
   
 

  
 
 
 

 
 

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

  المنتجات المعدنية والحلي  قسم
 الفرقة األولى 

اسم أستاذ  اسم المقرر 
 المقرر

 ميعاد التسليم عنوان البحث 

خواص ومقاومة 

 مواد 

محمد .د/ .مأ

 العوامي 

 

 -أكتب فى احدى المواضيع األتية :
علم خواص ومقاومة المواد في  أهمية-1

 صناعة المنتجات المعدنية.
أهمية اجراء اختبارات الشد والضغط  -2

 في تشغيل الخامات المعدنية.
سلوك الخامات المعدنية اثناء عمليات  -3

 .....وغيرها(-بالقطع-التشكيل)بالضغط
العوامل الميكانيكية المؤثرة في تآكل  -4

 المعادن.
ية واثرها على المعالجات الحرار -5

 خصائص اسطح المنتجات المعدنية.

4-6-2020 

 الى

8-6-2020 

 سارة رضوان د/ م. لغات في التخصص

 
*Reading texts 
1- still life exercises 
2-geometric prospective 
exercises 
7- metals  exercises 
* grammar 
-Statements and 
questions: 52 basic 
sentence exercises 
53direct and indirect 
objects exercises 
54Making quedtions 
exercises 
57 question tags exercises 

4-6-2020 

 الى 

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

-overeview of verb tenses 
exercises 
*Ed exercises 
- s, es exercises 

 

أساليب وطرق 

 تصميم 
 نهلة حسن .د/ م

أساليب وطرق بحث مرجعى فى 
 التصميم

 -أكتب فى أحدي المواضيع األتية :
 المستخدم مركز التصميم .-1
 التصميم الشامل . -2
 التصميم الكونى. -3
 التصميم العاطفى. -4
 التصميم التشاركى. -5

 

 

4-6-2020 

 الى 

8-6-2020 

  مواد وفلزات
محمد .د/ .مأ

 العوامي 

 مواد وفلزاتبحث مرجعى فى 
 -أكتب فى احدى المواضيع األتية :

العالقة بين المواد المختلفة والمعادن  -1

 في صناعة المنتجات المعدنية

المواد الهندسية المتقدمة وتطبيقاتها  -2

 في صناعة المنتج المعدني. المتعددة

خصائص الخامات المعدنية الثمينة  -3

 وأهم استخدامتها.

البوليمرات و البالستيك تصنيف -4

 .اهميتها لصناعة المنتج المعدنيو

4-6-2020 

 الى

8-6-2020 

 نهلة حسن .د/ م تاريخ تصميم 

 
 تاريخ التصميمبحث مرجعى فى 

 -أكتب فى احدى المواضيع األتية :
مدارس الفن الحديث وأهم فنانيها -1

والمقارنة بينها على سبيل المثال ) 
 –المدرسة الوحشية  -المدرسة التأثيرية

4-6-2020 

 الى 

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 -المرسة التجريدية -المدرسة التعبيرية
 السيريالية...( -التكعيبية

 نشأة مدرسة الباوهاوس وتطورها . -2
مابعد الحداثة في الفن والتصميم  -3

 وأهم االتجاهات الممهدة لها.
حركات التصميم المضادة في مرحلة  -4

 مابعد الحداثة.

 

 

 

  الفرقة الثانية
اسم أستاذ  اسم المقرر 

 المقرر
 ميعاد التسليم عنوان البحث 

تكنولوجيا التغطية 

 والترسيب الكهربي 

محمد .د/ .مأ

 العوامي 

تك التغطية و بحث مرجعى فى 
 الترسيب الكهربي

 -أكتب فى احدى المواضيع األتية :
عمليات تجهيز اسطح المنتجات -1

 .لعمليات الترسيب الكهربي

عمليات  فيالمؤثرة  عوامل التحكم -2

 .الكهربيالترسيب 

)اعداد  التشكيل بالترسيب الكهربي -3

 عملية الترسيب(.-القوالب

 ات ومحاليلعمليل المتعددة مشاكلال -4

  .الطالء

المستخدمة في  تصنيف محاليل الطالء -5

تنشيط واعداد اسطح المعادن للطالء 

 النهائي.

اهمية الترسيب الكهربي للمواد  -6

 النانونية والذكية

5-6-2020 

 الى

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

انتاج النموذج 

 السريع 
 أميرة فؤاد.د/ .مأ

 
بحث مرجعي عن النموذج 

 السريع االول
 في أحد النقاط التالية :أكتب 

  تاريخ النموذج السريع االول

 واهمية استخدام في عمل النماذج

  طرق انتاج النموذج السريع

االول والخامات المستخدمة في 

 انتاجه.،

5-6-2020 

 الى 

8-6-2020 

 تسويق 
محمد .د/ .مأ

 العوامي 

 
 التسويقبحث مرجعى فى 

 -فى احدى المواضيع األتية : أكتب
في تصميم وصناعة  التسويق وأهميته -1

 المنتج المعدني.

واهميتها في تطوير  دورة حياة المنتج -2

 المنتجات الجديدة.

وفاعليتها  في  طرق تحديد األسعار -3

 .مهارات البيعو  تصنيف العمالء

 الوظائف العامة لإلدارة وأهميتها -4

 للعملية التسويقية.

التخطيط للعملية التسويقية واثره على  -5

 نجاح المؤسسة في تطوير المنتجات .

5-6-2020 

 الى 

8-6-2020 

 انتاج مستنسخات 
رجب عبد د/ أ.

 الرحمن

بحث مرجعى فى ترميم وانتاج 
 المستنسخات

يختار كل طالب قطعة معدنية أثرية من 
أى عصر ، على أن يلتزم كل طالب 

 -بالنقاط األتية :
 اسم العمل .-1
 بطاقة تعريف باالثر .  -2
 التحليل التصميمى ووصف االثر . -3
 التحليل التقنى لألثر . -4
 تحليل التقنيات المستخدمة . -5

5-6-2020 

 الى

8-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 الثالثة الفرقة 

اسم أستاذ  اسم المقرر 
 المقرر

 ميعاد التسليم عنوان البحث 

 أميرة فؤاد.د/ .مأ موضة 

 بحث مرجعي في الموضة
 التالية:على ان يتضمن النقاط 

  مفهوم الموضة انواعها
 وتصنيفها

 . طرق انتشار الموضة 
  تأثير الظروف السياسية

واالجتماعية على ظهور الموضة 
 .وانتشارها

7-6-2020 

 الى 

10-6-2020 

تكنولوجيا 

  (1)سباكة

السيد أنور أ.د/ 

 الملقي 

 

 1بحث مرجعى فى تك السباكة 
 -أكتب فى احدى المواضيع األتية :

 السباكة بالرمل .-1
 المعدنية تحت الضغط .السباكة  -2
السباكة الدقيقة للحلى بالشمع المفقود  -3
. 

 اليباكة بالسيراميك . -4
سباكة التماثيل المجوفة أو المصمطه  -5

 بالشمع المفقود .
 

7-6-2020 

 الى

10-6-2020 

النظم سابقة 

 التجهيز 

السيد أنور أ.د/ 

 الملقي 

 

بحث مرجعى فى النظم سابقة 
 التجهيز

 -احداهما :أكتب فى المواضيع األتية أو 
 نظام ميرو سيستيم بأنظمته المختلفة .-1
  Instandنوماديك سيستيم )  -2

Display  ( . 
 

7-6-2020 

 الى 

10-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

االحجار 

 والمجوهرات 
 منير حسن د/ أ.

بحث مرجعى فى األحجار 
 والمجوهرات

 
 -أكتب فى النقاط االتية :

 استخدامات األحجار الكريمة .-1
تصنيف األحجار الكريمة وطرق  -2

 .معايرتها 
 طرق قطع وصقل االحجار الكريمة . -3
 الخصائص المميزة لألحجار الكريمة . -4

 

 


