
 

 
 

 جامعة بني سويف        

 

 

 E الشعبة (
 الفرقة الثالثة كل اجملموعات

 Eالفرقة الثالثة الشعبة األحباث املطلوبة من 
 موضوعات األبحاث أساتذة المقرر اسم المقرر م
1)   

 

Auditing (1) 

  

 

+ تهاء القاضي  . د.أ

 

 إيمان سعد الديه.    د

-Write a research about one of the 

following: 

1-The Demand for  Auditing. 

2-Professional Standards. 

3- Auditin Report.  

4- Audit  Responsibilities  and 

Objectives. 

2)   

 

Tax Accounting 1  & 

Accounting for Zakah 

 

 

 

 

 أميه شهية . د

 

-Write a research about one of the 

following: 

 1 – Tax Bracket Determination 

on salaries and the like Tax .  

2 – Tax Bracket Determination on 

Tax of Non-commercial. 

professions . 

3 -  Zakah on Business . 

4 – Zakah on economic activities.  

 



3)   

 

Human Resources 

Management  

 

 

 

 

 

  احمد عثد الوهاب. د.أ

-Write in ONE of the following 

topics: 

1- The role of HR manager in 

doing a job analysis. 

2-Methods for Collecting Job 

Analysis Information. 

 3-The main techniques used in 

employment planning and 

forecasting 

4)   

 

Purchasing 

Management 

 

 

 

أتوتكر فكرى  . د    

 

-Write a research about: 

Purchasing operations and 

supply chain management, 

explaining: purchasing policy 

and procedures, supply 

management integration for 

competitive advantage, and 

supply chain organization. 

5)   

 

 

Insurance 

 

 

 

 

+ عيد أتوتكر / د .أ

 

 احمد عثد الظاهر/ د

-Write a research about one of the 

following: 

1- 1-Discuss the different kinds of 

life risks, the convenient life 

policy offered by the insurer to 

handle these risks and how to 

calculate the premiums. 

2- 2-Pricing of life insurance 

contracts: how to calculate the 

cost (premium) of risk in life 

insurance contracts. 

3- 3-Discuss the scope of application 

of the Egyptian social insurance 

scheme and the development of 

the system before the issue of the 



new social security decree No., 

148 at 2019.  

4- 4- Characteristics of the Egyptian 

social insurance scheme and the 

methods of calculating 

contributions regard the new 

social insurance Act which has 

been issued by the Egyptian 

parliament at 2019. 

5-The application of the 

fundamental Legal Principles of 

Life Insurance including different 

cases to support your argument. 
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  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
 اشرم  اقومم اللااج،  الشرة  اعو سية،  امعلة  اعشبم أر  : بيانات  الااج رىث
.  انيليتي،  اليلو ة

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

 رىو  ايتز  اشريسم  يلا ا  ققل  ع  مش ع البة  :مضلون رمبلوو  البث  - 3
.  تلنارو  اعنااش  اساسية بااللفيل 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  :رقارلة  الش جم  - 5
.  البث

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



 البة  الف  25ا  ققل  ع  :  باانسلة اععا البات  البث: ثااحا

.  اغالف

  simplified Arabic: باانسلة انوو  اخط  السلخعا رحيلو: و بعا

 بواع، ر اعنار ع  18االنيليتي،  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
.  الفل  اعو سم

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

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

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

 

 

         

 


