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لندن والمعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن  واألرشيف الوطني البريطاني والمكتبة 
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 1و2بهولندا وجامعة باريس  ة العدل الدوليةدولي ومكتبة محكمبمصر ومعهد القانون ال

   .بفرنسا وجامعة الكويت بالكويت وجامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة
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