
 

 

        جامعة بني سويف 

 

 

 Eالشعبة ) 
 الفرقة األويل كل اجملموعات 

 Eالشعبة  األويل الفرقةاألحباث املطلوبة من 
 موضوعات األبحاث أساتذة المقرر اسم المقرر م
1)   

 

 

Financial Accounting 

(2) 

 

 

 

 

+ الغرٌب بٍومً  . / د.أ

 

أحالم / د+  بهاء القاضً . /د.أ

الجنذي 

 

-Write a research about one of the 

following: 

1-RECEIVABLE and REVENUE 

RECOGNITION. 

2-Plants and Assets. 

3- Accounting Information 

System. 

4- Fraud, Internal Control, and 

Cash. 

2)   

Partnership 

Accounting 

 

 

+ محمذ الجبالً / د.أ

 

+ عفاف مبارك / د

 

 احمذ مختار. د

 

-Write a research about one of the 

following: 

1- Accounting in The Partnership. 

2-Changes in the partnership 

structure. 

3-Liquidation of the partnership. 

 

3)   

 

 

 

 

 



Understanding 

Business 

 

 

احمذ الخواص / د.أ

 

-Write a research about: 

-The role of entrepreneurship and 

small enterprises in encouraging 

and creating wealth in Egypt. 

4)   

 

Introduction to law 

 

 

/ د.أ+ محمذ عبذ الظاهر / د.أ

/  د.أ+ مصطفى عبذ الجواد 

 جمال عبذ الرحمن

-Write a research in one of the 

following: 

1-Characteristics of the legal 

rules. 

2 -Branches of the private law. 

3-Branches of the public law. 

4-Legislation. 

5-The custom as source of law. 

6-The rights not related to 

financial transactions. 

7-The property right. 

8- The expiry of the legal 

personality of the human.  

9- Object of the right. 

10-Classification of the contracts.  

5)   

 

Economics 

 

 

 

مسعذ / د+ محمذ عبذ الغنى/ د

 الغاٌش

-Write a research about one of the 

following: 

1- Show the difference 

between macroeconomic 

policies and 

microeconomics? 

a- Define macroeconomic 

b- Define microeconomics 

c- The nature of individual 

demand & aggregate 

demand? 

d- Show the difference 

between shift 

&movement along the 

demand curve? 

2- GDP functions in its parts, 

using equations and 



graphs? 

 

a- Components of GDP 

Function 

b- Determinants of demand? 

c- Show graphically GDP 

Function? 

d- Show graphically the 

relation between price and 

quantity of demand? 

3- The difference between an 

open economy and a closed 

economy, using equations 

and graphs? 

a- Define open & closed 

economy? 

b- Show the importance of 

elasticity in the open 

economy? 

c- Show graphically the 

types of elasticity 

4- Explain consumption 

function? 

a- Use equation to explain 

the equation parts 

b- Show the equation 

graphically? 

c- Explain the difference 

between individual 

consumption & 

aggregate 

consumptions? 

d- Show the relation 

between interest rate 

and investment? 

 

 

 



: مالحظات ىامة
  ع   ع ا  المشرو  البحث  يج  االت ا  

:  بااقو  ع  الااية ر الث تعع مع  و مل  جليازه
 شرور  الت ا  الااج ببلابة  المشرو  : باانسلة الغة كلابة  البث: أرا

:  البحث باالغة  الث  عوس بيا  القشو

  شرور  الت ا  الااج باامبل  اعللم اللمشرو  :باانسلة امبل  البث: ثانيا

:  البحم رىو كاالاام

 أسلاذ  القشو، .. سم  القشو.  رتلضلع  نو ن  البث:مبلو ات غالف  البث- 1
 امعلة  اعشبم أر   اشقم  اقومم اللااج،  افشقة  اعو سية، : بيانات  الااج رىث

.  اليلو ة،  انيليتي

تلضلع  اعنااش  اساسية  الم سيلنارايا  الااج مع  اعنااش  : مقعمة  البث  - 2
.  الو بة  باايعرو  



 رىو  ايتز  اشريسم  يلا ا  ققل  ع  مش ع افبة  :مضلون رمبلوو  البث  - 3
.  تلنارو  اعنااش  اساسية باالففيل ر البليل  

 رىم تعبك أىم ما تم  الوال  ايو مم  العليي  لث ذال  : اخالاة ر انلارج- 4
.  مو باًا رجية نظشر  

  ابلج ر الققاات ر ابباا  الم  سلعان بيا  الااج   ع ا  :ققارلة  الش جم  - 5
.  البث

 رتلضلع  األباو ر ايع رو  الشتللة بلو وو  البث ر الث  :مالحي  البث  - 6
.   سلخعميا  الااج

 افبة  الف  25ا  ققل  ع  :  باانسلة اععا افبات  البث: ثااحا

.  اغالف

  simplified Arabic: باانسلة انوو  اخط  السلخعا رحيلو: و بعا

 بواع، ر اعنار ع  18 االنيليتي،  اغالف  Times new romanالعشبم  ر  
.   ااو14 بواع، ر ابلابة  16 اشريسية    



 سم  المال،  نو ن  ابلا  أر  :  ايغليا كاالاام:باانسلة اللش جم:  امسا

ر يوز اللااج  اسلعانة باالشجم  القشو  ثناز  .  اعرو ة  و  نو ن  الشجم،   اسنة
.  اففل  اعو سم

 لققا اقش و ت  : باانسلة اجلياز  الااج اللمشرو  البحم: سااسا

 اليلك  ا لث اليامعات  خضم  البث اقياس نسلة  اقللاس رمعو  اللابي بيع  
 المشر ات  البحية  القعمة مع  الال   جازر  المشرو  البحم، ر ذ  تم و ف  

 المشرو  البحم  سللتا قياا  الااج بب ع ا ممشرو   ش  الو  لشر سوف  بعاىا  
. ميلك  ابلية

 


