
                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

الرقم 

 العام

رقم  المإلف         عنوان الكتاب         

 الرف

 5 عبد الكرٌم العنزى أثر خطؤ المضرور على الحق فى التعوٌض 1013

 5 خالد مصطفى الخطٌب  المسئولٌة العقدٌة بٌن اإلبقاء واإللغاء  400

272 ،

273 

 أحمد محمد عطٌة  المسئولٌة المدنٌة للمعلم 
2،5 

 5 ولٌد فاروق جمعة  المقاول من الباطن ................حماٌة  252

 3 أسامة محمد طه ابراهٌم  النظرٌة العامة لعقود الباطن  620

 1 مراد محمود مطلق  التعاقد عن طرٌق وسال اإلتصال اإللكترونى  532

 1 عٌسى غسان الرٌضى  القواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونى  535

 6 حازم السٌد عطوه مجاهد حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فى ظل اتفاق الترٌس  295

 5 سعٌج سلٌمان الجروانى  تقادم الحقوق بٌن الفقه والقانون  221

 5 محمد أحمد المعداوى  المسولٌة المدنٌة عن أفعال المنتجات الخطرة  141

 1 أحمد سلٌمان أحمد  مسئولٌة المحامى المدنٌة عن أخطائه المهنٌة  549

  

1119 

ابراهٌم عبد الرحمن  اإلتجاهات الحدٌثة فى تحدٌد ثمن المبٌع 

 الشرقاوى 
4 

 5 حسن محمد سلٌم  النظام القانونى للتحكٌم فى إطار المجموعة العقدٌة  624

474،

475 

 سامى عبد المنعم حسن  نقل القرنٌة 
1،3،5 

 5 محمود سٌد ابراهٌم المشكبلت الناتجة عن كسب ملكٌالعقارات  947



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 5 أٌمن سعٌد ابراهٌم الحرةالمسئولٌة المدنٌة عن إفشاء أسرار المهن  1212

الطبٌعة القانونٌة للعبلقة بٌن رب العمل والمقاول من  545

 الباطن 

أشرف عبد العظٌم عبد 

 الواحد
3 

حمدان عابدٌن محمد  التعوٌض عن الضرر المرتد بٌن النظرٌة والتطبٌق  930

 عسران
5 

 5 محمد سالم أبو الغنم المسئولٌة المدنٌة عن عملٌات التجمٌل  117

 3 محمد نظمى صعاٌنة المسئولٌة المدنٌة للمحضر  ، 111

 7 السٌد بدوى حول نظرٌة عامة لمبدأ حسن النٌة  415

1216 

1217 

 نهلة أحمد فوزى محمد اإللتزام بضمان السبلمة فى المجال البٌئى
4،7 

محمد عبد اللطٌف  انتهاء عقد اإلٌجار بالعذر الطارئ 193

 الرشٌدى 
6 

 6 ابراهٌم فتحى أبو ربٌدة  الجزاء الجنائى لئللتزام المدنى  237

 7 عٌسى محمد المومنى  العقد الموقوف فى القانون المدنى األردنى  227

ضحى ابراهٌم صقر  شرط التحكٌم فى العقود المدنٌة  307

 الزٌانى 
6 

 6 نواف مخٌط المطٌرى  التصرف فى المال الشائع ........ 594

 6 نجوى فوزى أبو هٌبة  التصرف عن الغٌر فى القانون المدنى  151

 6 أٌمن محمد أبو العٌال  عقد الصلح فى المعامبلت  255

 6 رمضان جمال كامل  أثر قبول المخاطر على المسئولٌة المدنٌة  261



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 6 فإاد محمود  معوض  دور القاضى فى تعدٌل العقد  46

 3 عبد الحمٌد الطنبولى  التصرف فى حق الجار  700

 3 عبد الكرٌم المرتضى  بٌع ملك الغٌر فى القانون المدنى الٌمنى  550

 3 محمد سٌد أحمد غزالى اإللتزام العٌنى اإلتفاقى والقانونى  2

 3 عبد الرحمن القاسم  مدى حق ولى األملر فى تنظٌم القضاء وتقٌٌده 61

 3 عبد الناصر فكرى محمد انقضائهمبدأ دوام حق الملكٌة وأثر مضى المدة فى  111

 7 ثناء جودة محمد قندٌل  الوعد بالتعاقد  دراسة مقارنة  200

 7 سعٌد سعد عبد السبلم  المسئولٌة المدنٌة فى إطار المعامبلت عبر اإلنترنت  1213

 3 عبد الجبار صالح مبدأ حسن النٌة فى تنفٌذ العقود  414

 7 عبد المحسن الروٌشد الشرط الحزائى فى الفقه اإلسبلمى  125

 7 أحمدحسن سالم مقبل   نظرٌة الحكم الشرعى والقاعدة القانونٌة  229

 7 محمد سلٌمان الرشٌدى نظرٌة اإللتزام بضمان السبلمة ..... 194

 6 ٌحى رزق الصرمى  سلطة القاضى فى التفسٌر فى القانون المصرى 247

 7 محمد بن عبد الوهاب حاج دور المحررات العرفٌة السندات العادٌة  225

 3 تامر محمد الدمٌاطى  اثبات التعاقد اإللكترونى عبر اإلنترنت  544

 4 محمد أحمد المعداوى  المسئولٌة المدنٌة عن أفعال المنتجات الخطرة  142

 2 على أحمد على شكورفو ضمان تعوٌض المضرورٌن فى حوادث المرور  531

 4 على بن أحمد الخالد  حادث الطرٌق فى قانون العمل السعودى  479

 4 عنتر سٌد الشرٌف  حجٌة القرائن فى اإلثبات المدنى  305

 3 أسٌد حسن الذنٌبات  الحماٌة القانونٌة للمإمن له  157
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 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 3 شوقى أحمد حسب هللا آثار تصرفات الوكٌل المسخر زمن فى حكمه 533

 6 محمد محمد سادات  حجٌة التوقٌع اإللكترونى فى اإلثبات  136

 2 اٌهاب أبو المعاطى محمد عقود تورٌد المعلوماتاإللتزام بالتسلٌم فى  119

 2 محمود عبد الحى بٌصار  المشكبلت القانونٌة لمبدأ نسبٌة أثر العقد  179

 2 على بن عزان الهشامى  اآلثار القانونٌة للتسجٌل العقارى  717

 2 افتكار مهٌوب المخبلفى  حدود التصرف فى األعضاء البشرٌة  419

 2 عادل مزة منصور  مسئولٌة الشخص اإلعتبارى التقصٌرٌة  161

 2 على ابراهٌم الجاسم  التزام المإجر بضمان التعرض و اإلستحقاق  201

 2 سعد سالم العسٌلى  التؤمٌن فى نطاق المسئولٌة الطبٌة  190

 5 أحمد محمد عطٌة  المسولٌة المدنٌة للمعلم  274

 2 أمانى عبد اللطٌف عطٌان المسئولٌة المدنٌة للمحضر مصر وفرنسا  149

 2 محمد حسن سبلمة  سٌاسات هجرة األٌدى العاملة  فى مصر  110

اقتصاد  مغاورى شلبى على  العبلقة التجارٌة بٌن الدول العربٌة  374

 1رف

 4 خلٌل أحمد قدادة أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص ........ 122

417  ،

425 
 المسولٌة المدنٌة الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام بالسرٌة

 سعد على أحمد رمضان 
1،6 

 7 وائل محمد السٌد اسماعٌل المشكبلت القانونٌة التى تثٌرها عقود بوت وما ٌماثلها 625

 6 عبد الحلٌم القونى حسن النٌة وأثره فى التصرفات ........ 11

 7 عبد الفتاح محمد عبد الفتاح نظام التؤجٌر التموٌلى  617
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 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 7 حبٌبة سٌف الشامسى النظام القانونى لحماٌة جسم اإلنسان  675

 6 عمرو محمد المارٌة  عقد البٌع اإللكترونى أحكامه وآثاره  1216

 6 عمرو مهدى قندٌل  حقوق المخترع وحدودها 902

 6 هٌثم عبد المجٌد العربى  عقد التورٌد فى قانون التجارة الجدٌد  901

التزام البائع بضمان تعرض الغٌر فى القانون  165

 المصرى والكوٌتى 

 مبارك عجٌر حمدان 
6 

 7 زهٌر بن زكرٌا حرح الخطؤ فى المسئولٌة المدنٌة ..... 214

 7 آمال طه عبد الغنى رزق  إنهاء عقد العمل باإلدارة المنفردة لصاحب العمل  145

 7 ابراهٌم صالح الصراٌرة  مشروعٌة اإلضراب وأثره فى العبلقات التعاقدٌة  672

 7 على أحمد مفلح الحنٌطى  الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات  676

 7 حبٌبة سٌف الشامسى  النظام القانونى لحماٌة جسم اإلنسان  671

 7 خالد سعد أنصارى ٌوسف  الوظٌفة التشرٌعٌة لمنظمة الصحة العالمٌة  935

 7 عوض هللا شراقه المسولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئً 1107

 1 مصطفى أحمد ابراهٌم  العقد اإللكترونى  1211

 5 مسلط قوٌعان المطٌرى  المسئولٌة عن األضرار البٌٌة ومدى قابلٌتها للتؤمٌن  477

 5 رمضان خضر شمس الدٌن عقد الصلح فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسبلمٌة  727

 1 عمرو أحمد دبش النظام القانونى لضمان العٌوب الخفٌة فى عقد البٌع 537

 2 الصغٌر محمد مهدى  النظام القانونى للتموٌل العقارى  919

 2 منى أبو بكر محمد حسان  اإللتزام بإعبلم المستهلك عن المنتجات  917

 5 عبد الحمٌد الطنبولى  التصرف فى حق اإلٌجار  312
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 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 7 هشام طه محمود سوٌلم  ضمان اإلستحقاق فى البٌوع  547

 1 محمد موسى خلف  اإلطار القانونى لعقود اعداد البرامج اإللكترونٌة  534

 7 أٌمن ابراهٌم العشماوى  تطور مفهوم الخطؤ كؤساس للمسئولٌة المدنٌة  197

 7 سعٌد أمجد الزهاوى  التعسف فى استعمال حق الملكٌة  79

مشكبلت المسئولٌة المدنٌة فى مواجهة فٌروس  162

 الحاسب اآللى 

 عزة محمود أحمد خلٌل 
4 

 6 حمدى المغاورى عرفة  إجازة العقد القابل لئلبطال  756

التعوٌض القضائى عن األضرار التى تقع على  144

 األشخاص 

 طه عبد المولى ابراهٌم 
6 

 4 عطا سعد محمد حواس  المسئولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئى  140

دور الصناعات الصغٌرة فى حل مشكلة البطالة  فى  732

 مصر 

 أشرف ممد جمعة البنان
 تجلٌد

العمل فى قانون العمل  قٌود السلطة التؤدٌبٌة لصاحب 546

 2003سنة 12

 البرماوى أٌمن عبد العزٌز 
6 

 6 سعد على رمضان  المسئولٌة المدنٌة الناشئة عن اإلخبلل بالسرٌة  424

حمدى حسب النبى  آثار التغٌٌر فى العٌن المإجرة فى األماكن المبنٌة  699

 الشورى 
6 

 6 رضا محمد عبد السبلم  النظرٌة العامة للحراسة فى القانون المدنى  354

 6 خالد مصطفى الخطٌب  المسئولٌة العقدٌة بٌن اإلبقاء واإللغاء  697

 7 محمد عبد الملك المحبشى  النظام القانونى لفسخ العقد  600



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 7 طارق عبد هللا أبو حوه اإلنعكاسات القانونٌة لئلنجاب الصناعى  351

 1 عنادل عبد الحمٌد المطر  التراضى فى العقد اإللكترونى  612

 6 محمد على محمد قٌس  ملكٌة البناء المتعدد المبلك  196

 5 عمر على الشامسى  دور الفسسخ اإلتفاقى فى انهاء العقود  1055

 5 عبد الرحٌم محمد سعٌد  النظام القانونى لعقود البترول  110

 5 محمود محمد خلٌل  اإللتزام باإلفصاح فى عقد المعلوماتٌة  1321

 4 الشهابى ابراهٌم الشرقاوى  تثبٌت الجنس وآثاره  303

 7 محمد على أحمد محمد اإلبتكار كشرط لصدور براءة اإلختراع  911

 تجلٌد محمد عبد الفتاح على  سلطة صاحب العمل فى إدارة منشؤته 1102

 1 عمرو طه بدوى  اإللتزام بالضمان فى عقود البناء والتشٌٌد 1069

اللجان المتخصصة فى منازعات التؤمٌن اإلجتماعى  1035

 فى مصر 

صابر محمد على عبد 

 الرحٌم 
1 

المسئولٌة عن األضرار الناشة عن عٌوب تصنٌع  717

 الطائرات 

 ٌسرٌة محمد عبد الجلٌل 
3 

مسئولٌة الشرطة عن األضرار الناشئة عن مزاولة  1331

 وظٌفتها 

 عبد الرازق سٌد متولى 
6 

 3 مصطفى أحمد ابراهٌم  العقد اإللكترونى  1210

اإلتزام بضمان السبلمة فى عقود مقاولة البناء  

 والتشٌٌد

 أحمد السٌد عبد الحمٌد 
2،2 

 5 شٌرٌن محمد حسنى فاٌد  الحماٌة القانونٌة للجنٌن المعوق  
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 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 1 ابراهٌم عبده حواش التؤمٌن اإلجبارى من المسئولٌة المدنٌة  1311

مسئولٌة المباشر والمتسبب فى القانون المدنى  540

 األردنى 

 عماد أحمد أبوصد 
6 

التعوٌض عن األضرار األدبٌة المتعلقة بحٌاة  996

 وسبلمة اإلنسان 

 محمد السٌد الدسوقى 
1 

 1 وائل محمود الغرٌرى  المسئولٌة المدنٌة عن عملٌات نقل الدم  356

 5 ابراهٌم عبٌد آل على  العقد اإٌللكترونى  130

 1 حبٌبة سٌف سالم  النظام القانونى لحماٌة جسم اإلنسان  314

 5 عمر خالد محمد الزرٌقات  عقد البٌع عبر اإلنترنت  691

 1 سامى عبد المنعم حسن  نقل القرنٌة  475

الحماٌة القانونٌة لعمل األطفال فى القانون المصرى  712

 المقارن 

رانٌا عبد المنعم عبد 

 الحمٌد 
1 

 5 أسامة أحمد السٌد بدر المسولٌة المدنٌة للمعلم  11

 7 عبٌد مجول العجمى  الخطؤ الطبى فى نطاق المسئولٌة المدنٌة  170

المسئولٌة المدنٌة للخبٌر اإلستشارى فى مصر  324

 وفرنسا 

 ابراهٌم مصطفى عبده 
2 

 4 أحمد سلٌمان مغاورى  المسئولٌة المدنٌة للطبٌب عن نقل األملراض المعدٌة  1359

 1 رمضان المقطوف عمر التزام البائع بإعبلم المشترى وتبصٌره . 1094

 6 محمود عبد التواب  المسئولٌة الناجمة عن التدخل الطبى فى األجنة  1110

 1 أحمد شعبان محمد طه فكرة الخطؤ المهنى وصوره فى نطاق المسولٌة  704
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 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 المدنٌة 

 4 عبلء فتحى ابراهٌم  أحكام جراحة التجمٌل فى القانون المصرى  1351

 4 عرفهحمدى المغاورى  إجازة العقد القابل لئلبطال  1356

 2 مقدام محمد جبر  آثار عقد المقاولة بٌن الشرٌعة والقانون  1346

اإللتزام باألمانة فى العبلقات القانونٌة بٌن المحامى  1351

 والقانون 

 هانى عبد العطى الغٌتاوى 
4 

الحد الفاصل بٌن العٌب الخفى وشرط عدم المطابقة  1211

 فى المبٌع 

 سلٌم بن محمد الشندودى 
4 

1133

1132 

المسئولٌة المدنٌة للشخص اإلعتبارى فى القانون 

 الوضعى والفقه اإلسبلمى 

مسعد حلمى عبد الغنى 

 على 
1،2 

 4 عمرو محمد المارٌة  عقد البٌع اإللكترونى أحكامه وآثاره  1339

 1 أنٌس ممدوح شاهٌن  النظام القانونى لحماٌة البرمجٌات  1131

 2 جودة السٌد عرابى النظام العام فى العقود المدنٌة  1207

 5 محمد عبد العزٌز حسن إثبات النسب بالبصمة الوراثٌة  995

 1 محمد عبد اللطٌف أبو  عوارض الخصومة المدنٌة  1270

 2 جودة السٌد قندٌل النظام العام فى العقود المدنٌة  1206

 2 محمد سعٌد الحمٌدى المسئولٌة الناشئة عن تلوث البٌئة البحرٌة  1039

 2 محمد السٌد الدسوقى  التعوٌض عن األضرار المتعلقة بحٌاة وسبلمة اإلنسان  997

 1 عالى منٌنو الدور الزدوج للبنوك بٌن المحافظة على سرٌة الحسابات  1279

 2 أٌمن سٌد مصطفى  المسئولٌة الجنائٌة الدولٌة لرإساء الدول  1310



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 7 عمرو محمد طاحون  تؤثٌر الهٌمنة اإقتصادٌة على التوازن العقدى  1210

 2 أحمد اسحاق مصطفى  أثر العقد فى مواجهة الغٌر  1311

 2 مساعد المطٌرى  الحماٌة المدنٌة للمستهلك مصر والكوٌت  541

 1 محمد على النجار  حقوق المإلف فى ضوء الثورة المعلوماتٌه الحدٌثة  967

 2 طارق جمعة السٌد المسئئولٌة التقصٌرٌة للناشر اإللكترونى 1031

 1 ناصر محمد سلطان  محاولة نحو نظرٌة عامة لحق الملكٌة  739

محمود عبد المحسن  عقد ابرام برامج الحاسب اآللى  1096

 سبلمة
2 

 1 عبد الكرٌم القاضى  نظرٌة التدلٌس فى القانون المصرى  205

 1 إٌمان عبد الستار  ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة  1171

العبلقات التشابكٌة بٌن صندوقى التؤمٌنات  1205

 اإلجتماعٌة .........

 منصور على منصور شطا
1 

 5 إسبلم هاشم سعد  قواعد الحماٌة القانونٌة للمستهلك  913

 2 المبروك خلٌفة على  المسئولٌة المدنٌة للمهندس المعمارى والمقاول  1214

المسئولٌة للشخص فى القانون الوضعى والفقه  1179

 اإلسبلمى 

 مسعد حلمى على 
1 

 2 عماد الدٌن أبوسمرة  المسئولٌة المدنٌة لمؤمر الضبط القضائى  342

 1 محمود شعبان خلٌل  مبدأ حسن النٌة وأثره فى عقد البٌع  1131

 6 عمرو عبد الفتاح ٌونس جوانب الكترونٌة للتعامل اإللكترونى  542

 3 هٌثم محمد  حرمى شرٌف  مكافحة التهرب الضرٌبى فى القانون المصرى  1232



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 3 الناجى صالح المٌهوب  الضمان فى عقود التبرعات فى التشرٌع المصرى  1139

 3 جمال أبو الفتوح أبو الخٌر  أثر الخصخصة على عبلقة العمل  419

 3 أشرف أحمد فهمى  قاعدة األمور بمقاصدها .......... 119

المفاوضة الجماعٌة كآلٌة نقابٌة لحل النزاعات  536

 الجماعٌة 

 تامر محمد سعفان 
3 

المسئولٌة المدنٌة الناشئة عن اإلخبلل باإللتزام  423

 بالسرٌة 

 سعد على أحمد رمضان 
3 

 4 عز محمد هاشم الوحش اإلطار القانونى لعقد النشر اإللكترونى  601

 4 مالك حمد أبو نصٌر  المسئولٌة المدنٌة للطبٌب عن الخطؤ المهنى  639

 5 حمد سلمان الزٌود الملوث المسئولٌة المدنٌة عن عملٌة نقل الدم  539

المركبات 0الحماٌة القانونٌة للمضرور من حوادث  541

 اآللٌة 

 عادل المطٌرى 
3 

 6 عبلء الدٌن خمٌس العبٌدو المسئولٌة الطبٌة عن فعل الغٌر  12

الحماٌة القانونٌة للمستهلك فى عقود تورٌد  1326

 برمجٌات الحاسوب 

 عبد المنعم أحمد خلٌفة
3 

 4 عمر خالد الزرٌقات  عقد البٌع عبر اإلنترنت 317

المسئولٌة المدنٌة الناشئة عن أعمال المراقبة  1172

 الجوٌة 

 جمال سٌد خلٌفة 
6 

 7 نبٌل لوقا بباوى  المشكبلت المدنٌة ومشكبلت األحوال الشخصٌة  1040

 7 خلفهاشم أحمد سالم بنى  الحماٌة القانونٌة للملكٌة األدبٌة والفنٌة  1031



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 4  محمد حاتم صبلح الدٌن عامر المسئولٌة المدنٌة عن األجهزة الطبٌة  223

 3 نور خالد العبد الرازق  حجٌة المحررات والتوقٌع اإللكترونى  691

 4 جٌهان فرحات  حماٌة برامج الحاسب اآللى  771

 4 فارس مصطفى المجالى حماٌة المعلومات غٌر المفصح عنها .. 543

 5 سٌرٌن محمد فاٌد  الحماٌة القانونٌة للجنٌن المعوق  1301

مدى تؤثٌر الظروف الخاصة بالجار المضرور على  1324

 طبٌعة الضرر

 محمد عبد هللا حسن محمد
2 

 4 خالد عبد هللا السلمان  طبٌعة مسئولٌة المنتج وحاالت اإلعفاء منها 1329

 2 سمٌر حامد الجمال  التعاقد عبر تقنٌات اإلتصال الحدٌثة  1101

 2 جهاد محمد السنبانى  مدى فعالٌة اإلعفاءات الضرٌبٌة فى جذب اإلستثمار  1307

اقتصادٌا فى التنظٌم القانونى للثروة العقارٌة وتداولها  1253

 سوق اإلسكان 

 وجٌه أحمد الصٌرفى 
4 

 2 مصطفى أحمد الدراجى  اإللتزام الموصوف والقواعد التى تحكم تنفٌذه  1011

 2 محمد على الشافعى  النطاق الشخصى للعقد  975

 5 زهٌر بن زكرٌا حرح الخطؤفى المسئولٌة المدنٌة  257

 2 أحمد محمد رضوان  اإلنقضاء المشروع لعقد العمل الفردى محدد المدة  1020

المسئولٌة عن استعمال األسٌاء الخطرة فى القانون  117

 الكوٌتى 

 جاسم الٌعقوب بدر
4 

 4 سمٌر حامد الجمال التعاقد عبر تقنٌات اإلتصال الحدٌثة  361

 4 هٌام اسماعٌل السحماوى إٌجارا الرحم  951



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 3 مٌرفت عبد العال  عقد المشورة فى مجال نظم المعلومات 217

 3 مصطفى الدراجى  اإللتزام الموصوف والقواعد التى تحكم تنفٌذه 323

 3 محمد فوزى عوجان  عقد الكفالة العٌنٌة  159

النظام القانونى لعقد اإلشتراك فى بنوك المعلومات  144

 اإللكترونٌة 

 أٌمن مصطفى البقلى 
3 

 6 صبلح على حسن  التنظٌم القانونى لتشغٌل األحداث دراسة مقارنة  329

 6 رضوان السٌد راشد  اإلجبار على التعاقد  733

 5 نافد ٌاسٌن المدهون النظام القانونى لحماٌة التجارة اإللكترونٌة  634

 3 محمد حسن عبد هللا  نحو نظام قانونى خاص بحماٌة البر مجٌات 607

 4 جعفر محمود المغربى طرق اجبار المدٌن على التنفٌذ العٌنى  254

 3 أحمد محمد بهجت اإللتزام بالنصٌحة فى نطاق التشٌٌد  5

 3 أحمد أحمد الموافى  الخاصة فكرة المنفعة العامة فى نزع الملكٌة  42

 3 نصر أبو الفتوح حسن  حماٌة الملكٌة الفكرٌة فى مجال صناعة الدواء  371

 3 ٌوسف أحمد النوافلة  اإلثبات اإللكترونى  921

 3 أحمد اسماعٌل عبد المحسن  أحكام عقد القرض  1370

 تجلٌد هاشم عبد المقصود سعد نظرٌة حرٌة العقود والشروط فى الفقه اإلسبلمى  362

 1 محمد خٌر العدوان إعفاء شركة التؤمٌن من المسئولٌة  646

 2 ابراهٌم عثمان ببلل  تملٌك العقارات تحت اإلنشاء  45

 5 عبد الرشٌد مؤمون ندا الحق األدبى للمإلف النظرٌة العامة وتطبٌقها 115

 6 حامد محمد حامد عبد هللا سلطة القاضى التقدٌرٌة فى مواجهة االختبلل االقتصادى  1371



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 6 حسن محمد ٌوسف االتجاهات الحدٌثة فى عقد االٌجار  677

 4 حازم سالم الشوابكة  نطاق سلطة القاضى فى تعدٌل العقد  679

 1 عنادل عبد الحمٌد المطر التراضى فى العقد اآللكترونى 612

 4 رجب سٌد صمٌدة اتجاهات الضمان االجتماعى فى القانون المصرى 106

 4 مجد الدٌن اسماعٌل السوسة ابرام عقد البٌع عبر االنترنت 154

 7 كوثر سعٌد كوجك  حماٌة المستهلك االلكترونى  965

 6 محمد محمد سادات  حجٌة التوقٌع الكترونى فى االثبات  136

 6 حامد محمد حامد عبد هللا  التقدٌرٌة فى االختبللسلطة القاضى  1371

 6 دالل عبد السبلم معتمد التسلح النووى وأثره على العبلقات الدولٌة 1415

 5 شاهٌناز عبد الكرٌم  الشائع قسمة المهاٌؤة كوسٌلة انتفاع بالمال  1393

1419

1420 
 5،5 محمد صبلح زاهر المسئولٌة المدنٌة عن عملٌات نقل وزراعة األعضاء

1150 

1151 
 االلتزام بضمان السبلمة

 نهلة أحمد فوزى
7 

 4 مجد الدٌن سوسة ابرام عقد االنترنت 154

 6 ٌحى صقر حماٌة حقوق الشخصٌة فى اطار المسئولٌة التقصٌرٌة 729

1441 

1447 

الحماٌة القانونٌة لفنانى االداء فى المصنفات 

 السمعٌة البصرٌة

عبد العزٌز نواف مالك 

 الصباح
1،1 

1445 

1446 

 منشاوى على منشاوى دور القاضى فى الحماٌة المدنٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة 
1،1 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 2 اآلثار القانونٌةلشهر الحقوق العٌنٌة والشخصٌة 

 نسخة
) 
محمد طلعت عبد 
  المجٌد ٌدك 

6 

حماٌة المستهلك من وسائل الدعاٌة واالعبلن فى  

   القانون المدنى والفقة االسبلمىضوء قواعد 
أمانى جمال عبد المنعم 
  عبد الوهاب

6 

 نسخة2  الخبلٌا الجذعٌة وآثارها 

 
نصر رمضان سعد 

  هللا حربً

6 

 6 حمدان سالم العازمى  المسئولٌة الرٌاضٌة بٌن االحتراف والهواٌة 

 6 عبد الفتاح محمود كٌبلنى  االنترنتالمسئولٌة المدنٌة الناشئة عن التخاطب االلكترونى عبر  

المعلوماتٌة وانعكاساتها على الملكٌة الفكرٌة للمصنفات  

  الرقمٌة

محمود محمد لطفى محمود 

 صالح
6 

النظــــام القانونــى الستخــــدام الجٌـــــن البشـــرى فــــى  

 نسخة 2 القانــــون المدنــــى

 رشـا صبحى فإاد الوكٌل
6 

القانونى لعقد النشر فى القانون الفرنسى  النظام 

 نسخة2  والفانون المصرى

 رضا طلعت عبد العلٌم خلف
6 

 نسخة 2 مسئولٌة الدولة عن أعمال العنف السٌاسً 

 
طارق السٌد عبد الوهاب 

  بدران 
4 

محمد عبدالفتاح على محمد ؛   سلطة صاحب العمل فى ادارة منشؤته 

 إشراف محمد أحمد اسماعٌل
6 

نظرٌة حرٌة العقود والشروط فً الفقه اإلسبلمً مقارنة  

  بالتشرٌع الوضعً

 هاشم عبد المقصود سع
6 

دور الصناعات الصغٌرة فى حل مشكلة البطالة فى  

  مصر

 أشرف محمد جمعة البنا
6 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

اشكالٌات المسئولٌة التفصٌرٌة فى ضوء القانون الدولى  

  الخاص االلكترونى

السٌد  احمد ابوالمجد محمد

 عفٌفى
6 

  اثار سوء النٌة فى المعامبلت المدنٌة 
) 
محمود محمد نجٌب 
  عطٌة سباله 

6 

  النظرٌة العامة لعقود االستهبلك االلكترونٌة 

 
عادل حمود 
  البحٌري 

6 

 6  التعاقد عن طرٌق التلٌفزٌون رمضان على السٌد الشرنباصى 

 4 محمود محمد عبدالنبى محمد  اتجاهات االلتزام فى الفقه االسبلمى 

 المسئولٌة المدنٌة للصحفى عن اعماله الصحفٌة 
) 
خالد مصطفى على فهمى 
  ادرٌس؛

4 

تسوٌة المنازعات الناشئة عن العقود الدولٌة للبناء  

   والتشٌٌد
أحمد محمد فرج 
  الصاوي 

4 

 4 ماجدة محمد خمٌس البلوشى  أثر المعلوماتٌة على سرٌة البٌانات 

التعوٌض عن األضرار األدبٌة المتعلقة بحٌاة وسبلمة  

  اإلنسان

 محمد السٌد السٌد الدسوقً
1 

محمد أحمد المعداوى عبد   المسئولٌة المدنٌة عـن أفعال المنتجـات الخطـرة 

 ربه
5 

العبلقه بٌن مسئولٌه المتبوع ومسئولٌه حارس االشٌاء  

  غٌر الحٌه

محمود السٌد عبد المعطى 

 خٌال
4 

النظام القانونى الجرة االماكن المعدة للسكنى فى  

  تشرٌعات اٌجار االماكن

مصطفى عبدالحمٌد ٌوسف 

 عدوى
4 

  العقد االلكترونً ( 
 1 مصطفً احمد ابراهٌم ؛



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

الخطؤ الموجب للمسئولٌة المدنٌة العقدٌة فى القانون  

  المدنى الكوٌتى

محمد نافع ربدى مانع 

 السعٌدى
4 

 أحمد على روح الدٌنمحمد  
) 
حماٌة رضا 
  المستهلك 

4 

 2 جوده السٌد عرابً قندٌل  النظام العام فً العقود المدنٌة 

المسإلٌة المدنٌة الناجمة عن االعتداء على الحق االدبى  

  للمإلف

 محمد رمضان حسن أحمد؛
 4ـ4

  المسئولٌة المدنٌة الناشئة عن اإلخبلل بااللتزام بالسرٌة 

 
على أحمد سعد 

  رمضان

1 

 4 أنس محمد إبراهٌم بشار  تغٌٌر الجنس وأثره فى القانون المدنً والفقه اإلسبلمً 

  التصرف فى حق االٌجار 

 
عبدالحمٌد فهٌم أحمد 
  الطنبولى 

4 

المسإلٌة المدنٌة عن فعل األشٌاء الجامدة فى القانون  

  المدنى والفقه اإلسبلمى

 أمجد محمد منصور
4 

أٌوب ٌوسف سالم محمد   المسإولٌة المدنٌة للفرٌق الطبى 

 العبٌدى
4/4 

عمادالدٌن محمود عثمان   المسئولٌة المدنٌة لمؤمور الضبط القضائً 

 أبوسمره
2 

  مفهوم الغٌر فى اطار الروابط القانونٌة 

 
بسام حسٌن محمد 
  حسٌن

6 

  المسئولٌة المدنٌة عن األجهزة الطبٌه 
) 

صبلح الدٌن محمد حاتم 
  عامر؛

4 

  التزام البائع بضمان تعرض الغٌر فى القانون المصرى  



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

  و الكوٌتى

دور المحررات العرفٌة )السندات العادٌة( المعدة مقدما  

  فى اإلثبات المدنى

محمد بن عبد الوهاب حاج 

 طال
7 

  التزام البائع بضمان العٌوب الخغٌة فى المبٌع 

 
محمود عبدالحكم 
  رمضان الخن 

7 

 : االلتزام باإلعبلم فً عقد البٌع اإللكترونً 

 
محمد إبراهٌم تركى خلف 
  الجبورى

6/6 

مدي تؤثٌر الظروف الخاصة بالجار المضرور علً  

  طبٌعة الضرر

محمد عبد هللا محمد حسن 

 محمد
5 

 5 الهاجرىنزال عقاب نزال   الشرط الجزائى فى القانون الكوٌتى 

المفاوضة الجماعٌة كالٌة نقابٌة لحل النزاعات  

  الجماعٌة بٌن المضمون و الحجٌة

 تامر محمد سعفان
5 

المسئولٌة االجتماعٌة والبٌئٌة لشركات البترول بمصر  

  فى ضوء االتجاهات التجارٌة الدولٌة

 على سعد محمد مصطفى
5 

 5 وائل عزت عبدالهادى مبارك  المدنٌةالمفاهٌم المستحدثة للخطؤ كؤساس للمسئولٌة  

المعلوماتٌة وانعكاساتها على الملكٌة الفكرٌة للمصنفات  

   الرقمٌة
محمود محمد لطفى 
  محمود صالح 

5 

محمد سٌف الدٌن محمد   االثبات االلكترونى فى ضوء قانون التوقٌع االلكترونى 

 خطاب عبدالعزٌز حبٌب
5 

 5 عماد صالح الحمام  عقد العملالمساواة بٌن العمال فً  

 5 مجاهد ناصر سعٌد الجبرى  تقدٌر التعوٌض فى القانون المدنى الٌمنى والمصرى 

 5عبد الحمٌد فهٌم أحمد   التصرف فً حق اإلٌجار 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 الطنبوطً

أمجد بهاء الدٌن الخلٌل   عقد احتراف العب كرة قدم وأثر اإلنتقال واإلعارة 

 أغـــــا
5 

 5 جمٌلة سعدا محمد محمد  عن الممارسات الطبٌة الماسة بالجنٌنالتعوٌض  

 5 محمد السعٌد رشدي شاهٌن  أعمال التصرف وأعمال اإلدارة فً القانون الخاص 

الحماٌة القانونٌة للعاملٌن بالقطاع النفطً من مخاطر  

  بٌئة العمل بدولة الكوٌت

 حمد ماجد حمد العجمً
5 

 5 سامى محمود مصطفى مقدام  للتوقٌع االلكترونى وحجٌته فى االثباتالنظام القانونى  

ناصر مرزوق حمد سلطان   مشكبلت التؤمٌن ضد مخاطر االستثمار 

 المرى
5 

  إثبات التعاقد اإللكترونى عبر االنترنت 

 
تامر محمد سلٌمان 
  الدمٌاطى 

5 

 5 غزوان عبدالحمٌد شوٌش  قسمة المال الشائع فى القانون المدنى العراقى والمقارن 

 5 أحمد إبراهٌم صالح  أحكام عقد التلقٌح الصناعى 

المسئولٌة المدنٌة لوزٌر التربٌة والتعلٌم بصفته عن  

ألضرار التى تصٌب الطبلب وحالة تطبٌقٌة خاصة فى 

  حالة إنتشار األوبئة

 عبلء الدٌن عٌد عطا

5 

 4 مناحى خالد محمد الهاجرى  أثر النظام العام على اتفاق التحكٌم 

 4 حمدان سالم العازمى  المسئولٌة الرٌاضٌة بٌن االحتراف والهواٌة 

 4 غالب كامل محمود المهٌرات التزام المنتج بالتبصٌر قبل التعاقد فً العقود اإللكترونٌة 

  ملكٌة الشقق والطبقات 
 
 4دوٌهٌس على 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

  الكرٌبانى
 4 عبلء حسٌن مطلق التمٌمى  المسإولٌة المدنٌةاالتجاهات الحدٌثة فى  

المسئولٌة المدنٌة لناقل االشخاص بالقطارات وآلٌات  

  التعوٌض

 صابر ابراهٌم محمد الرماحة
4 

المسئولٌه القانونٌه الناشئه عن النفاٌات الطبٌه فى  

  القانون المصرى

 محمد فتحى محمود محمد
4 

 4 شهاب أحمد محمود  الحماٌة القانونٌة لآلثار 

النظام القانونى لضمان العٌوب الخفٌة فى عقد البٌع فى  

  اطار القانون المدنى المصرى

 عمرو احمد عبدالمنعم دبش
4 

 5 عبدالناصر صبحى الشرٌف  االقرار فى االثبات المدنى 

أعصم أحمد حمدى إمام   أثر تشرٌعات حماٌة المستهلك على القانون المدنى 

 عبدالوهاب
5 

منٌر محمد أحمد ثابت   أسس المسإلٌة المدنٌة عن اإلضرار بالبٌة 

 الصلوى
5 

 5 احمد ٌحٌى عبد الغنى محمد  الجوانب القانونٌة والشرعٌة للعقد االلكترونى 

  المسئولٌة المدنٌة للوكٌل التجارى أمام المستهلك 

 
عماد عبدالمنعم 
  عبدالرحمن 

6 

هبة أحمد عبده عبد القادر   بؤثار العقدحق الغٌر فى الطعن المتعلق  

 الشربٌنى
6/6 

 التؤمٌن ضد األخطار اإللكترونٌة 

 
رامً قحطان محمود عباس 
  الرجب 

6/6 

 6 محمود سعد رفاعى عبدالداٌمالنظام القانونى لعملٌات استقطاع وزرع األعضاء  



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

  البشرٌة

إبراهٌم  على عبدالرزاق  دور اإلدارة المنفردة كمصدر لئللتزام 

 الرقم
6 

االتجاهات العامة للقانون المدنى اللٌبى فى الوفاء بمحل  

  االلتزام النقدى

عبدالغفار عبدهللا حسٌن 

 الفرجانى
6 

  وسائل التنفٌذ العٌنى الجبرى 

 
ثامر جاسم محمد 
  حدٌد

6 

الطبٌعة القانونٌة للعبلقة بٌن الجهة اإلدارٌة و المقاول  

  العقود اإلدارٌةمن الباطن فً نطاق 

 ناصر سٌد أحمد محمد هبلل
10 

النظام القانونً للتحكٌم فً اطار المجموعة العقدٌة فً  

  القانون المصري واالردنً

 منى شفٌق سعٌد طوقان
10 

عـــاطف كامــل مسلــم   سلطة القاضً فً تفسٌر وتعدٌل العقد 

 الشوابكـــه
10 

  السوداءالمسئولٌة المدنٌة عن األدخنة  

 
حازم عبد الرإوف أحمد 
  محمود

10 

  المسإولٌة المدنٌة عن اإلعبلنات التجارٌة عبر اإلنترنت 

 
بسام فنوش 
  الجنٌد 

10 

 10 عبد العلٌم أحمد المعداوي السٌد  أثر اإلضراب على العبلقات التعاقدٌة 

 10 مجد ولٌد عطا المناصر  الخـطـــر فً التــؤمــٌن 

ُة َعْن َخَطِؤ َطبٌِِب الَّتَحالٌِِل ِفى َتْشِخٌِص   ٌَ ُة اْلَمَدنِ ٌَ اْلَمْسئولِ

ةِ  ٌَ   اأْلْوَراِم الََّسَرَطانِ

ٌَة َعْبد اْلَحلٌِم الَّسٌد  َساْم

 الباجورى 
10 

  المفاهٌم المستحدثة للخطؤ كؤساس للمسئولٌة المدنٌة 

 
وائل عزت عبدالهادى 
  مبارك 

10 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

بهاء صابر محمد دٌب عبد  الشركة المساهمة العامةمسئولٌة مإسسً  

 الداٌم
10 

دور ومسئولٌة مكتب حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة  

  لبرامج الحاسب اآللً وقواعد البٌانات

 محمد محمود جابر بدوى
10 

حكم التحسٌنات واإلصبلحات والترمٌمات التى ٌجرٌها  

  المستؤجر على العٌن المإجرة

 علٌوى محمدصابر حسٌن 
10 

 10 المبروك خلٌفة على خلٌفة  المسئولٌة المدنٌة للمهندس المعمارى والمقاول 

 10 صفوان محمد أحمد  مسإولٌة المهندس األستشارى فى عقد تسلٌم المفتاح 

  المسإلٌة المدنٌه للناشر 
) 
شٌرٌن حسٌن أمٌن 
  العسٌلى

10 

 التصرف فً حق اإلٌجار 

 
أحمد عبد الحمٌد فهٌم 

  الطنبوطً

10 

  شركة المحاماه المدنٌة 

 
سمٌة 
  أبوفاطمة 

 

مسئولٌة شركات التؤمٌن عن تعوٌض متضرري حوادث  

  المركبات

 مصطفى حسام الطراونة

 
10 

 9 أحمد شهاب ازغٌب  حماٌة المستهلك فى عقود االستهبلك اإللكترونٌة 

 9 حمود أحمد الحبسًأحمد   حماٌة المستهلك أثناء تنفٌذ عقد البٌع 

التحكٌم فً منازعات عقود الشراكة بٌن القطاع  

   الحكومً والقطاع الخاص
محمد عبدالرحٌم أحمد 
  عبدالرحٌم النجار 

9 

مسئولٌة الطبٌب المدنٌة وخطإه فى العملٌات الجراحٌة  

  فى القانون والضعى والفقه الشرعى

هشام عزت عبد الغفار 

 إبراهٌم
9 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

المدنٌة الناجمة عن أضرار زراعة القات فى  المسئولٌة 

  الجمهورٌة الٌمنٌة
 
 9  ٌحٌى حزام محمد شاٌع 

  تعوٌض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب 

 
نجوى محمد عبد الرحمن 
  عثمان 

9 

 9 مختار أحمد محمد عٌطة  مسئولٌة الطبٌب المدنٌة عن عملٌة التلقٌح الصناعى 

  الحماٌة المدنٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌةدور القاضً فً  

 
منشاوى على 
  منشاوى 

9 

وإمكانٌة تطبٌقة فً التشرٌع  B.O.Tالتحكٌم فً عقد ال 

  اللٌبً

 لجٌن نورى مفتاح األوجلى
9 

  الوظٌفة العقابٌة للتعوٌض الدنى 
 
 9  أحمد صبرى محمد الحواط 

 10 عزٌزة مطلق مفرج عاصى  معصومٌة جسم اإلنسان حال الحٌاة وبعد الوفاة 

  النظام القانونى لحقوق ارتفاق الطاقه المتجددة 

 
حسن حواش حواش 
  حواش

10 

  االلتزام بالسبلمة الجسدٌة وتطبٌقاته فى بعض العقود 

 
وضاح غسان عبد 
  القادر محمد 

11 

  فوزى عبده سرور البنا  (  ألٌات التعوٌض فى حبلت الضرورة واإلزمات 
11 

  أحكام المستند اإللكترونى 

 
أحمد محمود أحمد 
  محمود السٌد

11 

االلتزام باألمانة فى العبلقات القانونٌة بٌن المحامى  

  والعمٌل

هانى عبد العاطى عبد 

 المعطى الغٌتاوى
11 

 11 دالٌا مجدى عبد الغنى  المسإلٌة عن إساءة إستعمال حق التقاضى 

احمد عبدالحمٌد أمٌن   التزام الطبٌب بضمان السبلمة 

 سلٌمان
11 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

المسإإلٌة المدنٌة لشركات األتصاالت عن اإلضرار  

  بالعمبلء

أحمد محمد عبد العزٌز 

 الشٌخ
11 

 11 حافظ محمد حسٌن الحوامده؛  النظام القانونً لدعوى الحلول فً القانون األردنً 

تنظٌم المسئولٌة المدنٌة للصحفى فى ظل تطور وسائل  

   الحدٌثة األتصال
كامل عبد العزٌز أبو 
 جراد 

 
11 

 11 عمر ناطق ٌحٌى  رهن االوراق المالٌة فً القانون العراقً 

 11 خالد بخٌت طبلق الدعجة  المسإولٌة المدنٌة لطبٌب التخدٌر 

 11 ىمحمد عبد القدوس المصر  المسئولٌة المدنٌة للناشر فى التشرٌع اللٌبى 

 11 قدرى محمد محمود  المدنٌة للمرٌضالحماٌة القانونٌة  

الحماٌة المدنٌة واإلجرائٌة لحقوق المإلف فً ظل  

  تقنٌات النشر اإللكترونً

 معتصم خالد محمود حٌـف
11 

 11 عاهد نظمً محمد دغمش  الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً التعاقد اإللكترونً 

 النظام القانونى لرعاٌة القصر فى القانون المصرى 

   والكوٌتى
عاٌدة عبد الرحمن 
  القبندى 

11 

النظام القانونً لرضاء المرٌض المضرور وأثره على  

  الحق فً التعوٌض فً القانون األردنً والمصري

محمد حامد عبد العزٌز 

 العضاٌلة
11 

 11 أشرف عبد هللا عبد الهادي  أثر خطؤ المضرور على الحق فى التعوٌض 

العمل الجماعٌة فً القانون  التحكٌم فً منازعات 

  المصري

سارة عادل محمد عبد الحمٌد 

 الشافعى
11 

 : اآلثار القانونٌة المترتبة على بطبلن براءة االختراع 
) 
معن عودة عبد 
  السكارنة؛

11 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 11 عبدهللا إمحمد خلف الطروانة  النظام القانونى لعقد االحتراف الرٌاضى 

  ضمان جودة المنتجات 
 

 12  زٌد ناصر عبد الرحمن 

  الغٌر واتفاق التحكٌم 
 
  أحمد على حسن عثمان 

12 

أسامة نهار إسماعٌل   أحكام التعوٌض عن األضرار الجسدٌة 

 المجالً
12 

الحماٌة القانونٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة فً ظل  

  التقنٌات الحدٌثة

 عمر محمد خٌون الصكبان

 مر موسى حسٌن الخشخشً
12 

  ضمان االستحقاق فً بٌع ملك الغٌر 
 
  عامر موسى حسٌن الخشخشً

12 

الحماٌة القانونٌة للعبلمة التجارٌة فً ظل التشرٌع  

  الٌمنً واتفاقٌة الترٌبس
 

 12  عبد السبلم عبد هللا أحمد الشرفً

عبد المعبود محمد عبد   النطاق الموضوعً إلتفاق التحكٌم 

 المعبود
12 

القانونً للتصرف فً جزء مفرز من المال النظام  

  الشائع بٌن القانونٌن المصري واالردنً

محمد مصطفى بركات 

 الطراونة
12 

آثار وقف تنفٌذ عقود التجارة الدولٌة على حقوق  

  الدائنٌن

تامر محمد عبد الفتاح عبد 

  هللا
12 

 12 محمود أحمد محمدعبٌر   المشكبلت االجتماعٌة والنفسٌة المرتبطة بزواج األقارب 

 12 محمد عبدهللا فرحان المهاٌرة  الطبٌعة القانونٌة للتؤجٌر التموٌلً 

 12 سالمة جابر سعٌد عبٌد هللا  الضوابط القانونٌة لجراحات التجمٌل 

عقد إجازة وزرع األعضاء البشرٌة وما ٌترتب علٌه من  

   اثار فى القانون المدنى
السٌد محمد عبد الهادى 

العالعبد    
12 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 12 حسن خلف حسن الجبورى  المسئولٌة عن األضرار البٌئٌة 

 12 فاطمة زغلول إبراهٌم  المسئولٌة المدنٌة للصٌدلً 

  أحكام بطبلن اتفاق التحكٌم 

 
ناصر بدر منٌف 
  العنزي

12 

الجوانب القانونٌة لعملٌات اقتطاع وزراعة  

   األعضاءالبشرٌة فً القانون األردنً
كامــل مسلــم  محمد

  الشوابكـــة
12 

المسإولٌة المدنٌة عن األضرار الناجمة عن استخدام  

  المواقع اإلخبارٌة اإللكترونٌة

 ٌمان عبد الجلٌل العوابدةا
12 

 12 حمود فالح الهاجري  المسئولٌة المدنٌة للبنك إزاء عملٌات النقل المصرفً 

الحدٌثة فً مجال المشكبلت القانونٌة للتقنٌة الطبٌة  

  القانون المدنً

 برهان مزهر محمد
12 

النظام القانونى لؤللتزام بالصٌانة فى عقود مقاوالت  

  المبانى والمنشآت الثابتة األخرى

 صادق عبد على طرٌخم
9 

  النظام القانونى للمٌاه فى الجزائر 

 
نبٌلة 
  عشى

9 

المسئولٌه الروابط القانونٌه فً التامٌن االجبارى من  

  عن حوادث السٌارات

هناء احمد احمد عبد هللا أبو 

 جروه
9 

االلتزام بضمان التعرض واإلستحقاق فى عقد البٌع  

  ومدى إمكانٌة تطبٌقه فى عقد الشركة

أحمد محمود عبد المنعم 

 الهٌتى
9 

المسئولٌة المدنٌة الناتجة عن تلوث البٌئة البحرٌة  

   بالزٌت
عصمت إبراهٌم الطوخً 
  حسٌن 

9 

  النظام القانونً للحق فً النسٌان 
 
  ربٌع محمود نجٌب العمور 

9 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 قسن القانوى املدني
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 

 9 فاطمة جبلل شهاب عبد هللا  حقوق مإلفى المصنفات المشتركة والجماعٌة 

سعاد عبدالحمٌد فالح   أحكام العقد اإللكترونى فى القانون المدنى األردنى 

 أبوطالب
9 

المسإولٌة بفعل خطؤ المضرور فً المجال انتفاء  

  المهنً

 فالح راشد حجاب السبٌعً
9 

عمر عبد الفتاح السٌد عبد   التوازن المعرفى فى العقود المدنٌة 

 اللطٌف
9 

  حق تملك الثروات المعدنٌة واآلثار المترتبة علٌه 

 
محمود شحاته محمد 
  شحاته 

9 

األلتزام باالعبلم اإللكترونى قبل التعاقد فى العقود  

  اإللكترونٌة

أحمد إسماعٌل إبراهٌم 

 الراوى
9 

أحمد إسماعٌل إبراهٌم   التؤمٌن من المسئولٌة المدنٌة عن اإلصابات الرٌاضٌة 

 الراوي
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