
ن والعشري   الرابع محتويات العدد   

 م اسم الباحث اسم البحث الجنسية رقم صفحة 

 العمارة  أبحاث في مجال

 مصر   14 – 1
 المفرغات إلنتاج قوالب إستحداث

 للعمارة  الزجاجية

 رشا محمد على  /د. م. أ

 عال عبد اللطيف صباح  /د. م. أ

 محمد طه الخطيب إبراهيم /م. م

1 .  

15 – 25 Egypt 

Factors affecting 

contemporary architectural 

design and its relationship to 

the Pharaonic architectural 

heritage 

 (In order to establish 

evaluation criteria for the 

architecture of different 

civilizations) 

Dr. Islam Raafat 

Mohammed Awad 
2 .  

26 – 43 Egypt 

The Role of Visualization 

Software in Architectural 

Education 

Dr. Shimaa Mahmoud Ali 3 .  

 الفنون  أبحاث في مجال

 مصر 69 – 44
  عناصر لتطوير كمصدر التفاعلي التصميم

واالثاث  الداخلي التصميم  

 إبراهيم حسين أشرف /د. أ

 هاشم  على عال /د. أ

 حنفي زينهم مروة /م. م

4 .  

 مصر 87 – 70
  محاكاة في الرقمية النمذجه استخدام

 بشكل تصنيعه وإعادة التراثي األثاث
 رقمي

  . 5 عبدالباقى  الجواد عبد أمينه /د. م

 مصر 98 – 88
 التصوير بمفهوم فنية معالجات تطوير
 المعاصرة   اإلسالمية العمارة في الجداري

 البنا السيد محمد إيمان /د. أ
  محمود محمد مروة /الباحثة

 سالم  الصاوي

6 .  

99 – 110  مصر 
  تصميم في المتناقضات استراتيجية

 والترميز بالشفرة وعالقتها اإلعالن

 الرازق عبد اللطيف عبد تامر /أ. د
 الدين جمال عزت نسرين /د. م. أ

 محمد  عزالدين أمنية /م .م

7 .  

 مصر 126 – 111
  االسالمي الفن في واللون الشكل طاقة

 الحديث  األوربي الفن في وأثرها

  متولى القادر عبد حسام /د. م. أ

 محمد
8 .  

 مصر 147 – 127
  ومدى لإلكسسوار الوظيفي التعدد فعالية

 العصرية  المرأة لمالبس مالئمته

 النحاس  فاروق  الدين حسام /د.أ

 الشافعى نبيل محمد نشوي /د. م. أ

 زغلول محمد حسن اسراء /الباحثة

9 .  

 مصر 169 – 148
 تشكيلية كلغة العربى الخط جماليات

 المعاصر التصميمي الفكر في متفردة

 الداخلية  للعمارة

  . 10 عطية  محمود فؤاد  داليا /د. م

 مصر 199 – 170
 كرة رياضة لمالبس الطباعي التصميم

 الماء
 خليل   حامد أحمد دعاء /د. م

 جعفر ابراهيم محمد محمد /د
11 .  

 السعودية 221 – 200
  اإلبداعي السلوك تنمية في الخامات  أهمية

الداخلي  التصميم لطالب التقنية والمهارات  
 ( تنفيذية تجريبية دراسة)

  . 12 ـيمابراهـ  عيدس ـيدس زكـريا /د. م .أ
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 مصر 235 – 222

  30 ثورة بعد مصر في السياسي اإلعالن

2013 يونية  

 الرئاسية االنتخابات على تحليلية دراسة

2014  /2018 

  . 13 جابر  الناصر عبد محمد سارة /د. م

 مصر 253 – 236
 في األسرية االجتماعية والعالقات اإلعالن

 االجتماع  علم نظريات ضوء

 أبودينا  هاني سمر /د. أ

 عبود  الدين جمال دينا /د. م. أ

 أمين عزت رانيا /م. م

14 .  

254 – 271  السعودية 
  تطوير فی  وأثره الضوئية بالخامة التصميم

المنسوجات  صناعة  

  عبد  البدري على سهام /د. م. أ

 العظيم 
15 .  

 مصر 292 – 272
 لتحسين النانو تكنولوجيا من االستفادة

 العالجية  المالبس أداء

 قيتباى   محمد صالح / د.  م . أ
 طعيمه  محمد  نجالء  / د.  أ
 البربري  فهيم أحمد  / د.  م
  على هادىعبدا ل ؤاد فـ ان إيم  /الباحثة 

 لوانى الخ

16 .  

 مصر 316 – 293
  لتخطى اتصالية كوسيلة اإلعالن استخدام

 نظرية خالل من المنتج ضرر أزمة

 للمؤسسة  الذهنية الصورة استعادة

 الجابري  بيومي عطياتأ. د/ 

 دنيا  أبو السعيد هاني سمرأ. د/ 

 حسن محمد حسن مي /الباحثة

17 .  

 مصر 331 – 317

  أقمشة في المستخدمة الليكرا خامة فاعلية

 الراحة خواص تحسين في القمصان

 الملبسية

 بركات  السالم عبد غادة /د. م

 محمد رشاد يسري /د. م
18 .  

 مصر 346 – 332
  في اإلضاءة وحدات أساليب تطور دراسة

 اإلسالمي  الفن

 أحمد سيد فيصل /د. أ
 الشافعي احمد /د. م
 جبر أبو محمد ثروت منى /الباحثة

19 .  

 مصر 360 – 347
  على واإلختزال البناء مورفولوجى إنعكاس

 الداخلى  التصميم
  . 20 للا  ضيف حامد محمدم. د/ 

 مصر 373 – 361

  كأحد التصميم في  للتكامل مقترحة منهجية

 المعدني للمنشأ المستدام التصميم أهداف

 الخفيف 

 محمد متولي مرسي  /د. أ

 عماد شفيق عبد الرحمن  /د. أ

 أحمد سعيد غريب الغنام/  الباحث

21 .  

374 – 385  مصر 
  من لالستفادة المعيقة المتغيرات معالجة

  صياغة في التراثية الطرز جماليات
 النحتية العناصر

 شاهين  علي محمد محمد /د. أ
 للا  عبد مراوان  /د. م. أ
 محمد حسين سعيد شيماء /الباحثة

22 .  

 مصر 406 – 386

  التطبيقي الفن تراث في والرمز القيمة

 تصميم الستحداث مصدرا   األمازيغي

التأثيث  أقمشة طباعة  

  . 23 عفيفي محمد محمود محمد /د. م. أ

 مصر 418 – 407
 الرقمي والتحديد المثالية النظرية انعكاس

المعاصرة  التطبيقية الفنون على  
  . 24 مصطفى الخالق عبد مصطفى /د. أ

 مصر 442 – 419
  من مستلهمة عصرية مالبس تصميم

 النجدي  عمر الفنان أعمال

 طعيمه  محمد نجالء /د. أ
 الميهى  ايمان /د. م
 العزبي  محمود حنين /الباحثة

25 .  

 مصر 459 – 443

 لون السبعة االلوان فصل تقنيه استحدام

Prinect بانتون الخاصة  االلوان كبديل  

Pantone والتغليف الطباعة صناعه في  

 المطبوع جودة وتحسين القتصاديتها

 النهائي 

  . 26 الحميد عبد فهمي احمد هاجر /د. م



ن والعشري   الرابع محتويات العدد   

460 – 474  مصر 

  في التبرعات إعالنات في المضافة القيمة

 التكنولوجية االمكانيات توظيف ضوء

  الفكر لتطوير  والمتعددة الحديثة الرقمية

 التنموي االبداعي

  . 27 مصطفى  عباس أحمد هبة /د. م

 مصر 489 – 475

 للحلي والسحري الديني الفني الدور
 المصرية العصور عبر الزينة وأدوات

 القديمة
 ( وجمالية تشكيلية دراسة)

  محمد الرحمن عبد هدي /د. أ
 الهادي 

 عزام مرسي  حسن رأفت /د. أ
 نجيب يوسف منال  /د. م. أ

 للا عوض مسلم معتزة /الباحثة

28 .  

490 – 501  مصر 
  لتوظيف والفراغ  الداخلي للتصميم دراسة

 االغراض متعددة الصغيرة المساحات

 المعاصر  بالمسكن

  . 29 وسام حسين قرني  /د. م

502 – 531  Egypt 

Using Intrinsic Values in 

Advertising Campaign: A 

Social Awareness Approach 

Associ. Prof. Dr. Aliaa 

Turafy 
30 .  

532 – 540 Egypt 
The Impact of Commercial 

Brand On Furniture Industry 

Prof. Hussein Kamel Al-

Nabawi 

Assist. Prof. Dr. Diaa 

Eldin Tantawy 

Researcher. Ahmed 

Abdel-azim Abdel-rahman 

31 .  

541 – 556  Egypt 

Arts of Children in the remote 

areas in Sinai as a source of 

inspiration for printed textile 

design of children 

Dr. Noha Ali Radwan 

Mohamed Soultan 
32 .  

557 – 568 Egypt 

Innovation in a bed assembly 

unit design to reduce the 

symptoms of GERD and 

Snoring during sleep. 

Associ. Prof. Dr. Sarah 

Fathy Ahmed Fahmy 

Dr. Haitham Ibrahim 

Elhadidy 

33 .  

 اإلنسانية لوم الع أبحاث في مجال

 مصر 581 – 569
  في المستخدمة المواد بعض بين المؤامة

 تنظيف في فعاليتها لتحسين التنظيف
 الزيتية  اللوحات

  . 34 زكى ممدوح احمد /د

 مصر 605 – 582
  من للحد الحديثة اإلدارية النظريات دمج

 الفنية بالتربية المدرسية اإلدارية الضغوط
  . 35 المهدى  يوسف محمود لمياء /د. م. أ

606 – 617  مصر 

  على القائم  التعليم استراتيجية تطبيق آليات

  للطالب المهارية القدرات لرفع الممارسة

 مادة  على تطبيقية دراسة

 3 D Visualization 

  . 36 حسين  حمدي محمد /د. م

618 – 632 Egypt 

Gilding Technique and 

Conservation of a Gilded 

Greco-Roman Cartonnage in 

Hurghada Museum 

Dr. Gehan Adel Mahmoud 37 .  

633 – 659  Egypt 

Eyvan Türbesi in Anatolia 

during the Seljuk and beyliks 

period 

Dr. Hala Mohammed 

Ahmed Ahmed 
38 .  
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660 – 678 Egypt 

Ontology of Folk Knowledge 

Among Lake Fishermen in 

Suez Governorate. “The 

Village of Kabreet El Mafariq 

as a Model” 

Prof. Soad Osman Ahmed 39 .  

679 - 699 Egypt 

The laser technology and its 

applications in the copper 

metal embroidery threads 

cleaning and treatment field – 

Analytical experimental study 

Prof. Yaseen El Sayed 

Zidan 

Dr. Dalia Ali Abd El All -

Al Sayed   

40 .  

 


