
   
 

  
 
 
 

 
 

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

 قسم التصميم الداخلي واالثاث
 

 الفرقة األولى 
 ميعاد التسليم عنوان البحث  اسم أستاذ المقرر اسم المقرر 

 تك انتاج التصميم
  الداخلي

 
 م.د. هبه عيسى

اليدوية مراحل انتاج األثاث ببلعدد واألدوات 
 )بحث جماعي( والماكينات الحديثة.

 

 

 الى 4-6-2020

8-6-2020 

 Interior design exercises- ا.انسام عبد العزيز  ١لغات في التخصص 
- Geometric perspective 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. 

 

 الى 4-6-2020
8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 الفرقة الثانية 
 

 ميعاد التسليم عنوان البحث  اسم أستاذ المقرر اسم المقرر 
تك تكسيات واسقف 

 وارضيات
 امنيه مجدي  /دم.
 هبه عيسى /دم.

دور تكسيات األسقف الحديثة في المنشأ  -١
 )بحث جماعي( التجاري.

في المنشأ دور تكسيات األرضيات الحديثة  -2
 )بحث جماعي( التجاري.

 

 الى  5-6-2020

8-6-2020 

تاريخ العمارة الداخليه 
 2واالثاث 

)تاريخ العمارة والتصميم الداخلى فى العصور  م.د/ وسام ممدوح
 اإلسالمية المختلفة(

 
 .مشتماًل العمارة فى العصر األموى والعباسى 
  العماااااارة واألثااااااث فى العصااااااااار الفاااااا مى

 والمملوكى.
   بعض الرساااااومات التوضااااايحية لعنا ااااار م

 العمارة أو األثاث فى العصر المملوكى.

 الى  5-6-2020

8-6-2020 

 م.د/ هبه عيسى ١حاسب الي تخصص 
دور الحاسب اآللي في تطبيقات التصميم الداخلي 

 واألثاث. )بحث فردي(

 

 الى  5-6-2020

8-6-2020 
ادارة عمليات التصميم 

 ١الداخلى 
)إدارة عمليات التصميم الداخلى فى أحد المنشآت  ممدوحم.د/ وسام 

 التجارية(
 
  ًأعمال األسقف المعلقة واإلضاءة.  مشتمال 

 .أعمال الحوائط والتجاليد المختلفة 

 .التأثيث والخامات المستخدمة 

 الى  5-6-2020

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 
 الفرقة الثالثة 

 التسليمميعاد  عنوان البحث  اسم أستاذ المقرر اسم المقرر 
تاريخ العمارة الداخليه 

 ٣واالثاث 
م.د/ امينه عبد 

 الجواد
  رز األثاث اإلنجليزي  

 يشتمل علي العنا ر التاليه
 المرحلة األولى  إليزابيث
 المرحلة الثانية  جاكوبيان

 المرحلة الثالثة وليم ومارى   
 المرحلة الرابعة  الملكة أن 

 المرحلة الخامسة :  رازشيراتون 
 المرحلة السادسة  : تشبينديل

 الى  7-6-2020
١0-6-2020 

م.د/ امينه عبد  تك انتاج التصميم
 الجواد

 العزل بأنواعه
 يشمل العنا ر التاليه :

 العزل الحراري  -
 العزل الصوتي -
 العزل المائي -
 العزل الضوئي -

 

 الى  7-6-2020
١0-6-2020 

 )أساليب إنتاج األثاث بالماكينات الحديثة( م.د.وسام ممدوح اساليب انتاج االثاث
 .مراحل تنفيذ قطعة أثاث 
  مااااكيناااات التحقم الرقمى فى إنتااااج األثااااث

 .CNCالحديثة 
  بعض الرسااااااوم التوضاااااايحية للو ااااااالت فى

 تجميع األثاث.

 الى  7-6-2020
١0-6-2020 

اساليب وتقنات االخراج 
 المعماري 

الداخلي في تسويق دور أساليب اخراج التصميم  م.د. هبه عيسى
 أعمال المصمم الداخلي. )بحث فردي(

 الى  7-6-2020

١0-6-2020  
 


