
   
 

  
 
 
 

 
 

  it.unit@fapa.bu.edu.eg البريد اإللكتروني:
     fapa.bu.edu.egالموقع اإللكتروني : 

 قسم اإلعالن و الطباعة و النشر

 الفرقة األولى 

 ميعاد التسليم عنوان البحث  أستاذ المقرر اسم المقرر 

تكنولوجيا عرض 
 اإلعالن

 م.د/ سارة إبراهيم
المختلفة ودورها فى  طرق عرض اإلعالن

 إظهار المنتج
 الى  4-6-2020

8-6-2020 

 م.د/ هاجر فهمي (2نظم طباعية )
 

 التكنولوجيا الحديثة فى طباعة الفلكسوجراف

 الى  4-6-2020

8-6-2020 

نظريات االتصال 
 المرئي

 م.د/ سارة إبراهيم
)  دور اإلتصال التفاعلى فى نقل المعلومات

 سماته ( –خصائصه  –أنواعه  –اهدافه 
 الى  4-6-2020

8-6-2020 

كنولوجيا التصوير ت
(1) 

 م.د/ سارة إبراهيم
وما  قواعد وأساسيات التصوير الفوتوغرافى

 لعبه من دور فى تكوين الصورةي
 الى  4-6-2020

8-6-2020 

خواص مواد الطباعة 
 و طرق اختبارها 

 م.د/ مروة كمال

Offset Printing Plates Types 
and Specifications 

 –ألواح طباعة األوفست ) انواعها 
 خصائصها (

 

 الى  4-6-2020

8-6-2020 

  

52 Basic sentence types and 
word order exercises 

54 Making Questions 
exercises  
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55 Questions words as subject 
or objects  

ED exercise 

S,es exercise 

overview of verb tenses 
exercise 

Basic subject verb agreement 
exercise 

 النشر المكتبي 
CAD 

 محمودم.د/ ميرفت 

 

 

 الى  2020-6-4 التطورات الحديثة فى مجال النشر المكتبى

8-6-2020 

 

 الفرقة الثانية 

 

 ميعاد التسليم عنوان البحث  المقررأستاذ   اسم المقرر 

 د/ محمد عرفة (1تجهيز أسطح )

 

الطرق واألساليب الحديثة لتحضير األسطح 
 الطباعية لطرق الطباعة المختلفة

 الى  5-6-2020

8-6-2020 

تكنولوجيا إنتاج 
 إعالنات الطرق 

 د/ هايدي يوسف
 

Outdoor ads, out of home ads 

 الى  5-6-2020

8-6-2020 
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انواع اعالنات الطرق، انواع االعالن خارج 
 المنزل ) شرح مبسط لكل نوع ( مع األمثلة 

تاريخ طباعة و 
 تغليف

 د/ مروة كمال

 

Serigraphy, Silk Screen 
Printing 

تاريخ صباعة الشاشة  تاريخ سيرجراف )
  الحريرية (

 الى  5-6-2020

8-6-2020 

 

 الفرقة الثالثة 

 ميعاد التسليم عنوان البحث  أستاذ المقرر اسم المقرر 

نظم الحمالت 
 اإلعالنية

 م.د/ سارة إبراهيم

 

اإلستراتيجيات التصميمية المتطورة  
  للحمالت اإلعالنية

 الى  7-6-2020

10-6-2020 

تكنولوجيا إنتاج 
 اإلعالن المتحرك 

 م.د/ سارة إبراهيم

 

اإلتجاهات التصميمية الحديثة فى تصميم 
، مراحل تصميم اعالنات خلفيات اإلعالن

  الرسوم المتحركة

 الى  7-6-2020

10-6-2020 

 


