buc.edu.eg
mailto:Elsherifomar11@yahoo.com
mailto:Elsherifomar11@yahoo.com
mailto:tahanya1@gmail.com
mailto:tahanya1@gmail.com
mailto:george@nubar.net
mailto:george@nubar.net


 .خايعح حهٕاٌ –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ  أ.د/ ج١ٙبْ ِصطفٝ ؽىشٞ:•

drgehanshokr@yahoo.com 

 عًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح .خايعح ديٍاط. ٱ.د/ دبرُ ادس٠ظ:•

hatidr@yahoo.com 

 اسرار االثاس االساليٍح تدايعح عٍٍ شًس. دغبَ اعّبػ١ً: أ.د/•

hossam1955@hotmail.Com 

 خايعح ديٍاط –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار ٔسئٍس لسى انضخشفح ساتماً  أ.د/ دغبَ إٌذبط:•

hussamelnahass@gmail.com 

 خايعح انماْشج. -أسرار تكهٍح األداب  أ.د/ دغبْ ػبِش:•

hass_amer@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى انُسٍح  أ.د/ دغٓ ع١ٍّبْ:•

 يعح سْٕاج.خا –أ.د/ حسٍ َٕس: ٔكٍم كهٍح اَثاس •

hassannour1969@hotmail.com 

 اسرار انُمذ ٔانرزٔق انفًُ ٔسئٍس انمسى األسثك كهٍّ انرشتٍّ انفٍُّ خايعّ حهٕاٌ. أ.د/ دىّذ ِذّذ ادّذ ثشوبد:•

t1953@gmail.comHekmatbaraka 

 خايعح حهٕاٌ. -أسرار تمسى اندشافٍك تكهٍح انفٌُٕ اندًٍهح  أ.د/ دّذٞ اثٛ اٌّؼبطٟ:• 

Hamdigraph_2011@hotmail.com 

 نماْشج.خايعح ا –كهٍح اَثاس  –سئٍس لسى اَثاس انٍَٕاٍَح ٔانشٔياٍَح  أ.د/ خبٌذ اٌغش٠ت:•

khaled6820@outlook.com 

 انردًع انخايس.  –ذصٌٕش سًٍُائً  -عًٍذ انًعٓذ انعانً تانفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ خبٌذ ػ٠ٛظ:•

Khaledewis@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح فٌُٕ ذطثٍمٍح -ى طثاعح َٔشش ٔذغهٍف أسرار تمس أ.د/ خبٌذ طٍؼذ:•

lalakhaled@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ  أ.د/ دا١ٌب فىشٜ:•

afekry@hotmail.comdrdali 
 .خايعح حهٕاٌ –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ  أ.د/ سا١ٔب اٌؼشثٟ:•

rania_araby@hotmail.com 

 .خايعح حهٕاٌ -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار تمسى انُسٍح : سا٠ٚخ ػٍٟ ػٍٟ ػجذاٌجبلٟأ.د/  •

dr.rawiaali@yahoo.com 

 .خايعح حهٕاٌ -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار تمسى انُسٍح  سؽب ػجذ اٌٙبدٞ:أ.د/  •

rasha_hady1@yahoo.com 

 خايعح انضلاصٌك. –ساتماً  –عًٍذ يعٓذ انذساساخ اَسٌٍٕح  أ.د/ سأفذ اٌؾ١خ:•

012@hotmail.comrabeta2 

 خايعح حهٕاٌ.   –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ  :فذ دغٓ ِشعٝأ.د/ سأ•

dr.raafatazzam@hotmail.com 

 اسرار ٔسئٍس لسى انُحد تكهٍح انفٌُٕ اندًٍهح خايعح انًٍُا. أ.د/ سأفذ ِٕصٛس:•

Mansour_rafat@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ. –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -ٔسئٍس لسى انرصًٍى انصُاعى أسرار أ.د/ سجت ٘الي :•

aboraby_2007@hotmail.com 

 أكرٕتش. 6خايعح  -لسى ذصًٍى صُاعً  -ٔكٍم انذساساخ انعهٍا تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  : أ.د/ سدبة ا١ٌٙج١شٞ•

rehab_elhebary@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. -تٍح انفٍُح أسرار تكهٍح انرش أ.د/ سل١خ اٌؾٕبٚٞ:• 

prof.rokaia@gmail.com 

خايعح  -أسرار تمسى انطثاعح ٔانُشش ٔانرغهٍف  تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/  سِضبْ ػجذاٌشدّٓ سِضبْ:• 

 Dr.isamramadan2005@gmail.com                                 حهٕاٌ.

 اتماً.س –خايعح حهٕاٌ  –أسرار انخضف ٔٔكٍم كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ص٠ٕت عبٌُ:•

 اسرار تمسى انخضف كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  خايعح حهٕاٌ. أ.د/ ص٠ٕبد ػجذ اٌجٛاد:•

Zenat74@ hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ.–اسرار  تمسى انرصًٍى انصُاعً   تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/عبِٟ ػجذ اٌفزبح:•

Saleh60@gmail.comSamy. 

 أكرٕتش. 6خايعح  -تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -هً سئٍس لسى انرصًٍى انذاخ أ.د/ عؼ١ذ دغٓ:•

dr.saidhassan49@gmail.com 
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 ٔكٍم انًعٓذ انعانً نهفٌُٕ انرطثٍمٍح لسى ُْذسح يٍكاٍَكح تانردًع انخايس. أ.د/ عٍّٟ ٠ٛعف:• 

salma.kamel@gmail.com 

 ساتماً. -ايعح حهٕاٌخ –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار ٔسئٍس لسى انضخشفح  أ.د/ عٍٜٛ أثٛ اٌؼال:•

prof.dr.slwbs1961@gmail.com 

 ساتماً. –األيٍٍ انعاو نهًدهس األعهى نهدايعاخ انًصشٌح   أ.د/ عٍٜٛ اٌغش٠ت :•

 خايعح عٍٍ شًس. –لسى خضف  -ٔكٍم كهٍح انرشتٍح انُٕعٍح  أ.د/  عٍٜٛ سؽذٞ :•

d.sroshdy@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ. -هٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح أسرار تمسى انًعادٌ تك أ.د/عٍٛٞ ػجذإٌجٟ:•

 .خايعح حهٕاٌ -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار تمسى اإلعالٌ  :أ.د/ عّش ٘بٟٔ اٌغؼ١ذ أثٛ د٠ٕب •

dr.samarhany@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح فٌُٕ ذطثٍمٍح  -أسرار تمسى انُسٍح  أ.د/ عٛصاْ جؼفش:•

sgaafar@hotmail.com-dr 

 ساتماً -خايعح حهٕاٌ –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار ٔسئٍس لسى انًالتس انداْضج  خ اٌجبؽب:أ.د/ ع١ّذ•

 .خايعح حهٕاٌ -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار يرفشغ تمسى طثاعح انًُسٕخاخ  أ.د/ ع١ٙش ػثّبْ:•

Sohair_52@hotmail.com  

 .حهٕاٌ خايعح انرطثٍمٍح انفٌُٕ تكهٍح انصُاعً انرصًٍى لسى سئٍس :ذٖػج ع١ذ د.أ•

Dr.sayed1965@yahoo.com 
 .انماْشج خايعح – اَثاساإلساليٍح لسى سئٍس :اٌذعٛلٟ ؽبد٠خ /د.أ•

Shdsoky@cu.edu.eg 
 .حهٕاٌ خايعح - انرطثٍمٍح انفٌُٕ كهٍح - انًُسٕخاخ طثاعح لسى سئٍس : دغٓ ؽش٠ف /د.أ•

ifhassan@yahoo.comDrsher 
 خايعح _انرطثٍمٍح انفٌُٕ تكهٍح انسًٍُائً انرصٌٕش  لسى ٔسئٍس اسرار : ػٍٟ اٌذ١ٍُ ػجذ صفٛد /د.أ•

  safwat3haliem@hotemail.comحهٕاٌ.                               

 تكهٍح سثكاال ٔانرشيٍى انًعًاسي ٔانرشكٍم انُحد لسى ٔسئٍس اسرار :اٌشدّٓ ػجذ اٌذ٠ٓ صالح /د.أ•

 .حهٕاٌ خايعح– انرطثٍمٍح انفٌُٕ

arts.helwan.edu.eg-Salaheldin_attia@a 

 .خايعح حهٕاٌ - حٍمٍانفٌُٕ انرطث حٍکه -مسى انًالتس انداْضج أسرار دكرٕس ت أ.د/ ضذٝ اٌذِشداػ: •

dr.doh.demer@gmail.com 

 اإلياساخ انعشتٍح انًرحذج. –خايعح عدًاٌ  –أسرار انرصًٍى انصُاعً  أ.د/ طبسق إعّبػ١ً: •

tarekabdelatif182@hotmail.com 

 .MSA خايعح – َسٍح لسى - انرطثٍمٍح انفٌُٕ كهٍح عًٍذ  :صبٌخ طبسق /د.أ•

prof.tarek.saleh@gmail.com 

 .طثاعح لسى - ديٍاط خايعح سئٍس َائة: اثٛاٌّؼبطٟ طبسق د.أ •

 .انرطثٍمٍح انفٌُٕ تكهٍح  انسًٍُائً انرصٌٕش تمسى اسرار :ٟاٌّط١ؼ ٔج١ت ػبطف/د.أ•

 .حهٕاٌ خايعح  انرطثٍمٍح انفٌُٕ كهٍح انًُسٕخاخ  طثاعح تمسى اسرار :دغٓ ػبئؾخ/د.أ•

dr.aisha.nasr@gmail.com 

 .ساتماً  - مٍحانرطثٍ انفٌُٕ كهٍح ٔٔكٍم انُسٍح تمسى أسرار : وّبي ػجٍخ /د.أ•

dr.ablakamal.ak@gmail.com 

 .حهٕاٌ خايعح – اَداب تكهٍح أسرار: خٍف اٌشد١ُ ػجذ /د.أ•

ghafki71@yahoo.com 

 انرطثٍمٍح انفٌُٕ كهٍح ٔانًٕضح انداْضج انًالتس لسى ٔسئٍس اسرار :اٌغٕٟ ػجذ سِضبْ اٌشد١ُ ػجذ/د.أ•

 حهٕاٌ خايعح

abdelrahim_ramadan@hotmail.com 

  تُٓا خايعح – َحد لسى - انرطثٍمٍح انفٌُٕ كهٍح ٔعًٍذ أسرار :اٌمشٔف١ٍٝ اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌّؤِٓ ػجذ /د.أ•

selkaranfily@yahoo.com 
 .انضلاصٌك خايعح – انمذٌى األدَى انششق نحضاساخ انعانى انًعٓذ عًٍذ :وبًِ هللا ػجذ /د.أ•

dr_abdullahkamel1@yahoo.com 
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 .انماْشج خايعح االثاس كهٍح االساليٍح االثاس تمسى اسرار :عبٌُ صالح ػجذاٌؼض٠ض /د.أ•

azizsalem2002@hotmail.fr 

 .األصْش خايعح – ٔانحضاسج انراسٌخ لسى سئٍس : ص٘شح اٌغٕٝ ػجذ /د.أ•

ail.comAAMSM@hotm 

 .انسعٕدٌح -تانشٌاض سعٕد انًهك خايعح ٔاَثاس انسٍاحح كهٍح عًٍذ :ػجذاٌشدّٓ إٌبصش ػجذ /د. أ•

naserzh@gmail.com 

 .سْٕاج خايعح االثاس كهٍح عًٍذ :٠بع١ٓ ػجذإٌبصش•

Yasyen1@yahoo.Com 

 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -اإلعالٌ أسرار تمسى  أ.د/ ػج١ش دغٓ ػجذٖ:•

profabeer@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ.–اسرار  تمسى انضخشفح  تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح   أ.د/ػجذ إٌّؼُ ِؼٛض:•

@yahoo.commoawad47prof_ 

ٍذ كهٍح اَثاس أسرار ذشيٍى اَثاس ٔكٍم كهٍح اَثاس خايعح انماْشج ساتما ٔعً أ.د/ ػجذاٌظب٘شػجذاٌغزبس: •

 ٔاإلسشاد انسٍاحً خايعح يصش نهعهٕو ٔانركُٕنٕخٍا انساتك

.comyahooZaher502000@ 

 خايعح حهٕاٌ  -تكهٍح اَداب  -أسرار تمسى اَثاس أ.د/ ػجذ إٌّصف عبٌُ ٔجُ: •

.comyahooDoctor_nagam@ 

 .خايعح حهٕاٌ -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار تمسى انخضف  :ػال دّذٞ اٌغ١ذأ.د/  •

drolahamdy90@gmail.com 

أسرار ذاسٌخ ٔحضاسج يصش ٔانششق األدَى  عًٍذ كهٍح اَثاس األسثك،  أ.د/ ػالء اٌذ٠ٓ ؽب١٘ٓ:•

 @comgmailAlaashaheen52.                        خايعح انماْشج.

 انماْشج. -هً ٔاالثاز تاندايعح االنًاٍَح أسرار تمسى انرصًٍى انذاخ أ.د/ ػالء جبثش األٔصبسٞ:• 

alaa301@hotmail.com 

 نثُاٌ. -تدايعح تٍشٔخ   -أسرار انُٓذسح انًعًاسٌح  أ.د/ ػذٔبْ خٛجخ:•

adnankhouja@ hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى انرصًٍى انذاخهى ٔاَثاز  أ.د/ ػال ٘بؽُ:•

tmail.como.a.hashem@ho 

 خايعح انماْشج. –كهٍح اَثاس   -أسرار تمسى اَثاس اإلساليٍح  أ.د/ ػٍٟ اٌطب٠ؼ:•

ali.tayesh.aa@gmail.com 

 انًٍٍ. –خايعح صُعاء  –اثاس اساليٍح   -أسرار تكهٍح اَداب  أ.د/ ػٍٟ عؼ١ذ ع١ف:•

aalobidi4@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى انًالتس انداْضج  ا.د/ ػّشٚ دغٛٔخ :•

hassouna_amr@yahoo.com 

 خايعح  ديٍاط. –لسى َسٍح  -تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -ٔكٍم انذساساخ انعهٍا  ا.د/ غبدح اٌص١بد:•

drghada3rm@yahoo.com 

 انًٍٍ. –خايعح صُعاء  –أسرار تكهٍح اَداب   أ.د/ غ١الْ دّٛد:•

mghilan1999@gmail.co 

 ساتما. –َٔائة خايعح عٍٍ شًس  –أسرار تكهٍح انُٓذسح  أ.د/ فبسٚق اٌجٛ٘شٞ:•

 خايعح حهٕاٌ.-كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -اسرار يرفشغ تمسى انضخاج  أد / فبطّخ ثغ١ٛٔٝ اٌؾٕبٜٚ:•

Fatmaelshinawy858@hotmail.com 
 خايعح حهٕاٌ. - كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح -سئٍس لسى انخضف  أ.د/ فزذٟ ػجذ اٌٛ٘بة :•

Dr.fathy.a.wahab@gmail.com 

 عًٍذ كهٍح اَثاس ٔانهغاخ خايعح يطشٔذ.أ.د/وّبي ػٕبٟٔ:•

K.anany607@gmail.com 

 

 خايعح حهٕاٌ. –أسرار تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ١ٌّبء لبعُ:•

dr.lamiaqassem@yahoo.com 
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 ُسٕخاخ االسثك  كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  خايعح حهٕاٌ. أسرار ٔسئٍس  تمسى طثاعح  انً أ.د/ ِب٠غخ فىشٞ ادّذ:•

dr_maysa@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. -أسرار تمسى االعالٌ  تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ِجذٞ ػجذاٌؼض٠ض:• 

beialy@live.com-prof.dr.el 

 خايعح حهٕاٌ. –سئٍس لسى اَثاس كهٍح اَداب  أ.د / ِجذٜ ػٍٛاْ:•

 فشَسا. –يذٌُح نٍم  –عًٍذ يعٓذ اتٍ سٍُا نهذساساخ اإلَساٍَح  اٌجؾبسٜ:أ.د/ ِذّذ •

Bechari@aol.com 

 لسى ذكُٕنٕخٍا انطثاعح. -انسعٕدٌح  -أسرار تدايعح انطائف  أ.د/ ِجذٞ دغ١ٓ إٌذ١ف:• 

elnahief@hotmail.com 

 ٍمٍح  خايعح حهٕاٌ.اسرار تمسى انًالتس انداْضج ٔانًٕضح كهٍح انفٌُٕ انرطث أ.د/ِذّذ اٌجذسٞ:•

mbadry771997@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. -لسى َحد  -عًٍذ كهٍح انرشتٍح انفٍُح  أ.د/ ِذّذ إعذك:•

Mohamedeshak_2008@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –لسى صخاج  -أسرار تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ِذّذ دغٓ اٌخؾبة:•

mkhash@yahoo.com 

 ٔعضٕ انهدُح انعهًٍح انذائًح نرشلى األساذزج. -ئٍس لسى انضخاج انساتك س أ.د/ ِذّذ ص٠ُٕٙ :•

zana3r@hotmail.com 

 سئٍس لسى انراسٌخ اإلساليً كهٍح داس انعهٕو خايعح انًٍُا. ٱ.د/ ِذّذ ع١ذ وبًِ:•

dr.mohamed1979@yahoo.com 

 اٌ.خايعح حهٕ –أسرار تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ِذّذ ػجذ هللا سضٛاْ:•

Radwan2850@yahoo.com 

أسرار تكهٍح اَثاس َٔائة سئٍس خايعح سْٕاج ساتماً ٔيمشس ندُح انرشلً نألساذزج  أ.د/ ِذّذ ػجذ اٌغزبس ػثّبْ:•

 ندُح اَثاس اإلساليٍح. -ٔاألساذزج انًساعذٌٍ 

P_m_sattar@yahoo.com 

 ألصْش.خايعح ا -ٔكٍم كهٍح انذساساخ انعهٍا  أ.د / ِذّذ ػجذ اٌذف١ظ :•

pdhafez@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –اسرار ٔسئٍس  لسى انرصًٍى انصُاعً   االسثك تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ِذّذ ػضد عؼذ:•

dr.ezzatsaad@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار ٔسئٍس لسى انطثاعح ٔانُشش ٔانرغهٍف أ.د/ ِذّذ ػط١خ:•

 انًغشب. -اداب  -أسرار تدايعح اتٍ صْش تأغادٌش  ٛوٟ:أ.د/ِذّذ ٌٍّ•

mlmoulouki3@gmail.com 

 ساتماً. -خايعح حهٕاٌ   -أسرار تمسى انُسٍح ٔعًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح أ.د/ ِذّذ صجشٞ:•

drmsisabry@hotmail.com 

 ساتما. -عّ انماْشج  خاي –أسرار  تمسى ذشيٍى اَثاس ، ٔٔكٍم كهٍح اَثاس  أ.د/ ِذّذ ػجذاٌٙبدٞ :•

elhady_esna@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ.–اسرار ٔسئٍس  لسى االعالٌ  االسثك تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ِذّذ ؽذبرخ:•

Saa00@fayoum.edu.eg 
 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار يرفشغ ٔسئٍس لسى انُحد ساتماً  أ.د/ ِذّذ ػٍٝ ؽب١٘ٓ :•

n54@hotmail.comD_shahee 

 اسرار ذشيٍى انًُسٕخاخ ٔسئٍس لسى انرشيٍى تكهٍح االثاس خايعح سْٕاج.    أ.د/ ِذّذ ِؼشٚف:•

Mohamed_marouf30@yahoo.com 

 عًٍذ كهٍح انفٌُٕ اندًٍهح االسثك خايعح حهٕاٌ ٔاسرار تمسى انذٌكٕس.أ.د/ ِذّذ ِىبٚٞ:•

Mekawy_meks@hotmail.com 

 سئٍس لسى االثاس االساليٍح ٔانمثطٍح  كهٍح االثاس خايعح انماْشج  انساتك.  أ.د/ ِذّٛد اثشا١ُ٘:•

Dr__mahmoud1950@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ.–أسرار تكهٍح األداب  أ.د/ ِشفذ ػ١غٝ:•

prof.mervat @ yahoo. com 

 خايعح حهٕاٌ. –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -مسى انطثاعح ٔانُشش ٔانرغهٍفتأسرار  :إثشا١ُ٘أ.د/ ِشٚح •

marwaibrahim2078@gmail.com 

 

 عح انًهك سعٕد تانشٌاض.خاي –كهٍح انسٍاحح ٔاَثاس –أسرار األثاس اإلساليٍح تمسى اَثاس  أ.د/ ِؾٍخ اٌّش٠خٝ:•

morakhi@yahoo.com 
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 اسرار تكهٍح االداب خايعح تًُ سٌٕف. أ.د/ ِصطفٟ ثشوبد:•

Moustafabarakat@gmail.com 

 أكرٕتش. 6 -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح –أسرار تمسى انرصًٍى انصُاعً  أ.د/ ِصطفٝ ػجذاٌخبٌك:•

dr_mostafa_2000@hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  –أسرار يرفشغ  أ.د/ ِصطفٝ ػجذاٌشد١ُ:•

 خايعح أسٍٕط ساتما. -عًٍذ كهٍح انرشتٍّ انُٕعٍح أ.د/ ِٕصٛس إٌّغٟ:•

elmansyu2016mansour@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى انطثاعح ٔانُشش ٔانرغهٍف  أ.د/ ِٕٝ أثٛ طجً:•

 عًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح االسثك خايعح تُٓا :أ.د/ ١ِٕش دغٓ• 

mounir.mahmoud@fapa.bu.edu.eg 

 اسرار تمسى انرصًٍى انذاخهً ٔاالثاز كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح خايعح حهٕاٌ. أ.د/ ِٙب اٌذٍجٟ:•

mahaelhalaby@gmail.com 

 خايعح حهٕاٌ. –لسى اعالٌ  -لائى تعًم عًٍذ كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ١ِغْٛ لطت :•

drmaysoon_sh@yahoo.com 

 خايعح انفٍٕو. –لسى اثاس اساليً  -ٔكٍم كهٍح اَثاس  أ.د/ ٔبجخ ػّش ػٍٝ :•

noa00@fayoum.edu.eg 

 ساتماً. -لسى اخرًاع  -أسرار ٔعًٍذ كهٍح انذساساخ اإلَساٍَح  أ.د/ ٔج١ً اٌغّبٌٛطٝ :•

drnabilelsamalouty@yahoo.com 

 اسرار ذشيٍى االثاس تكهٍح االثاس خايعح خُٕب انٕادي لُا. ٛاة:ٱ.د ٔج١ً ػجذاٌز•

nabil.abdeltawab@arch.svu.edu.eg 

 ساتما. -خايعححهٕاٌ  –أسرار ٔسئٍس لسى اإلعالٌ تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح   أ.د/ ٔجٛٞ اٌؼذٜٚ:•

nagwaeladawy@gmail.com 

 فٌُٕ. -أسرار تاندايعح األسدٍَح  أ.د/ ٔضاس اٌطشؽبْ:•

Nizartu0@hotmail.com 

 ساتماً. -خايعح انًٍُا  –عًٍذ كهٍح داس عهٕو  أ.د/ ٔؼّخ ِشعٟ:•

dr.neama2010@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ.–أسرار  تمسى انًالتس انداْضج ٔانًٕضح تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  ٔؾٜٛ ِصطفٝ:•

Moustafanashwa@yahoo.com 

 انفٌُٕ انرطثٍمٍح خايعح حهٕاٌ.كهٍح  –طثاعح يُسٕخاخ   أسرار دكرٕس تمسى أ.د/ ٘بٌخ ؽٛلٟ: •

ohala12@yahoo.com 

 خايعح انضلاصٌك.    –لسى يماسَح ادٌاٌ  -أسرار ٔعًٍذ يشكض انذساساخ اَسٌٍٕح ساتماً    / ٘ذٜ دس٠ٚؼ:أ.د•

hoda.darwish@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ. -أسرار تمسى طثاعح انًُسٕخاخ  تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  أ.د/ ٘ذٞ سجت:•

Drhooda2013@ hotmail.com 

 خايعح حهٕاٌ.  -سى طثاعح انًُسٕخاخ تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح أسرار تم أ.د/ ٘ذٞ ػجذاٌشدّٓ:• 

huda_hadi@hotmail.com 

 عًٍذ كهٍح انفٌُٕ اندًٍهح االلصش. ٱ.د/ ٘ؾبَ اٌّؼذاٚٞ:•

.comhotmailmaadawy@ 

 خايعح انماْشج. -ذسحكهٍح انُٓ –أسرار تمسى انُٓذسح انًعًاسٌح  أ.د/ ٘ؾبَ عبِخ:•

hesham_sameh2010@yahoo.com 

 خايعح حهٕاٌ. -كهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار ٔسئٍس لسى انضخاج  أ.د/ ٕ٘بء أدّذ اٌمضاص :•

hotmail.com@Hanaaahmed40 

 . خايعح حهٕاٌ –تكهٍح انفٌُٕ انرطثٍمٍح  -أسرار تمسى انرصًٍى انذاخهى ٔاَثاز  أ.د/ ٚائً سأفذ ِذّٛد :•

@yahoo.comrafat2wael_ 

أسرار ُْذسح انعٕايم انثششٌح تمسى األثاثاخ ٔاإلَشاءاخ انًعذٍَح ٔانحذٌذٌح , كهٍح انفٌُٕ  :أ.د/ ٚائً ِذّذ ج١ًٍ •

 .خايعح حهٕاٌ -انرطثٍمٍح 

dr.wgalil@hotmail.com 

 خايعح كفش انشٍخ. –لسى اساليً  -اَداب أسرار تكهٍح  أ.د/ ١ٌٚذ ؽٛلٝ :•

Waleedelbehiry@yahoo.com 
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-Prof. Bernard Okeen: ًانٕالٌاخ انًرحذج األيشٌكٍح                                        -أسرار انفٍ االسالي  

-Prof. Naceur Ayed:     خايعح فشَسا                                                                                    

-Prof. Basile Christaras:                                                                               ٌخايعح انٍَٕا

-Prof. Brahim Benyoucef:  خايعح اندضائش ٔخايعح يَٕرشٌال ساتما                                              

brahim.benyoucef5@gmail.com 

-Prof. Shweta Kinra:                                                                                    ٌٍخايعح انثحش 

-Prof. Suchitra Sueebrasan:                                                                          خايعح ذاٌالَذ

-Prof. Janes Kromar:  خًٕٓسٌح سهٕفٍٍُا                                          -يعٓذ صٍاَح انرشاز انثمافى

-Prof. Peter Vandenabeele:  خايعح خُد تهدٍكا                                                                     

-Prof. Emil Constantinescu:                          سئٍس خًٕٓسٌح سٔياٍَا انساتمح   –أسرار اندٍٕنٕخٍا  

-Prof. Emine N. Caner:                             ذشكٍا –انعًاسج  لسى -خايعح انششق األٔسظ انركُٕنٕخٍح  

-Prof. W.E. Johnson:                                                      أنًاٍَا –خايعح أخٍ  –يعٓذ اندٍٕنٕخٍا  

-Prof. Bernd Fitzner:                  أيشٌكا –يعًم عهٕو انًٕاد ٔانُإَ ذكُٕنٕخى يرحف خايعح ْاسفاسد  

-Prof. Renata Picone.:  أسرار انعًاسج االثشٌح إٌطانٍا                                                                  

-Prof. Park T.  :                                                                     ًانٍاتاٌ أسرار إداسج انرشاز انثماف

tanya_park@hotmail.com 

-Prof. Barrera, P.N.   :                                                                 أسرار انصٍاَح االثشٌح أيشٌكا  

-Prof. Anne Marie:                                                       اسرار انرصًٍى تاندايعح االنًاٍَح تانماْشج  

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, Thessaloniki, Greece 

-Prof. Kourkoulis, Stavros: National Technical University of Athens, Greece, 

Department of Applied Science   

-Prof. Bernd, Fitzner : Institute of Geology, Aachen University, Aachen, Germany 
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 ٚصذجٗ آٌٗ ٚػٍٝ ِذّذ ع١ذٔب ٌٍؼب١ٌّٓ سدّخ اٌّجؼٛس ػٍٝ ٚاٌغالَ ٚاٌصالح اٌؼب١ٌّٓ سة هلل اٌذّذ

 ,,, ٚثؼذ ، أجّؼ١ٓ

 

 اٌّبدٞ اٌجبٔت ػٍٝ سوضد ألٔٙب اٌزبس٠خ، ػشفٙب اٌزٟ اٌذضبساد أػظُ ِٓ اإلعال١ِخ اٌذضبسح

ِشرجطخ ثذىُ اٌؾش٠ؼخ ٚٔصٛصٙب ٚادىبِٙب، ثبٌجؼذ  فطشرٗ ِغ ِزجبٚثخ اإلٔغبْ د١بح فٟ ٚاٌشٚدٟ

 ػٓ اٌجٙشجخ ٚاٌجزح ٚاألسرجبط ثبٌٛالؼ١خ اٌج١ئ١خ فٟ اٌزص١ُّ ٚاٌزٕف١ز.

 فىش رى٠ٛٓ ػٍٝ رؼًّ ٚاٌزٟ اٌم٠ٛخ اإلػالَ ٚٚعبئً اٌّفزٛدخ ٚاٌغّبٚاد اٌؼٌّٛخ ػصش فٟ ٚٔذٓ ٌىٓ

 ٘زا رزجغ خبصخ ِٛالف ١ٌأخزٚا ٚاٌّثمف١ٓ اٌجبدث١ٓ إجززاة ٚ ٍّجزّؼبد اٌؼشث١خ ٚاالعال١ِخٌ ٌفِخب

 ، ِّب ٠ٌٛذ ٌذ٠ٙب فىش ِخبٌف عٛاء ِٓ اٌذ٠ٓ اٚ اٌفٓ اٚ اٌؼّبسح اٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ.ران أٚ اإلػالَ

 خالي ِٓ ٚاٌفْٕٛ ٌٍذضبسح اٌؼبٌّٟ اٌّفَٙٛ ٚرشع١خ رأص١ً ػبرمٙب ػٍٝ اٌجّؼ١خ أخزد ٌزٌه

 ِجّٛػخ ٠ذًّ ػؾش غبدطاٌ اٌذبٌٟ ٚاٌؼذد اٌغبثمخ ػؾش خبِغخاٌ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ اٌّىزٛثخ إصذاسارٙب

 خالي ِٓ اٌذضبسح رظٙش اٌزٟ األثذبس فٟ اٌّزٕٛػخ اٌٙذف، فٟ اٌّزذذح ٚاٌذساعبد األثذبس ِٓ

 ِب١٘زٙب ػٓ ٚاٌىؾف ٌٙب ربس٠خٟ رٛث١ك إٌٝ رذزبج اٌزٟ .اٌف١ٕخ ٚاألعب١ٌت ٚإرجب٘برٙب اٌؼّبسح

 .أ٘ذافٙب اُ٘ ٌّٚؼشفخ ٚعّبرٙب

 ِٓ اٌّغزفبد٠ٓ اٌّؼبصش٠ٓ اٌّجذػجٓ ث١ٓ ًاٌٛص دٍمخ طش٠ك ػٓ اٌذضبسٞ اإلثذاع ٔظٙش أْ ٚدٚسٔب

 ثمبفخ ٠ؼضص ثّب ٚاثذاػٙب ِٚؼبسفٙب ػظّزٙب ِٓ رًٕٙ رضاي ال اٌزٟ اإلعال١ِخ اٌذضبسح فىش أصبٌخ

 ف١ٕب ٚرشثٟ د١برٕب رغٛد اٌزٟ ٚاٌثمبف١خ ٚاإلٔغب١ٔخ اٌذضبس٠خ ل١ّٕب ٚرأو١ذ اٌؼبَ اٌزٚق ٚرٙز٠ت اٌّجزّغ

 ِغبٌطبد ٓػ رجؼذٔب اٌزٟ اإلجبث١خ ثبٌطشق اٌّزىبٍِخ ؽخص١زٕب ى٠ٛٓٚر ٚجّب١ٌب   ف١ٕب   اٌمذسح ٚجذاْ

ِغب٠شح رزفك ِغ االثٙبس  فىش٠خ أعب١ٌتد اٌم٠ٛخ ٚاثذاع اٌزٟ رذػٛ اٌٟ ٘ذَ اٌذضبسا اٌضائفخ اٌؼٌّٛخ

ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب اٌجذ٠ذٖ ثذْٚ اٌٛػٟ اٌذغٟ اٌذضبس٠ض ٚرجؼذٔب ػٓ ثمبفزٕب فٟ ارجب٘بد ِٛضٗ جذ٠ذح 

 اٌؼمً رخبطت أثذبس ِٓ رذ٠ٛٗ ِٚب .ٚاإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌّشئٟ اٌّىزٛة اٌزٛث١ك خالي ِٓ رجغ اٌغشة

 اٌذِّظ ػٓ رؼجش صبدلخ صٛسح ٚاإلعال١ِخ اٌؼشث١خ اٌذضبسح أْ ٘ٝ ثبثزخ دم١مخ ٌزظٙش اٌفىش، ٚرصٕغ

 .ِؼٕٝ ِٓ اٌىٍّخ رذٍّٗ ِب ثىً ، ٠خٌٍجؾش اٌشل١ك

 عّٛ ػٍٝ ٔؤوذ ٚٔذٓ اٌخٍف، إٌٝ اٌغٍف ِٓ رٛاسثٙب رُ اٌزٝ اٌغبثمخ اٌذضبساد ٔزبج إال اٌزشاس فّب

 فٍغفخ ِٓ اٌذ١بح ٔٛادٟ وً ٠ؾًّ ٌٍّجزّغ دضبسٞ ٚجذاْ ػٓ ١ٌؼجش ٚاٌفٓ ٚاٌفىش اٌؼٍُ ٚأدبع١ظ

 .إٌخ...ٚرشاس ٚػّشاْ

 

 

 ٚاٌّغزؼبْ اٌّٛفك ٚهللا

 



عشر سادسلا محتوٌات العدد  

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسٌة رقم صفحة

 مصر  22 – 1
 للصورة التكوٌن نسب اختالف مدى

 مقاسات الختالف تبعا الرقمٌة
 الضوئٌة المستشعرات

 العزٌز عبد الدٌن جمال أحمدأ.م.د/ 
 بالل

1.  

 مصر  44 – 23
 رصًٛى رعهٛى كفبءح نرفع يمزرزخ رإٚخ

 يُٓدٛخ ثبضزخذاو انًعذَٛخ انًُشآد

 انًذيح نهزعهٛى يجزكرح

 يصطفٗ زبيذ أزًذأ.د/ 

 زطٍ اثراْٛى ٔنٛذأ.و.د/ 

 انسهٛى عجذ عهٗ أًٍٚو.و/ 

2.  

 مصر  63 – 45
 أثرِ ٔ انثمبفٙ نهًٕرٔس انفهطفٛخ انرإٚخ

 انشًٛٙ عٕض نهفُبٌ انفُٛخ انزدرثخ عهٗ

 انًعطٙ عجذ صبنر ٔانفُبٌ

  .3 انسبرش عجذ زًذ٘ أزًذو.د/ 

 مصر  86 – 64
 فى المتحركة الرسوم إستخدام فاعلٌة

 البٌئى واإلرشاد التوعٌة
  .4 السٌد حمودة سٌد أحمدم.د/ 

 مصر  104 – 87

 والهندسٌة الجمالٌة للعناصر الحٌوٌة القٌم
 التراثٌة المبانً فً

 تأثٌراتها و المقدسة العمارة لمفهوم رصد
 الحٌوٌة

  .5 محمد رأفت إسالمم.د/ 

 مصر 132 – 105
 ٔعاللزٓب  انكَٕٛخ انعًبرح اردبِ فهطفخ

 انذاخهٙ ٔانزصًٛى ثبنعًبرح

 اثراْٛى زطٍٛ اشرفأ.د/ 

 اثراْٛى عذنٙ عبدلأ.د/ 

 انطٛذ انفزبذ عجذ يسًذ انسطُٛٙد/ 

6.  

 مصر 167 – 133

 من جدٌدة لمجموعة فنٌة أثرٌة دراسة
 األسرة عصر والحلوى المجوهرات علب

 العلوٌة
 (هـ1372-1220/م1805-1953)

  .7 الدٌن شمس حسن آٌاتأ.م.د/ 

 مصر 184 – 168

 و التصمٌمى البعد فى التقنى التطور
 مقابل فى الحٌة الحركة ألفالم التكنولوجى

 للصوره الحدٌث والشكل التحرٌك أفالم
 االعالم فى الفاعلٌه من مزٌدا نحو

 التنموي

  .8 الحمٌد عبد مصطفى إٌمانأ.م.د/ 

 مصر  206 – 185
 بعض لتطبٌقات مبتكرة تصمٌمٌة رؤٌة
 السٌدات بمالبس التصمٌم وأسس عناصر

  .9 المٌهً مصطفً ٌسري إٌمانم.د/ 

 مصر  220 – 207

 نذيح انسذٚثخ انفُٛخ األضبنٛت دراضخ

 ٔثالثٛخ األثعبد ثُبئٛخ انًزسركخ انرضٕو

 انرضٕو أفالو نًزطهجبد ٔفمب   األثعبد

 انًزسركخ

  .10 اندُذ٘ اضًبعٛم رأفذ أًٍٚو.د/ 

 مصر  239 – 221
 نألضبءح ٔانٕظٛفٛخ اندًبنٛخ انمٛى رؤثٛر

 انذاخهٗ انزصًٛى عُبصر عهٗ

 انُسبش زطبوأ.د/ 

 عٛذ ٔنٛذو/ 
11.  

 مصر  260 – 240
( التفرٌغ)باللٌزر القص تقنٌة توظٌف

 الجٌنز لمالبس الجمالً الجانب إلثراء
 عطٌة زكً نبٌل رانٌاأ.م.د/ 

 ماضً أحمد محمد نجالءأ.م.د/ 
12.  

 مصر  271 – 261
 تحدٌد فى المتعددة الذكاءات نظرٌة تأثٌر

 منظور من الفرد لدى الذهنٌة القدرات
 المنتجات تصمٌم

 الهٌبرى رحابأ.د/ 
 حامد سلٌم وحٌد أمانىم.م/ 

13.  

 السعودٌة  296 – 272
 رصًًٛی کًسذد انًجُٗ غالف رکُٕنٕخٛب

 انذاخهی نهسٛس
  .14 ٛىـاثراْ ضعٛذ ضـٛذ زكـرٚبأ.و.د/ 



عشر سادسلا محتوٌات العدد  

 مصر  308 – 297
 فً التفاعلٌة و األرجونومٌة الخصائص

 المعدنٌة العرض نظم تصمٌم

 فرحات محمود سعٌدأ.د/ 
 جلٌل محمد وائلأ.د/ 

 محمد أشرف محمدم/ 

15.  

 مصر  321 – 309
 انخبرخٛخ نهسٕائط انسرارٖ األداء رمٛٛى

 اندبفّ  انسبرح ثبنًُبطك انطكُٛخ ثبنًجبَٙ
  .16 يُصٕر صجسٗ ضًبذو.د/ 

 مصر  351 – 322

 انعُك أرثطخ يٍ االضزفبدح ايكبَّٛ

 انًالثص يكًالد اثراء فٙ انرخبنٛخ

 انُطبئٛخ

 انًبَٛكبٌ عهٙ انزصًٛى أضهٕة ثبضزخذاو

  .17 َبصف عبير يسًذ شًٛبءو.د/ 

 األردن  368 – 352
 الرقمٌة الصورة مع العربً الحرف دمج

 الجرافٌكً اإلخراج فً ودوره
  .18 جوخرشة أحمد حسٌن عائدةأ.م.د/ 

 مصر  383 – 369
 انزصًٛى ضٕء فٙ انصُبعٙ انزصًٛى

 انًزكبيم
  .19 زطبٍَٛ انطٛذ يدذٔنٍٛو.د/ 

 مصر  404 – 384

 تنمٌة فى واالثاث الداخلى التصمٌم دور
 المصرٌة السٌاحة

 إبداعات تحمل عرض أجنحة تصمٌم"
 بالمعارض القدٌمة المصرٌة الحضارة

 " بالخارج الدولٌة

  .20 هللا ضٌف حامد محمدم.د/ 

 سورٌا  429 – 405
 حاالت: حلب مدٌنة إعمار إعادة قبل ما

 مستفادة دروس سابقة،
  .21 النجم أدٌب محمد محمدأ.م.د/ 

 مصر  456 – 430
 عُبصر اَزبج ٔ  رصًٛى فٙ انمًٛخ ٔ األثر

 انسٕٛ٘ انخشت يٍ انًعًبر٘ انُسذ
  .22 زطٍٛ هللا عجذ يرٔاٌو.د/ 

 مصر  475 – 457
 التشكٌلٌة المعالجات فً واثره الزجاج
 االغراض متعددة سكنٌة وحدات لتصمٌم

  .23 مرسً صادق احمد مروةم.د/ 

 السعودٌة  498 – 476
 انعرثٙ نهشًبغ انُطدٙ انزصًٛى يسبكبح

 انسخرفٛخ انُطدٛخ انزراكٛت يٍ ثبالضزفبدح
  .24 زدٗ يسًذ يُٗأ.و.د/ 

 مصر  522 – 499
 نزعسٚس انكٕالج فٍ ثبضزخذاو رطجٛمٙ يذخم

 انطٛبزٙ اإلعالٌ فٙ انزراس

 انرزٛى عجذ اثراْٛى يُٙو.د/ 

 صبدق صالذ شًٛبءو.د/ 
25.  

 مصر  549 – 523
 انعاليبد يٍ نالضزفبدح رصًًٛٛخ يُظٕيخ

 يطجٕعخ رصًًٛبد فٙ ثبنًٕضخ انزدبرٚخ

 انطٛذاد أللًشخ

  .26 انُسبش عبدل يسًذ يُٙو.د/ 

 مصر  570 – 550
 انزًُٛخ ٔرسمٛك اإلنكزرَٔٗ انزعهٛى

 اندبْسح انًالثص رصًٛى نًدبل انًطزذايخ

 انًعرفخ الزصبد ظم فٗ

  .27 يسًذ عفٛفٗ َٓبلو.د/ 

 مصر  590 – 571
 فً لإلرتداء القابلة التكنولوجٌا دور

 السن كبار رعاٌة
  .28 حسٌن على حسن نهلةم.د/ 

 السعودٌة  609 – 591

 النحتٌة المجموعة عناصر بٌن التكامل
 الواحدة

 والحركات الهٌئات تجرٌد طرٌق عن
 البشرٌة

  .29 الشرٌف زٌد محمد نهىم/ 

 السعودٌة  625 – 610
 من مستوحاة تصمٌمات استحداث

 برامج باستخدام( اإلبرو) فن جمالٌات
 االلً الحاسب

 الباسط عبد عبدالرحمن نٌرمٌنأ.د/ 
 الغامدي حسن حمزة تركً مرامم/ 

30.  



عشر سادسلا محتوٌات العدد  

 مصر  636 – 626
 األثعبد ثالثٛخ انجرايح اضزخذاو فبعهٛخ يذٖ

 اإلعالٌ فٙ انشكم ٔالعٛخ نهزعجٛرعٍ

 انزهٛفسَٕٚٙ انزدبر٘

  .31 يصطفٗ عجبش أزًذ ْجخو.د/ 

 مصر  651 – 637

 كبضزررٛدٛخ انفُٛخ انًئضطبد يع انزعبٌٔ

 انطكُٛخ نهًشبرٚع اندًبنٛخ اندٕاَت نرفع

 نهذٔنخ

 دار يدًع خذارٚبد نزدًٛم زبنخ دراضخ(

 )انشرٔق ثًذُٚخ يصر

 انرزٛى عجذ عثًبٌ هللا ْجخأ.و.د/ 

 رُْٙ
32.  

 مصر  669 – 652

 فٗ كؤضبش انطجٛعخ ٔيسبكبح انزشكم عهى

 انجٛئٛخ انعًبرح

 انعرثٛخ انجٛئٛخ انعًبرح يٍ ايثهخ(

 )ٔاالٔرٔثٛخ

  .33 شـرٚــف ـهٗع ًْـبو ْجـّو.د/ 

 اإلضالو يُٓدٛخ فٙ انعًراٌ رزبثخ مصر  684 – 670

 رٕفٛك عجبش َجٛم ٚبضًٍٛانجبزثخ/ 

 يعٕض انًُعى عجذأ.د/ 

 صالذ عٕاطفو.د/ 

34.  

1 – 17  Egypt 

Improving Performance and 

Functional Properties of 

Different Cotton Fabrics by 

Silicon Dioxide Nanoparticles 

Prof. Abdel Rahim 

Ramadan Abdel Ghany 

Prof. Amr Gamal El Din 

Hassouna 

Dr. El-Amir Mohamed 

Emam Mansour 

Assist. Lect. Aya Fathy 

Abdel Hamid Ahmed 

Romyia 

35.  

18 – 41  Egypt 

Identity and its reflection on 

the design and forming in 

Islamic design 

Assoc. Prof. Dr. Dalia 

Sami Thabet Georgy 
36.  

42 – 56  Egypt 

The self-energy from function 

of equipment and engineering 

machines, ideology for 

sustainable energy 

Dr. Mahmoud Ahmad 

Mahmoud Ahmad Nafea 
37.  

57 – 67  Egypt 
Philosophy of Design Egyptian 

Banknotes Identity 

Assist. Prof. Dr. Mostafa 

Mahmoud Mohamed 

khalil 

38.  

68 – 84  Egypt 

Understanding Brand loyalty 

from the Consumer 

perspective: 

An exploratory study targeting 

Social networking services in 

Egypt 

Dr. Rania Farouk A.A. 

Nakhil 
39.  

85 – 97  Egypt 

Globalization and surreal 

photo advertising challenges 

on the Egyptian market 

Prof. Tamer Abdel Latif 

Assoc. Prof. Dr. Mohamed 

Ardash 

Assist. Lect. Fatma El 

Armany 

40.  
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