
 
 
 

 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 عربية (اللغة شعبة ال)  الثانيةالفرقة 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 القانون اإلداريمادة :  ال

 

 

 -قم بإعداد بحثاً في أحد الموضوعات التالية :

 الالمركزية اإلدارية  -1

 الوظيفة العامة -2

 العقد اإلداري -3

 الضبط اإلداري -4

 ،، الص تمنياتي بالتوفيق والنجاحمع خ 



 
 
 

 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 (واللغة اإلنجليزية عربية الة تي اللغشعب) الثانية الفرقة 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 قانون العقوبات العاممادة :  ال

 

 

 أكتب في بحث واحد فقط مما يلي :

 ث الزمان والمكان .نطاق تطبيق القانون من حي -1

 الركن المادي في الجريمة من حيث عناصره وتقسيم الجرائم استنادا إليه . -2

 الركن المعنوي في الجريمة من حيث عناصره وصور القصد الجنائي . -3

 أركان المساهمة الجنائية التبعية . -4

 األحكام الخاصة بإنقضاء العقوبات وزوال آثارها . -5

 

 

 

 ق ،،مع تمنياتي للجميع بالتوفي



 
 
 

 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 عربية (اللغة شعبة ال)  الثانيةالفرقة 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 الشريعة اإلسالميةمادة :  ال

 

 

 عزيزي الطالب : أكتب بحثاً في موضوع واحد من الموضوعات التالية :

 موانع الزواج المؤبدة .الموضوع األول :  

 نظريات االختيار للزواج من منظور إنساني ديني .  وضوع الثاني :الم

 الطالق وتقسيماته من حيثياته المختلفة . : الثالث  الموضوع 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،



 
 
 

 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 ( عربيةاللغة الشعبة  ) الثانيةالفرقة 

 2020ام  للعالفصل الدراسي الثاني 

 القانون المدنيمادة :  ال

 

 
 -:يلتزم الطالب بإجراء بحث واحد فقط من الموضوعات التالية 

 النيابة في التعاقد : الموضوع األول  

أنواع النيابة في التعاقد وشروط    –) نقاط البحث : ما هي النيابة والتمييز بها وما قد يتشابه معها  

 تحقق النيابة وآثار النيابة في التعاقد وحكم تعاقد الشخص مع نفسه ( 

 التعويض االتفاقي ) الشرط الجزئي ( :الموضع الثاني 

وشييروط اسييتحقاقه مييع بيييان الخييال  بييين شييروط اسييتحقاق  –) نقاط البحث ما هو الشرط الجزائييي 

مة وشروط استحقاق الشرط الجزائي. والتكييف القييانوني للشييرط الجزائييي التعويض طبقاً للقواعد العا

 وما يترتب عليه من آثار .

 الغلط واالستغالل كعيب من عيوب الرضا الموضوع الثالث : 

التطبيقييات التشييريعية  –) نقاط البحث في الغلط تعريفه وتمييييزه عيين  يييره عمييا قييد يتشييابه معييه 

 ل وشروطه . جزاء االستغالل ( االستغال –للغلط . جزاء الغلط 

 التقادم المسقط  :الموضوع الرابع 

أنييواع التقييادم المختلفيية مييع  –القييانوني لتبريييره  واألساسما هو التقادم المسقط  –) نقاط البحث 

بيان المدة التي يتقادم بها كل نوع من التقادم . وكيفييية حسيياب مييدة التقييادم ومييا يعتيير  سييريان 

االنقطاع ( والخال  فيما بينهما واآلثار التييي تترتييب علييى التقييادم والفييرق بييين التقادم ) الوقف و

 مدة التقادم ومواعيد السقوط .

 أطيب التمنيات بالنجاح مع 



 

 
 

 
 
 

 كلية الحقوق            جامعة بنى سويف 

 

 ( عربيةاللغة شعبة ال )الثانية الفرقة 

 2020للعام  الفصل الدراسي الثاني 

 لتشريعات االقتصادية امادة :  ال

 

 

 على الطالب اختيار أحد الموضوعات التالية للبحث فيها ، وهي :يجب   

  2017لسنة  72قانون االستثمار رقم   الموضوع األول :

 2002لسنة  83قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم   الموضوع الثاني :

 1995لسنة  95رقم  قانون التأجير التمويلي الموضوع الثالث :

 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال رقم  الموضوع الرابع :

 

  

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،


