
                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

الرقم 

 العام 

رقم  االمإلف عنوان الرسالة

 الرف

حماٌة المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة وقت  333

 الحرب 

 7 جمعة شحود شباط 

الجرائم ضد ااإلنسانٌة فى ضوء أحكام  317   

النظام األساسى للمحكمة الجنائٌة 

 الدولٌة 

 7 سوسن تمر خان بكة 

 اتفاقٌة جنٌف الرابعة لحماٌة المدنٌٌن 177

 1343لعام 

 2 عبد الرحمن أبو النصر 

تجرٌم التعذٌب والمعاملة أو العقوبة  141

 القاسٌة 

 5 طارق عزت محمد رخا

حق اإلعتراض التوفٌقى فى مجلس  347

 اآلمن بٌن التقٌٌد واإلطالق 

 6 اٌمان أحمد عالم

عقود اإلمتٌاز البترولٌة وأسلوب حل  1254

 منازعاتها

 6 أحمد حلمى خلٌل هندى

الرابطة بٌن جامعة الدول العربٌة  66

 ومنظمة الوحدة األفرٌقٌة

 5 ٌحٌى محمد رجب 

المسئولٌة الدولٌة عن األضرار الناتجة  67

 عن استخدام الطاقة النووٌة وقت السلم 

 3 سمٌر محمد عطٌة 

 5مصطفى عبد الحمٌد جرائم اإلتجار بالبشر بٌن القانون  1173
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 شحاته الدولى والقانون الوطنى 

الشخصٌة القانونٌة الدولٌة لألفراد  1341

 وحق األفراد فى التقاضى 

 7 جمعة محمد حسونة

المسئولٌة الجنائٌة ألفراد قوات حفظ  1123

 السالم الدولٌة 

زهور عبد هللا على 

 الجفرى 

6 

الحماٌة الجناٌة للمالحة البحرٌة من  1123

 اإلرهاب 

محمد عبدهللا محمود 

 عزت

6 

 5 عزٌز عارف القاضى  تفسٌر قرارات المنظمات الدولٌة  53

النظرٌة العامة لحق الملجؤ فى القانون  126

 الدولى المعاصر 

 5 برهان محمد أمر هللا

آثار المعاهدات بالنسبة للدول غٌر  117

 األطراف

 6 محمد مجدى مرجان

العالقة بٌن المحكمة الجنائٌة الدولٌة  514

 ومجلس األمن 

 7 عارف فرحاتمؤمون 

حجٌة أحكام المحكمة الجنائٌة  535

 الدولٌة 

 3 محمد أحمد القناوى 

 4 هدٌة أحمد محمد زعتر  اإلتحاد األفرٌقى  1373

أٌمن أدٌب سالمة  مسئولٌة الدولة تجاه طالب اللجوء  313

 الهلسة

3 
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 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

 1 حسن عبد الصمد أحمد تطور أحكام األمن الجماعى الدولى 1264

محمد حافظ ابراهٌم  الحد األدنى لمعاملة المسجونٌن  1245

 النجار 

3 

مسئولٌة الدولة عن أضرار التلوث  614

 البٌئى 

 3 عمار خلٌل التركاوى

نظرٌة البطالن فى القانون الدولى  51

 العام 

 7 حمدى فتح هللا الدوٌك 

دور التحكٌم والقضاء الدولٌٌن فى  632

 تسوٌة منازعات الحدود البحرٌة 

حسنى موسى محمد 

 رضوان

6 

 7 سالم ٌوسف الكسوانى  المركز القانونى لمدنٌة القدس  31

اإلحتالل الحربى وقواعد القانون  63

 الدولى المعاصرة 

مصطفى كامل اإلمام 

 شحاته

2 

مبدأ عدم التدخل فى الحروب  1137

 األهلٌة

وائل محمود فخرى 

 ابراهٌم

5 

حقوق اإلنسان فى ضوء قضاء  1316

 المحمكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان 

عبد  نبٌل عبد الفتاح

 العزٌز قوطة 

3 

حقوق المرأة فى القانون الدولى  373

 العام 

 7 نشؤت محمد أبو عٌطة 
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النظام القانونى الدولى لمنظمة  1277

 الدول المصدرة للبترول 

 7 جمال محمد خطاب 

المسئولٌة الدولٌة عن األضرار  1161

الناتجة عن أفعال الٌحظرها القانون 

 الدولى 

 3 اسالم دسوقى عبد النبى 

التنظٌم القانونى للمٌاه الجوفٌة  1241

 العابرة للحدود فى القانون العام

عاصم على محمد 

 بلتاجى 

7 

محمد السٌد محمود  تسوٌة منازعات الحدود البحرٌة  271

 لطفى 

7 

مكافحة الجرٌمة المنظمة فى ضوء  713

 المعاهدات الدولٌة 

مصطفى سٌد عبد 

 الرحمن

5 

 4 محمد أمٌر رضوان سٌد اإلرهاب واآللٌات الدولٌة لمكافحته  1147

السٌد ابراهٌم السٌد  الحماٌة القانونٌة لألقلٌات فى آسٌا  1225

 الحمراوى 

7 

تسلٌم المجرمٌن فى اطار قواعد  1125

 القانون الدولى 

السٌد رمضان عطٌة 

 خلٌفة 

7 

الحماٌة الدولٌة التفاق التجارة فى  1347

 الخدمات وفقا التفاقات المنظمة

هشام أحمد أبو زٌد عبد 

 الاله

7 
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مبدأ التمٌٌز بٌن المقاتلٌن وغٌر  1353

المقاتلٌن فى القانون الدولى 

 اإلنسانى 

 7 أحمد السٌد أبو عامر 

التنظٌم القانونى الدولى الستغالل  112

 الموارد

 1 بسٌم ناصر

 2 حسن عبد الصمد أحمد تطور أحكام األمن الجماعى الدولى  1263

المسئولٌة الدولٌة عن تنفٌذ قرارات  37

 األمم المتحدة

محمد عبد العزٌز أبو 

 سخٌلة 

 

التفرقة بٌن اإلرهاب الدولى  256

ومقاومة اإلحتالل فى العالقات 

 الدولٌة 

 4 هٌثم موسى حسن

محمد أحمد سلٌمان  المركز القانونى ألسرى جوانتانامو  372

 عٌسى 

7 

العالقات الخارجٌة للمنظمات  36

 الدولٌة 

 1 محمد سعٌد الحلفاوى 

 أبو السعود محمد عبد انقضاء المعاهدات الدولٌة  46

 اللطٌف

2 

حقوق مصر فى مٌاه النٌل فى  661

 ضوء القانون الدولى لألنهار 

محمود عبد المإمن 

 محفوظ محمد

6 
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الجرام المرتكبة ضد اإلنسانٌة  376

ومدى المسولٌة القانونٌة الدولٌة 

 عنها

طاهر عبد السالم إمام 

 منصور

6 

أٌمن محمد فوزى  احكام معاملة أسرى الحرب  331

 سلٌمان

1 

حق اإلنسانٌة فى اختٌار عقٌدته  362

 الدٌنٌة وممارسة شعائرها 

 6 ناصر أحمد بخٌت السٌد

المشروعٌة القانونٌة واألبعاد  633

 األمنٌة للهجرة الوافدة 

ٌحٌى على حسن 

 الصرابى 

6 

القواعد اإلجرائٌة المنظمة للتحكٌم  413

 التجارى الدولى 

سامى محسن حسٌن 

 السرى

7 

صفى الدٌن مصطفى  األحكام التكلٌفٌة فى قانون األمم  462

 سالمة

6 

حماٌة األقلٌات فى القانون الدولى  1153

 العام

 6 خالد حسٌن العنزى

التنظٌم القانون الدولى الستكشاف  1163

 واستغالل ثروات الجرف القارى

 6 هاشم محمد محب عالمه

 6 محمد عادل حسن عسكر  الحماٌة القانونٌة الدولٌة للمناخ 311
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الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فى  43

 الظروف اإلستثنائٌة 

 7 سعٌد فهٌم خلٌل 

تمثٌل الدول فى عالقاتها مع  155

المنظمات الدولٌة ذات السمة 

 العالمٌة 

مصطفى سٌد عبد 

 الرحمن

6 

مبدأ تحرٌم الحروب فى العالقات  66

 الدولٌة 

  ٌحٌى الشٌمى على 

6 

عقد التؤمٌن فى اطار القانون  263

 الدولى الخاص 

 6 هشام أحمد عبد العال

التطورات الجدٌدة فى قانون  65

 الطٌران الدولى العام 

خٌرى الحسٌنى ٌاسٌن 

 مصطفى 

6 

نظام المحاكم الضرٌبٌة ومدى  1153

 امكانٌة تطبٌقه فى مصر 

 1 عونى خمٌس أحمد واكد

الحماٌة الدولٌة للبٌئة البحرٌة عن  1131

 البحر األحمر 

 6 محمد عبد هللا نعمان 

التكتالت اإلقتصادٌة الدولٌة فى  1113

 ضوء قواعد القانون الدولى العام

زٌن العابدٌن محمد 

 دروٌش

6 

 4جمال عبده عبد العزٌز اآلٌات الدولٌة لمكافحة الجرائم ضد  1113
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 سٌد اإلنسانٌة 

الجوانب القانونٌة التفاق  1263

 المنسوجات 

 6 محمد صالح عبد الاله

التعاون الدولى فى مجال مكافحة  1116

 الجرٌمة المنظمة 

أشرف لبٌب صادق 

 البدراوى

6 

الحرب المشروعة فى الفقه  1125

 اإلسالمى مقارنا بالقانون العام

مصطفى محمود جاد 

 عمر 

1 

دور اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  1115

 فى تطبٌق القانون الدولى اإلنسانى 

شرٌف أحمد مدحت 

 عتلم

6 

القواعد القانونٌة التى تحكم  1134

استخدامات األنهار الدولٌة فى غٌر 

 الشئون المالحٌة 

مساعد عبد العاطى 

 شتٌوى عبد العال 

6 

جامعة الدول العربٌة والتسوٌة  1161

 ازعات العربٌةالسلمٌة للمن

أسامة أحمد على 

 حجازى 

3 

محمد أحمد سلٌمان  المركز القانونى ألسرى جوانتانامو  376

 عٌسى 

3 

مفهوم سٌادة الدولة فى ضوء  1166

 التطورات الدولٌة المعاصرة 

 3 منال محمود صالح
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مبدأ عدم التدخل فى الحروب  1113

 األهلٌة 

وائل محمود فخرى 

 ابراهٌم

3 

 3 مصطفى سالم عبد الحصانة القضائٌة للدولة  1117

لمٌاء متولى ٌوسف  التنظٌم الدولى لإلستثمار  536

 مرسى

4 

القواعد المادٌة الدولٌة وانكماش  434

 السٌادة التشرٌعٌة الوطنٌة 

 4 أشرف شوقى مسٌحة 

محاكمة مجرمى الحرب أمام  667

 المحاكم الجنائً الدولٌة

 5 ٌوسف أبٌكر محمد

أحمد رفعت مهدى  اإلثبات أمام القضاء الدولى  647

 خطاب 

7 

ادارى  على عٌسى األحمد المسئولٌة التؤدٌبٌة لألطباء  643

3 

المناطق المنزوعة السالح فى  312

 القانون الدولى

 5 أٌمن محمود مهدلى

ماهر جمٌل أحمد أبو  الحماٌة الدولٌة لحقوق الطفل  234

 خوات

6 

المستوى  جرام اإلرهاب على 623

 الدولى والمحلى

أسامة حسٌن محى 

 الدٌن عبد العال

5 
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 3 خٌرى ٌوسف مرٌكب  اإلتفاق الفلسطٌنى اإلسرائٌلى  725

فعالٌة الحماٌة الدولٌة من أضرار  612

اإلستخدامات السلمٌة للطاقة 

 النووٌة 

نعمات محمد صفوت 

 محمد

6 

 6 أحمد عطٌة المصرى  الحركة الوطنٌة فى الٌمن الجنوبٌة  72

اإلختصاص التكمٌلى وأثره على  1315

 التعاون الدولى ................

أحمد محمود عباس 

 المٌهى 

6 

الرأى اإلستشارى لمحكمة العدل  376

الدولٌة بشؤن مشروعٌة التهدٌد 

 باستخدام األسلحة النووٌة 

 4 حنان أحمد الفولى

 7 صالح مصطفى البرغثى  قضٌة لوكربى  244

حق اإلعتراض التوفٌقى فى مجلس  721

 اآلمن بٌن التقٌد الفٌتو

 2 اٌمان أحمد عالم

دور محكمة مجرمى الحرب فى ٌوغسالفبا  513

 السابقة 

محفوظ سٌد عبد الحمٌد 

 محمد

5 

 6 عمرو رضا بٌومى  نزع أسلحة الدمار الشامل للعراق  265

عبد الرحمن حمود  الدولةانفصال جزء من اقلٌم  314

 الوجٌه

3 
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أثر اإلنضمام إلى منظمة التجارة  662

 العالمٌة على السٌادة اإلقلٌمٌة

 6 عصام أحمد السنٌدار 

النظام القانونى ألموال المرفق العام  645

 فى ظل سٌاسة الخصخصة

 6 محمود أحمد البراشدى

اإلتجاهات الحدٌثة فى العلم  647

 ................والتكنولوجٌا 

 3 عاطف عبدهللا الهوارى

 6 محمد وفٌق أبو أتله تنظٌم استحدام الفضاء  61

التؤمٌم وآثاره فى القانون الدولى  61

 العام

عبد البارى أحمد عبد 

 البارى

6 

11321

1133 

الروابط القانونٌة بٌن الدولة 

 والجمعٌات الخاصة 

 616 ٌاسر مصطفى أبو عٌدة

اإللتزام الدولى بالمحافظة على  1175

 سالمة البٌئة البحرٌة من التلوث 

 6 سٌدى أحمد بونعاج

حقوق المرأة فى النزاعات المسلحة  1136

 فى ظل قواعد القانون الدولى العام

 3 سمٌرة سعٌد عبد الحلٌم

 3 عز الدٌن على الخٌرد الفرات فى القانون الدولى العام 61

السلمى للطاقة أبعاد اإلستخدام  632

 النووٌة

أحمد محمد عبد الحفٌظ 

 حسن

6 
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 6 هشام عمر الشافعى النظام القانونى الستخدام مصادر الطاقة 636

عبد هللا محمد المصرجع  مجلس األمة الكوٌتى  624

 العجمى

2 

 6 بدر عبد المحسن عزوز حق اإلنسان فى بٌئة نظٌفة  663

أحمد جمعة عبد هللا  حقوق المرأة فى القانون الدولى  651

 خلٌفة

6 

الحماٌة الدولٌة لألطفال أثناء  611

 النزاعات المسلحة 

محمود سعٌد محمود 

 سعٌد

3 

التصرف القانونى الصادر باإلرادة  537

 المنفردة 

محمود ابراهٌم حامد 

 سكر 

4 

أزمة الدٌون ودور المنظمات  13

 الدولٌة فى عالجها

رٌاض صالح عبد 

 الحافظ

3 

التحالفات الدولٌة فى ظل القطب  662

 الواحد والشرعٌة الدولٌة

 3 عمرو محمد أبو الفضل 

نظرٌة الموازنة بٌن المنافع  366

 والمضار فى القانون العام 

محمد عبد النبى حسنٌن 

 محمود

5 

نجوان السٌد أحمد  الحماٌة الدولٌة لحقوق الطفل 621

 الجوهرى

4 

 4 سمٌر جرجس بطرسحق المطاردة الحارة فى القانون  34
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 الدولى 

41315

33 

حق الفرد فى التنقل عبر الدول 

 وحماٌته دولٌا 

خالد محمود عبد العزٌز 

 عطٌة

616 

التحفظ التفسٌرى فى المعاهدات  231

 الدولٌة 

محمود محمد متولى 

 أحمد

5 

المسئولٌة الدولٌة عن عملٌات البث  711

 العابر للحدودالمباشر 

 6 جمال عبد الفتاح عثمان

السٌادة فى ضوء التنظٌم الدولى  36

 المعاصر

 4 عدنان نعمة

 7 عبد هللا شاكر الطائى النظرٌة العامة للمضاٌق  62

عبد الرحمن محمد  انفصال جزء من اقلٌم الدولة 736

 الوجٌه

4 

منظمة األوبك فى اطار العالقة بٌن  673

الدول المنتجة والدول المستهلكة 

 للنفط 

الطاهر منصور على 

 سعد

6 

دور لجنة األمم المتحدة لقانون  753

 التجارة الدولٌة فى توحٌد قواعده 

 7 بهجت صالح على أحمد

 6 مفتاح بو بكر المطردىتطوٌع اإلجراءات الجنائٌة إلجرام  34
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 األحداث 

ضمانات تنفٌذ القرارات والتوصٌات  762

 الصادرة عن آلٌة تسوٌة المنازعات 

 6 محمد على الحاج

الحماٌة الدولٌة للبٌئة البرٌة من  631

 أخطار التلوث 

 6 عبد الرحٌم نصر أحمد

سعٌد عبد الغفار أمٌن  القانون الدولى العام للعقود  351

 شكرى 

6 

التصرف القانونى الصادر باإلدارة  412

 المنفردة 

محمود ابراهٌم حامد 

 سكر 

6 

القانون الواجب التطبٌق على العقد  336

 الدولى 

مهند عزمى مسعودأبو 

 مغلى 

4 

تسوٌة المنازعات فى اطار اتفاقات  331

 منظمة التجارة العالمٌة 

خٌرى فتحى احمد 

 البصٌلى 

6 

المسئولٌة والعقاب على جرائم  165

 الحرب 

حسام على عبد الخالق 

 الشٌخة

4 

نظم القانون الدولى العام فى شؤن  653

 حماٌة بٌئة الهواء الجوى

أحمد جالل عبد الحلٌم 

 شوشة

6 

 4محمد النحاس محمد  الجزاءات التؤدٌبٌة المقنعة 646



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

 حسن

موسى عٌى  عبد الحمٌد النظرٌة العامة لمبدأ حسن الجوار  313

 الصالب

4 

على خلف عبد الرحٌم  نشؤة وتطوٌر القاعدة الدولٌة  633

 على 

4 

الحماٌة الدولٌة لإلعالمٌٌن أثناء  1177

 النزاعات المسلحة 

صفا عبد الحى محمد 

 عزام

7 

السٌد عبد المنعم حافظ  عقد التؤجٌر التموٌلى الدولى  416

 السٌد

4 

مجلس السلطة التشرٌعٌة فى دول  674

 التعاون الخلٌجى

ناصر شبٌب سوٌرى 

 العجمى

4 

 5 علوى أمجد على النظام القانونى للفضاء الخارجى  114

عبد المجٌد اسماعٌل  الوضع القانونى إلقلٌم عربستان  73

 حقى 

4 

 5 مرٌم حسن آل خلٌفة تعدٌن موارد المنطقة البحرٌة  51

محمد  محمد عبد السالم اتفاقٌات أوسلو للسالم  211

 سالمة

5 

اإلستغالل السلمى لقاع البحار  64

 والمحٌطات الدولٌة خارج الحدود

 5 ٌوسف محمد عطاوى



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

عبد الفتاح محمد   جهود األمم المتحدة لنزع السالح 62

 اسماعٌل

3 

أثر اإلرهاب الدولى على مسئولٌة  25

 الناقل الجوى

 5 ٌحٌى أحمد البنا

 3 أشرف سٌد أبو زٌد اإلرهابالسٌاسة الجنائٌة لمجابهة  613

المسئولٌة الدولٌة عن األضرار  1372

 الناجمة عن األلغام األرضٌة 

 6 محمد صالح ثابت سٌد

المسئولٌة الدولٌة فى مكافحة  1371

 الفساد

 6 على صدٌق محمد أحمد

المسئولٌة الدولٌة عن جرٌمة  1361

 اإلبعاد أو النقل القسرى للمدنٌٌن

 6 اللطٌفأحمد عطا عبد 

الضمانات الدولٌة للإلستثمارات  1362

 األجنبٌة

 4 هالة على منصور 

مدى توازن السلطة السٌاسٌة مع  121

 المسئولٌة فى الدولة الحدٌثة 

 4 عبد هللا ابراهٌم ناصف

النظام القانونى الستغالل الثروات  113

 المعدنٌة 

أسامة محمد كامل 

 عمارة

4 

 4 رفعت محمد عبد المجٌدالخالصة فى المنطقة اإلقتصادٌة  116



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

 البحار

مبدأ اإلثراء بال سبب فى القانون  116

 الدولى العام

 5 والء رفعت

فكرة التوازن المالى للعقد اإلدارى  562

 فى السعودٌة 

على بن عبد الكرٌم 

 السوٌلم

ادارى

3 

مصطفى عبد المحسن  التوازن اإلدارى فى عقود المنشآت 314

 الحبشى

ادارى

3 

محمد عبدالعال عبد  العدوان األمرٌكى على العراق  663

 العاطى 

4 

الوضع القانونى لرئٌس الدولة فى  316

 القانون الدولى العام

محمد عبد المطلب 

 الخشن 

6 

 6 فاتنة عبد العال أحمد العقوبات الدولٌة اإلقتصادٌة  264

الرأى اإلستشارى لمحكمة العدل  632

 ..................الدولٌة 

 7 حنان أحمد الفولى 

الضمانات الدولٌة لتنفٌذ معاهدات  621

 السالم العربٌة اإلسرائٌلٌة

السٌد محمد على 

 اسماعٌل 

1 

الجزاءات الدولٌة فى الفصل السابع  327

 من مٌثاق األمم المتحدة

على ناجى صالح 

 األعوج

3 



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

حق ابداء الرأى وضوابطه فى  1365

 الدولى العامالقانون 

 6 عبد الحكم على عالم

الجهود الدولٌة فى مواجهة العنف ضد  1361

 المرأة 

 6 نجاة على محمود عقٌل 

ضمانات الدفاع فى نظام المحكمة  1361

الجنائٌة الدولٌة فى القانون 

 المصرى 

مصطفى فرغلى عثمان 

 أحمد

3 

دور النفاوضات فى حل منازعات  536

 الحدود الدولٌة 

عبد هللا حسن سنان 

 الدعٌس

3 

سلطات مجلس األمن فى تسوٌة  333

 المنازعات الولٌة بالطرق السلمٌة 

ابراهٌم أحمد محمد 

 إلٌاس 

3 

 5 أحمد على اللقانى البعد االجتماعى التفاقٌة الجات 326

النظام القانونى لمنظمة التجارة  213

 العالمٌة

 6 جمعة سعٌد الزوى

مواجهة العنف الجهود الدولٌة فى  1361

 ضد المرأة

 6 نجاة على محمود عقٌل

مدى تؤثٌر قرارات المحكمة  1414

 الجنائٌةالدولٌة على الدول

 6 محمد حسن أحمد جاد



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

تؤدٌب الموظفٌن الدولٌٌن فى اطار  1331

 أحكام القانون 

 6 محمد بهاء القاضى 

التدابٌر الدولٌة لحماٌة ودعم االنتاج  1415

 المحلى 

المصطفى عبد الرشٌد 

 البدوى 

6 

1417

1416 

سرٌان المعاهدات الدولٌة أثناء النزاع 

 المسلح

منى محمد المهدى 

 الشعراوى

616 

 6 عبد الحكم على عالم حق ابداء الرأى وضوابطه  1365

 5 أحمد محمد بهى رمضان مبدأ سٌادة الدولة على ثرواتها الطبٌعٌة  736

 

 6 جابر ابراهٌم الراوى الحدود .... الحدود الدولٌة ومشكلة 56

 3 محمد على الحاج ضمانات تنفٌذ القرارات والتوصٌات 1163

الرقابة القضائٌة على دستورٌة  1253

 القوانٌن

أحمد جمال الدٌن 

 رشوان

6 

 5 أحمد على اللقانى البعد االجتماعى التفاقٌة الجات 326

 5 نبٌل مصطفى ابراهٌم آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان 237

وسائل الوقاٌة والتدابٌر الواجبة  1425

التباع فى اتفاقٌة االمم المتحدة لعام 

2113 

نزٌه محمد على عبد 

 الغنى

6 

 7 محمد محمود محمد رز  الحماٌه الدولٌه لحقوق الالجئٌن 



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

الجزاءات الدولٌة فى القانون الدولى  

 العام

راهٌم سعود حمٌد عبد 

 الرحمنابو

7 

الحق فى محاكمة عادلة فى ضوء  

المواثٌق واإلتفاقٌات الدولٌة لحقوق 

  االنسان

ممدوح عبد السالم 

 نور الدٌن شوشة

7 

النظام القانونى للسفن النووٌة اثناء  

  مرورها عبر المساحات البحرٌة
اٌمان خضر 
  على

7 

المسإولٌة الدولٌة عن االضرار  

للطاقة الناجمة عن االستخدام السلمى 

 : النووٌة

مروة صالح الدٌن 

 ابراهٌم الشاذلى

7 

حقوق األقلٌات بٌن القانون الدولى  

  العام والفقه االسالمى

اعداد شرقاوى محمد 

 كمال الدٌن عمر

6 

اتفاق مكافحة االغراق كاحد اتفاقات  

 الجات

خلف هللا الٌمنى عبد 

 الحكٌم فواز

6 

دور منظمة العمل الدولٌة فى حماٌة  

 حقوق العامل الحدث

شرف محمد محمود 

 حفنى

6 

حماٌة السكان المدنٌٌن أثناء  

النزاعات المسلحة فى ضوء القانون 

  الدولى االنسانى

على محمد على راشد 

 بن عامر بن شمٌلى

6 



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

اجراءات التحقٌق و المحاكمة امام  

 .القضاء الجنائى الدولى

احمد محمد محمد احمد 

 عبد القادر

6 

 نسخة 2الطعام المناسبالحق فً  

 
منى أحمد محمود 
  محمود حسان 

6 

الطفل المحارب فى القانون الدولً  

  االنسانً

عمرو زكرٌا صاوي 

 عبد الرحمن

6 

حماٌة األعٌان الثقافٌة وفقاً لقانون  

   المعاهدات الدولٌة
حمزة عبد الحفٌظ 
  مرسى بركات

7 

الحماٌة الجنائٌة الدولٌة للمدنٌٌن  

واألعٌان المدنٌة أثناء النزاعات 

 المسلحة

 6/6 أحمـــد كرٌـــم مـــّدب

دور المنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة  

فى تطوٌر االتفاقٌات وااللٌات الدولٌة 

  لحقوق االنسان

حافظ السٌد محمد 

احمد سعدة ؛ ابراهٌم 

 .خلٌفة

6 

التنظٌم القانونى لإلشعاعات المإٌنة  

والإلستخدمات السلمٌه والمإٌنة 

  للطاقة النووٌة

 
محمد سعٌد 
  متولى حسن

6 

الحصر البحرى فى ظل قواعد القانون  

  الدولى اإلنسانى

سهام محمد محمود 

 عبد هللا؛

7 



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

التغٌر الجوهري فً الظروف وأثره  

  على االلتزامات التعاهدٌة

أسامة محمد عكاشة 

 سالمة

7 

الشرٌعة التدخل اإلنسانى الدولى فى  

اإلسالمٌة مقارنة بالقانون الدولى 

  العام

محمد عبدالغفور 

 متولى مبارك

7/7 

النظام القانونى للسدود على األنهار  

 الدولٌة :

منى إبراهٌم محمد 

 عبدالعزٌزالشٌخ

7/7 

الدٌمقراطٌة بٌن الضمانات الدولٌة  

  والحماٌة الدستورٌة لحقوق االنسان

ابراهٌم محمد منتصر 

 السالمعبد 

5 

النظام القانونى لالجسام الفضائٌة فى  

  ضوء احكام القانون الدولى

محمود مختار ابراهٌم 

 سٌد

5 

التعارض بٌن الحصانات واألمتٌازات  

   الدبلوماسٌة وحقوق اإلنسان
محمد عبدالرحمن 
  خلٌفةفرج 

5 

التنمٌة االقتصادٌة الدولٌة فى ظل  

  العولمة

اٌمان عبد النبً ذكً 

 دسوقً

5 

عبٌر سالمة محمد   التفرقة العنصرٌة كجرٌمة دولٌة 

 حسانٌن

5 

امتالك واستخدام االسلحة النووٌة فى  

  ضوء المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة

محمد رتٌب محمد عبد 

 الحافظ؛

5 



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
 مبكتبة كلية احلقىق جاهعة بنها

 القانىى الدوىل العامقسن 
 

 

حقوق السجناء بٌن القانون المصرى  

  والقانون الدولى لحقوق االنسان

رباب حسن احمد 

 مبروك؛

5 

 3/3 محمد جودة عبد العال عفيفي  دور مجلس الدولة في المجال التشريعي 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                                                            

 قائوة بالرسائل العلوية 
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