
 
 
 

 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 عربية (اللغة شعبة الالفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 مادة : الشريعة اإلسالمية ال

 

 

 عزيزي الطالب : أكتب بحثاً في موضوع واحد من الموضوعات التالية 

 سالمي .الموضوع األول : السنة كمصدر من مصادر التشريع اإل

 الموضوع الثاني : خصائص التشريع اإلسالمي .

 الموضوع الثالث : حقيقة العقد وتقسيماته المختلفة .

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،



 
 
 

 
 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 عربية (اللغة شعبة الالفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 حقوق اإلنسان   مادة :ال

 

 

 موضوعات البحث :

 ماهية حقوق اإلنسان في القانون الوضعي . -1

 تنظيم حقوق اإلنسان في القوانين الوطنية والمواثيق . -2

 الحق في الجنسية كحق من حقوق اإلنسان . -3

 حقوق الطفل . -4

 تعريف الفساد وأنواعه . -5

 أسباب الفساد وطرق مكافحته . -6

 

 

 

 

 ،، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق



 
 
 

 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 عربية (اللغة شعبة الالفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 النظم السياسية والقانون الدستوري مادة :  ال

 

 اختر واحداً من الموضوعات اآلتية لعمل بحث فيها 

 الموضوع األول :  

من حيث : التكييف القااانوني للحااق فااي  –ة في النظام الديمقراطي االنتخاب كوسيلة إلسناد السلط 

، تكوين هيئة الناخبين ، نظم وإجراءات االنتخاب ، ضاامانات سااالمة العمليااة اإلنتخابيااة ،  االنتخاب

 مع بيان الطالب لرؤيته في النظام االنتخابي األمثل للنظامي السياسي المصري .

 إلسالمي .الموضوع الثاني : خصائص التشريع ا

 الموضوع الثاني :  

ماان حيااث : تعريااف األحاازاب  –اإلطااار الدسااتوري والتشااريعي لاحاازاب السياسااية فااي مصاار 

السياسااية وأهميتهااا فاااي الاانظم الديمقراطياااة الحديثااة ، تصاانيف األحااازاب السياسااية ، النظاااام 

هااوب بالحياااة التشريعي الحالي لاحزاب السياسية في مصر ، مااع بيااان الطالااب لرؤيتااه إ اء الن

 .الحزبية في مصر 

 الموضوع الثالث : 

مع إبداء الرأي فااي النصااو   – 2014على دستور  2019التعديالت الدستورية التي أجريت في 

 قبل تعديلها وبعد التعديل ، وأيهما أفضل من وجهة نظرك .

 الموضوع الرابع : 

وذلاا   –وتعديالتااه  2014 وتعديالته ودستور 1971منصب رئيس الجمهورية في كل من دستور 

من حيث شروط الترشح لهاا ا المنصااب ، كيفيااة االختيااار ، الماادة الرئاسااية ، اختصا ااات رئاايس 

 الجمهورية ، مع ابداء الطالب لرؤيته إ اء ما أجرى من تعديالت له ا الموضوع .

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،



 
 
 

 
 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (واللغة اإلنجليزية عربية اللغة ال تيهاشعببالفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 فلسفة وتاريخ النظم القانونية مادة :  ال

 

 
 على الطالب اختيار أحد الموضوعات اآلتية وكتابة بحث واف فيه:

نموذجاً    1948صري الحالي الصادر مبدأ أن اإلسالم عقيدة وشريعة وُخ  من القانون المدني المأوالً : 

 ألثر الشريعة اإلسالمية في نظرياته العامة وأحكامه التفصيلية .

 ثانياً : نظام العقوبات في كل من التشريع الجنائي اإلسالمي والشريعة اليهودية مع بيان :

 المبادئ العامة لكل منهما . -1

 أنواع العقوبات في كل منهما . -2

 في القوانين المعا رة .مدى تطبيق ه ه العقوبات  -3

 دور االقتصاد في تطور الشرائع العالمية القديمة والقوانين المعا رة مدعماً بحث  باألمثلة . ثالثاً :

رابعاً : في ضوء كل ما يمكن  جمعه من معلومات فسر كال ماان المصااطلحات اآلتيااة : قدسااية قواعااد 

إنفصااال الساالطة الزمنيااة عاان  –العاارف  –ت المحنة كوساايلة لبثبااا –نظرية تطور األسرة  –القانون 

التعا يز    –العقد على المعدوم    –بيوع المقامرة   –القانون الكنسى    –السلطة الدينية في الشرق والغرب  

 –الدية   –الحرمان الكبير   –العهد القديم    –اليهود    –الملكة البريتورية  –الحيلة   –القانون الروماني   –

 التحكيم . –األرب الموات    –امة الجرائم الع  –القتل الخطأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،



 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 ( عربيةاللغة شعبة ال الفرقة األولى )

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 القانون الدولي العاممادة :  ال

 

 

 . 1982االتفاقية الجديدة لقانون البحار لعام التنظيم القانوني للبحر اإلقليمي ، وفق  -1

نظم المرور في البحار والمحيطات المختلفة ) يكتفى بالبحث في حق الماارور الباارئ وحااق  -2

 المرور الحر ( .

 نطاق تطبيق المعاهدات الدولية . -3

 أسباب انقضاء المعاهدات الدولية . -4

 دور رئيس الدولة في العالقات الدولية . -5

 البعثة الدبلوماثية   مقر حصانات وامتيا ات -6

 

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،


