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 :التــدرج التعلیمي 

  مصر  ـا ـــــات علیــــدراسـ  ١٩٧٧ - ١٩٦٩
 صرم ـى ــــــم جامعــــتعلیـ ١٩٦٧ - ١٩٦٢
 مصر ام ــــوى عـتعلیـم ثان ١٩٦١ - ١٩٥٩
 مصر ام ــدادى عـم إعـتعلی ١٩٥٨ - ١٩٥٥
 مصر ام ـــى عــتعلیم إبتدائ ١٩٥٤ - ١٩٥٢
 مصر ـالـــــــروضـة أطفــ ١٩٥١ - ١٩٥٠

  
 :الدرجـات الجامعـیة 

 حلوانجامعة  ـــــىتخصص التصمیم الصناع الفنون التطبیقیة دكتوراه الفلسفة ١٩٧٧
ـــــىتخصص التصمیم الصناع ةالفنون التطبیقی تیرـسجالما ١٩٧٣  جامعة حلوان 
ـــــىتخصص التصمیم الصناع ةـالفنون التطبیق البكالوریوس ١٩٦٧  جامعة حلوان 

  
  بجامعـــة حلـــــوان استــاذ            :الدرجـــة الوظیفیــة 

  .ون التطبیقیـةـكلیـة الفن -ناعىــــمیم الصــبقسم التصتفرغ ماستاذ       :الوظیفة الجامعیة الحالیة 
 :الوظائف الجامعیة السابقة 

 وزارة التعلیـــم العـــــالى -أكادیمیــة الشـــروق  -المعھـد العالي للھندســة   لـوكی ٢٠٠٠ - ١٩٩٩
  جامعــة حلـــــوان - یـة كلیــة الفنــون التطبیق - التصمیـم الصنـاعى   رئیـــس قسـم  ١٩٩٩ - ١٩٩٤
 ألمانیــا الغربیـــة -لتدریــس مـادة نظریات التصمـیم بجامعـة فوبرتــال   اســتاذ زائــر ١٩٨٩ – ١٩٨٨

  
  :التـدرج العلمـى األكادیمـى 

 جامــعة حلــوان - كلــیة الفــنون التطبیقــیة  -  ىبقــسم التصمیم الصناعــمتفرغ  استـاذ - ٢٠٠٦
 جامــعة حلــوان -كلــیة الفــنون التطبیقــیة  - ىبقــسم التصمیم الصناعــ استـاذ ٢٠٠٦ - ١٩٨٥
 ة ـــكلیـة الفنون التطبیقی  -  ىالصناعـ مـم التصمیـــبقس  استـاذ مساعـد ١٩٨٥ - ١٩٨٠
 كلیــة الفـنون التطبیقیــة  - ىمدرس بقســــم التصمیم الصناعــ ١٩٨٠ - ١٩٧٥
 ة ـــة الفنون التطبیقیــكلی  –ى ـم التصمیم الصناعـــبقس  مدرس مساعد ١٩٧٥ - ١٩٧٣
 كلیــــة الفنــون التطبیقیـة -ىمعیـــــد بقســم التصمیـم الصناعـ ١٩٧٣ - ١٩٦٧

  
 :) كتب - أوراق بحث  - رسائل جامعیة (األعمال العلمیة 

 :الرسائل الجامعیة : أوًال
 رسالة دكتوراه -   لیب التصمیم الصناعى وتطبیقاتھا إتجاھات حدیثة فى أسا ١٩٧٧
  ستیرجرسالة ما -تصمیـم عربـة تتحـرك آلًیا إلعـداد وتقـدیم الوجبـات الخفیفة   ١٩٧٣

  
 

 :أوراق البحــــــث : ثانًیا
 ١٩٧٧ .     تطور تصمیم األشیاء النفعیة وعالقتھا بالمصمم والمنفذ والمستعمل   ١
 ١٩٧٧ .     فى تصمیم المنتجاتاإلبتكاریة    ٢
  ١٩٧٨   دور طرق وأسالیب التصمیم المنظمة فى مساعدة الدول اآلخذة فى النمو مع التركیز على حالة مصر    ٣
 ١٩٧٨ .    التخطیط لمنتجات جدیدة   ٤
 ١٩٧٨ .     تقییـــــم الصالحیـــــــــة  ٥
 ١٩٧٨ .     راتتاریخ التطور والمنھج العلمى فى تصمیم السیا   ٦
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 ١٩٧٩ .     برنامج تدریس منھجیة التصمیم لدارسى التصمیم الصناعى فى مصر   ٧
 ١٩٧٩  .     األسلوب المنظم لتصمیم مقاعد القیادة والتحكم من الناحیة اإلرجونومیكیة   ٨
 ١٩٧٩ .     العوامل اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة والنفسیة فى تصمیم السیارات   ٩

 ١٩٧٩ .    مراحل إبتكار شكل جدید للسیارة ١٠
 ١٩٨١ .   ھولندا -إعداد المصمم الصناعى فى جامعة دیلفت  ١١
 ١٩٨١ .  العملیة المنطقیة للتصمیم ١٢
 ١٩٨١ .  تعلیم التصمیم فى مراحل التعلیم األساسى ١٣
 ١٩٨١ .   دور التصمیم الصناعى فى الھندسة ١٤
 ١٩٨٣ .   شطة التصمیمتخطیط ومراجعة أن ١٥
 ١٩٨٣ .   اإلبتكاریة فى إدارة األعمال الصناعیة ١٦
 ١٩٨٤ .   التصمیم كأحد أبعاد التقدم العلمى والتطور التكنولوچى وإمكانیة إستفادة أجھزة الشرطة منھ وتطویعھا لخدمتھا ١٧
 ١٩٨٨ .   دراسة على الطریق إلى منتج نطلق علیھ صمم وصنع فى مصر ١٨
 ١٩٩٤ .   المنتجات الفرعونیة تحمل سمات تدل على وجود فكر تصمیمى راقى ١٩
٢٠  Algory of Design and the Cave – A New Generic Design Approach ٢٠٠٨  
      
  

  :الكتـــــــب : ثالًثا
.I    كتب تخصصیة: 

 ١٩٨٤ .نظریات تصمیم المنتجات ذات الطبیعة الھندسیة ١
 ١٩٨٧ .المنتجات ذات الطبیعة الھندسیة إقتصادیات تصمیم ٢
 ١٩٩١ .فلسفة تصمیم المنتجات ذات الطبیعة الھندسیة ٣
 ١٩٩٥ .أشغــــال خشبیـــــة ٤
 ١٩٩٥ .مبادىء الرسم الھندسى والھندسة الوصفیة ٥
 ١٩٩٥ .النافع فى منابع التصمیم فى نور القرآن الكریم ٦
  ٢٠٠٢  .القرآن الكریم خواطر فى الفن والتصمیم حول آیات من  ٧
  ٢٠٠٢  .الفلسـفة ومشكالت اإلنسأن    ٨
  
  .II  الیكترونیة بحوث ومحاضرات: eg.com/ezat01.php-http://ergo  

  ophyInteraction design philos            
  Interactive design criteria            
  The creative thinking    
  On logic عن المنطق    
  Creativity in Industrial work االبتكاریة فى االعمال الصناعیة    
  Cubism  التكعیبیة   
  Generic Design   
  Philosophy and design problems التصمیم الفلسفة ومشكالت   
   millenniumDesign hot topics in the 3rd         قضایا التصمیم الساخنة فى االلفیة الثالثة   
   On Interaction Design    
  Design usability   
  Design for all (1)           
  Design for all (2)   
  Designing emotions   
  Design ethics     
  Design epistemology   
   Design aesthetics   

    
.III     مشاركة فى التألیف(كتب دراسیة للتعلیم الثانوى الصناعى بمصر:( 

خامات ومعدات عملیات خراطة الخشب والسن (علوم فنیة وتكنولوچیة  ١
 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )الصف الثانى الثانوى( )واللدائن

    
 ):مراجعة(كتب دراسیة للتعلیم الثانوى الصناعى بمصر        

 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )الصف الثانى الثانوى( مقایسات لصناعة البالستیك - ١
 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )الصف الثانى الثانوى( الرسم الفنى لصناعة البالستیك - ٢
 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )ثانوىالصف الثانى ال( ا خامات ومعدات وعملیات لصناعة البالستیكجیتكنولو - ٣
 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )الصف الثالث الثانوى( مقایسات لصناعة البالستیك - ٤
 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )الصف الثالث الثانوى( الرسم الفنى لصناعة البالستیك - ٥
 ١٩٩٢ - ١٩٩١ )الصف الثالث الثانوى( ا خامات ومعدات وعملیات لصناعة البالستیكجیتكنولو - ٦
  



 3

  :ةالمؤتمرات العلمی
  المؤتمرات العلمیة لكلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان

  ١٩٧٩  .الفنون التطبیقیة والبیئة المؤتمر األول
  ١٩٨٦  .الفنون التطبیقیة والتنمیة المحلیة المؤتمر الثانـى
  ١٩٩٠  .من أجل منتج صمم وصنع فى مصر المؤتمر الثـالث
  ١٩٩٣  .من أجل منتج صمم وصنع فى مصر المؤتمر الرابـع

  ١٩٩٥  .من أجل منتج صمم وصنع فى مصر المؤتمر الخامس
  ١٩٩٩  .٢١الفنون التطبیقیة وتحدیات القرن  المؤتمر السادس
  ٢٠٠٠  .نحو بیئة نظیفة المؤتمر السابع
 ٢٠٠٢ .التطویر واإلبتكار فى تصمیم المنتجات بالوطن العربى المؤتمر الثامن

  ٢٠٠٥  ـلیــم التصمیم في ظل منظومة عالمیة للتعـلیـمثوابت ومتغیرات تع المؤتمر التاسـع
  لمؤتمر العلمى الدولى لقضایا التصمیم الساخنة فى األلفیة الثالثة لعاشـرالمؤتمر ا

  ١٩٩٩  ).المصمم المصرىوتحدیات المستقبل(  قابة مصممى الفنون التطبیقیةنمؤتمر 
  ٢٠٠١  ".٨سـیبدك "التعبئة والتغلیف مؤتمر القاھرة الدولى األفریقى العرب الثامن لتطویر 

  ٢٠٠٨  )عام من األبداع ١٠٠الفنون الجمیلة فى مصر (بالقاھرة المؤتمر العلمى الدولى لكلیة الفنون الجمیلة 
 

  :المشروعات البحثیة
  )ألتصمیم الصناعى واإلنتاج(إسـتشـارى   أوال

  :عنوان المشروع البحثى
  ".شـمسـیةتجفیف الخضروات والفاكھة بالطاقة ال"

  )١٩٩٠( .جمھوریة مصر العربیةالتابع ألكادیمیة الیحث العلمى والتكنولوجیا ، وزارة البحث العلمى، 

  مدیر المشروع من جامعة حلوان  ثانًیا
  :عنوان المشروع البحثى

  JEP-34012كود المشروع " إستخدام الواقع األفتراضى فى التعلیم الھندسى" 
  :الشریك من األتحاد األوربى

GRANTHOLDER  
Mr. Svensson: Gert-Kungliga Tekniska Hoegskolan  

  :المؤسسات المشاركة
Ain-Shams University, Helwan University and University of Nottingham  

 
  :األنشطة العملیة التطبیقیة 

 . ١٩٦٧مصر منذ عام ) ھیلكو میتلز(إستشارى التصمیم الصناعى واإلنتاج للشركة الصناعیة للمعادن وأدوات المائدة   ١
 :التصمیم واإلشراف على التنفیذ  ٢

   . ١٩٨٧نماذج إلنسان آلى لعروض التلیفزیون المصرى 
  .المعارض الدولیة والمحلیة للدول والجھات المشاركة

  .یل المتحركة لألعمال التلیفزیونیة والمسـرحیةالخلفیات والح
   ٢٠٠٩  Computech   لشركة ) EduTech Right Start ( جھاز محاكاه ألیكترونى تعلیمى لطالب األتصاالت األلیكترونیة   
   

  :المنح األكادیمیـــة و الجــــــوائــز 
  ١٩٦٩  .  رین لقیام جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیةجائزة أولى عن األعمال الفنیة المقدمة بمناسبة العید العش  ١
  ١٩٦٩    .منحة لدراسة اللغة األلمانیة بمدینة لیبزج  ٢
 ١٩٨٠ .   یةجمنحة دراسیة من دولة ھولندا بكلیة التصمیم الصناعى بجامعة دیلفت التكنولو ٣
 

 : عضویة اللجان العلمیة والفنیة المتخصصة
 .دولة التشجیعیة فى الفنونعضو لجنة الترشیح لجوائز ال  ١
 .عضو لجنة الترشیح لمنح ھیئة الفولبرایت األمریكیة  ٢
 ٢٠٠١ - ١٩٩٨.   األساتذة واألساتذة المساعدین لوظائفعضو اللجنة العلمیة الدائمة للفنون التطبیقیة   ٣
 ٢٠٠٤  – ٢٠٠١.  األساتذة لوظائفعضو وأمین اللجنة العلمیة الدائمة للفنون التطبیقیة   ٤
  ٢٠٠٧  – ٢٠٠٤.  األساتذة لوظائفعضو وأمین اللجنة العلمیة الدائمة للفنون التطبیقیة    ٥
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  ٢٠١١ - ٢٠٠٨.   األساتذة واألساتذة المساعدین لوظائفعضو وأمین اللجنة العلمیة الدائمة للفنون التطبیقیة   ٦
   ٢٠٠٧من عام   المرشد األكادیمى العام لكلیة الفنون التطبیقیة   ٧
  ٢٠١٠ - ٢٠٠٨) لجنة قطاع الفنون والتربیة الموسیقیة( بالمجلس األعلى للجامعاتلجان التخطیط لقطاعات التعلیم الجامعى عضو  ٨
  ١٩٩٧ - ١٩٧٥ تطویر الآلئحة الداخلیة لكلیة الفنون التطبیقیةعضو لجان   ٩

  ٢٠٠٩الساعات المعتمدة   رئیس لجنة تطویر الآلئحة الداخلیة لكلیة الفنون التطبیقیة بنظام  ١٠
   ٢٠٠٨ - ١٩٧٩عضو أمانة المؤتمرات العلمیة لكلیة الفنون التطبیقیة   ١١
  

 :عضویة النقابات المھنیة 
 .مصر -عضو نقابة المعلمین   ١
 .مصر -عضو نقابة مصممى الفنون التطبیقیة   ٢
 .مصر - عضو نقابة الفنانیین التشكیلیین   ٣
 

 :میة عضویة الجمعیات العل
 .یةجالجمعیة المصریة للتنمیة التكنولو ١
 .الجمعیة المصریة لتنمیة التربیة والثقافة والعلوم ٢
  

 :مھام علمیة خارج الوطن 
 ١٩٦٩ )ألمانیا الدیموقراطیة -لیبزج(منحة لدراسة اللغة األلمانیة  ألمانیا الدیمقراطیة  ١
 ١٩٨٠ )ھولندا -فتدیل(منحة دراسیة جامعة دیلفت  ــداـھولنـــ  ٢
 ١٩٨٣ جامعة فویرتال) إشراف مشترك(متابعة دارس للدكتوراه  ألمانیــــــا  ٣
 ١٩٨٨ )ألمانیا الغربیة_ فوبرتال(جامعة فویرتال "  نظریات الصمیم"استاذ زائر لتدریس  ألمانیــــــا  ٤
 ١٩٨٩ جامعة فویرتال) إشراف مشترك(متابعة دارس للدكتوراه  ألمانیــــــا  ٥
 ١٩٩٠ جامعة فویرتال) إشراف مشترك(متابعة دارس للدكتوراه  ألمانیــــــا  ٦
 ١٩٩١ HBKاكادیمیة براون شفایج) إشراف مشترك(متابعة دارس للدكتوراه  ألمانیــــــا  ٧
 ١٩٩٧ HBKاكادیمیة براون شفایج) إشراف مشترك(متابعة دارس للدكتوراه  ألمانیــــــا  ٨
 ٢٠٠٠  ESSEN - WFZعضو لجنة فنیة إلنشاء معھد تدریب صناعى فى مصر  ـــــاألمانیـ  ٩
  

 :اللغات ودرجة إجادتھا 
 .لیةــــلغة أص  -ة ـاللغة العربی       
 ).ممتاز(لغة ثانیة  -اللغة اإلنجلیزیة        

  
 :اإلشراف على الرسائل العلمیة 

 .ستیر فى الفنون التطبیقیةجالما: أوًال
  ١٩٧٩  .سالیب تحلیل تصمیم المنتجات الصناعیة المصریةأ  ١
 ١٩٨٢ .أسالیب إنجاز النماذج فى مجال التصمیم الصناعى ٢
 ١٩٨٣ .دور األسالیب المنظمة فى إبتكار األفكار الجدیدة فى تصمیم مكنسة لألغراض المنزلیة ٣
 ١٩٨٥ .تصمیم وحدة تدریب على المجال الصناعى فى التعلیم األساسى ٤
 ١٩٩٠ .العوامل اإلقتصادیة فى تصمیم المنتجات المتعددة األغراض وتطبیقھا فى تصمیم معدة زراعیة للحیازات الصغیرة ٥
 ١٩٩٦ .فى تصمیم المنتجات ذات الطبیعة الھندسیة فى مجال التصمیم الصناعى) الكینیتیك(دور الفن الحركى  ٦
 ١٩٩٩ .إستراتیجیة إعداد المصمم الصناعى فى الیابان ٧
 ٢٠٠٠ .الفنون المیكانیكیة عند العرب المسلمون فى الفترة من القرن الثالث حتى القرن الثانى عشر الھجرى ٨
 ٢٠٠٠ .المقومات األساسیة التى تحكم إستخدام الرغویات البالستیكیة فى مجال التصمیم الصناعى ٩

  ٢٠٠٠  )خصص األعالنت. (معاییر تصمیم االعالن على وحدات النقل الداخلى للركاب  ١٠
              ٢٠٠٠  .الطبیعة مصدر إلھام للمصمم الصناعى  ١١
 ٢٠٠١ .أسالیب تصمیم وإنتاج النماذج المتحركة فى مجال الدراما ١٢
 ٢٠٠٣ .االتجاھات المعاصرة فى نظریة التصمیم فى ضوء التقنیات والنظم الرقمیة الحدیثة ١٣
 ٢٠٠٦ .ا قبل اظھار تصمیم المنتجاستخدام البرمجیات فى مرحلة م ١٤
    المفھوم، الحوانب والتطبیق Sensibility designتصمیم األحساس   ١٥
      
      
      
  

 :دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبیقیة: ثانًیا 
 ١٩٨٥ ).ألمانیا/ مصر  -إشراف مشترك (نظریة التصمیم الصناعى وتطبیقاتھا فى مصر  ١
  ١٩٨٥  .ار التصمیم من خالل اإلتجاھات الحدیثة لإلتصالإبتكار جھاز عرض أفك  ٢
         ١٩٨٦ .أثر السلوك اإلستخدامى فى التصمیم الصناعى لألجھزة والمعدات وتحقیق ذلك فى تصمیم صنبور میاه لألماكن الشعبیة ٣
 ١٩٩٠ .الھندسیة المصریة الصنع أسلوب تقییم منتجات التصمیم الصناعى وإستغاللھ فى تطویر أحد المنتجات ذات الطبیعة ٤
إشراف مشترك  وتطبیقھا فى تصمیم جھازَبسترةاأللبان،یا الطاقات المتجددة فى مجال التصمیم الصناعى جاإلستفادة من تكنولو  ٥

  ).ألمانیا مصر ـ(
١٩٩٢  
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  ١٩٩٣  .غرس وتنمیة الوعى التصمیمى لدى تالمیذ مرحلة التعلیم األساسى بمصر  ٦
  ١٩٩٣  .بمصر وتطبیقاتھا فى مجال تصمیم وإنتاج وسائل النقل رشادیة إلنجاز النماذج التجریبیة فى مجال التصمیم الصناعىإعتبارات است  ٧
  ١٩٩٤  .وضع نظام لتخطیط المنتج ألنشطة التصمیم الصناعى وتطبیقھ فى مجال تجھیز المركبات  ٨
 ١٩٩٤ ).ألمانیا - مصر (الصناعى، إشراف مشترك إستنباط معاییر أخالقیة مھنیة تحكم العمل فى مجال التصمیم  ٩

 ١٩٩٤ ).ألمانیا - مصر (وضع منھجیة تصمیم نظم المنتجات فى مجال التصمیم الصناعى إشراف مشترك  ١٠
  ١٩٩٤  .یا المالئمةجدور التصمیم الصناعى فى التنمیة المحلیة فى مجاالت الصناعات الصغیرة فى مصر فى ضوء التكنولو  ١١
  ١٩٩٩  )المانیا-مصر( اشراف مشترك  .لوب تعلیمى لتصمیمالشكل یتوافق مع استخدام الكمبیوتر فى مجال التصمیم الصناعىوضع أس  ١٢
/ فىضوءالمتغیرات األقتصادیة یة إلعادة استغالل المنتجات ذات الطبیعة الھندسیة فى مجال التصمیم الصناعىیجاسترات  ١٣

  .األیكولوجیة
٢٠٠١  

      ٢٠٠١  .ة لتذوق الشكل الجمالى للمنتج فى مجال التصمیم الصناعىوضع قواعد أساسی  ١٤
  ٢٠٠٢  ).تخصص أثاث معدنى. (إدارة عملیات البحوث والتطویر ودورھا فى تحسـین القدرة التنافسـیة لمنتجات األثاث المعدنى  ١٥
  ٢٠٠٣  .العالقة التفاعلیة بین التصمیم الصناعى ومجاالت الھندسة الطبیة  ١٦
   )قید البحث. (تحدید العالقة بین اإل یثولوجى والتصمیم الصناعى  ١٧
  ٢٠٠٧  .االستفادة من فلسفة االثنوجرافى فى أبداع أفكار لمنتجات جدیدة ١٨
  ٢٠٠٧  "في ضوء فلسفة اتجاھات ما بعد الحداثة "  استنباط مداخل تفكیر و منھجیات لتصمیم الطراز ١٩
  ٢٠٠٨  . فى تدعیم قواعد التصمیم الصناعى النقاء كفلسفة فى الفن ودورھا  ٢٠
  ٢٠٠٨  .القدرات األبداعیة واألسـالیب التقنیـة إلنجاز مرحلة إبتكار تصورات التصـمیم مع التطبیق على تصمیم الروبوتات  ٢١
  ٢٠٠٨  )تخصص زخرفة. (لزخرفة األسالمیة والھندسة الجزیئیةا  ٢٢
    )قید البحث( لمستعمل كمركز للتصمیم ودمجھا فى أنشطة التصمیم الصناعىالمداخل واألجراءات التنفیذیة لفلسفة ا  ٢٣
    )قید البحث( المساھمة فى بناء نظریة موحدة للتصمیم فى ضوء تطویر الخدمة الجدیدة  ٢٤
    )قید البحث() تخصص الخزف( قیم ثقافیة ترتبط بتصمیم المنتجات الخزفیة الصحیة فى ضوء مفھوم العوامل األنسانیة  ٢٥
     
      
  

  )كل الرسائل التى تم اإلشراف علیھا عالوة على الرسائل التالیة (:  ة ـــالمناقشة للرسائل العلمی
 .ستیر فى الفنون التطبیقیةجالما: أوًال

 ١٩٨٤ .أثر علم األرجونومیك فى تصمیم أدوات یدویة إلنجاز النماذج   ١
 ١٩٩٥ .ى وتطبیقاتھا فى أحد المنتجات ذات الطبیعة الھندسیة للبیئة المصریةدراسة خصائص تصمیم الشكل فى التصمیم الصناع  ٢
         ١٩٩٦  .دور المصمم الصناعى فى تالفى اآلثار السلبیة للضوضاء من خالل شكل المنتج   ٣
 ١٩٩٧ .یا التجمیع المستحدثة فى مجال تصمیم وإنتاج األجھزة والمعداتجستخدامات تكنولوإلدراسة   ٤
 ٢٠٠١ .النظم اللونیة الطبیعیة وإمكانیة االستفادة منھا فى تصمیم المنتجات الصناعیة  ٥
     ٢٠٠٢  .أسالیب تنمیة القدرات االبتكاریة لدى دارسى التصمیم الصناعى   ٦
   ٢٠٠٣  .إعتبارات التصـمیم  أإلیكولوجى لمســتلزمات المحمیات  الطبیعـیة فى مصـر    ٧
  ٢٠٠٩  كاء األصطناعى ودور المصمم الصناعى فى تطبیقاتھا فى مجال المنتجات الذكیةدراسة تكنولوجیا الذ  ٨
      

 
.الدكتوراه فى الفنون التطبیقیة: ثانًیًا  

.العالقة التفاعلیة بین اللون والشكل فىالنظم الطبیعیة فى مجال التصمیم الصناعىاألستفادة من  ٢٠٠٦  ١    
   
   

 


