
                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب
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 م0202/ 0202العام اجلاهعي 

 
زكم  

 عام

 العىىان

 محاهم ومسافعاث

زكم  املؤلف

 السف

طلىغ الخصىمه في كاهىن املسفعاث املدهيه  94

 والتجازيه

 1 ػلعت محمد دويداز 

الصفه في العمل الاجسائي في كاهتن املسفعاث  111

 املصسي وامللازن 

 1 علدالحىيم عباض كسوي 

 1 ثابتهجيب احمد عبدهللا  التحىيم في اللاهىن اليمني  04

عبداملحظن طيد شيدان  مبدأ الاثس غير الىاكف للؼعىن  11

 عماز

1 

 1 طعيد خالد علي الشسعبي حم الدفاع امام اللظاء املدوي  742

 1 دليا مجدي عبدالغني  املظؤليه عن اطاءة اطتعمال حم التلاض ي  1900

الاوامس علي العسائع في كاهىن املسافعاث  344

 املصسي 

الدًن حظن صالح 

 مصؼفي

1 

 1 احمد محمد الظيد أفىدي دوز كاض ي الادازي في الاثباث  1919

هبه بدز أحمد محمد  الحماًه الىكتيه في التحىيم  130

 صادق

1 

 1 زجب محمد احمد مسعي الحم الاجسائي وشأجه واهلظائه 311

 1 خالد احمد حظن بؼالن حىم التحىيم  329

 1 عائشه محمىد جاطم  الاحىال الشخصيهالتحىيم في مىاشعاث  944

 1 عبله خالد عبدالظالم  إمتداد أثس إجفاق التحىيم للغير  1114
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جىفير أحيام التحىيم في اللاهىن املصسي  1441

 ملازن 

عصام فىشي محمد 

 الجىاًني

1 

هؼاق اختصاص اللظاء باملظائل التي ًثيرها  213

 التحىيم

 1 فاػمه صالح الدًن زياض 

املحاهم الادازيه الدوليه هئحدي الظماهاث  1193

 محاهم-امللسزه للمىظف الدولي 

 1 حظام محمد عبدالعصيص

 1 شاهس زاض ي شاهس محاهم-اختصاص املحىمه الدطتىزيه العليا بالتفظير 1413

 1 اشسف اطماعيل عصب محاهم-حدود زكابه الظتىزيه  1141

094-

091 

العمليه في كاهىن التىفيراملباشسواهم جؼبيلاجه 

   املسفعاث
 1،1 بخيت محمد بخيت علي

    

 1 محمد عبدالخالم الصعبي إعادة املحاهمه  313

محمىد علي عبدالظالم  املظئىليه الاجسائيه واملدهيه للمحىم  343

 وافي

1 

073-

074 

جمال مبازن صالح  وكف الدعىي 

 العىيزي 

1،1 

بدز بىدز طيف هللا  طلؼت اللاض ي في اصداز أوامس الاداء  343

 الدًحاوي

1 

خصىصيت التىفير علي العلاز وفلا الحيام  1993

 كاهىوي التمىيل العلازي املصسي والامسييي 

احمد محمد عبدالسحمن 

 طيد

1 
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الاجفاق الاجسائي في كاهىن املسافعاث املدهيه  1723

 والتجازيه 

 1 جمال أحمد طيد هييل 

 1 احمد عىض هىدي  الحىم املظتعجل بين اللاهىن املصسي ولليبي 1113

الظماهاث الىفيله لحظن اداء اللظاء  1112

ملهامهم بين الشسيعه الاطالميه واللاهىن 

 املصسي 

 1 طاحي مىس ي حظن 

 1 علي شعبان مصباح  التدخل اللظائي في التحىيم  1137

الحماًت  دوز الىيابت العامت فى جحليم  1041

 اللظائيت املدهيت

 1 وائل محمد عبد الهادي  

مصؼفى زاجب حظن   اصداز حىم التحىيم وآثازه التىفيرًت 1019

 على

1 

1943

1944 

 1،1 عبير عمس الدطىقى  الظظلؼت التلدًسيت لللاض ى فى العلد املدوى

 1 عبد العصيص العلى الصالح الىعيم هظام الظسائب فى الاطالم  21

 1 أطامت أهىز جامع  الىؼاق املىطىعى لخصىمت الاطئىاف  793

    

1094 

1004 

عبد هللا عبد الحى  اللسائن فى كاهىن املسافعاث املدهيت والتجازيت

 الصاوي 

1،1 

حمد محمد فظل  محىمت إلاطتئىاف هأول وآخس دزجت 

 طعدالدًن

7/7 
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التخصص اللظائى في فع املىاشعاث  

  العماليت

 7 ذهنىًاطس محمد 

أحمد مىصىز محمد   ظسيت العامت للحماًت الىكتيتىال 

 مسس ى

7/7 

  التحىيم إلالىترووي 

 

أحمد محمد 

 عبدالظالم ابساهيم ؛
 

7/7 

كظاء ألامىز الىكتيت أمام املحاهم  

   ألاكتصادًت

مصؼفى محمد 

 عبدالحميد كؼب
 

7/7 

الىطائل الىدًت لتظىيت املىاشعاث ألاطسيت بين  

  واملأمىل  الىاكع

 7/7 إيهاب فازوق أحمد شهاب

إشيلياث الدعىي التأدًبيت أمام املحاهم  

  التأدًبيت وحلىلها اللظائيت

 7/7 محمد إبساهيم الحظينى

 7/7 لمحمد عصث وام  مساجعت حىم التحىيم 

طماهاث ممازطت حم الدفاع بين كاهىن  

  املسافعاث والفله الاطالمى

 7 صالح عمس احمد حظن

 7/7 عصام محمد إبساهيم الصالحى  طلؼت املحىم فى إلاثباث 

الىظام اللاهىوي لالفتراض في كاهىن املسافعاث  

  املدهيت والتجازيت

محمد مىس ى جاب هللا 

 خليل 

7 

محمد عبد العصيص عبد   هحى هظسيت عامت للحساطت اللظائيت  

 الحميد أبى طته 

7/7 
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 7/7 عصام حظني حظن  التشسيع املصسي طلؼاث زئيع املحىمت في   

محمد عبدالحميد طيد    جىفير ألاحيام ألاجىبيت فى مصس 

 عىيجان

1/1 

    


