
                                                            

 قائمة بالرسائل العلمية 
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رقم  االمؤلف عنوان الرسالة الرقم العام 

 الرف

حماٌة اآلثار وعناصر التراث الثقافى  053

 فى القانون الدولى الخاص 

 1 ولٌد محمد رشاد ابراهٌم  

المركز القانونى للمحكم فى التحكٌم  878

 التجارى الدولى 

زكرٌا محمد ٌحٌى صالح 

 السراجى

1 

وفاء فاروق محمد  مسئولٌة المحكم دراسة مقارنة  575

 حسنى 

1 

حماٌة المستهلك فى القانون الدولى  171

 الخاص 

 1 خالد عبد الفتاح خلٌل

مصطفى ٌاسٌن  حق األجانب فى التملك  165

 األصبحى

1 

رشا على الدٌن تقى  النظام القانونى لحماٌة البرمجٌات 063

 الدٌن

1 

إثبات الجنسٌة فى النظام القانونى  513

 المصرى

عبد المقصود عادل 

 عفٌفى

1 

الفكرة المسندة فى قاعدة خضوع شكل  500

التصرفات القانونٌة لقانون محل 

 إبرامها

 1 عاطف عبد الحمٌد ندا

 1حسام أسامة محمد اإلختصاص الدولى للمحاكم وهٌئات  510
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التحكٌم فى منازعات التجارة 

 اإللكترونٌة 

 شعبان 

السٌد ابراهٌم السٌد  آسٌاالحماٌة القانونٌة لألقلٌات فى  831

 الحمراوى

1 

 1 ابراهٌم والء الدٌن محمد  الحماٌة القانونٌة للعالمات التجارٌة  577

زٌاد خلٌف شداخ  اإللكترونٌة  تنازع القوانٌن فى المعامالت 603

 العنزى

1 

المركز القانونى للطفل فى الدولى  611

 الخاص 

 1 ابراهٌم حسن الغزاوى 

 1 مصطفى محمد الباز جنسٌة المرأة المتزوجة فى الخاص  165

تسوٌة المنازعات فى اطار  531

 اتفاقات منظمة  التجارة العالمٌة 

مصطفى  عصام الدٌن 

 بسٌم

1 

 1 اٌهاب ماهر السنباطى اإلطار القانونى للتجارة اإللكترونٌة 070

الرئٌس فى النظام الدستورى  815

 ألمرٌكا

 1 أحمد شوقى محمود

النظام القانونى لعقود انشاء  5

 المنشآت الصناعٌة 

 1 عوض هللا هٌبة السٌد

ضمانات اإلستثمار فى البالد  159

 العربٌة 

 1 عاطف ابراهٌم محمد
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اإلستثمارات األجنبٌة ودور  515

التحكٌم فى تسوٌة المنازعات التى 

 قد تثور بصددها

 1 غسان على على 

القواعد الواجبة التطبٌق على  670

اإللتزام بعدم غفشاء األسرار فى 

 عقود التجارة الدولٌة 

 1 سالم حمد السهٌل

النظام القانونى وقواعد التحكٌم  681

إلقامة المشروعات اإلستثمارٌة 

 بنظام البناء والتشغٌل 

 

منصور محمد عبد 

 الرحمن

1 

مدى حرٌة المتعاقدٌن فى اختٌار  57

 القانون الذى ٌحكم العقد الدولى 

 1 محمود محمد ٌاقوت 

رشا أحمد حسٌن  التحكٌم بالصلح  876

 ابراهٌم

1 

سراج حسٌن محمد أبو  التحكٌم فى عقود البترول 166

 زٌد

1 

مشكلة تعدد الجنسٌات وتحدٌد  168

 المعاملة القانونٌة لمتعدد الجنسٌة

 1 طاهر خربوط مجد الدٌن
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القانون واجب التطبٌق على اتفاق  653

 التحكٌم 

هشام محمد السٌد 

 الرفاعى 

1 

التنظٌم القانونى للخبرة فى القانون الدولى  893

 الخاص 
 1 أحمد عدلى سٌد أمٌن

الحماٌة الدولٌة ألحكام التحكٌم  855

 األجنبٌة 

هشام محمد اسماعٌل 

 محمد

1 

عقود التجارة تنازع القوانٌن فى  601

 الدولٌة

 1 سامى مصطفى فرحان

الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة  501

 الفكرٌة فى اطار منظمة التجارة

 1 حمٌد محمد على اللهبى

التحكٌم فى عقود التجارة  933

 اإللكترونٌة 

 1 هند الطوخى السٌد

التحكٌم فى مصر بعد تطبٌق  658

 اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة 

سامح محمد السٌد 

 ابراهٌم

1 

دور اإلستثمار األجنبى فى تطور  167

 أحكام القانون الدولى الخاص 

 1 صفوت أحمد عبد الحفٌظ

القانون الواجب التطبٌق فى  608

منازعات عقود التجارة 

ابراهٌم أحمد سعٌد 

 زمزمى 

1 



                                                            

 قائمة بالرسائل العلمية 
 مبكتبة كلية احلقىق جامعة بنها

 اخلاصالقانىن الدوىل قسم 
 

 

 اإللكترونٌة 

القواعد ذات التطبٌق الضرورى  885

 التجارى الدولىفى مجال التحكٌم 

  عبد الحمٌد سعٌد القرشى 

 1 محمد محمود الشربٌنى  النظام القانونى للغقد الدولى  600

 1 عادل ابراهٌم المعصرانى  الحماٌة القانونٌة للسائح  1017

النظام القانونى لتنفٌذ األحكام  1039

 القضائٌة 

 1 أحمد عبد هللا المقلد

11152

831 

السٌد ابراهٌم  السٌد  لألقلٌات فى آسٌاالحماٌة القانونٌة 

 الحمراوى                                

121 

عقود اإلستثمار فى العالقات  689

 الدولٌة الخاصة 

 1 بشار محمد األسعد

الضمانات الدولٌة للإلسثمارات  1513

 األجنبٌة

 1 هالة على منصور

التحكٌم فى عقود اإلستثمارات  1511

 البترولٌة

 1 راندا أحمد على

مركز القواعد عبر الدولٌة أمام  11

 التحكٌم االقتصادى الدولى

 1 نادر محمد ابراهٌم

 1إبراهٌم على محمد مسؤولٌة الدولة عن أعمال  
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 العوامى  القضاء

عقود األمتٌاز النفطٌة فى التشرٌع  

  اللٌبى

إعداد زاهر عمر 

 جمعة أوحٌدة

1 

فى إلتزام المستثمر ٌاألمان  

  القانون العراقى

إعداد ئه زٌن نورى 

 إسماعٌل 

1 

التنظٌم القانونً لعقود الشراكة  

  بٌن القطاعٌن العام والخاص

أحمد محمد مصطفى 

 الكحالوى

1/1 

م فً منازعات   سلطات الُمَحكِّ

  العقود الدولٌة

محمد معوض 

 محمدإبراهٌم

1/1 

المنافسة غٌر المشروعة وأثرها  

  التجاريعلى المحل 

 1/1 مشعان نوري زغٌر

 1 صالح محمد حميد ابراهيم  الوسائل غير القضائية لتسوية منازعات عقود االستثمار 

منازعات الملكية الصناعية الخاصة بالدواء فى القانون  

  الدولى الخاص
 1 عباس مصطفى عباس على

 1/1 العتيبىذياب خالد فهد   النظام القانونى للتحكيم التجارى المؤسسى 
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