
والعشرونالحادي  محتويات العدد  

 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة

 العمارة أبحاث في مجال

 مصر  18 – 1
 فكر تشكيل على وتأثيرها الثقافية الهوية

   الداخلى المصمم

 عواد أحمد إسماعيلأ. د/ 

 السالم عبد فخري نهاأ. م. د/ 

 القطان سيد أحمد رانيام. م/ 

1.  

 سعوديةال  40 – 19
 تطبيقات تطور فى ودورها الرقمية الثورة

 الذكى للمنزل الداخلى التصميم تكنولوجيا
  .2 ابراهـيم سعيد سيد زكرياد/  أ.

 مصر  56 – 41
 الشكل تطوير علي التكنولوجي التقدم آثر

 المعمارية للواجهات الجمالي

 حسني علي عمادد/  أ.

 الفار أحمد مايسةأ. م. د/ 

 شطا السيد محمد غادةم. م/ 

3.  

 مصر  70 – 57
 المنشأت لحيزات الداخلى التصميم

 اإليکوتکنولوجى إلتجاه وفقا   اإلدارية
  .4 قنديل محمود فريد مشيرهم. د/ 

 مصر 87 – 71
 من المسكن في اإلنسان احتياجات تلبية

 الداخلى التصميم خالل

   معبد على ياسرد/  أ.
 عواد إسماعيل أحمدأ. م. د/ 

 حواس أحمد نهىالباحثة/ 

5.  

88 – 113   Egypt 

Achieving Sustainable 

Tourism Development of 

Hotels’ Interior Design 

using )Ecolodge( 

as one of the environmental 

design solutions 

Assist. Prof. Dr. Dalal 

Yousrallah Mohamed 
6.  

 الفنون أبحاث في مجال

 مصر   135 – 114
 ماكينات على المعدنية الخيوط تشغيل

 مع النفاث الهواء ضغط ذات النسيج

  المساعدة الفونيات عدد خفض

    قبيصى محروس أسامهد/  أ.

   درغام السعيد محمدأ. د/ 

                                              شريف محمود محمدالباحث/ 

7.  

 مصر  148 – 136
 في المدمج الواقع لتوظيف اإلبداعي الدور

 السياسية اإلعالنية الحمالت تصميم

 العجماوي صبري محمد إيهابد/  أ.

 ندا علي ميم. د/ 

 غندور حامد مهندالباحث/ 

8.  

 سعودية  160 – 149
 علي المستخدم القماش نوع اختالف تأثير

 المختلفة الحياكة تقنيات جودة
 محمد العزيز عبد الهامم. د/  أ.

 حسنين
9.  

 مصر  176 – 161
 الخيوط على القطن خامة اختالف تأثير

 الحلقى الغزل بنظام منها المنتجة
 محمد السيد الدين حسامم. د/  أ.

 محمود
10.  

 مصر 199 – 177
 االطفال مالبس سوق تجزئه استراتيجيات

 مقترحة تسويقيه خطه لعمل المصري

 الشيخ عبده محمود خالدم. د/  أ.

 الميهى يسرى ايمان /د .م

 ابو محمد حسن رفعت مروةالباحثة/ 

 طالب

11.  

 سعودية 221 – 200
 السدو ألسلوب والجمالي الفكري التناول

 النساء أزياء تصميمات في

 أحمد عبود محمد دعاءم. د/  أ.

 علي زغلول علي سحرأ. م. د/ 
12.  

 سعودية  252 – 222

 مستلهمه األطفال لمالبس تصميمات ابتكار

 اقمشة ببقايا تنفذ التكعيبي الفن من

 الصناعات لتنمية القصيم بمنطقة المشاغل

 الصغيرة

  .13 علي زغلول علي سحر /د. م. أ
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 مصر  269 – 253
 لفن المفاهيمية و التشكيلية االبعاد

 الهوية لتاكيد كمخل المعاصر البورتريه
 الثقافية

  .14 العزيز عبد حامد سهام /د. م. أ

 سعودية  285 – 270
 الخامات وإضافة الغسيل عملية اثر

 مظهرية علي التريكو لألقمشة المساعدة
 منها المنفذة الجيوب

 ساروخ قطب العزيز عبد صفية /د. أ
 عارف مصطفى ثناء /د. م. أ

                                 السرحان

15.  

 مصر  300 – 286
 اللوحة واثرهاعلي الضوئية الدالالت  

 المولوية لرقصة الفنية
  .16 حسن العال عبد صالح عواطف /د. م

 مصر  320 – 301
 الجمالية القيم بين الوبرية المعلقات

 التصميم وبرامج للزهور

 الصياد محمد غادة /د. أ

 عيد مصطفى /م
17.  

 مصر  341 – 321
العربي الحرف لتجريدية عضوية معالجة  

 ( معاصرة تشكيلية رؤية ) 

 هللا فتح حازم محمد /د. أ

   محمود فريد محمود /د. م

                                                الفخراني أبووالي مصطفى يارا /م. م

18.  

 مصر  359 – 342
 الرقمي التركيب فن توظيف اهمية

 اإلعالن تصميم في البصرية للمؤثرات

 التليفزيوني

 صبري شريف محمد /د. م. أ

 الرفاعي محمد نيفين /د. م. أ

 العزيز عبد عاطف لينا /د. م

 الدريني سالم راغب حمدي /الباحث

19.  

 مصر   378 – 360
 بإستخدام الجرافيكي التصميم هويه تحقيق

 الهندسيه األشكال بين اإلتزان
  .20 على محمود محمود منى /د. م

 مصر  404 – 379
 طيف عالج في أثرة و البصري االتصال
 المعلقات طباعة تصميم خالل من التوحد

 النسجية
  .21 النحاس عادل محمد مني /د. م

 مصر  430 – 405
 نول جماليات استخدام بين مقارنة دراسة

 تصميمات إلثراء اليدوي والتطريز الخرز

 النسائي العباءة

 إبراهيم جمال محمد صفاء /د. م. أ

 الخالق عبد سعيد مي /د. م
22.  

 العراق  452 – 431
 عبر االبعاد ثالثي لإلعالن باإليحاء االقناع

 االلكترونية المواقع

       اسماعيل خليل نادية /د. م. أ

 كاظم فرج ايالف /الباحثة
23.  

 مصر  477 – 453
 األفيش بورتريه فن إلحياء الرقمي اإلبداع

 ترويجى كعنصر الجرافيكي السينمائي

 المصرية السينمائية الروايات لدراما فعَّال

  .24 محمد حامد أحمد ناصر /د. م. أ

 مصر  502 – 478
 أطفال لوقاية ملبسية مكمالت تصميــم

 وفقا   الحوادث اصابات خطـر ضد الروضة

 األرجونوميكــس علــم آلهداف

 محمــد عبدالمجيــد نجــالء /د. م. أ

 الشاذلـي فــرج
25.  

 مصر  522 – 503
 التشكيلى ودورها التعبيرية األزياء تصميم

 المصرى المسرح سينوغرافيا تحقيق فى
 الشافعى نبيل محمد نشوي /د. م. أ

 فاروق محمد أحمد عمرو /الباحث
26.  

 مصر  538 – 523
 االطفال مهارات لتنميه التفاعلى التصميم

 طباعة باستخدام الخاصة االحتياجات ذوى

 الواحدة الملبسية القطعة

 حسن شحاته شعبان نهله /د. م

 شادى ابو على الفتح ابو هاله /د. م

 شمندى سيد عماد /د. م

27.  

 مصر  550 – 539
القطع  اتياألثر اإلقتصادى ألستخدام تقن

 ةيفى مجال األشغال المعدن ثةيالحد
ةيديوالحد  

  .28 العزم ابو هانيم. د/  

 مصر  570 – 551
 تصميم في الحديثة التكنولوجيا توظيف

 اإلدارية للمباني واإلرشاد التوجيه نظم

 العامة

  .29 الغيط ابو يوسف هايدي /د. م
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 السعودية  593 – 571
 المعاصر للمسكن نسجيه معلقات ابتكار

 للحفاظ العسيري التراث من مستوحاة
 السعودية العربية الهوية على

 الصعيدي حسن كامل هناء /د. م. أ
 الهاشل هللا عبد صالح منتهى/  مح

30.  

594 – 610  Egypt 

Exploring evolving trends of 

gender representation in 

digital advertising in Egypt 

Assoc. Prof. Dr. Dina 

Gamal Abboud 
31.  

611 – 635  Saudi 

Using Enneagram Strategy as 

Convince axes 

in the design of advertisement 

message 

Dr.Ghada El meadawy 32.  

636 – 649  Egypt 

The role of innovation 

management in achieving 

sustainable innovation in 

productive institutions 

Dr.Magdoline El-Sayed 

Hassaneen 
33.  

 العلوم اإلنسانية أبحاث في مجال

 مصر  664 – 650
 الحد في والتغليف التعبئة تكنولوجيا دور
 الغذائي المنتج حياة دورة خالل الفقد من

 سالم محمد على جالل /د. أ
 المحسن عبد عبد هللا نها /د. أ

 عبدالعال عزب عبدالحي منى /م. م

34.  

 مصر  675 – 665
  من  MS.W.609 رقم  النسخة تأريخ

 بمتحف المحفوظ نظامي خمسة مخطوط
 ببلتيمور  جاليري والترز

 النبراوي محمد رأفت /د. أ
 إبراهيم أحمد إيهاب /د. أ
 حسن محمد عمر مروة /م. م

35.  

676 – 703  مصر 
 ذات الذهبية الحلي سطح مظهر تحسين

 الكيميائية بالمعالجات المنخفضة العيارات

 والكهروكيميائية

  .36 محمد العوامي محمد /د. م. أ

 مصر  718 – 704

 العذبه المياه وتوفير ترشيد استراتيجيات
 البيئة فى الطاقة توليد فى واستغاللها
 ابتكارات ضوء فى العربية الصحراوية

  الصناعى التصميم

 أحمد محمود أحمد محمود /د. م
 نــافـــع

37.  

 مصر  732 – 719
Public spaces in historic sites 

as a Tool of raising cultural 

awareness 

Associ. Prof. Dr. Ahmed 

H.Radwan 

Assist. Prof. Dr. Osama 

Abdelhady 

38.  

 مصر  776 – 733

Scientific museums and its 

scientific heritage role in 

developing cultural and 

Artistic Awareness 

Assist. Lecturer. Dina 

samir 
39.  

777 – 801  Saudi 

The Importance of Art 

Subjects Implementation in 

the Education System. Case 

Study in Jeddah, Saudi Arabia 

Assoc. Prof. Dr. Maha Al 

Dabbagh 
40.  

 


