
                                                            

 قائمة بالرسائل العلمية 
 مبكتبة كلية احلقىق جامعة بنها

 فلسفة القانىن وتارخيهقسم 
 

ركم 

 عام

 العىىان

خ كاهىن   جاٍر

ركم  املؤلف

 الزف

2123- 

2124  

 2 الطُذ احمذ الطُذ مىس ي ظاهزة اللىه جيش يء الحم وجحمُه

ش حطً صالح  املزكش اللاهىوي لألكلُاث اللاهىن الزوماوي  2872  2 عبذالعٍش

 2 حطً ًىضف فهمي وشأة اللضاء في املجخمعاث اللذًمه وجعىرها 2218

 2 فاظمه محمذ عبذالعلُم اثز الذًً في الىظم اللاهىهُه  2821

 2 محمذ عبذالزحُم محمذ مزكش الاحاهب في مصز 626

 2 اهىر حلمي عبذالهادي جعبُم اللىاهين الاحىبُه في مصز الاضالمُه  642

 2 محمذ محطىب عبذ املجُذ وشأة وجعىر كاهىن الخجاره الذولُه  225

 2 أمال عبذالحلُم محمذالحىاو في مصز في العصز الحذًث الامخُاساث الاحىبُه 222

642- 

2843 

دور العزف كمصذر لللاعذه اللاهىهُه في اللاهىن 

عه الاضالمُه   الزوماوي والشَز

ايهاب عباص عبذالفخاح 

 الفزاش

2 

 2 ٌطً محمذ محمذ العباخ الاضخلزار  كغاًه مً غاًاث اللاهىن   812

 2 هىر الذًً محمذ جىفُم والخصىصُه الاضالمُهعاملُت حلىق الاوطان  764

الخىظُم اللاهىوي لالداره في مصزفي  262

 العصزالعباس ي

 2 محمىد بطعامي ضلُمان 

خي والاضاص الفلطفي لحلىق الاوطان 482  2 ًاضز محمذ اضماعُل  الخعىرالخاٍر

ملارهه بعض فالضفت الىضعُه اللاهىهُه في الفكز الاوربي  287

 وبعض فالضفت الاضالم 

محمذ الطُذ اضماعُل 

 حطاهين بزكاث

2 

 2 احمذ الطُذ احمذ مىس ي  املزكش اللاهىوي لألكباط في مصز الحذًثه  24

 2 اًمان الطُذ عزفه محجىب الشواج وحلىق املزأه في املجخمعاث اللذًمه 268
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 2 فاظمه محمذ عبذالعلُم الذًً في الىظم اللاهىهُهاثز  272

 2 الطُذ عبذ الحمُذ فىدة مبذأ ضلعان الادارة 241

خُت والفلطفُت لىظام امللكُت  2387 محمذ عبذ العلُم أحمذ  الاصىل الخاٍر

 عبذ الزحمً

2 

    

 2 جىفُم عمز بش ي  حشكُل محكمت الخحكُم فى هعاق علىد البترول 

عت حمىرابياملزكش    وسخت 1 اللاهىوي للمزأة في شَز
 
م  حطً وعمه كٍز

 
2 

محمذ عبذالحفُظ حاد   أثز اللاهىن الزوماوى على الشزائع كذًمها وحذًثها 

 عبذ الحفُظ ًىضف

2 

مت الشها   1 ضارة عبذالحمُذ حمعه  عذر الاضخفشاس وعالكخه بجٍز

محمذ عبذالحفُظ حاد   أثز اللاهىن الزوماوى على الشزائع كذًمها وحذًثها 

 عبذ الحفُظ ًىضف

1 

فلطفت هظام الحكم فى كل مً الُىهان اللذًم  

  وإلامبراظىرٍت الزوماهُت العلُا

عماد حمال محمذ 

 محمىد

1 

أثز دالالث ألالفاظ في جفطير الىصىص بين الفله  

  إلاضالمي واللاهىن الىضعي

هاصز هجاح صالح 

 عبذالجىاد

1/1 

تبين الىظم اللاهىهُت اللذًمت املطئىلُت   الخلصيًر

  والفله إلاضالمي

عبذ الىاصز محمذ أًىب 

 أحمذ

1/1 

    

    
 


