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 بأسلوب المنفذة النسجية المعلقات لتصميم
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 الصياد محمد محمد غادةأ.د/ 
 البلبيسي خليل مجدي ميادهم.د/ 

 جعفر توكل رشاد رانيام.م/ 
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 مصر 490 – 463
 المفاهيم بين الفوتوغرافية التجريدية

 والتقنيات الحديث للفن التشكيلية
 المعاصرة

  .22 أبوالنجا صابر فتحى لمياءم.د/ 

 مصر 507 – 491

 للشرائط البنائي التركيب اختالف تأثير
 تريكو ماكينات علي المنتجة المطاطة
 خواصها علي"  الكروشيه" السداء

 للمالبس كمكمالت الوظيفية
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 في التصميمي للتفكير معاصرة اتجاهات

 األبداع فلسفة ضوء
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 مصر 585 – 560
 المالئمة الطريقة الختيار المصمم توجيه
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 مصر 605 – 586
 التصوير الفوتوغرافي تقنيات توظيف

 التأثيرية الفوتوغرافية الصور إلنتاج
  .27 حسن محمد محمد مريمم.د/ 

 مصر 629 – 606
 بين الزجاجية للجداريات الثالث البعد

 الداخلية العمارة في والتطبيق االبداع

 حمزه رمضان سيد منيم.د/ 

 حمزه محمد حـــامد والءم.د/ 
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630 – 646  مصر 
 الرابع البعد خالل من الحركة فلسفة

 الداخلي التصميم على ومردوده

 عبد الدسوقي إبراهيم ميم.م/ 

 العزيز

 هاشم عالأ.د/ 
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 مصر 663 – 647
 التصميم في إبداعي كمثير الجرافيك فن"

 "المعماري للفراغ الداخلي
  .30 الله رىصب دأحم نرمينأ.م.د/ 

 مصر 689 – 664
 المعاصر اإلعالن تصميم استراتيجية
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An experimental study for 
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