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 الفرقة اإلعدادية 
   

 ميعاد التسليم عنوان البحث  اسم أستاذ المقرر اسم المقرر 

هندسة 
  وصفية  

أ.د/ السيد أنور 
 الملقى 

أ.م.د/ محمد 
 العوامى 

 م.د/ احمد البربرى 
   

 مطلوب بحث مرجعى فى 
 الهندسة الوصفية 

 -لوحات بشرح الخطوات : 4من خالل دراستك للمواضيع األتيه ارسم 
 رسم مستقيم يمس دائره معلومة من نقطه خارجها .-1
 رسم مستقيم يمر بنقطة معلومة ويوازى مستقيمين . -2
رسم مستوى يمر بنقطة معلومة ويكون عموديا على مستويين  -3

 معلومين س ، ص .
 رسم تمرين يبين تمثيل النقطة وصفيا . -4
 رسم تمرين يبين تمثيل الخط وصفيا . -5
 مثل أى شكل هندسى مستويا وصفيا . -6

 31-5-2020 
 الى 

3-6-2020 

أ.م.د/ خالد محمد  الفيزياء عام
 عيسوى 

 :البحث االول
 شرح ظاهرة التوتر السطحى على أن يشمل البحث النقاط التاليه:

 أمثله على التوتر السطحى. 
 تفسير النظرية الجزيئية للتوتر السطحي.

 التوتر السطحى و الطاقة السطحية.
 فرق الضغط داخل و خارج فقاعة من الصابون.

 أمثله على تطبقات على التوتر السطحى فى الصناعه.
  :البحث الثانى

 إشرح ظاهرة المرونه على أن يشمل البحث النقاط التاليه:
 القوى الميكانيكية الخارجة على األجسام وأنواع القوى. تأثير

 تعريف اإلجهاد واإلنفعال وأنواعهم وتعريف طاقة اإلنفعال.
 تعريف المرونه ومعامالت المرونه وأنواعها والمقارنه بينها. 

 شرح تفصيلى بالرسم لقانون هوك وتحديد صفات الجسم المرن.
 
 

 31-5-2020 
 الى 

3-6-2020 
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 :البحث الثالث
 التاليه: قاطكا الموائع على أن يشمل البحث النيل ميكانيصإشرح بالتف

 مقدمه عن حركة السوائل وأنواع الحركه.
 شرح وإستنتاج معادلة برنولى.

 شرح تطبيقات على معادلة برنولى.
 شرح خواص السوائل الساكنة مع إثبات قاعدة بسكال. 

 .شرح بعض التطبيقات على قاعدة بسكال
 

ميكانيكا 
 تطبيقية 

أ.م.د / مصطفى 
 الطوخى 

 
 

 31-5-2020 
 الى 

3-6-2020 



   
 

  
 
 
 

 
 

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

 

لغات في 
مجاالت 
 الفنون 

 أ/ غادة الصادق
 أ/مى مصطفى
 أ/سارة رضوان

The research will be in four main points : 
1-  The role of English language in improving society 
2-  The difference between faculty of applied arts 

and fine arts 
3-  The difference between faculty of applied arts 

and engineering 
4-  The effect of improving English as a language for 

applied arts students 
 

-lesson 1 : Present simlpe exercises 
lesson 2: peesnt continouse exercises 
lesson 3 : past simple exercises 
 lesson 4 : past continouse exercises 
lesson 5 : present perfect 1 exercises 
lesson 6 : present perfect 2 exercises 
lesson 7: will/shall exercises 

 31-5-2020 
 الى 

3-6-2020 

 الفوتوغرافيا

أ./.د/ منى عبد 
 الرحيم 

 شيماء صالح  /م.د
 م.د/ هاجر فهمى

 مطلوب عمل بحث فى إحدى النقاط اآلتية:
 تطبيقات نظرية علي التصوير الرقمي -1

 االضاءة والمرشحات ودورها فى إبراز عناصر الصورة -2
 مدارس التصوير الضوئى والتتبع الزمنى لتطور التصوير الفوتوغرافى -3

 
 

 31-5-2020 
 الى 

3-6-2020 

علم النفس 
وسيكولوجية 

 التصميم

م.د/ مجدولين 
 السيد حسين

باستخدام إحدى طرق اإلبداع التالية الِذكر ، أوِجد حل لمشكلة استخدام 
 المواصالت العامة في ظل الظروف الحالية لتجنب العدوى .

  . القبعات الست 
 . أو العصف الذهني 
 . أو العصف الذهني اإللكتروني 

موضحًا نوع التفكير الُمستخدم لحل المشكلة ، وُمتبعًا قواعد "تأثير فون 
 ريستورف و شفرة أوكام" .
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