
 لمؤلف ات العلمية:ا
 م.2002دور القاضى فى االثبات )) دراسة مقارنة(( عام  -
واد المدنطااة والارارطااة عااام فااى المااالنظااام القااانونى لم وااام واالواماار القضااالطة وفاار  الف اا  فط ااا  -

 م2002
ب اان ن ااار فااى مرحاااة االم ااامىا اللاااادر  عاا  رم طاااة  م2002ن ااو نظااام االاااه القضااا  عاااام  -

 .2002السنة الثالثو  / ابرطل / ماطو / طولطو  -ال دد  -الم امط  الووطاطة
 م. 2002عام  دار الن ضة ال ربطة  -م ومة األسر  ))دراسة مقارنة(( -
 م.2002 دار الن ضة ال ربطة عام -وز القانونى لحم وم ))دراسة مقارنة((المر  -
 م.2002/  2002مبادئ الانفطذ الربرى عام  -
 م.2002،عام  دار الن ضة ال ربطة -الم اوم االقالادطة فى القانو  الملرى  -
 م.2009رام ة المنوفطة ، عام  –القو  القانونطة لم وام اللادر  ع  هطلة الا وطم  -
 رام ة المنوفطة –ب ن )مقالة ( مرحة ال قو  –االن اء المباسر لحالومة الا وطمطة -
 رام ة فنفا –مرحة ال قو  –مقالة   -أ د الوسالل  الناعمة لفض المنازعات –الوسافة  -
ب اان من ااور فااى أعمااال ماانامر )القااانو   –دور قاضااى المنازعااات األساارطة فااى القااانو  الفرنسااى  -

 م.2009 –رام ة اسطوف فى ابرطل  –الذى ان قد بوحطة ال قو  واألسر ( 
ب ااان من اااور فاااى أعماااال  -الولاااطة اراااراءات الااااداعى أماااام م وماااة األسااار  والقاااانو  الملااارى -

 م.2009 –رام ة أسطوف فى أبرطل  -منامر )القانو  واألسر ( المن قد بوحطة ال قو 
ب ااان من اااور  فااى منامر اااول ال ماطاااة القانونطاااة  –ال ماطااة ارررالطاااة لوساااالل االالاااالت ال دطثاااة  -

 م. 2009 –مارس  20لوسالل االالال ال دطثة الذى نظما ا الرم طة الملرطة لقانو  االنارنت فى 
م اااوم الارااار  فااى القااانو  الفرنسااى ب اان من ااور فااى مرحااة الب ااون القانونطااة واالقالااادطة ، وحطااة  -

 .م2000عام –رام ة االسوندرطة  –ال قو  
 –ضاامانات  قااو  الماارأ  االررالطااة فااأل قااوانط  األ ااوال ال الااطة الملاارطة )ال اا  فااأل الاقاضااأل  -

 2000-دار الن ضة ال ربطة  -ال   فأل الانفطذ(
 –ب اان من ااور فااى مرحااة الب ااون القانونطااة واالقالااادطة ، وحطااة ال قااو  –االعااالم و طااد  القضاااء -

 م.2000عام –رام ة االسوندرطة 
 2002 -النا ر رام ة المنوفطة  – ادى و  االنسا  فأل ضوء أ وام القضاء ال قافبطقات  -



  2002 النا ر رام ة المنوفطة –ألول وقواعد الب ن ال حمى  - 

  2002 –دار الن ضة ال ربطة  –آلطات ادعطم دور م ومة النقض الفرنسطة فى ا قط  ال دالة  -   
  دار الن ضة ال ربطة  2002 –دراسة مقارنة  –  الف   لملح ة القانو  فى النظرطة والافبط -
     2002ظاهر  عمالة األففال فى ضوء قانو  األارار فى الب ر والقوانط  الملرطة  -
الزواج القسري وزواج القالرات باعابار  أ د افبطقات االارار فأل الب ر عحأل ضوء القانو  ال ربأل  -

    2002افبطقطة ا حطحطة  داسة –المو د والقوانط  ال ربطة والملرطة 
 2002-دار الن ضة ال ربطة  –الانظطم   القضالأل الملري  -
رام ة –ب ن من ور فأل مرحة االم  وال دالة  –لدط  الم ومة  فأل ضوء القانو  المقار   -

  2002ابرطل  –اوادطمطة ال رفة –الب رط  
 ا ت الفبع  –  دالة ال  عحأل أداء مبدأ االقالاد فأل االرراءات افبط   ان واسات -
 


