ثضن هللا الشحوي الشح٘ن
رحذ سػبٗخ
الض٘ذ األصزبر الذمزْس /الض٘ذ ْٗصف القبضٔ
سئ٘ش الجبهؼخ
ّالض٘ذ األصزبر الذمزْس /الض٘ذ ػجذ الحو٘ذ فْدٍ
ػو٘ذ النل٘خ
رق٘ن مل٘خ الحقْق جبهؼخ ثٌِب
الوؤروش الؼلوٖ الضٌْٕ الضبًٔ ػشش

بعنـــــوان
ّرلل ْٗم  41هبسس 8142
ثقبػخ اإلحزفبالد النجشٓ ثنل٘خ الزجبسح
جبهؼخ ثٌِب

هقشس الوؤروش
أ.د  /هحوذ هٌصْس حوزح

ّم٘ل النل٘خ لشئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌو٘خ
الج٘ئخ

رؼذ الوْاطٌخ هي القضبٗب القذٗوخ الوزجذدح
الزٖ هب رلجش أى رؼشض ًفضِب ػٌذ هؼبلجخ
إٔ ثؼذ هي أثؼبد الزٌو٘خ ثبلوفِْم االًضبًٖ
الشبهل ثصفخ خبصخ ّ ،هشبسٗغ االصالح
ّالزطْٗش ثصفخ ػبهخ ًّ ،ظشاً لوب للوْاطٌخ
هي أُو٘خ ثبلغخ ػلٖ الفشد ّالوجزوغ  ،إر
ُٖ هوبسصخ صلْم٘خ رٌؼنش ػلٖ الوْاطٌ٘ي
جو٘ؼب ً  ،ثوْججِب ٗذسك الجو٘غ أُو٘خ
الوضبّاح ث٘ي الوْاطٌ٘ي .
لزا ٗضؼذ مل٘خ الحقْق جبهؼخ ثٌِب
أى ٗنْى هْضْع هؤروشُب الضٌْٕ الضبًٖ
ػشش

الوْاطٌخ ّالقبًْى
إللقبء الضْء ػلٖ ُزٍ القض٘خ هي مبفخ
جْاًجِب

ّهللا الوْفك ّالوؼ٘ي ،،،

الـوـْاطـٌـخ ّالـقـبًـْى
** الوحـــبّس -:
.4
.8

المحور األول :
الجذور التاريخية واألصول الفلسفية للمواطنة

المحور الثاني :
مبدأ المواطنة في الشرائع الدينية ( نطاقه وتطبيقاته)

.3

المحور الثالث :
األشكاليات القانونية للمواطنة علي المستويين
الوطني والدولي  -إشكاليات المفهوم – السيادة
الوطنية – الشريعة الدينية السائدة .

.1

المحور الرابع :
األطراف األجتماعية واألقتصادية للمواطنة –
التنمية وتوزيع الثروة – المجتمع الميداني –
العولمة األقتصادية واألخالقية

 .5المحور الخامس :
التطور الدستوري – التطور الشريعي – التطبيقات
القضائية في مجال المساواة وعدم التمييز ومجال
الحريات الدينية .

.6

المحور السادس :
تطبيقات المواطنة في دول العالم شرقا ً وغربا ً .

7ـ المحور السابع :
المواطنة وحقوق األقليات

شـشّط اإلشـزـشاك ّالـٌـشـش
أّال  -:األثحبس -:
 ال ٗزٗذ ػذد صحفبد الجحش ػي خوض٘ي صفحخ +
 C.Dهضجل ػلِ٘ب الجحش ثجشًبهج ، Wordهقبس48
× 41صن  ،خظ(. Simplified Arabic )41
ٗ شصل هلخص الجحش فٖ هْػذ غبٗزَ  81فجشاٗش
8142
ٗ شصل أصل الجحش فٖ هْػذ غبٗزَ  85فجشاٗش 8142

صبً٘ب  :هصبسٗف اإلشزشاك :
  044جنيها  ،نهًشارك ببحج يقبىل اننشز كزسىو نهنشز ،عهى أٌ يتى سيادة  04جنيهاث عهى كم صفحت تشيذ
عٍ ال04صفحت

لجٌخ رحن٘ن األثحبس
تحال األبحاث نهسادة االساتذة بانكهيت وخارجها  -كم في تخصصه –
نتحكيًها

ػٌْاى الوشاصالد
تزسم األبحاث عهى اإليًيالث انتانيت -:
** elsayidfouda@flaw.bu.edu.eg
** yousefmohamed511@yahoo.com
** mohamed-elmalt18@yahoo.com

اللجٌخ الوششفخ
أ  /الض٘ذ جْدح ػزة – هذٗش هنزت أ.د ػو٘ذ النل٘خ د14883851313 /
أ  /جبثش هحوْد ْٗصف – صنشربسٗخ أ.د ّم٘ل النل٘خ د14884162236 /
أ /هحوذ رْف٘ك – صنشربسٗخ أ.د ػو٘ذ النل٘خ د14825314544 /

