
المركز القومي لإلصدارات القانونیة
          ( طبع – نشر – توزیع )

165 ش محمد فرید تقاطع ش عبدالخالق ثروت -وسط البلد - القاھرة

سنة اسم المؤلفعنوان الكتابم
النشر

السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

دكتور/مصطفى ناطق المدخل القانوني في صنادیق االستثمار1
تجارى202089789777613439صالح مطلوب

دكتور/ھشام جلیل مبدأ الفصل بین السلطات وعالقتھ باستقالل القضاء "دراسة مقارنة"2
دستورى202089789777613309إبراھیم الزبیدي

دكتور/ھشام جلیل القیود القانونیة على حریة التعبیر في اإلعالم (دراسة مقارنة)3
دستورى2020129789777613293إبراھیم الزبیدي

ادارى202089789777613347دكتور/عامر زغیر محیسناختصاصات المحكمة اإلداریة العلیا(دراسة مقارنة)4

دكتور/یاسر حسین علي المزایا المالیة ألشخاص القانون الدولي العام في التشریع الضریبي5
دولى202089789777613453الشبالوي

دكتور/حبیب إدریس تصرفات المریض مرض الموت "دراسة مقارنة"6
شریعة202089789777613330عیسى المزوري

دكتور/فارس محمد تطور المركز القانوني للفرد في القانون الدولي المعاصر7
دولى2020129789777613415حسین عالوي

عقد االنتفاع بالعقار على وجھ المشاركة الزمنیة في القانون الدولي 8
الخاص "دراسة مقارنة"

دكتورة/ریا سامي سعید 
مدنى2020129789777613422الصفار

أثر الحكومة االلكترونیة على النظام القانوني للمرفق العام "دارسة 9
مقارنة"

میرفت قاسم عبود 
الكترونى202089789777613316الجبوري

دولى202089789777613408دكتور/فارس محمد حسینالبث التلفزیوني الفضائي المباشر في ضوء أحكام القانون الدولي العام10

Tel/Fax:00202-23957807 / Mob:00201115555760
E-mail:law_book2003@yahoo.com / waliedbook@gmail.com

أوالّ : الكتب المتخصصة

قائمة المركز القومى لإلصدارات القانونیة المشارك بھا بمعرض الكویت الدولى للكتاب

فى الفترة من :                        حتى :  

 قانونو  إدارى قانون

المرافعات قانونمدنى قانون قانون

موسوعات 

Web Sitewww.publicationlaw.co

متحكی قانون

201
2019/11/202019/11

رة - م لد - القا د - وسط ال العنوان : 165 شارع محمد ف Page 1 of 21
E-Mail: law_book2003@yahoo.com

Mob : 00201115555760



سنة اسم المؤلفعنوان الكتابم
النشر

السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

دكتور/مصطفى ناطق المصارف اإلسالمیة دراسة قانونیة في أھم المستجدات الحدیثة11
تجارى202069789777613385صالح مطلوب

مرافعات2020109789777613373محمد ریاض فیصلمحل الجزاء اإلجرائي فى قانون المرافعات (دراسة مقارنة)12

جنائى2020109789777613378دكتور/احمد المراغىاإلثبات الجنائي والحكم الجنائي13

جنائى2020109789777613392دكتور/احمد المراغىالقضاء الجنائي وضمانات المحاكمة14

مدنى202089789777613354دكتور/طارق عفیفيالحقوق العینیة التبعیة في القانون المدني15

الحق الدستورى فى الحصول على المعلومات ودوره فى مكافحة 16
الفساد "دراسة مقارنة"الكتاب االول

دكتورة / تھانى حسن عز 
دستورى2020109789777613361الدین

الحق في الحصول على المعلومات الوسائل والقیود والعقبات وجرائم 17
اساءة استعمال الحق وضمانات حمایتھ "دراسة مقارنة" الكتاب الثانى

دكتورة / تھانى حسن عز 
دستورى2020149789777613491الدین

التحكیم فى المنازعات الریاضیة فى ضوء احكام قانون الریاضة 18
المصرى رقم 71 لسنة 2017

دكتور / محمد حلمى 
تحكیم202069789777613446الشاعر

دكتور/ھشام ھنري بخیت الوكالة غیر القابلة للعزل19
تجارى2020109789777613514سعید

دور قضاء المشروعیة في الحد من سلطة اإلدارة التقدیریة "دراسة 20
مقارنة"

ادارى2020129789777613477دكتور/محمد عوض فرج

21
قضاء التحكیم في 25 عاماً أحكام القضاء المصري وفقاً 

لقانون التحكیم رقم 27 لسنة 1994
تحكیم2020199789777613460دكتور/خالد محمد القاضي

الضوابط الدستوریة للسلطة الالئحیة في الظروف العادیة والرقابة 22
علیھا "دراسة مقارنة" الكتاب االول

دكتور/إیاد سلیمان عبد 
دستورى2020129789777613545هللا البردیني

الضوابط الدستوریة للسلطة الالئحیة في الظروف العادیة والرقابة 23
علیھا "دراسة مقارنة" الكتاب الثانى

دكتور/إیاد سلیمان عبد 
دستورى2020109789777613507هللا البردیني

تأثیر رئیس الدولة على البرلمان بین النص القانوني والواقع العملي 24
على ضوء أھم التعدیالت الدستوریة المستحدثة "الكتاب االول"

دستورى2020129789777613521دكتور/محمد عدنان ناجي

تأثیر البرلمان على رئیس الدولة بین النص القانوني والواقع العملي 25
على ضوء أھم التعدیالت الدستوریة المستحدثة "الكتاب الثانى"

دستورى2020109789777613538دكتور/محمد عدنان ناجي

دكتورة/نائلة محمد الطرق غیر القضائیة لحل النزاعات اإلداریة "دراسة مقارنة"26
ادارى2020109789777613583إبراھیم البسیوني
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سنة اسم المؤلفعنوان الكتابم
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السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

مدنى2020129789777613576دكتورة/فاطمة خلف كاظمالحمایة المدنیة الستخدام تقنیات التَّناسل المساعدة"دراسة مقارنة"27

دكتور/طارق السید مرحلة ما قبل المحاكمة فى الدعاوى الجنائیة الدولیة28
جنائى2020169789777613569محمود یوسف

الدكتور/عدنان عبد الحمایة القانونیة للبیئة في الدول العربیة29
دولى2020129789777613552العزیز مھدي الدوري

مدنى2020149789777613606دكتور/حبیب إدریسالنظام القانوني لغصب األموال فى القانون المدنى "دراسة مقارنة"30

دكتور/ فیصل أحمد عبد عقـــــد الرھـــــن التجــــاري دراسة مقارنة31
تجارى202089789777613620هللا الصبري

از التجاري (Franchise) في نقل التكنولوجیا32 دكتور/ فیصل أحمد عبد دور عقد االمت
تجارى2020109789777613613هللا الصبري

دكتورة/    مھا محسن النظام القانونى لعقد نقل وتورید تكنولوجیا الطاقة المتجددة33
تجارى2020129789777613637على السقا

أحوال البطالن فــى منازعات القرارات اإلداریة (دراسة تطبیقیة 35
تحلیلیة مقارنة) (فى البلدان العربیة)

ادارى2020129789777613644دكتور/محمد یوسف عالم

االنتفاع المشترك باألنھار الدولیة في غیر الشئون المالحیة وفقاً 36
لقواعد القانون الدولي العام

دكتور/ھشام محمد 
بحري202009789777613705الشافعي

الحق في الحصول على المعلومات في ظل القانون المصري "دراسة 37
مقارنة"

دولى202009789777613712دكتوره/رحاب فرید أحمد

دكتور/السید عبد الوھاب الوسـائل السـلمیة لحل المـنازعات الدولیة دراسـة تطبیقیـة40
دولى20200السید على

ادارى202089789777612784دكتور/بشیر علي العبیديمسئولیة اإلدارة عن استغالل موظفیھا المال العام"دراسة مقارنة41

دكتور/حمدي حسن محمد الحمایة الجنائیة لوسائل النقل البحري دراسة مقارنة42
تجارى202089789777613279النھري

دكتور/حمدي حسن محمد الحمایة الجنائیة لوسائل النقل الجوي43
جوي2020129789777613286النھري

دستورى2019109789777612968االستاذة/مجادي نعیمةالحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة "دراسة مقارنة44

االستاذ/عبد الرحمن الجوانب القانونیة لحوكمة الشركات المساھمة دراسة تحلیلیة مقارنة45
تجارى201989789777613064حسین المیرسیدي

مدى مسئولیة مجلس إدارة الشركة المساھمة في حمایة الغیر حسن 46
النیة  "دراسة مقارنة"

دكتور /مجدي محمدین 
تجارى2019109789777613224منصور
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السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

دكتور/مأمون علي عبده الحمایة القانونیة للمستھلك عبر اإلنترنت47
مدنى2019169789777613187الشرعبي

دكتور/یحیى محمد علي الضمانات الدستوریة والقانونیة لالنتخابات العامة48
دستورى2019169789777613156الطیاري

مرافعات2019189789777613170دكتور/صدام خزعل یحیىالتنفیذ العكسي في األحكام القضائیة المدنیة دراسة مقارنة49

الحمایة القانونیة للعقود اإلداریة المبرمة عبر وسائل االتصال 50
اإللكترونیة

ادارى2019199789777613163دكتورة/صفاء فتوح جمعھ

دكتور/مأمون علي عبده النظام القانونى للودیعة النقدیة المصرفیة51
مالیة201989789777613194الشرعبي

الحمایة الجنائیة لالستثمارات األجنبیة "دراسة مقارنة"(في ضوء 52
قانون االستثمار رقم 72  لسنة  2017 )

جنائى2019199789777612906دكتور/ احمد المراغى

ملكیة فكریة201969789777613255دكتورة/نوارة حسینحقوق الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیة53

دكتورة/: إیمان حسني الغش في االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان "دراسة مقارنة"54
تجارى2019109789777612951حسن العجیل

مدى مالئمة التشریعات الوطنیة والدولیة لمكافحة اإلرھاب الدولي مع 55
السیاسة الجنائیة

دكتور/نبیل العبیدي – 
دولى2019129789777613095القاضى عواد العبیدي

رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط اإلداري دراسة تحلیلیة 56
تأصیلیة مقارنة

االستاذ/دلشاد معروف 
ادارى2019109789777613088علي

االستاذ/أحمد ناصر النظام القانوني للخبرة الطبیة57
مدنى2019109789777613071مصطفى الناصر

58
عملیة الرقابة على أعمال اإلدارة العامة في النظام اإلسالمي دراسة 

تأصیلیة وتحلیلیة مستندة إلى القرآن الكریم والسنة النبویة والتطبیق 
العلمي في زمن النبوة والخالفة الراشدة

ادارى2019109789777613149دكتور/بوطبة مراد

دولى2019169789777613132دكتورة/وردة مالكتنازع اإلختصاص بین القضاء الجنائي الدولي والتشریعات الوطنیة59

60
قواعد االختصاص القضائي الدولي للمنازعات الدولیة المبرمة عبر 

شبكة المعلومات الدولیة "دراسة تطبیقیة على العقود التجاریة الدولیة 
المبرمة عبر شبكة المعلومات الدولیة"

دولى2019109789777613125دكتورة/صفاء فتوح جمعھ

الحجیة الشرعیة والقانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات النسب دراسة 61
تحلیلیة مقارنة المجلد االول

الدكتور/أوان عبد هللا 
احوال شخصیة201969789777613118الفیضي

الحجیة الشرعیة والقانونیة للبصمة الوراثیة في إثبات النسب دراسة 62
تحلیلیة مقارنة المجلد الثانى

الدكتور/أوان عبد هللا 
احوال شخصیة201989789777613101الفیضي

63
إجراءات التحقیق في جرائم القتل العمد والقرارات الواجب اتباعھا 
فیھا وكیفیة مباشرتھا ونماذج من بعض القیود واألوصاف وقوائم 

بأدلة الثبوت ومرافعات
جنائى201989789777612999االستاذ/رفعت فیصل
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سنة اسم المؤلفعنوان الكتابم
النشر

السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

االستاذ/إیھاب سامي مسؤولیة الشاھد المدنیة "دراسة مقارنة"64
مدنى201989789777613248حسن محمد الفرحان

النظام القانوني للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنیة "دراسة 65
مقارنة"

مرافعات2019109789777613231دكتور/صدام خزعل یحیى

جنائى2019129789777612890دكتور/ احمد المراغىجریمة الرشوة  دراسة مقارنة66

رقابة السلطة التشریعیة على العقود اإلداریة واالتفاقیات الدولیة ذات 67
الطابع المالي "دارسة مقارنة"

دكتور/یحیى محمد علي 
ادارى2019189789777612982الطیاري

ِة للدولة "دراسة مقارنة"68 دكتور/یحیى محمد علي رقابة السلطة التشریعیة على اْلْمَوازنة اْلعَامَّ
ادارى2019189789777612975الطیاري

احوال شخصیة201969789777612821دكتور/ بالل االنصاريأحكام األسرة69

جنائى201989789777612883االستاذة/آیات محمد سعودفاعلیة النظام القانوني الدولي في مكافحة االتجار بالنساء واألطفال70

دكتور / محمد حلمى السیاسات التشریعیة لمواجھة ظاھرة االرھاب "دراسة مقارنة"71
دولى201989789777613262الشاعر

القواعد القانونیة الدولیة واإلقلیمیة لحمایة البیئة البحریة في الخلیج 72
العربي

االستاذة/عائشة راشد 
عبد الرحمن آل عبد 

العزیز
تجارى201989789777613200

تجارى201989789777612814دكتور/ بالل االنصاريالقانون البحري73

مدنى201989789777612852دكتور/ بالل االنصاريمبادئ القانون74

اقتصاد2019897897776122869دكتور/ بالل االنصاريمبادئ علم االقتصاد75

االستاذ/نوار نجیب توفیق طاعة الرؤساء في القرارات اإلداریة غیر المشروعة76
ادارى201989789777613019العبادي

تجارى201989789777612920دكتور/ بالل االنصاريالقانون التجاري77

ادارى201989789777612937دكتور/ احمد صالحقواعد تأدیب الموظفین  (دراسة تحلیلیة)78

دولى2019129789777612944دكتورة/صفاء جمعةالقانون الدولي الخاص79

االستاذة/ مروة إبراھیم مبدأ الضرورة العسكریة في القانون الدولي اإلنساني80
دولى2019109789777612878محمد

مدنى201969789777613002االستاذ/عبد الحكیم رابحيمھلة الوفاء بین النص والتطبیق81

االستاذ/ولید أمین طاھر العقوبات االنضباطیة المقنعة "دراسة مقانرة"82
ادارى201989789777613057الھركي

حمایة المستھلك وضمان التجارة الحرة في ضوء اتفاقیة العوائق 83
(TBT) الفنیة أمام التجارة

االستاذ/مراد عابد محمد 
تجارى201989789777613040شریف
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بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

شریعة201969789777612838دكتور/ بالل االنصاريأصول الفقھ84

احوال شخصیة201989789777613217االستاذ/عامر جایدحرمان الوارث من میراثة85

مدنى201969789777612845دكتور/ بالل االنصاريقاعدة بحث وتدریب86

مدنى2019199789777612913دكتورة / نھلة أحمد فوزىالمدونة المدنیة فى انحالل العقد87

مدنى2019189789777612203دكتورة / نھلة أحمد فوزىالمدونة المدنیة فى الحیازة88

مدنى2019149789777612180دكتورة / نھلة أحمد فوزىالمدونة المدنیة فى قسمة المال الشائع89

مدنى2019149789777612197دكتورة / نھلة أحمد فوزىالمدونة المدنیة فى الصوریة90

91
دور صندوق النقد الدولي في دعم اإلصالح النقدي واالقتصادي 

(دراسة تحلیلیة نقدیة) الكتاب االول اإلطار القانوني لعمل صندوق 
النقد الدولي

دكتور/عبد الرزاق ناجي 
اقتصاد2018109789777612524محمد

92
دور صندوق النقد الدولي في دعم اإلصالح النقدي واالقتصادي 
(دراسة تحلیلیة نقدیة) الكتاب الثانى الجوانب القانونیة لنشاط 

الصندوق وبعض تجاربھ

دكتور/عبد الرزاق ناجي 
اقتصاد2018109789777612449محمد

دور الھیئة العامة للرقابة المالیة في الحمایة الخارجیة ألقلیة 93
المساھمین

دكتور/مجدي محمدین 
اقتصاد201869789777612685منصور

تجارى2018129789777612739دكتورة/صفاء فتوح جمعةخطاب الضمان في عقود الفیدیك94

اآلثار القانونیة لعقود الفرنشیز على حقوق الملكیة الصناعیة 95
والمنافسة الحرة

   دكتور/عادل محمد 
تجارى2018129789777612807صفوت عبد الرحمن

96
العدالة بین تاریخ القانون والقانون الدولي اإلنساني (دراسة في 

فلسفة القانون)
حقوق االنسان2018109789777612388دكتورة/كاملة محمد غریب

مدنى201889789777612364دكتور/أحمد محمد صالحالوجیز في الحمایة القانونیة لعدیمي وناقصي األھلیة97

دكتور/فرحان صالح علي اإلفراج الشرطي في القانون الجنائي "دراسة مقارنة"98
جنائى201889789777612487الراشدي

99
نظریة القرائن في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (دراسة تحلیلیة 
تأصیلیة مقارنة بالفقھ اإلسالمي) الكتاب االول أحكام القرائن ومجال 

تطبیقھا في قانون المرافعات والفقھ اإلسالمي

دكتور/عبد هللا عبد الحي 
مرافعات2018169789777612517الصاوي

100
نظریة القرائن في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (دراسة تحلیلیة 
تأصیلیة مقارنة بالفقھ اإلسالمي) الكتاب الثانى قرینتي حجیة األحكام 

وصحة اإلجراءات في قانون المرافعات والفقھ اإلسالمي

دكتور/عبد هللا عبد الحي 
مرافعات2018129789777612531الصاوي

أحوال البطالن في منازعات العقود اإلداریة (دراسة تطبیقیة تحلیلیة 101
مقارنة) فى البلدان العربیة

ادارى2018169789777612463دكتور/ محمد یوسف عالم
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الكویتى

التخصصردمك

مبادئ الحوكمة في قانون الخدمة المدنیة رقم 81 لسنة 2016 الكتاب 102
الثانى

ادارى2018129789777612357دكتورة/صفاء فتوح جمعة

مبادئ الحوكمة في قانون الخدمة المدنیة رقم 81 لسنة 2016 الكتاب 103
االول

ادارى2018129789777612340دكتورة/صفاء فتوح جمعة

المشكالت القانونیة الناشئة عن فتح وتشغیل الحساب الجاري الكتاب 104
االول

دكتور/محمد صالح حمود 
تجارى2018129789777612753الزبیري

المشكالت القانونیة الناشئة عن فتح وتشغیل الحساب الجاري الكتاب 105
الثانى

دكتور/محمد صالح حمود 
تجارى2018169789777612760الزبیري

دولى201889789777612746االستاذة/نغم داغرالحـــمـــایــــــة الـــــقــــانـــونــیــــة  الــــدولـــــیــــــة لــآلثـــار106

الضمان االحتیاطي في الكمبیاالت والشیكات (دراسة مقارنة في 107
القانون الوضعي والفقھ اإلسالمي)

دكتور/ تركى محمود 
تجارى2018109789777612210القاضى

دكتور/مصطفي كمال طھ- بورصات األوراق المالیة108
تجارى201869789777612128االستاذ/شریف كمال

دكتور/مصطفي كمال طھ- أصول اإلفالس109
تجارى201889789777612135االستاذ/شریف كمال

تجارى2018149789777612159دكتور/مصطفي كمال طھالشركات التجاریة110

تجارى201889789777612166دكتور/مصطفي كمال طھالعقود التجاریة111

تجارى201889789777612142دكتور/مصطفي كمال طھاألوراق التجاریة ووسائل الدفع االلكترونیة الحدیثة112

دستورى201889789777612418دكتور/مرید الكالبمبادئ القانون الدستوري والعلوم السیاسیة النظریة العامة113

ادارى201889789777612326دكتور/ سعید حسینالقانون اإلداري114

ادارى201889789777612333دكتور/ سعید حسینالقضاء اإلداري115

دولى201869789777612432دكتور/مرید الكالبالمنازعات الدولیة والطرق الودیة والغیر ودیة لحلھا116

ضابط الخضوع اإلرادي لمحاكم الدولة في إطار عالقات القانون الدولي 117
الخاص

دكتور/ماھر إبراھیم قنبر 
دولى2018109789777612609العزاوي

تجارى201869789777612661مستشار/جون نجیب رزقطرق الطعن في أحكام المحاكم االقتصادیة (دراسة تحلیلیة تطبیقیة)118

دكتور/عبد الرزاق ناجي مبدأ عدم التدخل119
دولى201889789777612548محمد

دكتور/محمود لطفي تنازع االختصاص القانوني في خطابات الضمان الدولیة120
دولى2018149789777612616محمود عبد العزیز

دكتور/طارق عمیر مبارك ضمانات المحاكمة العادلة في المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة121
دولى201889789777612692النسي

جریمة االتجار غیر المشروع بالمخدرات كأحد جرائم القانون الدولي 122
للبحار

جنائى201889789777612494االستاذ/محمد سھیل الفقي

ادارى2018149789777612456دكتورة/صفاء فتوح جمعةإشكالیة التراضي في العقد اإلداري االلكتروني123
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دستورى2018129789777612425دكتور/مرید الكالبمعجم المصطلحات السیاسیة والدستوریة اكثر من 1000 مصطلح124

االستاذ/ھشام عبد العظیم إجراءات الدعوى التحكیمیة وأسباب البطالن وفقاً ألحكام قانون التحكیم125
تحكیم201889789777612722أحمد

حقوق اإلنسان الشخصیة في ظل اإلجراءات األمنیة للسلطة التنفیذیة 126
"دراسة مقارنة"

دكتور/محمود صالح 
حقوق االنسان2018109789777612470حمید الطائي

نظام المحاكمات التأدیبیة في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم81 127
لسنة 2016

ادارى201889789777612265دكتور/أحمد محمد صالح

جنائى201869789777612401دكتور/مرید الكالبالوسیط في علم العقاب128

جنائى201889789777612708دكتور/عبد هللا  حسن علينظریة الجریمة المتتابعة األفعال129

ادارى2018109789777612555دكتور/أحمد محمد صالحأصول القانون اإلداري130

مدنى201869789777612395دكتور/مرید الكالبأسس البحث العلمي أھمیتھ - مناھجھ - كیف تكتب بحثك131

دولى201889789777612678دكتور/مرید الكالبمبادئ القانون الدولي العام132

االلتصاق بعقار بفعل اإلنسان سبب لكسب الملكیة في القانون المدني 133
والفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة

االستاذ/محمد عادل 
مدنى2018119789777612654العبیدي

انحراف البرلمان في استعمال سلطتھ التشریعیة دراسة مقارنة"الكتاب 134
االول"

دكتور/محمود صالح 
دستورى2018159789777612623حمید الطائي

انحراف البرلمان في استعمال سلطتھ التشریعیة دراسة مقارنة"الكتاب 135
الثانى"

دكتور/محمود صالح 
دستورى201889789777612630حمید الطائي

دكتور/طارق عمیر مبارك المعاییر الدولیة لحق التظاھر والتجمع السلمي136
دولى2018189789777612647النسي

االستاذ/ھاني حمدان عبد عقد تقدیم المشورة القانونیة دراسة مقارنة137
مدنى201889789777612560هللا المرسومي

مدنى201869789777612777االستاذ/أسامة علي جاسمالوصیة بالمنافع في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي138

دكتور/ماھر إبراھیم قنبر تنازع القوانین في عقد التأمین (دراسة مقارنة)139
دولى2018129789777612593العزاوي

الموسوعة الشاملة في منازعات التنفیذ أمام محاكم مجلس الدولة 140
"المجلد االول"

ادارى201889789777612104دكتور/أحمد محمد صالح

الموسوعة الشاملة في منازعات التنفیذ أمام محاكم مجلس الدولة 141
"المجلد الثانى"

ادارى2018149789777612173دكتور/أحمد محمد صالح

دكتور/إبراھیم خورشید مسئولیة اإلدارة عن قراراتھا اإلداریة غیر المشروعة "دراسة مقارنة"142
ادارى201889789777612319المفرجي

دكتور/إبراھیم خورشید مسئولیة اإلدارة عن أعمالھا التعاقدیة  في القانون143
ادارى201889789777612302المفرجي

االستاذ/بشیر علي  مسئولیة اإلدارة عن أعمالھا المشروعة "دراسة مقارنة"144
ادارى201889789777612289العبیدي
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النشر

السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

حقوق المساھمین في شركات المساھمة ووسائل حمایتھا "دراسة 145
مقارنة"

االستاذ/عبدالسالم قاسم 
تجارى201889789777612296الشرعبي

146
العالقات المھنیة في المجال القانوني والھندسي دراسة مقارنة في 

ضوء قواعد وأحكام الشریعة اإلسالمیة والتشریعات الدستوریة 
والقانونیة حتى عام 2015

دستورى201889789777611879دكتور/ احمد المراغى

تجارى2018149789777612111دكتور/مصطفي كمال طھاساسیات القانون التجاري والقانون البحري147

تجارى2018149789777612258دكتور/مصطفي كمال طھالقانون البحري148

149
التحكیم الداخلي والتحكیم التجاري الدولي  دراسة تأصیلیة وتحلیلیة 
ألھم مشكالت التحكیم العملیة وفقاً لقانون التحكیم واتفاقیة نیویورك 

وقواعد الیونسترال مزیدة بأحدث التطبیقات القضائیة

دكتور/ابو الخیر 
تحكیم2017129789777612067عبدالعظیم

الوساطة في تسویة المنازعات بدیل عملي للتغلب على مشكالت 150
التقاضي

دكتور/ابو الخیر 
مرافعات2017129789777612074عبدالعظیم

تجارى2017149789777612043دكتورة/نوارة حسینالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر األجنبي151

اإلطارالقانوني التفاق التحكیم في العقود اإلداریة ذات الصفة 152
الدولیة"عقود الدولة"

تحكیم2018109789777612098دكتور/عامر احمد الجرحى

اتجاه ھیئات التحكیم إلعمال قواعد التجارة الدولیة على منازعات 153
العقود اإلداریة ذات الصفة الدولیة "عقود الدولة"

تحكیم2018129789777612081دكتور/عامر احمد الجرحى

جنائى201789789777611831دكتور/ احمد المراغىالجریمة اإللكترونیة ودور القانون الجنائي في الحد منھا154

155
مكافحة جریمة االتجار باألعضاء البشریة دراسة قانونیة جنائیة فقھیة 

دكتور/ نبیل العبیدي     طبیة
جنائى2017129789777611985الدكتورة/ امنة السلطانى

حقوق االنسان201789789777612012االستاذة/سیلیني نسیمةحق المتھم في محاكمة دولیة عادلة156

جنائى201789789777612005االستاذ/محمد وحید دحامالمركز القانوني للطبیب الشرعي157

دكتور/عبد هللا جعفر مراقبة االتصاالت في التنظیم الدولي والداخلي158
الكترونى201789789777611992كوفلي

دكتور/حبیب محمد دور األمم المتحدة في تحقیق األمن الجماعي الدولي159
دولى2017129789777611978الرمیمة

دكتور/ ابو مرجع القاضي والمتقاضي في اإلثبات160
مدنى2017129789777611961الخیرعبدالعظیم

مالیة2017169789777612029دكتور/ بالل االنصاريدور الضرائب المباشرة في تحقیق أھداف السیاسة المالیة161

مالیة2017129789777611404دكتور/ حیدروھاب العنزيأحكام اإلقرار في تشریع الضرائب المباشرة162

ادارى2017129789777612050دكتور/جمال محمد معاطيأحكام التعیین والترقیة في الوظیفة العامة163

ادارى201749789777611923دكتور/ سعید حسینعقد العمل في نظام العمل السعودي164

جنائى201749789777612036االستاذ/عثامنیة فریدالعود في ظل أحكام القانون 16506/23

مدنى201789789777611824دكتور/احمد المراغىالحمایة القانونیة للحقوق الذھنیة166
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تجارى201789789777611862دكتور/ بكیرعلي أبوبكرالطبیعة القانونیة لبطاقة االئتمان167

االستاذة/ ایات محمد مدى مشروعیة استخدام األسلحة النوویة في إطار القانون الدولي168
دولى201789789777611855سعود

المسئولیة الجنائیة عن جرائم السرقة دراسة تأصیلیة تحلیلیة في 169
ضوء اتجاھات الفقھ والقضاء المصري والفرنسي

جنائى2017129789777611848دكتور/ احمد المراغى

مدنى2017109789777611756دكتور/احمد كمال احمدالطبیعة القانونیة للوكیل الذكي علي شبكة االنترنت170

الدكتور /مصطفي كمال العقود التجاریة وعملیات البنوك171
تجارى201789789777611800طھ

تجارى201789789777611930دكتور/ بالل االنصارىعملیات البنوك172

العقود المالیة في الفقھ اإلسالمي في الفقھ اإلسالمي دراسة فقھیة على 173
المذاھب األربعة

مالیة2017129789777611763دكتور/ بالل االنصارى

الحصانة القضائیة ومبدأ استقالل القضاء في التشریع االسالمى 174
"دراسة مقارنة"

مرافعات2017149789777611039دكتور/ عبد القادر القیسي

الوسائل البدیلة عن القضاء الصلح -التحكیم-التوفیق -الوساطة لحل 175
النزاعات

مرافعات201769789777611916دكتورة/ زینب وحید دحام

جنائى201789789777611817دكتور/محمد رشید  الجافالمقاضاة عن الجرائم الدولیة أمام القضاء الجنائي176

الكترونى2017109789777611770االستاذ/ریمون ملك شنودةحجیة الدلیل االلكتروني أمام القضاء177

تجارى201769789777611749االستاذ/مصطفي رفعتحمایة المستھلك بین الشریعة والقانون178

مدنى201769789777611947دكتورة/نوارة حسینبیع المنتجات المقلدة عبر المواقع اإللیكترونیة179

مدنى201789789777611954االستاذة/تریكي ھدىالحمایة اإلجرائیة المدنیة للمستھلك180

الضرورات اإلجرائیة في مرحلة التحقیق االبتدائي "تحلیلیھ -  مقارنة"181
دكتور/ مجید 

خضرالسبعاوي االستاذ/ 
موالن أحمد

جنائى201789789777610926

تحكیم201769789777611237دكتور/ رنا محمدالتحكیم في العقود اإلداریة دراسة مقارنة182

دكتور/عبد هللا محمد النظام القانوني للموظف الدولي دراسة تطبیقیة183
دولى201789789777611275صالح

مدنى201789789777611893االستاذ/ محمد منطاوىصیغ العقود184

مدنى201789789777611909االستاذ/ محمد منطاوىصیغ دعاوى األحوال الشخصیة185

مدنى201789789777611886االستاذ/ محمد منطاوىروائع فن المحاماة186

المبادئ العامة في التأمین بالتطبیق على األخطار التكنولوجیة 187
والمعلوماتیة دراسة مقارنة بین القانون المصري والنظام السعودي

مدنى2017109789777611657دكتور/ طارق عفیفي

دستورى201789789777610902دكتور/ حسن طالل یونسحق الموظف العام في االنتماء إلى األحزاب السیاسیة "دراسة مقارنة"188

جنائى201789789777611602االستاذة/نادیة دردارالجھود الدولیة لمكافحة الجریمة189
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مدنى201789789777611442دكتور/ علي شاكر البدريالتغیر الجبري لمالك العین وأثره في التصرفات القانونیة"دراسة مقارنة190

القاضى/بشار احمد سحب العمل فى عقود المقاوالت "دراسة مقارنة"191
مدنى201789789777611633الجبوري

دولى201789789777610919االستاذ/یحیي یاسینتعدیل المعاھدات الدولیة192

شھادة الشھود كوسیلة اثبات امام القضاء االداري بین القانون 193
الوضعي والشریعة االسالمیة

ادارى2017169789777612227دكتور/محمد یوسف عالم

عقود قانون التجارة الدولیة "عقد النقل الجوى-عقد النقل البحرى-194
خطابات الضمان- االعتمادات المستندیة"دراسة مقارنة"

تجارى201789789777611619دكتور/ سعید حسین على

المستشار/ محمد وحید    الوجیز فى قصور احكام الخبرة الفنیة "دراسة تحلیلیة مقارنة"195
مدنى201789789777611688المستشار ریمون  شنودة

دكتور/عرفات احمد التحكیم فى منازعات االعتمادات المستندیة فى الفقھ والقانون المقارن196
تحكیم2017109789777611640المنجى

ضوابط تطبیق قانون األسلحة والذخائر في أحكام محكمة النقض وفقاً 197
ألحدث التعدیالت

دكتور/حسام عبدالمجید 
جنائى2016109789777611626جادو

جنائى201689789777611725دكتور / محمد المزموميالشامل في شرح نظام اإلجراءات الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة198

المسئولیة الجنائیة عن جریمة االتجار بالبشر والجرائم الملحقة بھا في 199
ضوء التشریعات

دكتور/ حمدي محمد 
جنائى201669789777611701حسین

السیاسة الجنائیة لمواجھة جریمة غسل األموال دراسة مقارنة بین 200
التشریعات العربیة

دكتور/ حمدي محمد 
جنائى201669789777611695حسین

نقل وزارعة األعضاء بین اإلباحة والحظر دراسة مقارنة بین القانون 201
الجنائي والفقھ اإلسالمي

دكتور/ حمدي محمد 
جنائى2016109789777611718حسین

جنائى201669789777610711دكتور/ احمد المراغىجریمة السطو المسلح "دراسة مقارنة"202

دكتور/حمید ابراھیم تطور السلطة التشریعیة في دول الخلیج"دراسة مقارنة"203
دستورى2016109789777610858الحمادى

دكتورة/ مروة محمد مدى توافق االفصاح في العقود التجاریة مع مبدا السریة204
تجارى201689789777611077العسوى

دكتورة/ مروة محمد مدى توافق االفصاح فى البورصة مع مبدا السریة205
تجارى201689789777611060العسوى

تجارى201689789777611398دكتور/ سعید حسینالتحكیم في منازعات األوراق المالیة طبقاً لقواعد األونسیترال206

دكتور/خضیر فارس النظام القانوني للتحویل االلكتروني للنقود207
تجارى201689789777611411الغانمي

دكتروة/ مروة محمد مدى توافق االفصاح فى الجھاز المصرفى مع مبدا السریة208
تجارى201689789777611053العسوى

حدود سلطة القاضي اإلداري في تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة فى 209
البلدان العربیة " دراسة تطبیقیة "

ادارى201689789777611480دكتور/ محمد یوسف عالم

دكتور/السید فتوح القاضى اإلداري والتوازن المالي في العقود اإلداریة "دراسة مقارنة"210
ادارى2016149789777611305ھنداوى

ادارى2016109789777611541دكتور/ سعید حسینالعقد اإلداري أداة تمویل المشروع العام211

تجارى201669789777610704دكتور/ احمد المراغىالمحاكم االقتصادیة كوسیلة لجذب االستثمارات األجنبیة المباشرة212
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االصالح التشریعي في مواجھة جرائم االستثمار رؤیة جدیدة في ظل 213
القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015

تجارى201669789777611176دكتور/ احمد المراغى

مدنى201689789777611534دكتور/ طارق عفیفينظریة الحق214

ادارى201669789777610872دكتورة/ رشا الشمريصفة النھائیة في القرار اإلداري "دراسة مقارنة"215

مدنى201689789777611435دكتور/علي شاكر البدريالسبب الصحیح وأثره في الملكیة "دراسة قانونیة مقارنة"216

االتجار غیر المشروع بالمخدرات والجھود الدولیة للوقایة منھا 217
بالتطبیق على تجارب عالمیة وإقلیمیة ووطنیة

جنائى201689789777611152دكتور/عبد العال الدیربي

دكتور/ عبدالقادر تعذیب المتھم لحملھ علي االعتراف بین الجریمة والمسئولیة218
جنائى201689789777611206محمدالقیسي

جنائى2016129789777611169دكتور/ جمال شدیدحق المجنى علیھ في التنازل عن الدعوى الجنائیة219

جنائى201689789777611510دكتور/ احمد المراغىأصول علم العقاب الحدیث "تطور الحق فى العقاب" الجزء االول220

جنائى2016109789777611511دكتور/ احمد المراغىأصول علم العقاب الحدیث "الجزاء الجنائي" الجزء الثانى221

التحقیق الجنائي السري ماھیتھ، نطاقھ القانوني والشخصي، مداه 222
الزمني حقوق الدفاع أمام سلطة التحقیق وأثر وسائل اإلعالم علیھ

دكتور/ عبدالقادر 
جنائى201689789777611213محمدالقیسي

جریمة القتل الخطأ دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون 223
الوضعي

جنائى201689789777611190دكتور/ علي غسان

دكتور/ عبدالقادر محمد المخبر السري واالخبار عن الحوادث بین االدعاء الكیدي والحقائق224
جنائى201689789777611355القیسي

القرصنة البحریة بین التداعیات والرؤي االستراتیجیة دراسة للحالة 225
قبالة السواحل الصومالیة وخلیج عدن

تجارى201689789777610674دكتور/ حامد سید

الحمایة الدولیة للبیئة وآلیات فض منازعاتھا دراسة نظریة تطبیقیة مع 226
إشارة خاصة إلى دور المحكمة الدولیة لقانون البحار

دولى2016109789777611251دكتور/عبد العال الدیربي

جنائى201669789777611145دكتور/احمد المراغىدور القانون الجنائي فى حمایة حریة العقیدة227

الوجیز في الشرح والتعلیق على میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة وفقاً 228
آلخر التعدیالت

جنائى201689789777610698دكتور/ حامد سید

      دكتور/ معمر رتیب  تطور مفھوم جرائم اإلبادة الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة229
دولى201689789777610681      دكتور/ حامد سید

المعاملة العقابیة للمسجون دراسة مقارنة فى النظام العقابي الوضعي 230
والنظام العقابي اإلسالمي

جنائى201689789777610889دكتور/احمد المراغى

حقوق اإلنسان في مرحلة التنفیذ العقابي دراسة مقارنة بین القانون 231
الوضعي والشریعة اإلسالمیة

حقوق االنسان201689789777611565دكتور/احمد المراغى

حقوق االنسان201689789777611572دكتور/یحیى یاسین سعودحقوق اإلنسان بین سیادة الدولة والحمایة الدولیة232

العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي اطاللة موجزة عن 233
مكافحتھ طبقا الحكام الشریعة االسالمیة

حقوق االنسان201689789777610667دكتور/ حامد سید

دكتور/ عبدالقادر األحكام الدستوریة المنظمة القتراح القوانین "دراسة مقارنة"234
دستورى201689789777611046محمدالقیسي
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المبادئ الحدیثة للوظیفة العامة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون 235
الوضعي

ادارى201669789777611312دكتور/ رشا الشمري

ادارى201689789777611220دكتورة/رنا محمد راضىدور اإلدارة في منح اإلجازة االستثماریة وإلغائھا دراسة قانونیة مقارنة236

دكتور/ عبدالقادر مبدأ المساواة ودوره في  تولي الوظیفة العامة237
ادارى2016109789777611343محمدالقیسي

مدنى201669789777611183دكتور/ علي غسانالدفوع الشكلیة فى الدعوى المدنیة دراسة مقارنة238

دكتور/ حیدر وھاب التسویة الصلحیة في قانون ضریبة الدخل239
مالیة201689789777611299العنزى

مدنى201689789777611282دكتور/احمد المراغىمستقبل التعلیم الجامعي والقانوني240

إشكالیات الرحم البدیل وإثبات النسب في صوراإلخصاب 241
االصطناعي"دراسة مقارنة"

دكتور/حیدر حسین 
مدنى201689789777611428الشمري

دولى2016149789777611497دكتور/ محمد أمینمسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي النووي واإلشعاعي242

مدنى201689789777611268االستاذ/ محمد شاكرالمسؤولیة عن قطع المفاوضات "دراسة مقارنة"243

طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ووسائلھا ومجاالت 244
تطبیقھا"دراسة مقارنة"

جنائى201689789777611466االستاذة/ رقیھ فالح حسن

245 B.O.T التزامات المتعاقد في عقودالتشیید والتشغیل ونقل الملكیة
دراسة مقارنة

مدنى201689789777611015االستاذ/ شامل ھادى نجم

االستاذة/ مھا محسن مبدا حسن النیة فى مفاوضات عقود التجارة الدولیة246
تجارى201669789777611589السقا

االستاذة/ دعاء سیف المالك المسجل والمالك المستفید في سوق األوراق المالیة247
تجارى201689789777610728الدین

صور الرقابة على المال العام ونظم حمایتة فى الفقة االسالمى 248
والقانون الوضعى

ادارى201689789777610896االستاذ/ سیدا شیخ زرار

القضاء اإلداري وتنازع اختصاصاتھ مع القضاء العادي دراسة تحلیلیة 249
مقارنة

ادارى201689789777611084االستاذ/ ده شتى صدیق

االستاذ/عبد العزیز المعامالت في الشریعة االسالمیة250
شریعة201689789777610954الصغیر

دور المنظمات غیر الحكومیة في ضمان حقوق اإلنسان"دراسة 251
تطبیقیة"

حقوق االنسان201689789777611329االستاذ/ ده شتى صدیق

االستاذ/ عبد العزیز التعزیر فى ضوء الشریعة االسالمیة252
جنائى2016109789777610933الصغیر

االستاذ/ عبد العزیز حقوق الدائنین في التركة في ضوء الشریعة االسالمیة253
احوال شخصیة2016109789777610964الصغیر

االستاذ/ عبد العزیز القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة254
دولى201689789777610940الصغیر

حقوق االنسان201689789777610865االستاذة/مریفان رشیدجریمة العنف المعنوي ضد المرأة255

مدنى2016199789777610988مستشار /السید خلفعقد البیع في ضوء الفقة واحكام النقض256

مدنى2016199789777611558مستشار/ السید خلفالمآخذ القضائیة علي االحكام المدنیة واالحوال الشخصیة والجنائیة257
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مدنى2016189789777610971مستشار/ السید خلفدعوى التعویض عن المسئولیة التقصیریة258

مستشار/ایھاب عبد جرائم التزییف والتزویر259
جنائى201689789777610773المطلب

مستشار/ایھاب عبد االثبات فى جرائم المخدرات260
جنائى2016109789777610803المطلب

مستشار/ایھاب عبد الدفوع في جرائم المخدارت261
جنائى201689789777610766المطلب

مستشار/ایھاب عبد جرائم السرقة262
جنائى201689789777610797المطلب

مستشار/ایھاب عبد الحكم الجنائي في جرائم المخدرات263
جنائى201689789777610810المطلب

مستشار/ایھاب عبد جریمة الرشوة264
جنائى201689789777610742المطلب

تجارى201589789777610186دكتور/ طارق عفیفيالحمایة القانوینة لعملیات التدول في سوق المال265

دستورى201569789777610131دكتور/اشرف سلیمانمبادئ القانون الدستوري266

دستورى201569789777610278دكتور/ سمیر داودمدي تاثیر الظروف االستثنائیة علي الشرعیة الدستوریة267

دستورى201569789777610261االستاذ/علي مجیدالحمایة الدستوریة  للحقوق والحریات فى ظل حالة الضرورة268

دكتورة/ حنان محمد النظریة العامة في القانون الدستوري269
دستورى201589789777610292القیسي

التنظیم الدستوري للحقوق والحریات االقتصادیة "دراسة تطبیقیة على 270
التنظام الدستورى"

دستورى201569789777610513دكتور/ اشرف أبو المجد

جنائى201569789777610834دكتور/سمیر داودبحوث جنائیة271

دستورى201589789777610841دكتور/ سمیر داودبحوث دستوریة272

مالمح النظام السیاسي المقترح لمصر  على ضوء المبادئ الدستوریة 273
العامة

دستورى201569789777610322دكتور/اشرف ابو المجد

ادارة عامة201569789777610148دكتور/اشرف سلیمانمبادئ علم االدارة والعمل الشرطى274

دستورى201569789777610179دكتور/سمیر داودمدي تمثیل النائب للناخبین275

جنائى201569789777610117دكتور/ھشام لیوسفىالحمایة الجنائیة لسر المھنى276

جنائى201589789777610124دكتور/اشرف سلیمانالتحریات ورقابة القضاء277

اسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق 278
الدولیة دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي

جنائى201589789777610605دكتور/ نبیل العبیدي

جنائى201569789777610339دكتور/محمد المراغيجرائم التعذیب واالعتقال279

جنائى201589789777610506دكتور/یوسف حسنحقوق تبادل المسجونین بین الدول وفق االتفاقیات الدولیة280
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جنائى201589789777610551دكتور/یوسف حسنحقوق السجناء والمعتقلین في القوانیین الدولیة281

دكتورة/سوسن حمایة المرأة العاملة على المستوى الدولى282
حقوق االنسان201569789777610360سعدعبدالجبار

دولى201589789777610582دكتور/ یوسف حسنتنازع االختصاص القضاء الدولي في التعامالت التجاریة االلكترونیة283

تحكیم2015149789777610315دكتور/ فارس عمرانقوانین ونظم التحكیم "بالدول العربیة والخلیجیة ودول أخري"284

دولى201589789777610490دكتور/ یوسف حسنتنازع القوانین في القانون البحري285

دستورى20158978977761285الدكتورة/ یمامة محمدالنظام القانونى النشاء االتحادات وتنظیمھا286

دستورى201589789777610643دكتور/ كاظم عليسلطات رئیس الدولة في ظل الظروف االستثنائیة287

دستورى201569789777610650دكتور/ كاظم عليالمسئولیة السیاسیة لرئیس الدولة288

قواعد المسئولیة التادیبیة والجنائیة والمدنیة فى مجال تادیة أعمال 289
المحاماه بسبب مخالفة قانون المھنة

جنائى2015109789777610629دكتور/ كمال الجوھرى

ضوابط حریة القاضى الجنائیة في تكوین اقتناعة والمحاكمة الجنائیة 290
العادلة واوجة واسباب الطعن

جنائى2015109789777610636دكتور/ كمال الجوھرى

مقومات التمییز والكفاءة في أداء اعمال المحاماه"العلم والطریقة 291
والخبرة"

مدنى2015129789777610575دكتور/ كمال الجوھرى

شریعة201569789777610452دكتور/ سمیر صبحياحكام الوقف وفقا للشریعة اإلسالمیة292

شریعة201569789777610483دكتور/ سمیر صبحينظام الحكم في االسالم في ضوء الشریعة االسالمیة293

شریعة201569789777610476دكتور/ سمیر صبحيجرائم الحدود في الشریعة االسالمیة294

شریعة201589789777610469دكتور/ سمیر صبحيالدفاع الشرعي في ضوء الشریعة االسالمیة295

االستاذ/ عبد العزیز الشھادة في الشریعة االسالمیة296
شریعة201589789777610407الصغیر

االستاذ/ عبد العزیز القصاص في الشریعة االسالمیة297
شریعة201569789777610414الصغیر

االستاذ/ عبد العزیز الدیة في الشریعة االسالمیة298
شریعة201589789777610438الصغیر

االستاذ/ عبد العزیز نقل وزراعة االعضاء في ضوء الشریعة االسالمیة والقانون الوضعى299
جنائى201589789777610421الصغیر

االستاذ/محمد محمود الفقة الجنائى االسالمى في ضوء الشریعة االسالمیة300
جنائى201589789777610568منطاوي

االستاذ/ عبد العزیز الشرعیة الدولیة للدولة بین القانون الدولى والفقھ االسالمى301
دولى201569789777610216الصغیر

االستاذ/ عبد العزیز الضمانات الدستوریة للمواطنیین بین الشریعة والقانون302
دستورى201589789777610209الصغیر

االستاذ/محمد محمود حقوق المتھم وفق معاییر القانون الدولى والفقھ االسالمى303
جنائى201569789777610230منطاوي
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االستاذ/ عبد العزیز احكام الوصیة في ضوء الشریعة االسالمیة304
شریعة201589789777610520الصغیر

جنائى201589789777610445االستاذة/ وردة الطیبمتقضیات العدالة امام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة305

االستاذ/محمد محمود الحروب االھلیة والیات التعامل معھا وفق القانون الدولى306
دولى201589789777610254منطاوي

االستاذ/محمد محمود الحمایة الجنائیة الدولیة للمحتجزین من االمتھان والتعذیب307
جنائى201569789777610223منطاوي

االستاذ/یاسین اسماعیل االشراف القضائي على التنفیذ العقابى308
جنائى201589789777610544مفتاح

جنائى201569789777610537االستاذ/ محمد وحید دحاماالثبات بشھادة الشھود309

دستورى201569789777610612االستاذة/سھیلھ جمالحمایة تصامیم الدوائر المتكاملة310

دستورى201589789777610308االستاذ/وائل منذراالطار القانونى لالجراءات السابقة علي انتخابات المجالس311

ادارى201589789777610193االستاذ/عبد العزیزالصغیرالقانون اإلداري312

مرافعات201589789777610346مستشار/ عباس قاسماالجتھاد القضائي313

مستشار/ ابراھیم سید الشركات التجاریة314
تجارى201589789777610384احمد

مستشار/ ابراھیم سید الشركات التجاریة فقھا وقضاء315
تجارى201589789777610377احمد

مستشار/ابراھیم سید االعتراف فى المواد الجنائیة316
جنائى201569789777610391احمد

جنائى201489789776223738دكتور/نوزاد أحمد یاسینحمایة الشھود في القانون الجنائي الوطنى والدولى317

تجارى201469789776223820دكتور/ رائد احمد خلیلعقد الوساطة التجاریة318

احكام الجرائم الماسة بامن الدولة في القــــــانون والشریعة 319
االســــالمیة

جنائى201469789776223769دكتور/ اردالن نورالدین

320
نظریة السببیة  فـي القانـون الجنـائي دراسة تـحلیـلیـة تطبیـقیـة 

مقارنـة بالقانون المصري وقوانین عربیة وأجنبیة بمنظور جنائي 
فلسفي

دكتور/مجید خضر 
جنائى201489789776223967السبعاوى

دولى201489789776223837دكتورة/ ازھار ھاشم احمدتنظیم العالقة بین السلطة المركزیة وسلطات االقلیم فى النظام الفیدرالي321

ادارة عامة201489789776223745دكتور/ سامي حسن نجماإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا في العراق والدول المقارنة322

جنائى201469789777610032دكتور/ سردارعليضمانات المتھم اثناء االستجواب323

جنائى201489789776223752دكتور/اردالن نورالدینالمسؤولیة الجـزائیة لرئیس الدولـة في التشریعات الداخلیة324

مدنى201489789776223790دكتور/ صدقي محمد أمینالتعویض عن الضرر ومدى انتقالھ للورثة325

جنائى201489789776223974دكتور/ یوسف حسنطرق ومعاییر البحث الجنائي الدولى326
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مرافعات201469789776223882دكتور/ محمد یوسف عالمالدفع بالجھل او عدم العلم واثره فى الخصوامات القضائیة المختلفة327

دولى201489789776223783دكتور/ عبد العال الدیربيالرقابة الدولیة علي انفاذ احكام القانون الدولي"دراسة مقارنة"328

دولى201469789776223844دكتور/ ھدیل صالحدور االمین العام فى حفظ السلم واالمن الدولیین329

ادارى201489789776223776دكتور/ حسن محمدمبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر دراسة مقارنة330

جنائى201469789776223936دكتور/ سمیر داود سلمانمدى دستوریة جریمة االتفاق الجنائي331

دكتورة/ زینب محمد الشركات متعددة الجنسیات332
تجارى201489789776223891عبدالسالم

النظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا االتجار بالبشر دراسة مقارنة 333
بین الفقھ اإلسالمي واألنظمة الوضعیة

دكتور/ طارق عفیفي 
حقوق االنسان201489789776223858صادق

سلطات النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي فى قانون االجراءات 334
الجنائیة

جنائى2014109789776223813دكتور/عالء الدین زكى

جنائى201489789776223806دكتور/عالء الدین زكىاألدلة الجنائیة فى الطب الشرعى المعاصر335

ادارى201489789776223011دكتور/مدحت غنایمالنظام القانونى وغرامة التاخیر في العقود االداریة"دراسة مقارنة"336

دستورى201489789776223028دكتور/ مدحت غنایمتفعیل دور المرأة في المشاركة السیاسیة337

دستورى201489789776223035دكتور/مدحت غنایمالدیمقراطیة في اختیار رئیس الجمھوریة338

دكتورة/زینب محمد عبد مقدمة فى القضاء الدولي339
دولى201489789776223998السالم

دكتور/زیاد حمود التحكیم التجاري الدولى بین الشریعة والقانون340
تحكیم201489789777610049السبعاوي

دستورى201489789776223981دكتور/ مدحت غنایماالتجاھات الحدیثة في رقابة دستوریة القوانین في االنظمة الالتینیة341

تجارى2014109789776223899دكتور/محمد احمد عمارنھرقابة ھیئة سوق راس المال علي الشركات المساھمة342

دكتور/عبدالناصر مبدأ المشروعیة والرقابة على اعمال االدارة343
ادارى201489789776223868ابوسمھدانھ

دكتور/عبدالناصر اجراءات الخصومة االداریة344
ادارى201489789776223905ابوسمھدانھ

الوسیط في قانون القضاء العسكري واألحكام العسكریة وفق المواثیق 345
الدولیة الحامیة للفرد

دكتورة/زینب محمد عبد 
جنائى201489789777610001السالم

تجارى201489789776223912االستاذ/محمود عبیدالوسیط فى تعامالت االجانب مع مصلحة الشھر العقاري والتوثیق346

جنائى201489789777610094دكتور / سالم خمیسحجیة البصمة الوراثیة347

دكتور/مریوان عمر القذف في نطاق النقد الصحفي "دراسة مقارنة"348
جنائى201489789776223950سلیمان
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دكتورة/زینب محمد عبد مبداء المعاملة بالمثل بین الدولة المضیفھ349
دولى201489789777610025السالم

جنائى20148201314613دكتور/ محمد الشناوىاستراتیجیة مكافحة جرائم االتجار فى البشر350

دكتورة/زینب محمد عبد إجراءات القبض والتحقیق والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة351
جنائى201489789777610018السالم

دكتور/عبدالناصر القضاء االداري "قضاء االلغاء"352
ادارى201489789777610070ابوسمھدانھ

دكتور/عبدالناصر شرح قانون افساد الحیاة السیاسیة353
دستورى201489789777610056ابوسمھدانھ

دكتور/عبدالناصر االجراءات السابقة علي رفع الدعاوى االداریة354
ادارى201489789777610063ابوسمھدانھ

دكتور/ تحسین حمد االدلة الناقصة ودور القاضي المدنى355
مدنى201389789776223332سمایل

مدنى201389789776223387دكتور/یوسف حسنمدخل لعلم القانون356

اصول اعداد وصیغ مذكرات الدفاع وصحف الطعن بالنقض في 357
القضاي الجنائیة

مدنى201381475060392509دكتور /كمال الجوھري

جنائى201289789776223110دكتور/ عبد العال الدیربيالجرائم االلكترونیة358

     دكتور/ھشام بشیر    التحكیم االلكتروني359
تحكیم201289789776223233  االستاذ/ابراھیم عبدربھ

اقتصاد201289789776543102دكتور/ یوسف حسناالقتصاد االلكترونى360

تجارى201281475321456442دكتور/ یوسف حسنعقود التجارة االلكترونیة361

الكترونى201289789776223134دكتور/ یوسف حسنالتسویق االلكترونى362

123087كمال الجوھرىاجنده االسانید363

83085كمال الجوھرىالتنفیذ الجبرى364

93086كمال الجوھرىاصول تفسیر المطالبة القضائیة365

ثانیا : الموسوعات
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ط  القانون المد "7جزء"1 هموسوعة الوس شار/ انور طل مدني2018629789777612791مس

2
ة معلقا  ة ال ع الجزائ ح الدف الموسوعة الحديثة  
قا ألحدث  ة ط مة التمي ال ام مح أحدث أح عليها 

الت ح عام 2017"4جزء" التعد

شار/ ايهاب  مس
دالمطلب جنائي2018509789777612371ع

3

الموسوعة الحدیثة في شرح قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي 
طبقاً ألحدث تعدیالت قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائیة وأحكام محكمة 
التمییز الكویتیة  مقارنة بأحكام محكمة النقض المصریة منذ تاریخ إنشائھا 

حتى عام 2016  (4 جزء)

شار/ ايهاب  مس
دالمطلب ع

إجراءات 2017509789777611787
جنائیة( جنائي)

4
الموسوعة الحدیثة فى شرح قانون الجزاءالكویتى طبقا الحدث تعدیالت 

قانون الجزاء الكویتى واحكام محكمة التمییزمقارن باحكام محكمة النقض 
(5 جزء)

دالمطلب شار/ ايهاب ع جنائي2015609789777610162مس

سلسلة المستشار القانوني الكتاب االول " االستشارات القانونیة والشكاوي 5
صیغ العقود2014159789776243224دكتور/ كمال الجوھريوالتظلمات وصیغ العقود

سلسلة المستشار القانوني الكتاب الثاني "مذكرات الدفاع وصحف الدعاوي 6
2014159789776243231دكتور/ كمال الجوھريوالطعون فى القضاي المدنیة والتجاریة واالداریة والدستوریة

صیغ صحف 
الدعاوى 
والطعون

سلسلة المستشار القانوني الكتاب الثالث " مذكرات الدفاع فى القضایا 7
2014159789776243248دكتور/ كمال الجوھريالجزائیة وتأسیس طلب براءة المتھممن التھم المسندة إلیھ

صیغ مذكرات 
الدفاع في 
الجنائي

احوال شخصیة2015987634034م / أشرف اللمساوىموسوعة األحوال الشخصیة الكویتیة ( 3 جزء )8

موسوعة تطور التر اخیص االداریة فى قضاء وافتاء مجلس الدولة (5جزء)9
رابو    دكتور/محمد ما

العين       دكتور/عاطف 
محمد

إداري2017509789777612241

موسوعة الضرائب والجمارك والرسوم فى قضاءوافتاء مجلس الدولة 10
واحكام المحكمة الدستوریة العلیا و احكام محكمة النقض حتى عام 2016(3 جزء)

ر  دكتور/محمدما
ابوالعن دكتور/عاطف 

محمد
ضرائب وجمارك2016339789777611596

ر ابوالعن الموسوعة الشاملة فى القضاء االدارى (6 جزء)11 قضاء إداري2015501475324445102دكتور/محمد ما

د خلفموسوعة قضاء المخدرات وقواعد التفتیش وتسبیب االحكام  (3 جزء)12 شار / الس جنائي2017229789777610995مس

د الشوار موسوعة الشركات التجاریة "شركات االشخاص واالموال واالستثمار"(4 جزء)13 د الحم تجاري2015239789771063803دكتور/ ع

14
موسوعة تطورقضاءاإللغاء ودورمجلس الدولة في الرقابة على القرارات 

المتعلقة بنزع الملكیة على بعض مصادرمبدأ المشروعیة"اللوائح /العرف 
اإلداري"(3 جزء)

ر ابوالعن  إداري2017269789777610353دكتور/محمد ما

د عف الموسوعة الذھبیة فى المذكرات (6 جزء)15 صیغ2015289789772675173االستاذ/س

دالمطلبالموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون العقوبات "طبعة نادي القضاه (4 جزء16 شار/ ايهاب ع عقوبات (جنائي)2018339789776223288مس
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الموسوعة الجنائیة الحدیثة في الدفوع الجنائیة  "طبعة نادي القضاه"(4 17
جزء)

دالمطلب شار/ ايهاب ع إجراءت 2018271475324704606مس
جنائیة(جنائي)

دالمطلبالموسوعة الجنائیة الحدیثة فى البطالن "طبعة نادي القضاه" (4 جزء)18 شار/ ايهاب ع إجراءت 2018269789776223271مس
جنائیة(جنائي)

دالمطلبموسوعة المرجع فى فنون المحاماة 3 جزء19 شار/ ايهاب ع محاماه2018179789786732022مس

ر ابوالعن موسوعة الدفوع االداریة والموضوعیة امام القضاءاالداري (3 جزء)20 إداري2013309789776223714دكتور/محمد ما

ر ابوالعن موسوعة ضوابط ومشروعیة القرارات االداریة (3 جزء)21 إداري2013299789776223707دكتور/محمد ما

نموسوعة دور المحامى فى قضایا التحریات واالذن والتلبس (3 جزء)22 شام زو إجراءات جنائیة 2018129789777612586االستاذ / 
(جنائي)

نموسوعة المحامى الشاملة فى المذكرات المدنیة(3جزء)23 شام زو مدني2018149789777611503االستاذ / 

نموسوعة المحامى الشاملة فى المذكرات الجنائي(3جزء)24 شام زو جنائي2018149789777611244االستاذ/ 

د موسوعة الشركات "3جزء"25 م ع تجاري2018149500االستاذ/محمد ابرا

مرافعات20105297855418دكتور/ احمد المل موسوعة التعلیق علي قانون المرافعات (7 جزء)26

شار/عزالدين الدناصورىموسوعة التعلیق علي " قانون االثبات" (4 جزء)27 إثبات20132397862204مس

دموسوعة الدفوع في قانون العقوبات (1 جزء)28 شار/محمد ابوز إجراءات جنائیة 2014141479201542422مس
(جنائي)

د رمضانموسوعة الجنسیة ومركز االجانب 2 جزء29 151053ول

161052مدحت موسوعة حقوق الملكیة الفكریة 3 جزء30

رجهموسوعة القضاء المستعجل 4 جزء31 201023مصط 

كرىموسوعة العقود المدنیة الصغیرة  3 جزء32 161045عز ال

201054محمد االل موسوعة التحكیم المحلى والدولى 4 جزء33

رجهموسوعة قانون االثبات المدنى 3 جزء34 161050مصط 

ةموسوعة الشركات التجاریة 3 جزء35 162001حسن عنا

رجهموسوعة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 8 جزء36 601056مصط 

كرىموسوعة الدفوع فى قانون المرافعات 3 جزء37 161044عز ال

كرىموسوعة قانون االثبات4 جزء38 221085عز ال

د موسوعة صیغ الدعاوى والمذكرات 6 جزء39 509023ع

كرىموسوعة االحوال الشخصیة 6 جزء40 251042عز ال

رجهموسوعة الدفوع الجنائیة 5 جزء41 251083مصط 

رجهموسوعة االجراءات الجنائیة  4 جزء42 251048مصط 

رجهموسوعة العقوبات الجنائیة 4 جزء43 251046مصط 
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سنة اسم المؤلفعنوان الكتابم
النشر

السعر 
بالدینار 
الكویتى

التخصصردمك

رجهموسوعة المخدرات 3 جزء44 161049مصط 

نموسوعة المرافعة الشفویة المدنیة 3 جزء45 144003مؤمن زو

نموسوعة المرافعة الشفویة الجنائیة 3 جزء46 144002مؤمن زو

ةموسوعة النصب والخیانة 2 جزء47 151032حسن عنا

دانموسوعة الدعاوى المدنیة 2 جزء48 151074ع الدين ز

502002مجدى محمودموسوعة احكام المحكمة االداریة العلیا 5 جزء49
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