
 

 
 

 جامعة بني سويف  

 

 

 الشعبة العربي
 (أ)الفرقة الثالثة جمموعة 

  انتساب/نظامي

 (عربي )(أ) ثالثةاالحباث املطلوبة من 
 موضوعات االبحاث اساتذة المقرر اسم المقرر م

1)   

 

 يراجعح

 

 

عثذ / د.أ+ عثذه شطا / د.أ

 انناصر دروٌش

: اكرة فً أحذ انًىضىعاخ انرانٍح

 نهعاللح تٍن أدنح ولرائن ذحهٍهٍح دراسح -1

 انًراجعح واألهًٍح اننسثٍح فًاإلثثاخ 

 ويخاطر انًراجعح

 يراجع انحساتاخ ويعاٌٍر انًراجعح -2

 انًرعارف عهٍها

 يراجع انحساتاخ فً ويسؤونٍاخدور - 3

يراجعح وذحمٍك انعًهٍاخ اننمذٌح ويراجعح 

 تانثضاعح وذحمٍك انًرعهمحانعًهٍاخ 

. حساتاخ اننرٍجح 



 

 

2)   

 

 يحاسثح ضرٌثٍح

 

 

ياجذج / د+ كىثر االتجى / د.أ

 عزخ

: اكرة فً أحذ انًىضىعاخ انرانٍح- 

 انزكاج نهسٍاساخدراسح يمارنح - 1

 .انضرٌثٍحوانًحاسثح 

يثادئ انرمٍٍى انًحاسثً نكم ين وعاء - 2

 .انضرٌثح ووعاء انزكاج

 وعاء انزكاج إعذاددراسح يمارنح تٍن - 3

   .ووعاء انضرٌثح

3)   

 

  األفرادإدارج

 

 

 أحًذ عثذ انىهاب / د.أ

:  أكرة فى أحذ انًىضىعاخ انرانٍح - 

 انرطىر انرارٌخً إلدارج انًىارد انثشرٌح -1

 .فى ينظًاخ إدارج األعًال

 دور إدارج انًىارد انثشرٌح فى ذحهٍم - 2

 ووصف انىظائف 

ذخطٍظ انًىارد انثشرٌح كأحذ وظائف - 3

 .ادارج انًىارد انثشرٌح

4)   

 

  انًشررٌاخإدارج

 

 

حسن / د+     عصًد سٍذ / د

 عٍذ

 يحذداخ كفاءج وفعانٍح انمراراخ ذناول -

انشرائٍح  فى إطار عًهٍح يركزٌح 

واليركزٌح انشراء، وأهذاف انشراء 

تانجىدج وانكًٍح وانسعر ويصذر 

انرىرٌذ انًناسة يع يراعاج اسرخذاو 

 .طرق ويثادئ انشراء انحكىيً

5)   

 

 Eذأيٍن 

 

 

حًذي / د+ عثذ هللا صًٍذج / د

 عثذ انًنعى

: اكرة فى احذ انًىضىعاخ انرانٍح -

1- Insurance against risk of 

corona virus. 

2- 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. 

3- In depth, define the major 

types of life insurance 

contracts and how the insurer 

uses them to convince and to 

cover individual’s needs.  

4- Calculation the cost of risk in 

life insurance contracts 

 :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

 

 
 

 

        

 

 


