
 

 
 

 جامعة بني سويف  

 

 

 الشعبة العربي
 (ب)الفرقة الثالثة جمموعة 

  انتساب/نظامي

 (عربي )(ب) ثالثةاألحباث املطلوبة من 
 موضوعات االبحاث اساتذة المقرر اسم المقرر م

1)   

 

 مراجعح

 

 

 صفيح محمذ/ د

: اكتة في أحذ انمىضىعاخ انتانيح

 نهعالقح تين أدنح وقرائن تحهيهيح دراسح -1

 انمراجعح واألهميح اننسثيح فياإلثثاخ 

 ومخاطر انمراجعح

 مراجع انحساتاخ ومعايير انمراجعح -2

 انمتعارف عهيها

 مراجع انحساتاخ في ومسؤونياخدور - 3

مراجعح وتحقيق انعمهياخ اننقذيح ومراجعح 

 تانثضاعح وتحقيق انمتعهقحانعمهياخ 

. حساتاخ اننتيجح 



 

 

2)   

 

 محاسثح ضريثيح

 

 

ماجذج / د+ كىثر االتجً / د.أ

 عسخ

: اكتة في أحذ انمىضىعاخ انتانيح- 

 انسكاج نهسياساخدراسح مقارنح - 1

 .انضريثيحوانمحاسثح 

مثادئ انتقييم انمحاسثي نكم من وعاء - 2

 .انضريثح ووعاء انسكاج

 وعاء انسكاج إعذاددراسح مقارنح تين - 3

   .ووعاء انضريثح

3)   

  األفرادإدارج

 

أحمذ / د+ انخىاص أحمذ / د.أ

 محمىد

دور إدارج انمىارد انثشريح في عمهياخ -  

االستقطاب واالختيار وانتعيين وتأثير رنك 

عهً نجاح انمؤسسح وزيادج إنتاجيح 

 .انعامهين

4)   

  انمشترياخإدارج

 

حسن / د +   أتىتكر فكري/ د

 عيذ

تناول وظيفح انشراء وانتخسين من مذخم - 

استراتيجي مىضحا سياساخ وإجراءاخ 

انشراء وانتخسين انحكىمي، وتكنىنىجيا 

 . انشراء االنكتروني

5)   

 Eتأمين 

 

إتراهيم / د + محمذ حافع/ د

 معسوز

: اكتة فً احذ انمىضىعاخ انتانيح -

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

 

 
 

 

        

 

 


