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التخصص

اسم البحث

أستاذ دكتور

الفوتوغرافيا و
السينما و التليفزيون

أستاذ دكتور

الفوتوغرافيا و
السينما و التليفزيون

تأثيير التطأور التكنولأوي للكأاييرا علأ الكأك
للصأأأور المتحركأأأ فأأأ المحتأأأو
النهأأأا
المر )بحث مشترك(
دور يؤسسا التعليم العال بالكراك يع يؤسسأا
المجتمع المدي لتفعي دور المخريا التعليمي ف
التنمي المستداي

أستاذ يساعد

الفوتوغرافيا و
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التصميم الداخل و المعأأاير اجريويويي أ لتصأأميم اجيأأاث ف أ عيأأادا
اجسنان
األياث

أستاذ يساعد

أستاذ مساعد

الرسوم المتحرك وأيرها ف توييه الرأي العام

الزخرف

دور التصأميم الأداخل واجيأاث فأ تنميأ السأياة
المصأري " تصأميم اينحأ عأر تحمأ ابأداعا
الدوليأ
الحضأأار المصأأري القديمأ بالمعأأار
بالخارج"
الريأز والوظيفأ والجمأال قأيم ةاكمأ فأ التصأميم
الداخل واألياث للحرم المك
اير تصميم اجياث القاب للط ف يعالج الفراغا
الضيق بالمسك اجقتصادي بمصر
توظيف الرسوم الكعبي ف عم تصميما يداري
يعاصر لتجمي المنكث المعماري
تصميم يعلقا ولوةا يداري يعاصر ف ضوء
الموروث الحضاري لتنميأ الثقافأ البصأري داخأ
المجتمع

مكان النشر
عكأر يأ يجلأ العمأار والفنأون
الجمعي العربي للحضأار والفنأون

العأدد الثأاي
الدولي )
اإلساليي (
المؤتمر الدول الثاي للتنمي المستداي
الناشر يجل التصميم الدولي

المأأأؤتمر العلمأأأ الأأأدول  1األول للمعهأأأد العأأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
المأأأأؤتمر العلمأأأأ الأأأأدول األول للمعهأأأأد العأأأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس

المأأوتمر الأأدول الثالأ
للحضار والفنون اجساليي

الجمعيأ العربيأ

المأؤتمر الأدول الثأاي تحأ عنأوان التأثييرا
المتبادل بي الحضارا اإليسايي باألقصر
يؤتمر الفنون التككيلي وخدي المجتمع الدول
الثاي كلي الفنون الجميل األقصر
المأأأأؤتمر العلمأأأأ الأأأأدول األول للمعهأأأأد العأأأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
المؤتمر الدول الرابع للفنون التككيلي وخدي
المجتمع كلي الفنون الجميل باجقصر

التاريخ
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ديسمبر 8102
ابري 8102
ابري 8102
اكتوبر 8102

اكتوبر 8102
فبراير 8102
ابري 8102
يناير 8102

استلهام البناء التككيل للتصميم الجداري فأ يقبأر
يننا وعم يداريا يعاصر لتثصي القيم التراييأ
والثقافي لتثكيد الهوي المصري

أستاذ يساعد
6

ا.م.د ريهام حلم شلب

7

ا.م.د ريهام يوسف العنان

8

ا.م.د مايسة محمد رضا

الزخرف

أستاذ يساعد

المالبس الجاهز

أستاذ يساعد

طباع المنسويا
و الصباغ و
التجهيز

المؤتمر الدول الثال للفنون التككيلي وخدي
المجتمع (الف والهوي بي التراث والمعاصر -
كلي الفنون الجميل باجقصر

توظيأأأف العمأأأ الجمأأأاع فأأأ تصأأأميم يمأأأال المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
للجداريا لرفع يسأتو التأقوا الفنأ للمكأاهد للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
ف الكوارع و الميادي .
رؤيأ يعاصأر لفأ التصأوير الجأداري فأ المؤتمر الدول اجول بكلي التربي النوعي
–يايع ينوب الوادي
ضوء استخدام تقني الهولويرام
يجل العمار والفنون الدولي والعلوم
القيم التكأكيلي للحركأا اجيهاييأ وايرهأا فأ
اجيسايي
استحداث يداريا زخرفي
يجلأ العمأأار والفنأأون الدولي أ والعلأأوم
ةركأ الخأ يأع العالقأا اللوييأ ويماليأا
اجيسايي
المساة
يجلأ العمأأار والفنأأون الدولي أ والعلأأوم
ايقاعا خطيه ف الفراغ
اجيسايي
الطأرا الفنيأ للوايهأا كمصأدر للحفأاظ علأ يؤتمر اجيسيا بجايع  2اكتوبر
الهوي المصري
يجل أ العمأأار والفنأأون الدولي أ والعلأأوم
دور الضوء والظ كثةد العواي المؤير ف
اجيسايي
إدراك التصميما الزخرفي
المجل العلمي علوم وفنون الدولي دراسا
توظيف التقني الرقمي ف البناء التصميم
وبحوث
للجداريا لرفع يستو التعبير الفن
المؤتمر الدول اجول بكلي التربي النوعي -
تعزيز التعلأيم باسأتخدام التكنولوييأا فأ الأدي
يايع كفر الكيخ
واجبداع الفن لقو اجةتيايا الخاص
ف التطريأز البرازيلأ " المجسأم " كمثيأر يصأري
لعم ينتجا فني برؤي يعاصر ) دراس تحليلي
للغرز التقليدي (

اسأتخدام يأأايو تكنولأأوي فأ تجهيأأز ينسأأويا
طبي يضاد للبكتريا
صباغه الصوف والقط بصبغا صديقه البيئه
ينا يه التفاع يقاويه البكتريا
تجهيز اجقمكه القطنيه لتحسي ايتصاصها
للصبغا النكطه

 82-82ابري
8102
ابري 8102
يوفمبر 8102
ابري 8102
يناير 8102
اكتوبر 8102

يوليو 8102
ديسمبر 8102

المؤتمر الأدول الرابأع للفنأون التكأكيلي وخديأ
المجتمع كلي الفنون الجميل باجقصر

يناير 8102

المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس

ابري 8102

)Der Pharma Chemica (DFC

 2اكتوبر 8102
يوليو 8102

nternational Journal of innovative
science, Engineering

&Technology ,Vol.2 Issue 7, July
2015
أستاذ يساعد
9

المالبس الجاهز

ا.م.د م سمير كامل

"تثيير يقاف التغير عل اإلدراك البصر
أليماط الموض "
تعليم الفنأون ويتطلبأا التغييأر  8102عنأوان
البح " إستراتيجي يقترة ألير علم
" " Feng shuiف تحديد التصميم ويك
األزياء" .
إبأداع – تصأميم – إيتأاج – تنافسأي عنأوان
البحأ " رؤيأ إبداعيأ لتصأميم الموضأ يأ
خالل سما العمار المعاصر
"رؤي إبداعي لتصميم الموض ي خالل
سما العمار المعاصر " .
"يوض يصري يعاصر يستوةا ي التراث
النوب

11

أ.م.د .نها السيد عفيف

أستاذ يساعد

الزخرف

يجل التصميم الدولي تصدر ع
الجمعي العلمي للمصممي المجلد السادس -
العدد الرابع
المؤتمر العلم السادس لكلي التربي الفني -
يايع ةلوان"
المؤتمر الدول الرابع لكلي الفنون التطبيقيأ
–يايع ةلوان

يجلأ التصأميم الدوليأ تصأدر عأ الجمعيأ
العلمي للمصممي
يجلأ التصأميم الدوليأ تصأدر عأ الجمعيأ
العلمي للمصممي – العدد – اإلصدار األول
يجلأ التصأميم الدوليأ تصأدر عأ الجمعيأ
العلمي أ للمصأأممي – العأأدد الخأأايس –
"تثيير طرا اإلتصال البصري للموض عل
اإلصدار
المستهلك".
الثال
يجلأ التصأميم الدوليأ تصأدر عأ الجمعيأ
"تصميم الموض التفاعلي بإستخدام
العلمي أ للمصأأممي العأأدد الخأأايس –
تكنولوييا" SCB
اإلصدار األول
تطبيقا يورفولوييا الزخرف النباتي ف ايتأاج المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
يعلقا بيئي (بحث مشترك) مع د عالء احمد للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
المؤتمر الدول اجول لكلي اجيار يايع
إيتأاج وةأدا تكسأيا خارييأ بتطبيأ تقنيأ
القاهر التنمي واجبتكار واجبداع للصناعا
القوالأ المطاطيأ والبوليسأتر)بحاث مشاترك)
التقليدي والترايي والسياةي )اجستراتيجي
مع د عرفة
الوطني والتنمي المستقبلي (
المؤتمر الدول الخايس لكلي الفنون
يورفولوييا الزخرف النباتي وأسالي
التطبيقي يايع ديياط الفنون التطبيقي
التصميم التطبيق
والتوقعا المستقبلي

اكتوبر 8102
ابري 8102

فبراير 8102
فبراير 8102
اكتوبر 8102
يوليو 8102

يناير 8102
ابري 8102
8102

يارس 8102

11

يدرس

طباع المنسويا
و الصباغ و
التجهيز

يدرس

الزخرف

م.د عبير فاروق ابراهيم

 12م.د .رائد رشدي يواقيم

يدرس
 13م.د .عالء أحمد كامل

طباع المنسويا
و الصباغ و
التجهيز

"اجسأتفاد يأ اجتجاهأا الفنيأ الحديثأ فأ المؤتمر الدول الرابع كلي الفنون التطبيقي -
يايع ديياط
تصميم ينت تطبيق يعاصر"
التصأأأميم البأأأارايتري يصأأأدر إبأأأداع تكأأأكيل المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
إليتأأأاج تصأأأميم طبأأأاع للمعلقأأأا النسأأأجي و للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
إستخدايها ف ةلول للفراغا المعماري (.بحث
مشترك) مع د رائد رشدي
ةرك اللون ف أعمأال كلأود يوييأه و اإلسأتفاد المأأأأأؤتمر الأأأأأدول الخأأأأأايس لكليأأأأأ الفنأأأأأون
التطبيقي  -يايع ةلوان
ينها ف تصميم طباع أقمك السيدا
رؤيأ فنيأ يعاصأر لتوظيأف اللأون كمأؤير الموتمر الدول الثال الجمعي العربي
للحضار والفنون اجساليي الناشر يجل
ابداع ف تصميم اجزيال المطبوعأ للسأيدا
والمستوةا ي اعمال الفنان يويدريان ) بحث العمار والفنون
مشترك(
يجل التصميم الدولي
استخدام الواقع اجفتراض كثةأد اسأتراتيجيا
التعلأأيم والأأتعلم جبأأراز تكاي أ المنسأأويا
السأأيناوي المطبوع أ ف أ يعالج أ الفأأراغ
المعماري الداخل بحث مشترك
يجل التصميم الدولي
قو الكبك التصميم فأ الفراغأا المعماريأ
وعالقتهأأا بالمعرف أ البصأأري -يصأأدر ابأأداع
يستدام
يجل التصميم الدولي
المعأأأايير التكأأأكيلي والبصأأأري لمواضأأأع
اجستقطاب البصري داخ التصميم البيئ
المؤتمر الدول الرابع لكلي الفنون التطبيقي
التصميم المستدام للفراغا المعماري ف
والتوقعا المستقبلي ( ) 2ديياط -رأس البر
ظ الثور التكنولويي الحديث
دراسأ القأيم الجماليأ والوظيفيأ لفأ اإلبأرو يجل العمار والفنأون الأدول العأدد الحأاد
جبتكأأار تصأأميما يلبسأأي يبتكأأر ) بحااث عكر الجزء الثاي
مشترك(
يجل التصميم الدولي المؤتمر الدول الثال
استخدام الواقع اجفتراض كاةأد اسأتراتيجيا
يؤسسأ يصأر المسأتقب للتأراث والتنميأ
التعلأأيم والأأتعلم جبأأراز تكاي أ المنسأأويا
السأأيناوي المطبوعأأ فأأ يعالجأأ الفأأراغ واجبتكار
المعماري الداخل )بحث مشترك(
المؤتمر الدول الثاي للتنمي المستداي
التنمي المستداي وضروريا تطوير يهارا
الناشر يجل التصميم الدولي
يصمم طباع المنسويا

81-02يارس
8102
ابري 8102

ابري 8102
اكتوبر 8102

اكتوبر 8102

ديسمبر 8102
يناير 8102
يارس 8102
8102

ابري 8102

ديسمبر 8102

 14م.د نرمين على حسن

يدرس

اإلعالن

دور الأأوجء الرقمأأ فأأ تعزيأأز قيمأأ و يكايأأ
المارك التجاري .
فلسأف التفكيأر البصأري فأ تصأميم اإلعأالن
المطبوع"
البيئ التفاعلي ف اإلعالن

م.د .رانيا شاعبان ربياع اباو
15
شنب

يدرس

استخدام الصور الرقمي ف تكنولوييأا الواقأع
الفوتوغرافيا و
السينما و التليفزيون المعزز للتروي اجعالي ( بح يكترك)
)الفواص اإلعاليي بي الحداي والهوي
باستخدام الرسوم المتحرك ياليي األبعاد(
بح يكترك
)فاعلي الصور الرقمي وأيرها ف تعليم
ذو اجةتيايا الخاص ف الفصول القكي

)دور التصوير الميكروسكوب رباع األبعاد
ف يجال العلوم والط (.
يدرس

الزخرف
دييأاط عنأأوان البحأ  :اسأأتخال الصأي
البنا يأ للمأديول فأ الطبيعأ كمصأدرجيراء
فنون يا بعد الحداي

 16م.د .مروة عزت مصطفى

 17م.د.ليلاااااااى عباااااااد الااااااارحيم

يدرس

المالبس الجاهز

المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
المأأؤتمر الأأدول اجول لفنأأون الجرافيأأك
وخديأ المجتمأع  -كليأ الفنأون الجميلأ –
يايع ينوب الواد – األقصر–.
–المأأؤتمر الأأدول الرابأأع لكلي أ الفنأأون
التطبيقي أ – الفنأأون التطبيقي أ ) إبأأداع–
تصميم -إيتاج– تنافسي –(
المأؤتمر الأدول الثأاي للتنميأ المسأتداي
الناشر يجل التصميم الدولي
المأأؤتمر الأأدول األول لفنأأون الجرافيأأك
وخدي المجتمع كلي الفنون الجميل باألقصر
يايع ينوب الوادي وينكور
المأؤتمر العلمأ الأدول الرابأع لكليأ الفنأون
التطبيقيأ يايعأ ةلأوان بعنأوان ) إبأداع–
تصميم– إيتاج -تنافسي ( وتم يكرها فىمجل
International Design Journalتبعأا
للمؤتمر
المأؤتمر العلمأ الأدول الرابأع لكليأ الفنأون
التطبيقيأ يايعأ ةلأوان بعنأوان ) إبأداع–
تصميم– إيتاج -تنافسي ( وتم يكرها فىمجل
International Design Journalتبعأا
للمؤتمر
كلي الفنون التطبيقي ) يايع ديياط (المؤتمر
الدول الخايس لكلي الفنون التطبيقي

ابري 8102
يوفمبر 8102
فبراير 8102
ديسمبر 8102
يوفمبر 8102
فبراير 8102

فبراير 8102

8102

أير النظام البنا للنظري )الكهرويغناطيسأي ( المؤتمر الدول الرابع لكلي الفنون التطبيقيأ
"ديياط
ف الف الضو الحرك

يارس 8102

المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال

ابري 8102

يقويا اجبداع التككيل للحضار الفرعويي

المغرب

 18م.د نهال عفيف محمد

 19م.د .خلود خالد أحمد

مدرس

المالبس الجاهز

يدرس

الطباع و النكر و
التغليف

مدرس

طباع المنسويا
و الصباغ و
التجهيز
طباع المنسويا
و الصباغ و
التجهيز

للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
ابري 8102
 The Theory of Fashion In betweenالمأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
 Social Studies and Cultural Studiesللفنون التطبيقي – التجمع الخايس
)(analytical research
 02-9ديسمبر8102
المؤتمر الدول الثاي (التنمي المستداي
دراس يظريا الموض واجزيأاء عنأد يأيمس
للمجتمعا بالوط العرب ) يدين
ليفر
اجقصر/اسوان
ديسمبر 8102
يجلأ العمأار والفنأون الدوليأ العأدد العاشأر
المعالج أ الفني أ المعاصأأر ف أ اسأأتخدام
المأأؤتمر الأأدول الثأأاي التنمي أ المسأأتداي
تكنولوييأأا الهولأأويرام ف أ تصأأميم أزيأأاء
للمجتمعا بالوط العرب
المسرح
فبراير 8102
يؤتمر الفنون التطبيقي الدول الرابع-يايع
دراسأ تحليليأ للتكنولوييأا القابلأ لالرتأأداء
ةلوان
وتطبيقاتها ف يجال تصميم اجزياء
الهوي البصري لمركأا اجزيأاء و ايارهأا فأ بنأاء المأأأأؤتمر العلمأأأأ الأأأأدول األول للمعهأأأأد العأأأأال
ابري 8102
الصور القهني العالمي للمستهلك
المالبس كوسيل اقناعي لحمال التوعي اجعاليي
بح يكترك
رؤي فني يعاصر لتوظيأف اللأون كمأؤير ابأداع
ف تصميم اجزيال المطبوع للسيدا والمسأتوةا
ي اعمال الفنان يويدريان ) بحث مشترك(
اجسأأتفاد بايكاييأأا التسأأوي اجلكترويأأ فأأ
التروي لفايتازيا األزياء) بحث مشترك(
اجعتبأأارا اجريويويي أ فأ تصأأميم اجوراا
النقدي المصري لتال م يتحدي اجعاق البصري
)بحث مشترك(

القيمأ المضأاف جوراا النقأد المصأري لأتال م
يتحدي اجعاق البصري ) بحث مشترك(
 21م.د.أسماء محمد نبوي

 21م.د.إيمان صالح حامد
 22م.د .غادة الدسوق

مدرس

مدرس

اإلعالن

للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
المؤتمر الأدول الخأايس لكليأ الفنأون التطبيقيأ -
يايع ةلوان
الموتمر الدول الثال الجمعي العربي للحضار
والفنون اجساليي الناشر يجل العمار والفنون

اجسأأأتراتيجي

الفعالأأأ

اكتوبر 8102

يؤتمر الفنون التطبيقي الدول الخايس  -ديياط

يارس 8102

يأؤتمر الفنأون التطبيقيأ الأدول الخأايس -
ديياط

يارس 8102

يؤتمر الفنون التطبيقي الدول الرابع

فبراير 8102

المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس

ابري 8102

يماليأأأا زخأأأارف األبأأأواب النجديأأأ بأأأي تثصأأأي
الهوي العربي و التفكير اإلبداع ف تصميم طباع
المعل النسج .
إسأأأتخدام التقنيأأأا الطباعيأأأ اليدويأأأ إلبأأأراز القأأأيم المأأأأؤتمر العلمأأأأ الأأأأدول األول للمعهأأأأد العأأأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
الجماليأأ لعناصأأر الفأأ اإلسأأالي و تطبيقهأأا علأأ
أقمك التثيي .

لتسأأأوي ينتجأأأا

ابري 8102

المأأؤتمر الأأدول

األول لجمعي أ

يصأأر

ابري 8102

8102

الصأغير والمتوسأط يأ خأالل المسأأتقب بعنأأوان تنميأ اجبتكأأار واجبأأداع
للصناعا التقليدي والترايي والسياةي
الرقميأأأ وتكنولوييأأأا الواقأأأع

 23م.د .ابتهاج حافظ الدريدي

مدرس

اإلعالن

 24م.د.هبة أحمد عباس

مدرس

اإلعالن

مدرس

اإلعالن

المكأروعا
التطبيقأأأا
اجفتراض
المالبأأس كوسأأيل اقناعيأ لحمأأال
اجعاليي بحث مشترك

التوعيأ

فعالي استراتيجي التفكير البصر فأ تصأميم
الملص اجعالي
اجسأتفاد بايكاييأا التسأوي اجلكترويأ
التروي لفايتازيا اجزياء (بحث مشترك)

فأ

اعاليا الرسوم المتحرك بي الحداي والهوي
) الأدور الأدجل فأ تصأميم عناصأر الفأيلم
اإلعالي بالرسوم المتحرك ).

 25م.د .وسام محسب محمد

م.د .هالاااااااة صاااااااابر عباااااااد
26
المقصود

مدرس

المحاكأا اجفتراضأي كبيئأ تعليميأ تفاعليأ
ودورهأأأا فأأأ تنميأأأ التفكيأأأر اجبأأأداع
للطال )بحث مشترك(
تعظأيم اجسأتفاد يأ المحاكأا اجفتراضأي فأ
تدعيم استراتيجيا التعليم التفاعل

الزخرف
دور الفأ اجسأالي فأ الحفأاظ علأ الهويأ
العربي وعالقته بالفنون الحديث

 27م.د .ريهام شعبان

مدرس

الزخرف

 28م.د .مها السيد رمضان

مدرس

التصميم الداخل و
األياث

اجستفاد ي العمار والرسوم الجداري الكعبي
ف تصميم يعلقا ولوةا يداري
استخدام العناصر الطبيعي ف تصميم يالبس
السيدا ) " بحث مشترك(
المعماريأ

المأأأأأؤتمر الأأأأأدول الخأأأأأايس لكليأأأأأ الفنأأأأأون
التطبيقي  -يايع ةلوان
المأؤتمر الأدول الثالأ  :الحضأار  .وبنأاء
اجيسأان المبأدع الجمعيأ العربيأ للحضأار
والفنأون اإلسأاليي بحأ ينكأور فأ يجلأ
العمار والفنون
المأأؤتمر الأأدول الخأأايس لكلي أ الفنأأون
التطبيقي ديياط
المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
المؤتمر الخايس عكر والدول الرابع لكلي
الفنأون التطبيقيأ – يايعأ ةلأوان تأم النكأر
بمجل التصميم الدولي
يجل العمار والفنون الدولي العدد الثاي
الخأأايس لكلي أ

الفنأأون

المأأؤتمر الأأدول
التطبيقي ديياط
المأؤتمر الأدول الثالأ  :الحضأار  .وبنأاء
اجيسأان المبأدع الجمعيأ العربيأ للحضأار
والفنأون اإلسأاليي بحأ ينكأور فأ يجلأ
العمار والفنون
يجل يايع بنها

ابري 8102
اكتوبر 8102

يارس 8102
ابري 8102
فبراير 8102

يارس 8102
اكتوبر 8102

يناير 8102

المؤتمر الدول الرابع لكليأ الفنأون التطبيقيأ
)اإلبداع – تصميم -إيتاج -تنافسي (

8102

يجل العمار والفنون الدولي

يكر الكتروي
8102
ديسمبر 8102

القأيم الوظيفيأ والجماليأ للفتحأا
ودورها ف ايراء الفراغ الداخل
Conference on Title:" The big idea for

International

creative design - Reflecting
"– to pavilions design
مشترك بحث

 29م.د .محمد كرم كمال الدين

يدرس

اإلعالن

يدرس

النح و التككي
المعماري

يدرس

التصميم الداخل
واألياث

 31م.د .عرفة شاكر حسن

 31م.د/اشرف لبيب

31

م.م مصطفى امين صوف

 32م.م /داليا سالم محمد

يدرس يساعد
يدرس يساعد

الطباع و النكر و
التغليف
اإلعالن

Innovative Technologies,INTECH2017, Ljubljana, Slovenia

المأؤتمر الأدول الثالأ  :الحضأار  .وبنأاء
اجيسأان المبأدع الجمعيأ العربيأ للحضأار
الطوبولأوي كإتجأأا لإلبأأداع واإلبتكأأار فأ
والفنأون اإلسأاليي بحأ ينكأور فأ يجلأ
العملي التصميمي ".
العمار والفنون
الفنون التككيلي وخدي المجتمع لكلي
أير تكنولوييا التصميم التفاعل عل يحددا
الفنأأون الجميل أ باألقصأأر يايعأ ينأأوب
الفراغ الداخل
الوادي
التصأأميم الأأداخل وتقني أ الواقأأع اجفتراض أ المأأؤتمر الأأدول الخأأايس لكلي أ الفنأأون
التطبيقي ديياط
المر
دور تكنولوييأا الخايأا فأ تطأوير يفأاهيم المأأؤتمر الأأدول الخأأايس لكلي أ الفنأأون
التطبيقي ديياط
تصميم وتككي األياث
المدلول الدراي للغ الضوء ف افالم الرسوم المؤتمر الدول الرابع كلي الفنون الجميل
باجقصر
المتحرك
المؤتمر الدول اجول لكلي اجيار يايع
القاهر التنمي واجبتكار واجبداع للصأناعا
إيتاج وةدا تكسيا خاريي بتطبي تقني
التقليدي والتراييأ و السأياةي )اجسأتراتيجي
القوال المطاطي والبوليستر)بحث مشترك
الوطني والتنمي المستقبلي (
المأأؤتمر الأأدول الس أادس لكلي أ الفنأأون
توظيأأف اجلأأوان ف أ تصأأميم المنأأاظر بالأأدرايا التطبيقي ديياط
المأأؤتمر الأأدول الس أادس لكلي أ الفنأأون
السينما ي
الطاقأأأأ الكاينأأأأ للأأأأون فأأأأ التصأأأأميم الأأأأداخل التطبيقي ديياط
المؤتمر الدول الرابع كلي الفنون الجميل
للمسك
اجعتبارا الصحي واجينيأ للتصأميم الأداخل باجقصر
لوةدا اجقاي ف المنكآ السياةي
تطأأوير يحتأأو تعليمأ تفأأاعل لزيأأاد الفاعليأ المأأؤتمر العلمأ
للفنون التطبيقي
التعليمي بإستخدام الواقع المعزز
الهوي أ البصأأري للتصأأميم الجرافيك أ المسأأتدام المأأؤتمر العلمأ
للفنون التطبيقي
باستخدام التكنولوييا المتقدي و الرقمي

الأأدول األول للمعهأأد العأأال
– التجمع الخايس
الأأدول األول للمعهأأد العأأال
– التجمع الخايس

اكتوبر 8102

ابري 8102
يارس 8102
يارس 8102
8102
8102

8102
8102
8102

ابري 8102
ابري 8102

 33م.م .آية جمال عبد الواحد

يدرس يساعد
يدرس يساعد

 34م.م .منار وجيه محمد
 35م.م .سارة ابراهيم مبروك
 36م.هدير عادل جالل

يدرس يساعد
يعيد
يعيد

 37م .محمد أسامة حسن
 38م .منة هللا صالح السيد
 39م .اية عاطف هالل

يعيد
يعيد

القيم األقتصادي لجماليا خايا الخزف ف
الزخرف
العمار المعاصر
Journal,
التطأور التكنولأوي للمأؤيرا البصأري علأ
الفوتوغرافيا و
السينما و التليفزيون تصميم شخصيا الرسوم المتحرك ف األفالم
الحي
المعأأأأأأأايير التكأأأأأأأكيلي و البصأأأأأأأري لواضأأأأأأأع
الزخرف
اجستقطاب البصري داخ التصميم البيئ
التصميم الداخل و يعايير إستخدام الخايأا الحديثأ فأ التصأميم بح يقدم ال المؤتمر الدول الخايس
لكلي الفنون التطبيقي  -يايع ةلوان
الداخل لمراكز ط األسنان
األياث
بح يقدم ال المؤتمر الدول الخايس
طباع المنسويا
ةرك اللون ف أعمأال كلأود يوييأه و اإلسأتفاد
لكلي الفنون التطبيقي  -يايع ةلوان
و الصباغ و
ينها ف تصميم طباع أقمك السيدا
التجهيز
التصأميم البيئأ المعاصأر وأيأر علأ تصأميم بح يقدم ال المؤتمر الدول الخايس
الزخرف
لكلي الفنون التطبيقي  -يايع ةلوان
األسطح المعماري ف البيئ المبنا
الطباع و النكر و تايي واضاف قيم تعزيزي للوسا اجلكترويي المأأؤتمر العلمأ الأأدول األول للمعهأأد العأأال
للفنون التطبيقي – التجمع الخايس
والمطبوع باستخدام تقنيا
التغليف
Journal,

International Design
Volume 6, Issue 4
International Design
Volume 7, Issue 4
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ابري 8102
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