
ن والعشري   الثالث محتويات العدد   

 

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة 

 العمارة  أبحاث في مجال

 مصر 21 – 1
 التصميم  علي الشمسية الطاقة أثر

 الطاقة  صفرية  ألبنية وصوال الداخلي
  .1 المقصود عبد حامد أسماء/د .مأ. 

22 – 37  مصر 
 الخامات لبعض التصميمية المعايير

الداخلي  التصميم في المستحدثة  
  .2 عطية  محمود فؤاد  داليا /د .م

 الكويت  53 – 38
  منظومة  على وأثره الموقع تنسيق أسس

 الداخلي  للتصميم البيئية الراحة

    محمد الرحمن عبد دعاء /د .أ

 النجادى  صالح على /د .م .أ

 الكريم عبد الغني عبد إنعامالباحثة/ 

3.  

 مصر 69 – 54
  مفرغات تصميم في التكرار خاصية تفعيل

 للعمارة  زجاجية

 على  محمد رشا /د .م .أ

 صباح  اللطيف عبد عال /د .م .أ

 الخطيب طه محمد إبراهيم /م .م

4.  

 مصر 91 – 70

  الفنادق في اإلقامة بمناطق الداخلي الفراغ

  والسالمة األمن لمعايير  طبقا العائمة

 العالمية

الرحمن عبد حسن سعيد /د .أ  

إبراهيم  محمود مها /د .أ  

عطية السعيد كمال سامح/  الباحث  

5.  

 مصر 108 – 92
  للكنائس الداخلية للعمارة تحليلية دراسة

 الحداثة  بعد ما فترة فی

 المالح  حسن محمود /د .أ

 محفوظ  خالد مروة /د .م .أ

 شنودة جندي اسحق جورج /م .م

6.  

109 – 130 Egypt 

The Effect of Islamic Art on 

Modern Architectural 

cladding in Arab Countries 

(Study case to UAE) 

Dr. Awatef Salah Abd 

Elaal Hassan 
7.  

131 – 162  
Egypt 

UAE 

Environment Influence on 

Architecture and Interior 

Design in Islamic Civilization 

Dr. Sanagik Ibrahim 

Mostafa      

Dr. Mai Ahmad Shaaban 

El-Basel 

8.  

 الفنون  أبحاث في مجال

 السعودية 188 – 163
 الفن من زخرفية تصميمات استحداث

 المفروشات مجال إلثراء اإلفريقي
 اآللي الحاسب باستخدام

 محمد السيد جابر محمد أم /د م.أ. 

  إبراهيم بن  بسام بنت أفنان /م

 البسيمي 

9.  

189 – 208  مصر 
التطور   في العلمي الخيال أفالم دور"

 "  التكنولوجي
  .10 هاشم ايماند/   م. .أ

 مصر 220 – 209
 الستخدام العلمية المعايير أنسب تحقيق
 خواص  على وأثره المدمج الغزل تقنية

 المنتجة  الخيوط
  .11 رمضان ابراهيم السيد ايمن /د. م

 مصر 236 – 221

 المطبوع االعالن وانتاج تصميم دور
اليومية بالصحيفة المدمج  

  الرسالة توصيل جودة تحسين في
 االعالنية 

 سالم محمد على جالل /د أ.
    عوض   المهيمن عبد هبة  / د.  م .أ   

  أحمد عبدالحميد  أحمد /الباحث         

 الغرباوي   عبدالعال

12.  

 مصر 252 – 237
 الصناعي التصميم  لمنهجيات المعرفة بناء

 الفرا كتال هندسة ضوء في

 الجــواد عبــد هـــالل رجــب /د .أ
 جـــالل محمـــــد  هيثـــــم /د .م .أ

 لطفي محمد مصطفى أحمد الباحث/

13.  



ن والعشري   الثالث محتويات العدد   

 

 السعودية 275 – 253

 استراتيجي كعنصر الخشبية الخامات تبنى

  لطالب المشروعات على القائم التعلم فى

الداخلي  التصميم  

 ( تطبيقية تجربة)

 ســــعيد ســـــيد زكـريا /د. م .أ

 ابراهـــــيم 
14.  

  .15 جابر  عبدالناصر محمد سارة /د .م الشعورية  إقناع يةكعمل اإلعالن مصر 294 – 276

 السعودية 307 – 295
 التريكو لعينات الفني التشكيل فاعلية

  والوظيفية الجمالية القيم إثراء في  اليدوي

 السكن مكمالت و  مفروشات لبعض

                                                     قنونه مصباح احمد سمر /د م. .أ

 محمد علي شعبان أماني /د م. .أ

                                                   على محمد عبده عبير /د .م .أ

16.  

 مصر 335 – 308
 السيدات مالبس لتصميم  مبتكرة معالجات

 اتجاه من المستوحاة  زخرفية تقنيات بدمج
 الحديثة بالعمارة التفكيكية

  .17 حسن محمد  سيد شرين /د .م .أ

 مصر 372 – 336
  لبناء طرق خمس بين مقارنة دراسة

 الرجالي للقميص األساسي النموذج
  .18 السخاوي المنعم عبد شيماء /دم. 

373 – 390  مصر 
  لدراسة كوسيلة اإلنترنت عبر التفاعل

الجاهزة  المالبس مستهلكي  

الدمرداش محمد ضحى /د. أ    

 بركات  السالم عبد غادة /د. م

 محمد  فوزي دينا /م

19.  

 مصر 412 – 391

 في  فكرى كباعث  الميثولوجي الزمنى البعد

الداخلي التصميم  عناصر وتشكيل صياغة . 

 ".والصينية المصرية الحضارة" 

 هاشم  على عال /د .أ

 إبراهيم حسين أشرف /د .أ

 حنفي زينهم مروة /م .م

20.  

 مصر  433 – 413

  الكرة لسطح  والفضائي الجوي التصوير

  طباعة تصميم الستلهام مصدرا األرضية

  تطبيقات باستخدام النسجية المعلقات

جرافيك  الكمبيوتر  

عفيفي محمد محمود محمد/  د. م .أ  21.  

 مصر 453 – 434
 إدراك تحقيق في ودورها البصرية الخبرة

 التفاعلي الصحفي اإلعالن

                                            كمال حسين مصطفي /د .أ
 عبد الرازق عبد اللطيف تامر /د .أ

 عبدالوهاب حسين أمينة الباحثة/

22.  

 مصر 473 – 454
 الحربية المعارك تصوير ديناميكية

  البتكار كمصدر اإليرانية للمخطوطات

المعلقات اقمشه تصميم  

                                                                  الوكيل محمد ابراهيم نجالء /د .أ

 إبراهيم احمد سحر /د .أ

  عبد الدين محيي نيروز/الباحثة 

 عواد  العظيم

23.  

 مصر 492 – 474

 للكتابة البنائي التشريح من االستفادة

 من المرادف التصميم استنباط في الالتينية

العربية  الكتابة  

 الدين  جمال عزت نسرين /د .م .أ

 محمود
24.  

493 – 517  مصر 
  لفنون جمالية كقيمة السيموالكر مفهوم

 الجديدة  الوسائط

 محمد على المحسن عبد هبة /د .م .أ

 ناجى 
25.  

 مصر 535 – 518
 في المعزز للواقع  مبتكره مستقبليه رؤيه

 المطبوع االعالن

  محمد المهيمن عبد هبه /د .م .أ

 عوض
26.  

536 – 556 Egypt 

Making Use Of The Egyptian 

Craft Identity As A 

Requirement For Sustainable 

Development In The Garment 

Industry 

Dr. Ahmed Fahem 

Elbarbary 
27.  
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557 – 573 Egypt 

Exploring the Usage of User-

Generated Content 

Advertising to Build Brand 

Equity 

 

Assoc. Prof. Dr. Dina G. 

Abboud 
28.  

574 – 583  Egypt 

Enhancement of dye-ability 

and antibacterial properties of 

cotton fabrics via modification 

with chitosan 

Dr. Heba Abd El Mohsen 

Ghazal 
29.  

584 – 591 Egypt 

The digital marking tools and 

its reflection on furniture 

industry. 

 

Prof. Hussein Kamel Al-

Nabawi 

Assist. Prof. Dr. Diaa 

Eldin Tantawy 

Researcher. Ahmed 

Abdel-azim Abdel-

Rahman 

30.  

592 – 604  Egypt 

Innovative interactive ideology 

to enforcement Hologram 

technologies to promote 

tourism activities in Egypt. 

Prof. Hussam Elden 

farouk elnahass 

Dr. klood el-abd 

31.  

605 – 619  
Saudi 

Egypt 

Creating sustainable designs 

for women inspired by 

Mondrian paintings 

 

Prof. Olfat Shawki 

Mohamed Mansour 

Assist. Prof. Dr. Rasha 

Wagdi Khalil Ibrahim 

Researcher. Sabrin Abd 

El-Zaher 

32.  

620 – 629 Egypt 
Impact of surprise strategy on 

the avoidance of digital 

advertising  

Assist. Prof. Dr. Rania 

Farouk Abdelazim – 

 Assist. Prof. Dr. Dina 

Gamal Abboud –  

Researcher. Mona Emam 

Amin Aly Mohamed 

33.  

630 – 642 Egypt 

Islamic geometric decorations 

as a source of modern ceramic 

jewelry design 

 

Dr. Riham Omran   34.  

 العلوم اإلنسانية  أبحاث في مجال

 مصر 663 – 643
والحمامات  االستشفائية المنتجعات تصميم

واالسالمي الروماني العصور في  

 (مقارنة دراسة)

 حسن سعيد /د أ.

 السالم  عبد فخري نها /د .أ. م

 عرفة صالح محمد إبراهيم رنا /م م.

35.  

664 – 686  مصر 
األقصى بالمغرب الحربية العمائر  

 (  نموذجا القصاب) 

سالم صالح العزيز عبد/  د. أ    
 النعيم عبد طلعت أسامة /د .أ

 حسن محمد سعاد /د .م .أ
 السالم عبد رشدي محمد /الباحث

36.  

 مصر 720 – 687
  الخداع بين  للمعلنين السلبية الممارسات

 المنظمة  والقوانين التأثيرات. والتضليل.
ساطور  متولي مختار محمد /د .أ  37.  

721 – 773  مصر 
 في السيدات لمالبس وصفية دراسة

العثماني  العصر  

 (العظيم القرن مسلسل) حالة دراسة

طعيمه  محمد نجالء /د .أ  

الدمرداش  مصطفى ضحى /د .أ  

  الدالي أحمد آالء /الباحثة

38.  



ن والعشري   الثالث محتويات العدد   

 

 مصر 766 – 738

 النصف في الداخلي التصميم عناصر
 عهد)  عشر التاسع القرن من الثاني

اسماعيل الخديوي ) 
 عابدين  لقصر تحليلية دراسة

 محمود  رأفت وائل /د.أ
 للا  عبد الدين نور رفيقم/ 

39.  

767 – 781  Egypt 

Attempts to preserve the 

Andalusian Islamic identity 

following the fall of Granada 

Mousse ibn Abi al-Ghassan 

and Mohammed bin 

Ummayya, a model. 

Assist. Prof. Dr. Rawya 

AbdElHamed Shafea 
40.  

 


