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The subjects of the first class 

The political system 

1- the nature of state and its definition  

2- theorie of origin of state 

3- Separation of power 

4- Fourth republic of French government  

 

Dr. Elsayed Heikal  

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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 :لمقرر ) االقتصاد ( موضوعات البحث 

1- The Economic Problem  

2- The law of Demand and Supply  

3- Market mechanism and price controls  

4- The law of diminishing marginal utility 

5- Elasticity of Demand and Supply 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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1- Common and Civil Law Systems. 

2- Religious Laws . 

3- Judicial Precedents, stare decisis.  

4- Delegated Legislation . 

5- Persuasive Authority . 

6- UK Government. 

7- UK Judiciary. 

8- Interpretation of law in the UK. 

9- Sources of Codified Law in the US. 

10- American Government . 

11- US Court System . 

12- Federal Courts s Jurisdiction 

13- US Supreme Court. 

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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1- Criminological Research . 

2- Dark Figure of Crimes. 

3- Positivist Approach of Explaining Criminal Behavior . 

4- Chicago School Theory. 

5- Psychological Explanations of Criminal Tendencies . 

6- Traits of an offender (Biological – Sociological – Psychological ) 

7- Criminality : A Student Perspective . 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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 اختر من بين هذه الموضوعات إحداها لعمل بحث فيه : ) ال يقل عدد صفحاته عن عشرة (

 الموضوع األول : 

مع إبداء الرأي فييي النصييو   – 2014على دستور  2019التعديالت الدستورية التي أجريت في 

 قبل تعديلها وبعد التعديل ، وأيهما أفضل من وجهة نظرك .

 الموضوع الثاني : 

وذليي   –وتعديالتييه  2014وتعديالته ودستور  1971منصب رئيس الجمهورية في كل من دستور 

رئيييس  من حيث شروط الترشيح لهذا المنصب ، كيفية االختيار ، والمدة الرئاسية ، واختصاصييات

 الجمهورية ، مع إبداء الطالب لرؤيته إزاء ما أجرى من تعديالت لهذا الموضوع .

 الموضوع الثالث : 

مييع إحييدا   –الرقابة على دستورية القوانين في مصر قبل وبعد إنشاء المحكمة الدستورية العليييا 

 المقارنة بين المرحلتين وإبداء وجهة نظرك بخصو  تل  المقارنة .

  

 

 اتي للجميع بالتوفيق ،،مع تمني
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 ف فيه مع مراعاة الضوابط المرفقة:على الطالب اختيار أحد الموضوعات اآلتية وكتابة بحث وا

نموذجاً    1948مبدأ أن اإلسالم عقيدة وشريعة وُخذ من القانون المدني المصري الحالي الصادر أوالً : 

 ألثر الشريعة اإلسالمية في نظرياته العامة وأحكامه التفصيلية .

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

 المبادئ العامة لكل منهما . -1

 أنواع العقوبات في كل منهما . -2

 مدى تطبيق هذه العقوبات في القوانين المعاصرة . -3

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

مات فسر كال ميين المصييطلحات اآلتييية : قدسييية قواعييد رابعاً : في ضوء كل ما يمكن  جمعه من معلو

إنفصييال السييلطة الزمنييية عيين  –العييرف  –المحنة كوسيييلة لبثبييات  –نظرية تطور األسرة  –القانون 

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

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

 التحكيم . –األرض الموات    –الجرائم العامة   –القتل الخطأ 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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 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

 ه .أسباب الفساد وطرق مكافحت -6

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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Write down in one of the following subjects: 
1-Recognition of states. 
(in general _ Duty to grand recognition - Implied Recognition) 
 
2-state territorial sovereignty. 
 
3-Air and outer space law. 

 
 مع تمنياتي بالتوفيق

 االستاذ الدكتور احمد رفعت 
            االستاذ الدكتور احمد فوزى


