
                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

الرقم 
 العام

رقم  المؤلف           العنوان                   
 الرف

إدارة المشروع المشترك فى شركة  479
 المساهمة القابضة

 2 محمد محمد عبٌد مبارك 

التحكٌم اإللٌكترونى فى منازعات التجارة  8291
 الدولٌة 

 2 محمد حسن محمد على 

 2 سهٌر شرف ابراهٌم التعوٌض كجزاء فى اتفاقٌة األمم المتحدة  8227
النظام القانونى للمحكم فى التحكٌم التجارى  8827

 الدولى 
 2 ناصر الشرمان

 2 نٌفٌن حسٌن كرارة  التزام المخترع باإلفصاح عن سر اإلختراع  8879
حسام الدٌن محمد عبد  النظام القانونى الندماج المصارف  8227

 العاطى 
8 

 8 شوقى محمد فرج  اإللتزام بالسرٌة فى عقود نقل التكنولوجٌا  8229
 8 محمد تنوٌر محمد الرافعى دور الهٌئة العامة لسوق المال 8507
 8 حسام الدٌن عبد العاطى النظام القانونى الندماج المصارف 8221
 الشفافٌة واألفصاح فى سوق األوراق 8281

 المالٌة
 2 محمد أحمد عبد الخالق

 9 ولٌد عزت الدسوقى الوضع المسٌطر فى قانون حماٌة المنافسة  8224
414 ،

411،8222 
النظام القانونى لمعامالت التجارة 

 اإللكترونٌة
 8،8،8 أحمد عبد هللا مفتاح

 2 لطفى رمزى أمٌن جندى عقد اإلمتٌاز التجارى 8291
 2 اٌهاب على شحاتة تموٌل اإلستثماراتالودٌعة ودورها فى  8579
مظاهر السلوك اإلحتكارى فى مصر  8517

 والكوٌت 
 9 جاسم محمد ٌاسٌن

النظام القانونى لشركة اإلٌداع والقٌد  8592
 المركزى

 2 عبد الحمٌد منصور 

 9 عاطف محمد الفقى  التحكٌم فى المنازعات البحرٌة  271



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

الحقوق التنظٌم القانونى لتورٌق  8510
 اإللكترونٌة

 8 بثٌنة على نور الدٌن

إعادة هٌكلة وإصالح وتطوٌر الجهاز  8224
 المصرفى 

اقتصاد نهى أحمد أبو الٌزٌد
2 

 2 أٌمن عبد الرحٌم ناٌف لٌبٌاالنظام القانونى لإلستثمارات األجنبٌة فى  8217
 2 عبد السالم مفلح شرط التحكٌم فى عقود النفط والغاز  8821

مسئولٌة البنك التقصٌرٌة بصدد فتح  8
 اإلعتماد 

 2 جمال عبد المحسن أحمد 

األتجاهات الحدٌثة للرهن المنقول فى  157
 القوانٌن التجارٌة 

 2 راتب جبرٌل الجنٌدى 

 2 ماجد محمد خلٌفة الوكالة التجارٌة  182
 9 حسٌن محمد عثمان المساعدة البحرٌة  825
 2 محمد حسنى الغرباوى رد اإلعتبار التجارى 722

الحسن محمد ٌوسف  التحكٌم فى عقود إدارة الفنادق  8245
 حسٌن

2 

مرافعا أسامة انور جامع النطاق الموضوعى لخصومة اإلستئناف 221
 8ت

أثر تغٌر الظروف على تنفٌذ عقود التجاة  121
 الدولٌة فى القانون اإلماراتى

 9 محمد سالمٌن العرٌانى

 9 حسام الدٌن عبد العاطى القانونى الندماج المصارفالنظام  495
 9 تغرٌد أبو المكارم اإللتزام باإلعالم فى عقود نقل التكنولوجٌا 151
دور القضاء فى مجال التحكٌم محمد عطٌة  112

 السٌد
 9 محمد عطٌة السٌد 

أسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة  145
 اإللكترونٌة 

 2 اسماعٌلمحمد سعٌد 

أثر اتفاق التحكٌم المدرج فى اإللتزامات  714
 المصرفٌة

 2 عصام أحمد اسماعٌل



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

 0جنائى حسٌن محمود ابراهٌم النظرٌة العامة لإلثبات العلمى 888
 2 ماجد فهد دخٌل النظام القانونى لخطاب الضمان البنكى 745
الرقابة على مجلس إدارة شركات  729

 المساهمة ومسئولٌته
 2 مبارك الغٌالنى

 8 ذكرى عبد الرازق خلٌفة  مبدأ تجدٌد المدفوعات فى الحساب الجارى  212
 8 إٌمان مأمون سلٌمان الجوانب القانونٌة لعقد التجاة اإللكترونٌة 981
 2 شرٌف محمد غنام  أثر تغٌر الظروف فى عقود التجارة الدولٌة  802

المنافسة حماٌة المستهلك فى اطار سٌاسة  8802
 ومنع اإلحتكار

اقتصاد سماح منصور أبو المجد 
2 

 8 حسنمحمد عبد الاله أحمد  األوراق المالٌة عقد تقدٌم اإلستشارات بشأن تداول  442
 8 أحمد مصطفى الدبوسى التحكٌم فى العملٌات المصرفٌة  8211

اتفاق وحكم التحكٌم فى منازعات التجارة  229
 الدولٌة 

 8 ماهر عبد الفتاح 

 8 محمد عٌد كٌالنى  اآلثار القانونٌة لعقد الجدولة  8581
التزام الناقل بتسلٌم البضاع فى عقد النقل  417

 البحرى
 9 خالد أحمد عبد الرحمن 

 2 أحمد فتحى عبد الحلٌم  المركز القانونى  للخبٌر المثمن  8521
الجمعٌات العمومٌة ودورها فى إدارة  8529

 شركات المساهمة 
 9 رحاب محمود داخلى على

مدى توافق اإلفصاح فى المعامالت  8215
 التجارٌة

 2 مروة محمد العٌسوى

دور الصناعات الصغٌرة فى حل مشكلة  221
 البطالة فى مصر

اقتصاد أشرف محمد جمعة البنان 
 2رف

 2 ل محمد رفعتئوا التسجٌل الدولى للعالمات التجارٌة  790
 8 أحمد سمٌر شفٌق انتهاء مهمة المحكم 742
 8 مى عزت على شرباش  النظام القانونى للتعاقد بنظام بوت 710
 9 الرحمنابراهٌم حمد عبد  الشروط التقٌٌدٌة فى عقود نقل ..  777



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

 التأمٌن من مسولٌة الناقل الجوى الدولى 719
 لألشخاص

 8 حسن ٌوسف محمود

 9 عصام فاٌد محمد مسولٌة البنك عن فحص المستندات 720
 9 محمد عبٌد العنزى غسٌل األموال وأثره على سرٌة الحسابات 728
 9 محم محمد الشوابكة  آثار اندماج الشركات المساهمة  111
 9 ٌاسر سٌد الحدٌدى  النظام القانونى لعقد اإلمتٌاز التجارى  121
 9 وائل حمدى أحمد على  حسن النٌة فى البٌوع الدولٌة 127
المسئولٌة عن تعوٌض أضرار النقل  071

 8424الجوى 
 8 أحمد ابراهٌم الشٌخ

 9 أحمد السٌد لبٌب ابراهٌم الدفع بالنقود اإللكترونٌة  081
صور الخطأ فى دعوى المنافسة غٌر  822

 المشروعة 
 9 محمد األمٌر وهبة 

حوكمة شركات المساهمة المدرجة فى  8514
 البورصة 

 2 سامى محمد الخرابشة

  فهد محمد العازمى  المساهمة مسولٌة أعضاء مجلس إدارة شركة  8510
 9 خالد حمد العازمى اآلثار القانونٌة الندماج الشركات 282
آلٌات فض منازعات عقود التجارة  490

 اإللكترونٌة
 9 صفاء فتوح جمعة 

دور مؤسسة النقد العربى السعودى على  8501
 تأمٌن الوداع المصرفٌة

 2 فهد بجاد العتٌبى

النظام لإلستحواذ واندمج شركات عبر  8210
 الدول

 2 خالد محمد زكى 

 2 دعاء عماد مشهور المالك المسجل والمالك المستفٌد  8222
 اقتصاد أحمد محمد رفعت  دور الحوكمة فى تحقٌق اإلستدامة المالٌة 8841
النظام القانونى لعقد الترخٌص التجالرى  8574

 والصناعى
 2 رشا ابراهٌم عبد هللا

 2 حسام الدٌن عبد العاطى النظام القانونى الندماج المصارف  424



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

 9 عالء الدٌن حسٌنى الرجوع الصرفى  288
 9 أحمد محمد شتا  نطاق تطبٌق أحكام قانون التحكٌم فى مصر  244
الحاوٌات وأثرها فى تنفٌذ عقد النقل  880

 البحرى 
 9 عبد القادر حسٌن العطٌر

دور السٌاسة الضرٌبٌة فى جذب رؤوس  8212
 األموال األجنبٌة ...

اقتصاد معوض السٌد معوض 
 9رف

 2 سلطان محمد ٌوسف كمال التضحٌة بالبضاعة أو بأجزاء من السفٌنة 824
كٌالنى عبد الراضى  والضمان النظام القانونى لبطاقات الوفاء 291

 محمود
2 

الممارسات المقٌدة للمنافسة والوسائل  242
 القانونٌة 

 9 لٌنا حسن ذكى

دور ضمان ائتمان الصادرات فى مواجهة  258
 مخاطر اإلئتمان

 2 ابراهٌم تركى

نظام بطاقات الدفع اإللكترونى من الناحٌة  921
 القانونٌة 

 9 خالد عبد التواب 

015 ،
951 

 8،8 عماد محمد رمضان  حماٌة المساهم فى شركة المساهمة 

آلٌات حماٌة المستهلك فى ضوء القواعد  940
 القانونٌة لمسئولٌة المنتج 

 2 عبد الحمٌد الدٌسطى 

أسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة  988

 اإللكترونٌة 
 8 محمد سعٌد اسماعٌل

 8 ٌاسر سٌد الحدٌدى اإلمتٌاز التجارىالنظام القانونى لعقد  277
291 ،

290،299 
 2،2،2 ماهر محمد أحمد النظام  القانونى لعقد البوت

حماٌة العالمة التجارٌة فى ضوء اتفاقٌة  221
 الجوانب المتعلقة بالتجارة ..

 2 سمٌحة القلٌوبى

 8 عبد الفتاح محمد عبد ا نظام التأجٌر التموٌلى  249



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

 8 هالة كمال اسماعٌل  اإللتزام باإلٌداع والقٌد المركزى  792
 9 عصام فاٌد محمد مسئولٌة البنك عن فحص المستندات 721
 8 سامح شعبان جودة  دور البنك فى مكافحة غسل األموال 149

انتقال تبعة الهالك وفقا ألحكام اتفاقٌة األمم  8590
 المتحدة 

 8 أشرف رمضان سلطان 

 8 أحمد صالح الدٌن خلٌل تنفٌذ اإللتزامات المدنٌة والدولٌة  124
 2 عمر فؤاد عمر  إعفاء الناقل البحرى من المسئولٌة  871
 2 سمٌحة القلٌوبى صكوك التموٌل واإلستثمار  820
مدى مسئولٌة الشركة األم عن دٌون  254

 شركاتها
 2 حسن محمد هند

النظام القانونى لمعامالت التجارة  8222
 اإللكترونٌة 

 8 أحمد عبد هللا مفتاح

 9 حسام رضا عبد الحمٌد اإلدارة المؤقتة للشركات 115
 2 ٌاسر عبد الهادى سالم أثرالخطأ فى إجراءات التحكٌم  8541

 9 عبد الرازق على محمد حماٌة المستهلك من اإلعالنات التجارٌة  421
 2 مصطفى الهاشمى جرام اإلفالس عمانى ومصرى  425
المسئولٌة المدنٌة للعضو المنتدب إلدارة  085

 شركة المساهمة 
  عبد الرؤوف السناوى

 2 أحمد سعٌد الشهرانى  عملٌات األوراق المالٌة  772
 2 محمد عبد الحى سالمة إفشاء السر المصرفى بٌن الظر واإلباحة  248
 2 محمد مأمون سلٌمان  التحكٌم فى منازعات التجارة اإللكترونٌة  750
إنهاض المشروعات المتعثرة ووقاٌتها من  721

 اإلفالس 
 2 مسعود ٌونس عطا

المسولٌة عن األضرار التى تلحقها الطائرة   705
... 

بسام عبد الرحمن شٌخ 
 العشرة

2 

الخصخصة كوسٌلة لعالج اإلختالالت  211
 الهٌكلٌة 

 2 محمود الدمرداش



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

 2 باسمة لطفى دباس شروط اتفاق التحكٌم  8515
709  ،
700 

الشركة المهنٌة ذات الشكل التجارى وأثر 
 اإلفالس ...

 8،2 ٌوسف مطلق االمطوطح

  هٌثم محمد شرٌف  مكافحة التهرب الضرٌبى  404
 9 عالء الدٌن عبد الحمٌد عقد القطر البحرى فى القانون المصرى  8214

الحماٌة القانونٌة لإلستثمارات األجنبٌة  717
 المباشرة 

 2 رمضان على عامر

اختار قواعد العدالة واإلنصاف لحل  074
 منازعات التجارة الدولٌة 

اقتصاد محمد توفٌق على فهمى 
2 

مسئولٌة الناقل الجوى والداخلى لألشخاص  8205
............... 

 9 محمود عبد الجواد

والمصالح المتعارضة فى اإلعتماد البنك  822
 المستندى

 2 نجوى محمد أبو الخٌر 

 2 عاهد نظمى دغمش المركز القانونى للمدٌر العام 124
411،
410 

 2،2 كوثر سعٌد خالد حماٌة المستهلك اإللكترونى

اإللتزام بالتسلٌم فى القانون الموحد للبٌع  858
 الدولى للبضائع

 2 رضا محمد عبٌد

 2 كامران حسٌن الصالحى  بٌع المحل التجارى فى التشرٌع المقارن  882
 9 هشام محمد فضلى  عقد شراء الحقوق التجارٌة  4

موقف البنك من المستندات المخالفة فى  221
 اإلعتماد المستندى 

 9 حسٌن شحادة الحسٌن

 8 حمود محمد شمسان تصفٌة شركات األشخاص التجارٌة  804
مبدأ استقالل التوقٌعات فى األوراق  827

 التجارٌة 
 2 جورجٌت صبحى قلٌنى 

    
 2 ماهر مصطفى امام النظام القانونى الخاص لشركات السمسرة 757



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

 2 محمود عزت عبد الحمٌد اقتصادٌات تشغٌل النقل الجوى  77
 8 أنس السٌد عطٌة  ضمانات نقل التكنولوجٌا للدول النامٌة  841
 8 حٌاة شحاته مخاطر االئتمان فى البنوك التجارٌة  828
 2 عبد الرحٌم بنعٌدة مفهوم مصلحة الشركة كضابط 280

 2 محمد السٌد أحمد الفقى  المسئولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث  21
 8 السٌد محمد الٌمانى  االعتماد المستندى  71

 8 نهال فتحى عبد هللا تنظٌمات االستثمار  242
 9 عبد الناصر محمود معبدى  اختالل التوازن بٌن التزامات االطراف  8957
8240 
8249 

دور أعضاء مجلس ادارة الشركة 
 المساهمة 

 8 ٌاسر أحمد محمود 

 9 نبٌل عبد الوهاب  النظام القانونى لإلغراق السلعى  8248
8924 
8925 

منازعات التحكٌم التجارى فى عقود 
 البترول

 2، 2 العبٌدىمصعب ثائر 

8920 
8921 

دور البنوك فى تموٌل المشارٌع الصغٌرة 
 والمتوسطة فى العراق ومصر

عبد الرحمن ابراهٌم آل 
 غصٌبة

9،9 

8994 
8905 

مصطفى عبد هللا حمٌد  أحكام التجارة الدولٌة عبر االنترنت 
 العبٌدى

8،2 

8998 
8992 

االحكام المستحدثة فى الشٌك وفقا ألحكام 
 المصرى والعراقىالقانون 

 8،8 ابراهٌم محى شهاب احمد

 ضمانات الوفـاء فـً األوراق التجارٌـة 
  نسخة 2

منتصر مرزة على 
  الصبٌحى

2 

دور العالمة التجارٌة فً مجال عقود  
  نسخة 2  التجارة اإللكترونٌة

أحمد سهٌل 
  الشمرى

2 

غانم جاسم غانم عبٌد   مقومات اداء بورصةاألوراق المالٌة 
 الزعابً

2 

 نحو قانون اجراءات ادارٌة مصرى 
 
 2هانم احمد 



                                                            

 ئل العلمية اقائمة بالرس
 كلية احلقوق جامعة بنهاتكبةة مب

 البجاريقسم القانون 
 

  محمود سالم
مسئولٌة الناقل الجوي فً عقد نقل الركاب  

 نسخة 2 وفق القانون الكوٌتً والمصري
عبدهللا ناصر جعٌالن 

 الرشٌدي
2 

 2 على كامل جاسم الزهٌرى نسخة 2  نظم الدفع فً التجارة اإللكترونٌة 
 جاسم الزهٌر على كامل 

 
على كامل جاسم 
  الزهٌرى 

2 

التنظٌم القانونً للشركات المهنٌة فً  
التشرٌعات المقارنةومدى قبولها فً 

 نسخة 2  التشرٌع المصري

 2 أسامة مسعد مرزوق

فً اطار التجارة  الوسائل الحدٌثة للدفع 

  نسخة 2/اإلكترونٌة
على عبد المحسن 
  حسن الجبورى

2 

أقلٌة المساهمٌن فى شركة حماٌة  
  المساهمة

حازم محمد رشدى محمد 
 بركات

9 

مستقبل التعرٌفات الجمركٌة فً ظل إتفاقٌة  
منظمة التجارة العالمٌة وأثرها على 

  التجارة الدولٌة
 
محمد عبد الفتاح محمد 
  حسنٌن موسى 

9/9 

حقوق والتزامات شركة التأمٌن فً  
 القانون المصري والعراقً

 9/9 عصام عٌسى ساجر احمد

 التحكٌم على درجتٌن 
) 
احمد عمار 
  السٌد محمد

9 

التحكٌم كوسٌلة لتسوٌة منازعات العالمة  
التجارٌة فً ظل القانون العراقى والقانون 

  المقارن

عودة محسن داود 
 المحمداوى 

0/0 

الشروط العامة والخاصة فً عقد البٌع  
  الدولٌةالتجاري وآثارها فً البٌوع 

 0/0 حمد جعفر جبار

 0/0 تحسٌن علً ز العبادىالنظام القانونً للوسٌط فً األوراق المالٌة  
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  فً ظل القانون العراقً والقانون المقارن
 9/9 بشٌر محمد أحمد الزوبعى  التحكٌم فً عقود االمتٌاز التجاري 
تحرٌر التجارة الخارجٌة فً ظل منظمة  

وأثره على النمو التجارة العالمٌة 
  االقتصادي فً العراق

 
ثامر على 
  خلف 

9/9 

 9/9 ولٌد زهر ثمٌل الدلٌمً  مسئولٌة البائع فً البٌوع البحرٌة 
االستثمار األجنبً غٌر المباشر فً سوق  

  األوراق المالٌة العراقً
 9/9 لٌـث محمـد متعـب

دور الشركات فً زٌادة االستثمارات  
   المباشرة بالعراقاألجنبٌة 

عالء بالسم فهد 
  محمد النداوي 

9/9 

 9/9 رحاب سٌد على سالم  التفاوض فى عقود نقل التنولوجٌا النوٌة 
مخاطر االئتمان المصرفً فً البنوك  

   التجارٌة
أمٌر لفته 
  سامً 

9/9 

 0 وائل ربٌع الداود؛  مسؤولٌة الناقل متعدد الوسائط للبضائع 
الدولٌة لتنفٌذ التزامات االطراف الضمانات  

  فى عقد البٌع الدولى للبضائع
 0 هشام عزت امٌن العطار

ٌونس محمود قطب ٌونس   التحكٌم فى المنازعات الناشئه عن الشٌك 
 الدٌهى

0 

مختار احمد عبد هللا   النظام القانونى لعملٌات االندماج المصرفى 
 حسنٌن

0 

بالهامش فى سوق التنظٌم القانونى للشراء  
  األوراق المالٌة

محمود فكرى عبدالصادق 
 الشاهد

0 

النظام القانونى لتنفٌذ عقد البٌع التجارى  
  الدولى والحٌلولة دون فسخة

محمد صالح عبدالاله 
 محمد

2 

دور وأثر العناصر المعنوٌة فً المحل  
  التجاري

 2/2 أحمـــد طـــه قاسم
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وتورٌد تكنولوجٌا النظام القانونى لعقد نقل  
  الطاقة المتجددة

 2/2 مها محسن على السقا

اسامة مصطفى احمد احمد  .نطاق القوة الملزمة االتفاق التحكٌم 
 عدس

2 

الجوانب القانونٌه للتعامل فلى اسهم  
  الخزٌنه

عبدهللا عمر محمود 
 الذنٌبات

2 

مدى مسؤولٌه الشركله القابضه عن  
  التزامات شركاتها التابعه

 3 هادي عنٌد حسان

الحماٌة القانونٌة لالسم التجاري والسمة  
  التجارٌة

 2/2 حسن على سلمان ٌاسٌن

اتحاد مجلس العقد فً العقود التجارٌة  
  االلكترونٌة

 2/2 محمد طاهر فرٌد جاسم

التنظٌم القانونً لبطاقات االئتمان  
   اإللكترونٌة ومسؤولٌة البنك الناشئة عنها

أحمد لطٌف 
  إبراهٌم الفٌاض 

2/2 

 َتْسِوٌة ُمناَزَعاِت ُعقُوِد االْستِثَمــا 

 
عمر حماد عبد 
  الدلٌمً 

2/2 

خصوصٌةالتحكٌم فً منازعات شركات  
   التأمٌن

أٌمن سعد محمد 
  الحسٌنً 

0/0 

أحمد مساعد سالم   النظام القانونً للتحكٌم التجاري الحر 
 الفرٌحان

0/0 

  القانونى للعقود اللوجستٌةالنظام  

 
زاهر مدحت 
  الحسٌنى

0/0 

الحماٌة القانونٌة للمعامالت التجارٌة  
  اإللكترونٌة

ٌوسف عبدالكرٌم محمد 
 الجراجرة

2 

  التداول اإللكترونً لألوراق المالٌة 

 
بدٌر عبد الوهاب بدٌر 
  عبد الوهاب

2/2 
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