
                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقوق جاهعة بنها

 (دستوريقسن القانوى العام  )

السكم 

 العام   

 العىىان 

 كظم اللاهىن الدطخىزي

زكم  املإلف

 السف

ادازي  هىاف طالم هىعىان الليادة الادازيت  305

5 

مظئىليت الدولت عن اعماٌ الظبط الادازي فى اللاهىن  406

 الليبى امللازن 

 6ادازي  طلمان صالحعاشىز 

 5 اماٌ احمد هيالوى الخلاض ى فى علد الىلل البحسي  396

حليلت الفصل بين الظلطاث فى الىظام الظياس ى  456

 والدطخىزي للىالًاث املخحدة الامسيىيت 

 6 طعيد الظيد على

فاطل احمد عبد   الىظام الدطخىزي لسئيع الدولت فى الجمهىزيت اليماهيت  480

 املغنى

6 

 4 احمد عبد اللطيف  دوز زئيع الدولت فى الىظام البرملاوى ;46

 3ججازي  حياة شخاجت طليمان مخاطس الائخمان فى البىىن الخجازيت  353

عبد املىعم عبد  املعالجت اللظائيت والظياطت لالهحساف الدشسيعى  3:8

 الخميد

4 

 3ججازي  الظيد محمد اليماوى الاعخماد املظدىدي والطبيعت اللاهىهيت لاللتزام البىً :9

ماحد عبد الخميد  علد الترخيص الصىاعت واهميخت للدٌو الىاميت  :34

 الظيد

6 

3;;-

46: 

 5،6 محمد عماز طباز هظسيت الخلىق الاطياطيت للمظاهم فى الشسهت املظاهمت 

 3ججازي  اوع عطيت طليمان طماهاث هلل الخىىىلىحيا للدٌو الىاميت  8;3

 3 خالد عباض مظلم فى الىظام الىيابى البرملاوىحم الخل  465

  محمد الشافعى ابى زاض الخىظيماث الظياطيت الشعبيت  93



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقوق جاهعة بنها

 (دستوريقسن القانوى العام  )
 4 طعيد امين ابساهيم طساج الساي العام 7;

 6 محمد اهىز عبد الظالم جطىز الخسهت الاجحادًت الامسيىيت  5:

 6 احمد مدحذ على هظسيت الظسوف الاطخثىائيت 5;

 6 ابساهيم محمد الدج الدًملساطيت وجطىز هظم الخىم فى الظىدان الخجسبت 77

 5 هشام محمد البدزي  الدوز الدشسيعى للبرملان فى املجاٌ املالى  30

 6 هشام محمد فىشي زكابت دطخىزيت اللىاهين بين امسييا ومصس 3;3

 6 زياض فخسي  الالياث اللاهىهيت املميزة لعلد الاًجاز الخمىيلى  404

 6 عبد الىسيم احمد اللىميت واملراهب الظياطيت  :7

 6 عبد هللا احمد الظيد هظسيت الدفاع اللظائى عن الدولت  9

 7 الصدًم محمد الشيباوى جطىز الفىس الظياس ى والدطخىزي فى ليبيا  467

حم امللاومت هجصاء للخسوج عن اللاعدة الدطخىزيت بين  :43

 الشسيعت واللاهىن 

 6 ابساهيمالظيد العصاشي 

مفهىم مصلخت الشسهت هظابط لخحدًد اخخصاصاث  437

 ومظئىليت مجلع الادازة والجمعياث

 3ججازي  عبد السحيم بن بعيدة 

 3ججازي  محمد الظيد احمد الفلى املظئىليت املدهيت عن اطساز الخلىر البحسي بالصيذ :4

 6 طالم بن طلمان بن طالم الشىزي فى طلطىت عمان 446

 5 محمد عبد هللا عمس املشازهت الشعبيت فى اعماٌ الظلطت الخىفرًت  470

 6 عبد الخميد حظن محمد حماًت الخلىق والخسياث فى احيام املحىمت الدطخىزيت العليا  :39

 6 جامس بيىمى عبد املىعم مىصب زئيع الدولت  944

 6 على ذوى زاجب مجلع الشىزي  ::6

 6 محمد طالم ملخم  وجطبيلاتها فى الدطخىز الازدوىمساطيم الظسوزة  857

 4 شاهس زاض ى شاهس اخخصاص املحىمت الدطخىزيت العليا بالخفظير 554
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 (دستوريقسن القانوى العام  )
 5 حمدان محمد  مظاهس اطخلالٌ وجىاشن الظلطاث فى الىظم الفيدزاليت  :78

 5 احمد صالح صالح الدعىي الدطخىزيت فى الىظام اللاهىوى اليمنى 88:

 5 مظعد محمد على السكابت اللظائيت على دطخىزيت الدشسيعاث 663

 4 خالد عبد هللا عبد السشاق السكابت على دطخىزيت اللىاهين 659

 5 محمىد فىشي عفيفى الخماًت الدطخىزيت واللاهىهيت واللظائيت للخسيت الصخصيت  ;6:

 4 هشام حماٌ الدًن طماهاث اعظاء املجالع الىيابيت 839

 4 احمد طمير احمد الالتزام الخصبى والخياة الىيابيت  966

 3ججازي  نهاٌ فخحى احمد جىظيماث الاطدثماز املشترن فى الليم املىلىلت  5;4

 6 جامس بيىمى عبد املىعم مىصب هائب زئيع الدولت  943

 6 فىشي احمد شادي جطىز اطاض مظئىليت الدولت  78:

 6 احمد محمد شخاجت حهاش املدعى العام الاشتراوى فى ظل املخغيراث الاًدلىحيت املعاصسة  ;:5

 7 مصس اطالم امام الجمع بين الىشازة وعظىيت البرملان  93:

دوز اللظاء الدطخىزي فى الاصالح الظياس ى والاحخماعى  89:

 والاكخصادي

عاطف طالم عبد 

 السحمن

5 

 6 حمدي محمد مصطفى  زهن املحل الخجازي بين الفلت الاطالمى واللاهىن الىطعى  4:3

 3 اطماعيل عبد السحيم  حسيت السأي فى اللاهىن الىطعى والفلت الاطالمى  68:

 6 طامس عبد الخميد أوحت عدم دطخىزيت اللىاهين فى الىظام الامسييى واملصسي  734

 6 اشسف عبد السحمن  اللاهىن الىطعى والفلت الاطالمىاملشازهت الظياطيت للمسأة فى  6;9

 7 طليمان بن طعىد بن على الظلطت العامت 789

 6 محمىد عثمان حجاشي  دوز العىامل البيئت فى اخخياز عظى البرملان 5;5

 7 حياة محمد محمد الالتزام بالخفاوض فى علىد الخجازة الدوليت  8;4

 3 عماد محمد الظيد مجلع الشىزي ودوزة فى الىظم الدطخىزيت الخدًثت وفى مصس  788



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقوق جاهعة بنها

 (دستوريقسن القانوى العام  )
 5 على فهمى على شسف الظلطت فى الفىس الظياس ى الاطالمى واملعاصس  :83

 3 اهسام عبد الخىيم محمد الطعىن الاهخخابيت فى الاهخخاباث الدشسيعيت  ;65

 6 محمد عبد هللا مغاشي  هظسيت املصلخت فى الدعىي الدطخىزيت  656

 3 عماد الدًن عبد هللا الاهحساف بالظلطت اللظائيت  793

4;:-

306: 

 3،5 افياز عبد الساشق  حسيت الاحخماع

 3 زحب محمد عبد هللا العالكت بين زئاطت الدولت واللظاء  ;8:

 4 حامد حمىد الخالدي الدوز السكابى للبرملان فى املجاٌ املالى  997

 5 محمد الظعيد ابى حجس املظئىليت الظياطيت لسئيع الدولت  6;;

660-

59; 

 4،5 مظعد محمد على خطاب السكابت اللظائيت على دطخىزيت الدشسيعاث 

 4 محمد ابى بىس عبد امللصىد التزام الاشخاص العامت بالخدخل  08;

مبدا الاطخلالٌ فى خطاب الظمان الدولى وفلا الجفاكيت  543

 7;;3املخحدة الامم 

 5 خليل فيىخىز جظسوض

 5 الظيد على حظن فسحاث  حم اللجىء الظياس ى فى الدطاجير واللىاهين الخدًثت  879

املىشهاث الدطخىزيت للمازطت الىظيفت الدشسيعيت بين  3586

 البرملان والظلطت الخىفيرًت 

عرازي طالم محمد 

 الصباح 

4 

الظلطه الخىفيرًه في الىظام السكابه الظياطيه علي اعماٌ  346

 البرملا

 3 ايهاب شوي طالم

34;6

-

34;5 

 4،7 عاًد محمىد محمد الخعدًالث الدطخىزيه الجدًده 

 7محمد فسغلي محمد  الخىظيم اللاهىوي لالهخخاباث املحليه  360
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 (دستوريقسن القانوى العام  )
 علي

 7 حاشم عبداملخعاٌ الصعيدي هظسيه الدوله الاطالميه  4;

 7 فاًصمحمد محمىد  فلظطينالىظام الاهخخابي في  705

34;4

-

34;3 

 7،7 حظين محمد مصلح  دوز املحىمه الدطخىزيه العليا في جحليم الخىاش

محمد فسج محمد  السكابه علي دطخىزيه اللىاهين في لبيا  4;3

 الفلي 

7 

البىدازي احمد  حماعاث الظغط وازسها علي اللساز الظياس ي 484

 البىدازي 

6 

 7 طليمان صالح الغىيل  حم الافساد في املشازهه في الشئىن العامه  66

عبدهللا حىفي  دوز الىلاباث  في الخياة الدطخىزيه  3:9

 عبدالعصيص 

7 

  محمد زبيع مسس ي  الظلطه الدشسيعيه لسئيع الدوله في الىظم الخدًثه  387

فازوق عبدالخميد  حم الاهخخاباث وطماهاجه  408

 محمىد

3 

محمد عبدالعصيص  هظام الاهخخاب وازسهفي جىىين الاحصاب الظياطيه  433

 محمد 

4 

347;

-

3480 

افاق السكابه اللظائيه الظابله علي دطخىزيه اللىاهين 

 في مصس 

احمد حماٌ الدًن 

 حمدي

4 

احمد اطماعيل محمد  الخماًه الدطخىزيه واللظائيه للمىاطىه  3536

 مشعل

4 



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقوق جاهعة بنها

 (دستوريقسن القانوى العام  )
34;;

-

3500 

الظياطيه للدوله في الفله الاطالمي ما بين الىحده الىظسيه 

 والخعدد

 4،4 شسيف طلعذ شبل 

 4 اًمن احمد حظن جسوي  حسيت البحث العلمي وطماهاث ممازطتها  3;30

 4 وليد الظيد طليم  طماهاث حماًه الخياه الخاصت في مىاحهت الاهترهذ  65;

عبد الخىيم فىشي  مصسطىابط واحساءاث اخخياز زئيع الجمهىزيه في  3398

 طعىدي

5 

 5 عالد الدًن محمد طيد الاججاهاث الخدًثه في شسوط الترشيح للمجالع الىيابيه  :356

 3 صالح الدًن فهمي عبدالغني  ازس الىاكع الظياس ي في جفظير الىصىص الدطخىزيه 5;:

السكابه اللظائيه علي الظلطه الخلدًسيه في مجاٌ  3340

 الخأدًب

محمد عبدهللا 

 عبدالسحيم

7 

وليد محمد الظيد  اللىاهين الاطاطيه  3356

 حمىده

3 

الاصالح الدطخىزي في مصس بين الخعدًل والخغيير  3489

 للدطخىاملصسي 

حمصة حىده علي 

 مشهىز 

4 

الجهاش املسهصي للمحاطباث ودًىان املحاطبه في دوله  3547

 الىىيذ

حيهان محمد علي 

 عسفان 

6 

 6 احمد مدحذ علي  الاطخثىائيه في فسوظا ومصسهظسيه الظسوف  38:

الاشدواج الىظيفي والعظىي بين الظلطخين الدشسيعيه  ;57

 والخىفيرًه 

اًمن محمد حظن 

 شسيف 

7 

السكابه املخبادلت بين الظلطخين الدشسيعيه والخىفيرًه هظمان لىفاش اللاعده  790

 الدطخىزيه 
 7 حظن مصطفي البحسي 

 3فالح عبدهللا علي  البرملاهيه وحدودها في الدطخىز الىىيتيالسكابه  983
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 العصب

 4 وفاء بدز الصباح الاطخجىاب البرملاوي في الىظام الدطخىزي الىىيتي   786

السكابه البرملاهيه علي اعماٌ الخىىمه في الىظام  ;78

 الدطخىزي   

 7 محمد ملبل حظن 

 4 حماٌ طيد عبدهللا  السأي العام ودوزه في الىظم الظاطيه املعاصسه  ;;7

 7 امل محمد حمصة عبد  حم الاطساب والخظاهس فى الىظم الظياطيت املعاصسة ;306

  ابى الدجاج عبد الغنى املظئىليت الىشازيت للىظم الىطعيت املعاصسة  806

 5 حماٌ الظيد عبد هللا املعاصسةالساي العام ودوزة فى الىظم الظياطيت  ;60

مظئىليت الىشزاء دزاطت ملازهت مع الخطبيم على الىظام  3088

 املصسي 

طيد محمد بيىمى 

 احمد

5 

 7 حظام فسحاث شخاث الخماًت الدطخىزيت للخم فى املظاواة 538

الظلطت العامت وملاومت طغيانها فى الىظام الىطعى  4:9

 والشسيعت 

  زاشد عبد هللا

عبد الىهاب محمد  الصساع بين الظلطت والخسيت  :50

 عبدة

7 

هاهم احمد محمىد  هحى كاهىن احساءاث ادازيت مصسي  3557

 طالم

5 

 3 احمد اطماعيل غاهم اًدلىلىحيت الىظام الظياس ى فى اطسائيل  3498

 5 ملفى زشيد مسشوق  لجان الخحليم البرملاهيت فى الىىيذ  68;

ل خميع  الفسد وطلطت الدولت الصساع بين حسيت 6:3 زاغب حبًر

 زاغب 

4    

  عادٌ عبد املعين عبد  اخخياز زئيع الدولت فى الىظام املخخلط 3:;

 5 خالد محمد حظن  الخعددًت الخصبيت فى مصس  6:5
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 (دستوريقسن القانوى العام  )
 3 مظعىد محمد الصغير مسوهت الدطاجير وحمىدها وازس ذلً على حعدًل احيامها  787

الخماًت اللظائيت لخسيت جاطيع واداء الاحصاب  3054

 الظياطيت 

زحب حظن عبد 

 ًالىسيم 

7 

السكابت املخبادلت بين الظلطخين الدشسيعيت والخىفيرًت  609

 هظمان لىفاذ اللاعدة الدطخىزيت 

 7 حظن مصطفى البحسي 

املشازهت الظياطيت للمساءة فى الىظم الظياطيت  794

 والدطخىزيت املصسيت

عصة مصطفى حظنى 

 عبد 

3 

 3 محمد فىسي عطا هللا  السكابت على جىفير علىد الاشغاٌ العامت  3346

اشسف عبد الخليم  اهخخاباث زئاطت الدولت  933

 عبد 

3 

 3 احمد طليمان عبد  املظئىليت الخادًبيت العظاء املجالع الىيابيت  3555

الظياطيت املشازهت الظياطيت للمساءة فى الىظم  :86

 والدطخىزيت املصسيت

 3 منى زمظان محمد 

 7 طالم حمىد احمد مبدأ الفصل بين ًالظلطاث فى الىظام الظياس ى الازدوى 804

محمد عطيت محمد  الخماًت الدطخىزيت لخلىق الاوظان  3030

 على 

5 

 7 مشىط شعبان عامس  جطىز الخلىق الدطخىزيت للمساة العسبيت 3068

 7 احمد عازف الظالعين اللاهىهيت لخطبيم كىاعد اللاهىن الدطخىزيالظماهاث  844

 7 امل لطفى حظن حاب  السكابت اللظائيت على كسازاث الظبط الخاصت باالحاهب 0;4

 3 اشسف جامس محمد الدوز الظياس ى لللظاء الدطخىزي  ;:;

الشسعيت الدطخىزيت بين الىظم الىطعيت والىظام  ;356

 الاطالمى

طت  شسيف حظن

 البىش ى

7 

 3منى الظيد محمد جطبيم مبدأ الفصل بين الظلطاث بين الىظامين البرملاوى  3383
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 (دستوريقسن القانوى العام  )
 عمسان والسئاس ى

محمد احمد محمد  الىشيس فى الىظم الظياطيت املعاصسة  3305

 غىيس

3 

ل طىسان الصساع بين حسيت الفسد وطلطت الدولت 6:3  4 زاغب حبًر

اللىاهين فى الىظام املصسي السكابت على دطخىزيت   3600

 والعساقى

 5 طخاز عبد هللا الغصالى

 7  عيد بن مظعىد الجنهى جطىز الىظام الظياس ى فى الظعىدًت بين .................. 5

 7 عبد هللا محمد حظين  الخسيت الصخصيت فى مصس 65

  حم الخظاهس بين الشسيعت إلاطالميت واللىاهين الىطعيت 

 وسخت 4

الظعيد ًىوع الطىخي 

 الخياط

5 

ممدوح حامد البدزي   الظماهاث الدطخىزيت للمتهم في مسحلت املحاهمت الجىائيت 

 محمد

6 

عمس محمد الشافعى  حسيت السأي و الخعبير بين الىظسيت و الخطبيم 

 عبد السؤوف

5 

 5 عثمان حظين حظن / وسخت4 م4030 – 70;3جطىز الىظام الخصبي في العساق  

  الاحصاب الظياطيت فى الاهخخاباث البرملاهيتدوز  
 
 احمد محمد ابساهيم الظىيلم

 5 

الاطخجىاب هىطيلت للسكابت البرملاهيت على أعماٌ الظلطت  

 4 الخىفيرًت في الىظام الدطخىزي الىىيتي واملصسي 

 وسخت

 4 طعد زاشد الدًحاوي 

حم املشازهت الظياطيت في اخخياز زئيع الدولت وعصله في  

 وسخت 4   الفله إلاطالمي والىظم الدطخىزيت املعاصسة

محمىد طامي عبد 

 الفخاح هالٌ

3 

الظلطت العامت وملاومت طغيانها فى الىظام الىطعى  

  والشسيعت الاطالميت
 
 زاشد عبد هللا طعيد

 
7 
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املظئـىليــت الـىشازيـــت في الىظم الىطعيت املعاصسة وفي  

 الىظم إلاطالميت

الدجاج عبد الغني أبى 

 الظيد

7 

 اخخياز زئيع الدولت فى الاهظمت الدًمىكساطيت الخدًثت 

 

اًمن الخظينى عبد 

 الغنى مظعىد
 

8 

الخماًت الدطخىزيت للخم فى الخياة وطالمت الجظد  

 ملازها بالشسيعت الاطالميت

هماٌ الظيد عص العسب 

 مىصىز 

8 

الفسدي والاهخخاب الىظام الاهخخابى الجامع بين الاهخخاب  

 باللائمت

عسفه محمد عبد 

 اللىي عيد

8 

الىظام اللاهىوى ألامثل لالطخجىاب فى الدطخىزين  

  املصسي والىىيتى

مسطاٌ طعد مسطاٌ 

 الغدًس املاحدي

8 

  حلىق املىاطىت وطماهاتها الدشسيعيت فى مصس والىىيذ 

 

محمد مظاعد 

 الدوطسي 
 

8 

 الىطعى والشسيعت الاطالميتحالت الظسوزة فى اللاهىن  

 

محمد خلف 

 هللا ابساهيم
 

8 

جفعيل الدوز السكابي للمجالع الشعبيت املحليت وأزس  

   الخعدًالث الدطخىزيت الاخيرة على ذلً

أحمد حظن عبد 

 العليم حظن 
 

8 

  الظماهاث اللاهىيت الطخلالٌ البرملان 

 

لبنى محمد على 

 مخلىف 
 

8 

لسئيع الدولت فى ظل الىظام  املظإوليت الظياطيت 

 السئاس ى

زاف زسوث عبد العاٌ 

 احمد

8 
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طالٌ طالم محمد   طماهاث املجالع البرملاهيت وأعظائها فى الىظام البرملاوى 

 مهرب

8 

الاطخجىاب هىطيلت للسكابت البرملاهيت على أعماٌ الظلطت  

  الخىفيرًت في الىظام الدطخىزي الىىيتي واملصسي 

 4 الدًحاويطعد زاشد 

العالكت بين الظلطخين الخىفيرًت والدشسيعيت فى ظل  

   4007أحيام الدطخىز العساقى لعام 

طخاز عبدهللا 

 محمد الغصالى 
 

8/8 

مظئىلياث وطلطاث زئيع الجمهىزيت فى ظل دطخىز  

4036  

محمد الصخاث 

 ئبساهيم مىصىز 

8/8 

طماهاث حسيت جىىين ألاحصاب الظياطيت فى الىظام  

   اللاهىوى املصسي 

باهس محمد 

 عبدالسحمن 
 

8 

أحمد طيد محمىد    الىظام اللاهىوى لخسيت العليدة 

 محمد شلبى

8 

الظىابط اللاهىهيت للدعاًت إلاهخخابيت بين الىص  

   والخطبيم

عادٌ محمد 

 الظيد أحمد 
 

8 

  الخحٌى الدًملساطى وجازيره على الاطخلساز الظياس ى 

 

زيهام مصطفى مجدي 

 صفىث زؤوف 
 

7 

  حظس اشدزاء الادًان فى الىظام الدطخىزي املصسي  

 

اًمن بشسي احمد 

 محمد حاد
 

7 

الخصاهت البرملاهيت فى طىء الىصىص الدطخىزيت  

   والجىائيت

مصطفى محمد احمد 

 محمىد الىجمى
 

7 

الخماًت الدطخىزيت لخلىق الطفل فى الىظام الدطخىزي  

  ملازهت بالفله الاطالمى املصسي 

محمد احمد ابىطيف 

 جىفيم

7 
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جامس زحب عبدالخليم   املظإوليت الظياطيت لسئيع الدولت 

 مىس ى

8/8 

    

    جلييد الىظام العام للخسياث العامت 

 
  بظام حميد محمىد حظين العاوي
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