
 

 
 

 جامعة بني سويف        

 

 

 E الشعبة (
 الفرقة الثانية كل اجملموعات

 Eالفرقة الثانية الشعبة األحباث املطلوبة من 
 موضوعات االبحاث اساتذة المقرر اسم المقرر م
1)   

Governmental & 

National Accounting 

 

  

 

   +محمذ الجبالي. د.أ

 

 احمذ مختار. د   

-Write a research about one of the 

following: 

1- Governmental Accounting 

System in Egypt. 

2-Measuring the national 

production in Egypt. 

3-Public budget and the national 

objectives in Egypt. 

2)   

 

public Administration 

 

 

 

+ إبراهيم أبى النىر . د

 

 أبىبكر فكري.  د

-Write a research about: 

 The ways in which the Egyptian 

public administration has affected 

your life in the twenty- first 

century, explaining: the meaning 



of democracy, criteria of good 

public policy and the methods of 

decision making. 

3)   

 

Sales Management 

 

 

 

 

 

عز الذين جابر . د

 

-Write a research about: 

 Strategic management and 

organization of a sales force and 

sales jobs classifications , tasks, 

recruiting and the selling process. 

4)   

 

Commercial Law 

 

 

 صفىت بهنساوي/ د.أ

-Write a research about one of the 

following: 

1-Liability of the partner for 

the partnership's debits. 

2- Acceptance of bill of 

exchange. 

3- The crossed Checks. 

4-Obligation of delivery of 

goods sold. 

5- Money Deposit. 

5)   

 

 

Financial Mathematics 

 

 

 

 

+ محمذ الكاشف / د.أ

 

+ حسني الخىلً / د.أ

 

+ عيذ ابىبكر / د .أ

 

 احمذ عبذ الظاهر/ د

-Write a research about one of the 

following: 

1- The role of financial 

mathematics to evaluate 

(appraisal) the economic 

projects. 

2- The role of financial 

mathematics to determine the 

cost of economic projects. 

3- Discuss the present value and 

different kinds of discounts, 

mention different examples to 

support your answer. 



4- State the importance of 

discounting commercial 

papers and its role in the 

financial and commercial 

transactions; support your 

answer with clear examples.  

5-The process of debts settlement 

is considered simple and 

compound application to 

interest; amount and the 

present value discuss in depth 

and explain clearly using 

examples the different cases 

related to payment of the debt 

or debts. 

 

 :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
 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

 


