
   
 

  
 
 
 

 
 

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

 قسم تكنولوجيا المالبس والموضة 
 الفرقة األولى 

اسم أستاذ  اسم المقرر 
 المقرر

 ميعاد التسليم عنوان البحث 

هندسة النماذج 
 المسطحة 

م.د/ احمد فهيم 
 البربرى 

طرق اخذ  البرامج التكنولوجيا الحديثة فى -1
 علم االنتربولوجيا الطبيعية". " القياسات الجسمية

 :التطبيق العملى للبحث 
ار موديل من على شبكة " يقوم الطالب باختي

تطبيق المراحل تنفيذ التى تم شرحها االنترنت و 
على "موديالت الفستان او البنطلون او الجونلة 

 على الباترونات األساسية "

 4-6-2020 
 الى 

8-6-2020 

 م.د/ مى مصطفى  لغات في التخصص

-Fashion design exercises 
- The history of fashion design 

exercises 
- overview of verb tenses exercises 
- Ed exercises 

-S,es exercises 
-52 Basic sentence types and word 

order exercises 
- 54 Making Questions exercises 

-55 Question words as subject or 
objects exercises 

- 56 Negative  Questions exercises 
- 57 Quedtion tags exercises 
- 58 Reply Questions exercises 
- 59 Avoiding repetitions exercises. 

- Check 11 exercises. 

4-6-2020 
 الى 

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 

 أ.م.د/ احمد الشيخ  فحص ومراقبة جودة 
اختبارات الشعيرات أو أن يكون البحث في أحد 

ة فحص التي تم دراستها من منهج ماد الخيوط
 1ومراقبة الجودة 

4-6-2020 
 الى 

8-6-2020 

 أ.م.د/ احمد الشيخ  طبيعة منسوجات

أن يكون البحث في أحد الخامات النسجية )قطن 
 –أسيتات  –فسكوز  –حرير  –صوف  –كتان  –

 بولي أكريليك( –بولي أميد  –بولي استر 
ويتضمن البحث النقاط التالية )شكل القطاع 

 –عن خواص الخامة  نبذة -الطولي والعرضي 
تأثير كل من الحرارة والرطوبة والمواد الكيميائية 

 المختلفة(

4-6-2020 
 الى 

8-6-2020 

 م.د/ ايمان الميهى  اتجاهات موضة 

ية وأهم أن يتناول البحث أهم الموضوعات الدراس
العناوين التي تم تناولها بالمادة ، وأهم 

طلحات  الخاصة باتجاهات الموضة المص
تجاهات الموضة العالمية وتوقعات مصممين وا

ورواد صناعة الموضة ، وتحليل الموضة والتعرف 
علي احتياجات المستهلك ، ومن ثم توقع 

 االتجاهات ومواءمتها للسوق المحلية.

4-6-2020 
 الى 

8-6-2020 

تصميم مالبس 
  1بالحاسب 

 م.د/ احمد فهيم 

دور التصميم بالحاسب فى تسهيل عمليات  -1
 .صناعة المالبس الجاهزةالتصميم ب

 :التطبيق العملى للبحث 
" مع عمل تحليل لخطوات التنفيذ على برنامج 

 ادوبى اليستريتور".
كيفية االستفادة من البرامج المختلفة  -2

والمتخصصة فى تصميم االزياء فى والمتنوعة  
 صناعة المالبس.

 :التطبيق العملى للبحث 

4-6-2020 
 الى 

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 " مع عمل تحليل لخطوات التنفيذ على برنامج
 واحد فقط مدعوم بالصور ".

  الفرقة الثانية
اسم أستاذ  اسم المقرر 

 المقرر
 ميعاد التسليم عنوان البحث 

 احمد فهيم  /م.د بحوث وتطوير المالبس 

 العالقة بين التصميم والعمليات االنتاجية : -1
بدائل التصميم المنطقية من حيث الخامات  -2

 وطريقة التشغيل الحديثة "
االبحاث المتقدمة فى تصميم وإنتاج صناعة  -3

 المالبس .
 :التطبيق العملى للبحث 
يقوم الطالب بتحديد مصدر لتصميم لشركات  -

فترات زمنية سابقة ثم يقوم  أو ماركة عالمية فى
بعمل تعديالت وتطوير للمنتج طبعا التجاهات 

.ووضع  2020/2021الموضة العالمية  
البدائل المنطقية الحديثة للتصميم وعمليات 

 اإلنتاج"

5-6-2020 
 الى

8-6-2020 

 م.د/ سارة شمس   2تصميم بالحاسب 
أن يكون البحث في أحد الموضوعات التي تم 

 2منهج مادة التصميم بالحاسب دراستها من 
5-6-2020 
 2020-6-8الى 

هندسة آالت المالبس 
 احمد الشيخم.د/ ا. 1

 أن يكون البحث في أحد آالت المالبس التالية:
 فحصآالت ال .1
 فردآالت ال .2
 صآالت الق .3
 آالت المناولة .4

-6-2020 
 2020-6-8الى 

تكنولوجيا تطريز 
 م.د/ شرين صالح  المالبس  

البحث في أحد الموضوعات التي تم أن يكون 
 دراستها من منهج مادة تطريز المالبس

-6-2020 
 2020-6-8الى 

 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 الثالثة الفرقة 
اسم أستاذ  اسم المقرر 

 المقرر
 ميعاد التسليم عنوان البحث 

طباعة تكنولوجيا 
 احمد فهيم /دم. وصباغة

الفرق بين الطباعة والصباغة وتطبيقها فى  -1
 صناعة المالبس. 

االتجاهات العلمية الحديثة فى عملية  -2
الصباغة والطباعة. وتطبيقها فى صناعة 

 المالبس 
طرق العلمية للطباعة والصباغة على  -3

 "االقمشة المنسوجة / الغير منسوجة / التريكو".
 وتطبيقها فى صناعة المالبس. 

 :التطبيق العملى للبحث 
تحديد موديل )رجالى / حريمى / اطفالى( 

على احدا برامج التصميم وعمل توظيف  وادخالة
 لبعض االقمشة المطبوعة على هذه الموديالت 

 موديالت. 3عدد الموديالت المطلوبة  -

7-6-2020 
 الى 

10-6-2020 

اعداد نمادج بالحاسب 
 م.د/ ايمان غانم  1

 يكون البحث في أحد الموضوعات التالية:أن 
  برامج الحاسب اآللي المستخدمة في إعداد

 النماذج.
  استخدامات الحاسب اآللي في صناعة المالبس

 الجاهزة.
 .التصنيع المتكامل باستخدام الحاسب اآللي 
  علي أن يتناول البحث في سياقة برنامج

Gerber. 

7-6-2020 
 الى 

10-6-2020 

 علم اللون وتطبيقاته 
 م.د/ سارة شمس  

أن يكون البحث في أحد الموضوعات التي تم 
 مادة علم اللون وتطبيقاته دراستها من منهج

7-6-2020 
 الى 

10-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 ارجومنية المالبس
 م.د/ شرين صالح   

أن يكون البحث في أحد الموضوعات التي تم 
 دراستها من منهج مادة أرجنومية المالبس

7-6-2020 
 الى 

10-6-2020 

 احمد الشيخم.د/ ا. 2فحص ومراقبة جودة 
التي تم  األقمشةاختبارات أن يكون البحث في أحد 

 2دراستها من منهج مادة فحص ومراقبة الجودة 
7-6-2020 

 الى 
10-6-2020 

 م.د/ ايمان الميهى  ادارة تسويق المالبس 

ان يتناول البحث الموضوعات الدراسية التي تم 
 دراستها وتحديدها في المحاضرة ومنها:

 –أهم المصطلحات الخاصة والمتعلقة بالتسويق 
 –البيئة التسويقية  –المفهوم الحديث للتسويق 

تجزئة السوق وتحليل  –المزيج التسويقي 
العوامل  –دراسة المنافسين وتحليلهم  –المستهلك 

استراتيجيات  –المؤثرة في تسويق المالبس 
األنماط  –البيع والتوزيع  –التسعير  –التنافس 

 المختلفة للمستهلكين.

7-6-2020 
 الى 

10-6-2020 

 


