
 
 
 

 
 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (الفرنسية اللغة شعبة الفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 الشريعة اإلسالميةمادة :  ال

 

 

 -عزيزي الطالب : أكتب بحثًا في موضوع واحد من الموضوعات التالية :

 اإلسالمي .  القياس كمصدر من مصادر التشريع الموضوع األول :

 حقيقة العقد وأركانه . الموضوع الثاني :

 المقصود بالفتاوى الفقهية وأهم القواعد الشرعية الضابطة للفتوى .  الموضوع الثالث :

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،

 



 

 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (شعبة اللغة الفرنسية الفرقة األولى ) 

 2020للعام  الدراسي الثاني الفصل 

 Les Organisations Internationalesالمنظمات الدولية  مادة :  ال

 

 

Ecrivez au moins 4 pages un des sujets suivants  
 صفحات في أحد الموضوعات التالية : 4أكتب على األقل 

1- Le définition de l'organisation internationale et ses 
conditions . 

2- Typologie (classification) des Organisations 
Internationales. 

3- Les Buts et les principes des Nations Unies  
4- L' Assemble générale et le Conseil de sécurité . 

 

ملحوظة : يمكن للطالب االستعانة في إعداد الورقة البحثية بأية مصادر متاحه لديه بما فيها 

و أي مواقع أو مصادر ذات صلة على شبكة اإلنترنت مع اإلشارة إليها في نهاية كتاب المادة أ

 البحث .

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،



 

 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (شعبة اللغة الفرنسية الفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 سفر قوانين السياحة والمادة :  ال

 

 

 أكتب في احد الموضوعات اآلتية 

 التزامات المنشأت السياحية والفندقية تجاه العمالء أو النزالء . -1

 التزامات الوكيل السياحي  -2

 التزامات السائح   -3

 حقوق والتزامات المرشد السياحي . -4

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،

 



 

 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (شعبة اللغة الفرنسية فرقة األولى ) ال

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 نظرية الحقمادة :  ال

 

 موضوعات األبحاث  

 حق المؤلف في القانون المصري  -1

 أحكام المفقود في القانون المصري  -2

 عوارض أهلية األداء في القانون المدني المصري والفقهي اإلسالمي   -3

 صية (الحقوق العامة ) الحقوق الشخ -4

 موانع األهلية في القانون المدني المصري   -5

 العقارات والمنقوالت   -6

 سلطات الولي ، الوصي في القانون المصري   -7

 أحكام الموطن في القانون المدني المصري   -8

 خصائص الشخصية القانونية للشخص المعنوي   -9

 مرحلة نقص األهلية   -10

 
 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،



 

 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            ف جامعة بنى سوي

 

 (شعبة اللغة الفرنسية الفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 مصطلحات قانونية باللغتين اإلنجليزية والفرنسيةمادة :  ال

 

 القسم األول : مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية 

Write an essay in on of the following topics  

1- Characteristics of the legal rule . 

2- Branches of the private law . 

3- Branches of the public law . 

 

 القسم الثاني : مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية 

1-Definition de l'obligation . 

2-Les classification des obligations . 

3-Les Sources des obligations . 
 

 ق ،،مع تمنياتي للجميع بالتوفي



 

 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (شعبة اللغة الفرنسية الفرقة األولى ) 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 Cours  d’économieمادة :  ال

 

 

- Ecrivez une recherche sur l’un des sujets suivants : 

1- Les principes  que les gens prennent leurs décisions économiques . 

2- Micro – économie  et macro-économie . 

 3- Interdépendance et bénéfices de l' échange . 

4- Les forces du marche’ ( l’offre et la demande) . 

5- Le revenu national . 

6-  Production et  croissance . 

Remarques  importantes : 

a) la recherche ne doit pas être moins  que cinq  pages  completes  

ércites sur ordinateur . 

b) la recherche  comprende:  son concept et ses objectifs , ainsi que 

les resultats  et les recommandations  les plus importantes. 

 

Avec  mes meilleurs  voeux   de réussite. 



 

 
 
 
 

 
 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 ( الفرنسيةلغة 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

 ي الجنسية كحق من حقوق اإلنسان .الحق ف -3

 حقوق الطفل . -4

 تعريف الفساد وأنواعه . -5

 أسباب الفساد وطرق مكافحته . -6

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،

 


