
 المحتوي العلمي الذي يتم تدريسه في مرحلة التمهيدي ماجستير
 :درجة الماجستير في القانون الدوليالمناهج التعليمية التي تقدمها الكلية تمهيدا للحصول علي -أ 

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني مقررات الفصل الدراسي األول
 للتنمية. القانون الدولي 1 

 ا.د / حسام هنداوي
 القضاء والتحكيم الدولي. 1 

 ا.د / أحمد عبد الكريم سالمه
 د. / جمال عاطف 

 تنازع القوانين  في العقود الدولية. 2 
 ا.د / أحمد عبد الكريم سالمه

 قضايا معاصرة في القانون الدولي الخاص.  2 
 الكريم سالمها.د / أحمد عبد 

 د. / جمال عاطف 
 مشكالت معاصرة في قانون المنظمات الدولية. 3 

 ا.د / حسام هنداوي
 مناهج البحث القانوني  3 

 سندا.د / حسن 
 القانون الدولي الجنائي. 4 

 ا.د / حسن سند
 القانون الدولي للنزاعات المسلحة 4 

 ا.د / حسن سند
 

 المناهج التعليمية التي تقدمها الكلية تمهيدا للحصول علي درجة الماجستير في القانون المدني:-ب 
 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني مقررات الفصل الدراسي األول

 القانون المدني المقارن. 1 
 ا.د / محمد سعد خليفه

 د. / جمال عاطف

 مستجدات قانون المسئولية المدنية. 1 
 ا.د / محمد سعد خليفه

 قضايا معاصرة في نظرية االلتزام. 2 
 ا.د / محمد سعد خليفه 

 د. / جمال عاطف

 قضايا في التأمينات المدنية. 2 
 ا.د / محمد سعد خليفه

 جمال عاطف د. /
 

 التكنولوجيا الرقمية والمعامالت المدنية 3 
 ا.د / محمد سعد خليفه

 مناهج البحث القانوني. 3 
 ا.د / حسن سند

 عقد المقاولة والعقود المدنية الصغيرة. 4 
 د. / جمال عاطف

 حماية المستهلك في المعامالت المدنية. 4 
 ا.د / محمد سعد خليفه



 

 
 :تمهيدا للحصول علي درجة الماجستير في القانون والقضاء اإلداريالمناهج التعليمية التي تقدمها الكلية  -ج
 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني مقررات الفصل الدراسي األول

 فلسفة القانون اإلداري والدستوري. 1 
 د. / طه السيد 

 كومية.النظام القانوني للمناقصات والتعاقدات الح 1 
 ا.د / عبد المجيد عبد الحفيظ

 بعض قضايا الحقوق والحريات العامة. 2 
 لحفيظا.د / عبد المجيد عبد ا

 مسائل اإلجراءات أمام القضاء اإلداري والدستوري. 2 
 ا.د / محمد انس جعفر

 المسئولية اإلدارية. 3 
  د. طة السعيد 

 مناهج البحث العلمي. 3 
 / حسن سند ا.د

 سياسية المقارنة   النظم ال 4 
 ا.د / عبد المجيد عبد الحفيظ

 العامة مشكالت معاصرة في الوظيفة 4 
 ا.د / عبد المجيد عبد الحفيظ

 
 :التعليمية التي تقدمها الكلية تمهيدا للحصول علي درجة الماجستير في العلوم الجنائية المناهج  -د
 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني مقررات الفصل الدراسي األول

 علم المجني عليه والسياسة الجنائية. 1 
 د./ أحمد عبد الاله المراغي

 االتجاهات الحديثة في علم العقاب. 1 
 د. / مصطفي سعداوي

 القانون الجنائي الدولي. 2 
 ا.د / عمر محمد سالم

 اإلجراءات الجنائية المقارنة. 2 
 د. / أحمد عبد الاله المراغي

قضااايا معاصاارة فااي التحقيااق والمحاكمااة العادلااة  3 
 والمنصفة

 ا.د / عمر محمد سالم

 مناهج البحث القانوني 3 
 ا.د / حسن سند

 الحريات العامة والقانون الجنائي 4 
 د. / أحمد عبد الاله المراغي

 اإلثبات الجنائي 4 
 د./ مصطفي سعداوي



 

 

 

 :" " تأهيلى دكتوراه المناهج التعليمية التي تقدمها الكلية تمهيدا للحصول علي درجة -ها
 

 اللغة العربية )النحو والصرف واألسلوب(-أ 

 أصول الصياغة القانونية.-ب 

 مقرر بلغة أجنبية.-ت 

 أصول البحث العلمي التطبيقي.-ث 

 


