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                                             بسم هللا الرحمن الرحيم             
                                                                  دار الكحة والدراسات العرتية    

 ش ديىىقراط  14                     

 اإلسكىدرية  –االزاريطة                

 112134843879جليفاكس /             

   11285266771/ مىتايل              
 

 7211الدولي للكحاب  الكىيثالمشاركيه تها في معرض  دار الكحة والدراسات العرتية قائمة 

              

 

 تالديىار الكىيحي السعر                                                                                                                                             
 

 القاوىن أوال : كحة 

 المىسىعات القاوىوية  -1
 السعر السنة المؤلف العنىان م

1 

شرح قانوف األحواؿ الشخصية لدولة الكويت ادلفهـو والداللة بني النص 
 جزء  3القانوين والفقو اإلسالمي والتطبيق القضائي 

 2018 د/ دمحم امحد شحاتة 

40 

2 

الشرح والتعليق علي قانوف تنظيم عالقات العمل االمارايت طبقا ألحكاـ 
وطبقا ألحكاـ ادلعامالت ادلدنية  1981لسنة  8القانوف االحتادي رقم 

وقانوف التجارة البحري وفقا ألحدث التعديالت التشريعية اجلديدة معلقا 
ت احملاكم عليو أبىم وأحدث أحكاـ القضاء بدولة االمارات مبختلف درجا
 جزء ( 2ملحقا بو القرارات بشأف تنظيم عالقات العمل األخرية حيت األف ) 

 2018 مستشار/ أمري فرج يوسف

28 

3 
 31 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  جزء (  3)2117لسنة  76موسوعة الدفوع ادلدنية متضمنا تعديالت القانوف رقم 

4 
 31 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  جزء(  3)2117لسنة  76القانوف رقم موسوعة الدفوع اجلنائية متضمنا تعديالت 

5 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لدولة الكويت الوسيط يف شرح قانوف اجلزاء 
ادلعدؿ   معلقا عليها أبحكاـ زلكمة التمييز  1961لسنة  16الكوييت رقم 

 جزء  5الكويتية 

 / أمحد زلمود خليل  ـ

2017 47 

6 

ة اجلنائية الشاملة لدولة الكويت الوسيط يف شرح قانوف اإلجراءات ادلوسوع
 جزء  4واحملاكمات اجلزائية معلقا عليها أبحكاـ  زلكمة التمييز الكويتية 

 / أمحد زلمود خليل ـ

2017 31 

7 

الوسيط يف شرح القانوف ادلدين الكوييت فقها وقضاءا دراسة مقارنة وفقا 
 جزء  4تية ألحكاـ زلكمة التمييز الكوي

 / إبراىيم سيد أمحد  ـ

2017 37 
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8 

الوسيط يف شرح قانوف االجراءات اجلزائية لدولة االمارات العربية ادلتحدة 
 جزء  4معلقا عليها ابحكاـ احملكمة االحتادية العليا 

 / امحد زلمود خليل  ـ

2017 44 

9 

لة االمارات العربية ادلتحدة داللة التقنني شرح قانوف األحواؿ الشخصية لدو 
 جزء  3بني النص والفقة االسالمي وأحكاـ القضاء 

 د/ دمحم أمحد شحاتة 

2017 31 

10 

لسنة  76التعليق علي قانوف االثبات وفقا الحدث تعديالت قانوف رقم 
 جزء  4وأحدث أحكاـ النقض  2117

 / عز الدين الدانصوريـ
 أ/ حامد عكاز  

2017 

37 

11 

وفقا  2117جزء طبعة جديدة 4ادلسئولية ادلدنية يف ضوء الفقة والقضاء 
 ألحدث التعديالت  مطبوعة علي ورؽ فاخر كرًن

 / عز الدين الدانصوري  ـ
 د/ عبد احلميد الشواريب 

2017 

60 

12 

القضاء ادلستعجل وقضاء التنفيذ يف ضوء الفقة والقضاء يتضمن أحدث 
جزء طبعة  4ة العليا وفقا ألحدث التعديالت أحكاـ النقض والدستوري

 جديدة فاخرة ومزيدة 

 / عز الدين الدانصوري ـ
 أ/ حامد عكاز  

2017 

37 

13 

طرؽ الطعن يف األحكاـ ادلدنية يف ضوء الفقة والقضاء وتتضمن أحدث 
 جزء (  2) 2117لسنة  76التعديالت لقانوف 

 / عز الدين الدانصوري ـ
 ريب د/ عبد احلميد الشوا 

2017 

17 

14 

طرؽ الطعن يف األحكاـ اجلنائية  يف ضوء الفقة والقضاء وتتضمن أحدث 
 جزء (  2) 2117لسنة  76التعديالت لقانوف 

 عز الدين الدانصوري/  ـ

 د/ عبد احلميد الشواريب  
2017 

17 

 7 2017 / عبد احلميد الشواريب  ـ جزء 2احليازة ادلدنية ومحايتها اجلنائية  15

16 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لسلطنة عماف الوسيط يف شرح قانوف اإلجراءات 
معلقا عليها أبحكاـ  99/97اجلزائية العماين اصادر ابدلرسـو السلطاين رقم 

 جزء  2احملكمة العليا وادلبادئ ادلستخلصة عنها 

 2017 / امحد زلمود خليل  ـ

20 

 23 2017 / امحد زلمود خليل  ـ جزء 3قا عليو أبحكاـ احملكمة العليا الوسيط يف شرح قانوف اجلزاء العماين معل 17

18 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لدولة قطر الوسيط يف شرح قانوف العقوابت القطري رقم 
 جزء  4والقوانني ادلعدلة لو معلقا عليها أبحكاـ التمييز  2114لسنة  11

 2017 / أمحد زلمود خليل  ـ
48 

19 

جلنائية الشاملة لدولة قطر يف شرح قانوف االجراءات اجلنائية لدولة ادلوسوعة ا
معلقا  2119لسنة  24ادلعدؿ ابلقانوف رقم  2114لسنة  23قطر رقم 

 جزء  4عليها أبحكاـ زلكمة التمييز 

 2017 / أمحد زلمود خليل  ـ

40 

20 

 شرح قانوف األسرة لدولة قطر داللة التقنني بني النص والفقة اإلسالمي
 جزء  3وأحكاـ القضاء 

 2017 د/ دمحم أمحد شحاتة 

28 
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21 

شرح قانوف األحواؿ الشخصية لدولة الكويت ادلفهـو والداللة بني النص 
 جزء  3القانوين والفقو اإلسالمي والتطبيق القضائي 

 2018 د/ دمحم امحد شحاتة 

40 

22 
 31 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  جزء (  3) 2117لسنة  76الدفوع ادلدنية متضمنا تعديالت القانوف رقم موسوعة 

23 
 2018 د/ دمحم أمحد عبد الاله  تطور حركة التقنني ادلدين يف البالد العربية 

8 

24 

دور ومسئولية مكتب محاية حقوؽ ادللكية الفكرية لربامج احلاسب اآليل 
دراسة  2111لسنة  82اانت دراسة أتصيلية حتليلية لقانوف وقواعد البي

 مقارنة مع القوانني العربية واألجنبية 

 2018 د/ دمحم زلمود جابر بدوي 

8 

25 
 2018 / دمحم عبد الكرًن ادلنهايل  ـ مبدأ ادلشروعية يف القانوف اإلمارايت وجزاء اإلخالؿ بو 

3 

26 

قات العمل االمارايت طبقا ألحكاـ الشرح والتعليق علي قانوف تنظيم عال
وطبقا ألحكاـ ادلعامالت ادلدنية  1981لسنة  8القانوف االحتادي رقم 

وقانوف التجارة البحري وفقا ألحدث التعديالت التشريعية اجلديدة معلقا 
عليو أبىم وأحدث أحكاـ القضاء بدولة االمارات مبختلف درجات احملاكم 

 جزء ( 2عالقات العمل األخرية حيت األف )  ملحقا بو القرارات بشأف تنظيم

 2018 مستشار/ أمري فرج يوسف

28 

27 

 -فسخ العقد يف ضوء القضاء والفقو ) أساس الفسخ ومقارنتو ابلبطالف 
 -أنواع الفسخ  -تفسري العقد -التفرقة بني الفسخ واالنفساخ والتفاسخ 

ات عملية تطبيق -التعويض عن الفسخ  -موانع الفسخ  -آاثر الفسخ 
 لفسخ بعض العقود مع أحدث أحكاـ النقض (

 2018 د/ عبد احلميد الشواريب 

11 

28 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  الشهادة يف ادلواد ادلدنية والتجارية واجلنائية واألحواؿ الشخصية 

9 

29 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  ادلسئولية القضائية يف ضوء الفقة والقضاء 

5 

30 

ملني دراسة مقارنة بني الفقو ابيع ادلمتلكات العامة وأثره علي حقوؽ الع
 االسالمي والقانوف ادلدين 

 2018 د/ سعيد حامد مربوؾ أمحد 

15 

31 
 2018 د/ موسي دمحم ادلرداين  محاية البيئة والصحة العامة يف الفقة االسالمي والقانوف الوضعي 

13 

32 

 -األئمة  -الفقة االسالمي ) ادلذاىب  ادلصطلحات الفقهية يف مذاىب
 فروع الفقو (  -أصوؿ الفقو  -الرتجيح  -الفتاوي   -الكتب

 2018 د/ دمحم أمحد شحاتة 

19 
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33 

ادلسئولية الطبية لألطباء والصيادلة وادلستشفيات وادلنشآت الطبية وادلهن 
 ملهم من الناحية ادلدنية واجلنائية الطبية ادلعاونة ذلم وادلتعلقة بع

 2018 أمري فرج يوسف 

12 

34 

السلطة والرقابة القضائية علي إساءة استعماذلا ) اإلضلراؼ يف استعماؿ 
 السلطة ( عيب الغاية ) دراسة مقارنة ( 

 2018 د/ دمحم أمني يوسف 

4 

35 

نة وفقا الوسيط يف شرح القانوف ادلدين الكوييت فقها وقضاءا دراسة مقار 
 جزء  4ألحكاـ زلكمة التمييز الكويتية 

 / إبراىيم سيد أمحد  ـ

2017 37 

36 

شرح قانوف األحواؿ الشخصية لدولة االمارات العربية ادلتحدة داللة التقنني 
 جزء  3بني النص والفقة االسالمي وأحكاـ القضاء 

 د/ دمحم أمحد شحاتة 

2017 31 

37 

لسنة  76قا الحدث تعديالت قانوف رقم التعليق علي قانوف االثبات وف
 جزء  4وأحدث أحكاـ النقض  2117

 / عز الدين الدانصوري  ـ
 أ/ حامد عكاز 

2017 

37 

38 

وفقا  2117جزء طبعة جديدة 4ادلسئولية ادلدنية يف ضوء الفقة والقضاء 
 ألحدث التعديالت  مطبوعة علي ورؽ فاخر كرًن

 / عز الدين الدانصوري ـ
 ميد الشواريب د/ عبد احل 

2017 

60 

39 

طرؽ الطعن يف األحكاـ ادلدنية يف ضوء الفقة والقضاء وتتضمن أحدث 
 جزء (  2) 2117لسنة  76التعديالت لقانوف 

 / عز الدين الدانصوريـ
 د/ عبد احلميد الشواريب  

2017 

17 

40 
 2017 / عبد احلميد الشواريب  ـ جزء 2احليازة ادلدنية ومحايتها اجلنائية 

7 

41 

شرح قانوف األسرة لدولة قطر داللة التقنني بني النص والفقة اإلسالمي 
 جزء  3وأحكاـ القضاء 

 2017 د/ دمحم أمحد شحاتة 

28 

42 
 2017 د/ دمحم أمني يوسف  ادللكية الفكرية واالبتكار وبراءة االخرتاع من منظور قانوين 

5 

43 

البحوث العلمية ورسائل أساسيات البحث العلمي دراسة منهجية لكيفية 
 ادلاجستري والدكتوراة 

 2017 د/ فهيمة أمحد علي القماري 

4 

44 

التعليق علي االحكاـ القضائية دراسة منهجية ابستخداـ أسلوب البحث 
 العلمي 

 2017 د/ فهيمة أمحد علي القماري 

4 

45 

ليت اجلديد يف أحواؿ اصدار أمر حببس ادلدين ومنعة من السفر واإلجراءات ا
تتخذ ضد ادلدين ادلمتنع عن الوفاء ابلدين والتعديالت األخرية لقانوف 

 اإلجراءات ادلدنية اإلمارايت 

 / دمحم العوامي ادلنصوري  ـ
 مستشار / امري فرج يوسف 

2017 5 
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46 

مارات التعليق علي  قانوف االثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية يف دولة اال
 العربية ادلتحدة 

 / أبراىيم سيد أمحد  ـ

2016 5 

47 

محػػػاية حقػػػوؽ ادللكيػػة الفكػػرية يف دوؿ اخلليج العريب طبقا ألحكاـ ادلنظمة 
 )الويبو(  WIPOالعادلية للملكية الفكرية 

 مستشار/ أمري فرج يوسف

2016 8 

48 

بحريين والفرنسي واالردين عقد الوديعة  دراسة مقارنة بني القانوف ادلصري وال
 والكوييت واالمارايت 

 / ابراىيم سيد امحد ـ

2016 4 

49 
 د/ خالد موسى عبد احلسيين القانوف وإدارة الدولة يف بالد وادي الرافدين دراسة اترخيية

2016 7 

50 

وانني العقػػػػػػود ادلسمػػاة)البيػػع واإليػجػػػػػار( دراسة يف القانوف ادلدين البحريين والق
 العربية ادلقارنة

 د/ راقية عبد اجلبار علي 

2016 8 

51 

التعويض عن االضرار االدبية دراسة مقارنة بني القانوف ادلصري والفرنسي 
 والكوييت واالمارايت والبحريين والسعودي 

 / ابراىيم سيد امحد ـ

2016 5 

52 

الفرنسي  –ادلصري الشرط اجلزائي يف العقود ادلدنية دراسة مقارنة بني القانوف 
 اإلمارايت –الكوييت  –

 / أبراىيم سيد أمحد  ـ

2016 4 

53 
 / أبراىيم سيد أمحد ـ سلطة القضاء ادلدين يف حبس ادلدين بني القانوف ادلصري والكوييت واالمارايت 

2016 7 

54 
 د/ دمحم ابراىيم سعد  االجهاض بني احلظر واالابحة دراسة مقارنة

2016 3 

55 
 د/ شاكر حامد علي حسن  واثرىا يف ادلعامالت االسالمية اذلدية 

2016 3 

56 
 د/ فرج دمحم سامل  االخصاب الطيب الالجنسي اىدافة وصورة ووسائلة وااثرة 

2016 4 

57 
 طو السيد أمحد الرشيدي نظرية الفاعل ادلعنوي بني الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي

2016 9 

58 
 مستشار/ أمري فرج يوسف يكرتوين لدوؿ اخلليج العريب اجلديد يف التوقيع االل

2016 12 

59 

 -الكويت  -قانوف محاية ادلستهلك بدوؿ اخلليج العريب ) اإلمارات 
 قطر (  -سلطنة عماف  -البحرين  -السعودية 

 مستشار/ أمري فرج يوسف

2016 9 

60 
  د./ عبد العاطي شليب فقهة االقليات ادلسلمة الضوابط والتطبيق 

2016 7 

القاوىن الجىائي-3  
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61 

البالغ  -اجلرائم التعبريية جرائم الصحافة والنشر )وجرائم القذؼ والسب
 -قانوف محاية حقوؽ ادلؤلف -الشهادة الزور -إفشاء األسرار  -الكاذب 

 لحقة هبا ( الرقابة علي ادلصنفات الفنية يف ضوء القضاء والفقو واجلرائم ادل

 2018 د/ عبد احلميد الشواريب 

11 

 9 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  اخلربة اجلنائية يف مسائل الطب الشرعي وأحباث التزييف والتزوير والبحث الفين  62

 5 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  ظروؼ اجلردية ادلشددة وادلخففة للعقاب  63

64 

 -التعامل يف النقد األجنيب  -جرائم التهريب اجلمركي  اجلرائم ادلالية والتجارية
جرائم البنوؾ -الكسب غري ادلشروع -جرائم الضرائب  -جرائم الشركات 

 كجرائم الشي -جرائم اإلفالس  -جرائم تزييف العملة  -واالئتماف 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب 

17 

65 

والشريعة اإلسالمية )دراسة اترخيية ادلعاملة العقابية يف منظور القانوف الروماين 
 مقارنة(

د/ دمحم مصطفي دمحم أبو 
 العنني 

2018 

12 

 31 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  جزء(  3)2117لسنة  76موسوعة الدفوع اجلنائية متضمنا تعديالت القانوف رقم  66

67 

ء ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لدولة الكويت الوسيط يف شرح قانوف اجلزا
ادلعدؿ   معلقا عليها أبحكاـ زلكمة التمييز  1961لسنة  16الكوييت رقم 

 جزء  5الكويتية 

 / أمحد زلمود خليل ـ

2017 47 

68 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لدولة الكويت الوسيط يف شرح قانوف اإلجراءات 
 جزء  4واحملاكمات اجلزائية معلقا عليها أبحكاـ  زلكمة التمييز الكويتية 

 / أمحد زلمود خليل  ـ

2017 31 

69 

الوسيط يف شرح قانوف االجراءات اجلزائية لدولة االمارات العربية ادلتحدة 
 جزء  4معلقا عليها ابحكاـ احملكمة االحتادية العليا 

 / امحد زلمود خليل  ـ

2017 44 

70 

طرؽ الطعن يف األحكاـ اجلنائية  يف ضوء الفقة والقضاء وتتضمن أحدث 
 جزء (  2) 2117لسنة  76يالت لقانوف التعد

 / عز الدين الدانصوري ـ
 د/ عبد احلميد الشواريب  

2017 

17 

71 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لسلطنة عماف الوسيط يف شرح قانوف اإلجراءات 
معلقا عليها أبحكاـ  99/97اجلزائية العماين اصادر ابدلرسـو السلطاين رقم 

 جزء  2ادلستخلصة عنها  احملكمة العليا وادلبادئ

 2017 / امحد زلمود خليل  ـ

20 

 / امحد زلمود خليل  ـ جزء 3الوسيط يف شرح قانوف اجلزاء العماين معلقا عليو أبحكاـ احملكمة العليا  72
2017 23 

73 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لدولة قطر الوسيط يف شرح قانوف العقوابت 
وانني ادلعدلة لو معلقا عليها أبحكاـ والق 2114لسنة  11القطري رقم 

 جزء  4التمييز 

 2017 / أمحد زلمود خليل  ـ

48 

74 

ادلوسوعة اجلنائية الشاملة لدولة قطر يف شرح قانوف االجراءات اجلنائية لدولة 
معلقا  2119لسنة  24ادلعدؿ ابلقانوف رقم  2114لسنة  23قطر رقم 

 جزء  4عليها أبحكاـ زلكمة التمييز 

 2017 أمحد زلمود خليل /  ـ

40 

 السعر السنة المؤلف العنىان م

75 

القضاء العسكري وفقا ألحدث التعديالت التشريعية العربية )النظاـ القانوين 
للقضاء العسكري يف مصر وفقا ألحدث التعديالت التشريعية دراسة قانونية ألىم 

ونية ادلنظمة للقضاء التشريعات القان -نظم القضاء العسكري علي الصعيد الدويل 

 محد علي القماريأد/ فيهمة 
 د/ دمحم عبد هللا أبو بكر  

2017 

15 
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 العسكري يف الدوؿ العربية 

76 

التحقيق اجلنائي حتقيق النيابة العامة التحقيق مبعرفة قاضي التحقيق التحقيق 
 مبعرفة مشتار التحقيق واألدلة اجلنائية التقليدية واحلديثة 

 2017 خليل  / أمحد زلمود ـ

8 

 2017 / أمحد زلمود خليل  ـ جرائم اإلرىاب وادلفرقعات علي ادلستوي الوطين واالقليمي والعادلي  77
8 

 د/ دمحم عبدهللا أبو بكر  كتابة ادلذكرات أماـ القضاء اجلنائي  78
2017 9 

79 

التحرش اجلنسي جردية عدواف علي العرض بني الداء والدواء دراسة قانونية 
 تماعية مقارنة ابلدوؿ العربية اج

 2017 أ/ أدين إبراىيم سرحاف 

15 

80 

االدعاء ابحلقوؽ ادلدنية يف ظل قانوف اإلجراءات اجلنائية وفقا ألحدث 
 التعديالت معلقا عليها أبحدث أحكاـ النقض 

 2017 د/ أمرية حسن الرافعي 

7 

81 

وضماانت أعضائها النيابة العامة ىيئة قضائية مستقلة اختصاصاهتا وحقوؽ 
 شرحا وتعليقا أبحكاـ زلكمة التمييز لدولة قطر 

 / أمحد زلمود خليل  ـ

2017 8 

82 

اإلدعاء العاـ ىيئة قضائية مستقلة اختصاصاهتا وحقوؽ وضماانت أعضائها 
 شرحا وتعليقا أبحكاـ احملكمة العليا سلطنة عماف 

 / أمحد زلمود خليل  ـ

2017 7 

83 

اب  اإللكرتوين )اإلرىاب الرقمي( يف دوؿ اخلليج العريب جردية مكافحة اإلرى
 يف ظل اتفاقية دوؿ رللس التعاوف دلكافحة اإلرىاب

 مستشار/ أمري فرج يوسف

2016 8 

84 

جرائم تقنية ادلعلومات بدوؿ اخلليج العريب و اجلهود الدولية و احمللية 
 دلكافحتو جرائم اإلنرتنت و احلاسوب االلكرتونية

 مري فرج يوسفمستشار/ أ

2016 12 

 4 2016 د/ ابراىيم كماؿ الدين  جردية استغالؿ الدين دراسة مقارنة يف الشريعة االسالمية والتشريع اجلنائي الوضعي  85

86 

ادلسئولية اجلنائية للمسامهني يف اجلردية دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي 
 والقانوف اجلنائي

 طو السيد أمحد الرشيدي

2016 3 

 طو السيد أمحد الرشيدي ادلوجز يف قضااي اإلجراءات اجلنائية وصيغ اجلنحة ادلباشرة  87
2016 3 

 طو السيد أمحد الرشيدي جرائم النشر وضماانت الصحفي يف مرحلة التحقيق اجلنائي 88
2016 3 

 3 2016 السيد أمحد الرشيديطو  مدى ادلواجهة التشريعية جلرائم ادلعلومات يف النظاـ اجلزائي ادلصري والسعودي 89

90 

الطبيعة اخلاصة جلرائم تقنية ادلعلومات وأثرىا على إجراءات التحقيق يف 
 النظاـ اجلزائي ادلصري والسعودي

 طو السيد أمحد الرشيدي

2016 3 

91 

الدعػػوى ادلباشػػػرة حق ادلضرور من اجلردية يف حتريك الدعوى اجلنائية) دراسة 
 سالمي والقانوف الوضعي (مقارنة بني الفقو اإل

 طو السيد أمحد الرشيدي

2016 13 

 طو السيد أمحد الرشيدي ضوابط احلبس اإلحتياطي يف النظاـ اجلزائي ادلصري و السعودي 92
2016 3 

 أ /  زلمود سعد عبد اجمليد  دعوي اجلنحة ادلباشرة وتطبيقاهتا  93
2016 12 

القاوىن الحجاري-4  
 السعر سنةال المؤلف العنىان م
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94 

عقد بيع احملاؿ التجارية  -القانوف التجاري العقود التجارية ) البيع التجاري 

الوكالة  -عقد الرىن  التجاري  -مكاتب احملامني  -ادلنشآت الطبية  -

 -عقود البنوؾ التجارية  -عقد النقل البحري  -العقود البحرية  -ابلعمولة 

 ادلسئولية ادلدنية (  -اب اجلاري احلس -فتح اإلعتماد  -خطاب الضماف 

 2018 د/ عبد احلميد الشواريب 

15 

95 

التشريع  وصيغ العقود والدعاوى  –القضاء  –عمليات البنوؾ يف ضوء الفقو 

 -ايداع الصكوؾ والنقود 1999لسنة  17التجارية وفقا لقانوف التجارة رقم 

اإلعتماد ادلستندي  –خصم األوراؽ التجارية  -القروض  –اخلزائن احلديدية 

 مسئولية البنك  –احلساب اجلاري  -خطاب الضماف

 2018 د/ عبد احلميد الشواريب 

17 

96 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  الشهادة يف ادلواد ادلدنية والتجارية واجلنائية واألحواؿ الشخصية 

9 

97 
 2018 د/ دريد عيسي إبراىيم  مبدأ ادلساواة أماـ الضريبة وتطبيقاتو 

5 

98 
 2018 د/ مجاؿ دمحم معاطي موايف  ادلنازعات الضريبية 

12 

99 

الوسيط يف الشرح والتعليق علي قانوف الشركات التجارية اجلديد لدولة 

 اإلمارات العربية ادلتحدة 

 / دمحم العوامي ادلنصوريـ

 / امري فرج يوسف  ـ 
2017 9 

100 

ومنعة من السفر واإلجراءات اليت اجلديد يف أحواؿ اصدار أمر حببس ادلدين 

تتخذ ضد ادلدين ادلمتنع عن الوفاء ابلدين والتعديالت األخرية لقانوف 

 اإلجراءات ادلدنية اإلمارايت 

 / دمحم العوامي ادلنصوري ـ

 / امري فرج يوسف  ـ

2017 5 

101 
 سفمستشار/ أمري فرج يو  حقوؽ دوؿ اخلليج يف استغالؿ حقوؿ النفط والغاز ادلشرتكة

2016 7 

القاوىن االداري والدسحىري  -5  
 السعر السنة المؤلف العنىان م

102 

تنظيم القضاء  -الوسيط يف القضاء اإلداري  دراسة مقارنة  مبدأ ادلشروعية 
 والية القضاء اإلداري ) اجلزء األوؿ (  -اإلداري 

 2018 د/ محدي عطية مصطفي 

8 

103 
 2018 د/ محدي عطية مصطفي مقارنة قضاء اإللغاء وقضاء التعويض )  الوسيط يف القضاء اإلداري دراسة

12 
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 اجلزء الثاين ( 

104 

طرؽ طعن يف  -الوسيط يف القضاء اإلداري دراسة مقارنة قضااي التأديب 
 األحكاـ ) اجلزء الثالث ( 

 2018 د/ محدي عطية مصطفي 

9 

105 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  العقود االدارية  يف ضوء الفقة والضاء والتشريع 

7 

106 
 2018 د/ دريد عيسي إبراىيم  الرقابة علي ابراـ العقد اإلداري بطريق ادلناقصة العامة 

13 

107 
 2018 د/ أنور خلف اليحيي العبد هللا  مدي  شلارسة ادلوظف العاـ للحقوؽ واحلرايت السياسية دراسة مقارنة

9 

108 
 2018 د/ مجاؿ دمحم معاطي موايف  القرار االداري ومنازعاتو واجراءات الطعن فيو 

8 

109 

اإلدارة واحلكومة اإلليكرتونية دراسة حوؿ اإلدارة واحلكومة االليكرتونية مع 
القاء الضوء علي جتربة احلكومة اإلليكرتونية يف دولة االمارات العربية ادلتحدة 

 خليمة حكومة إمارايت ديب ورأس ا

 2017 د/ دمحم أمني يوسف 

4 

110 
 5 2017 صالح أبو السعود  حقوؽ االنساف  -تطور الفكر السياسي والتشريعي يف سلطنة عماف السلطات العامة 

111 
 2017 د/ دمحم أمني يوسف  ادلسئولية األدارية يف النظاـ االداري والفقة اإلسالمي دراسة مقارنة 

8 

112 

القانوف الدستوري ) دراسة مقارنة بني دساتري الدوؿ العربية مبدأ ادلواطنة يف 
 واألجنبية ( 

 2017 د/ زلمود عبد ادلنصف علي 

9 

113 
 / إبراىيم سيد أمحد ـ ادلنازعات اإلدارية يف القانوف الكوييت 

2017 5 

114 

 -البحرين  -السعودية  -الكويت  -النظاـ الربدلاىن لدوؿ اخلليج العرىب ) اإلمارات 
 قطر ( دراسة قانونية مقارنة يف القوانني العربية واألجنبية  -سلطنة عماف 

 مستشار/ أمري فرج يوسف

2016 12 

115 
 طو السيد أمحد الرشيدي حق ادلشاركة السياسية يف الفقة االسالمي والقانوف الروماين 

2016 4 

116 
  د/ ابراىيم كماؿ الدين ضوابط احلرية الدينية دراسة مقارنة 

2016 4 

117 
 د/ دمحم ابراىيم سعد  ادلظاىرات يف ضوء الفقو  االسالمي دراسة مقارنة 

2016 3 

قاوىن المرافعات والححكيم  -6  
     

118 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  الدفاع الشرعي يف ضوء القضاء والفقو 

4 

119 
 2018 د احلميد الشواريب د/ عب اجلديد يف التحكيم والتصاحل يف ضوء الفقة والقضاء 

13 

120 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  إشكاالت التنفيذ ادلدنية واجلنائية وطلبات وقف التنفيذ أماـ القضاء اإلداري

9 



00 

 

121 
 2018 د/ عبد احلميد الشواريب  ادلسئولية القضائية يف ضوء الفقة والقضاء 

5 

122 

مقارنة يف التشريع ادلصري وتشريعات أثر اتفاؽ التحكيم ابلنسبة للغري دراسة 

 دوؿ اخلليج العريب 
 2017 د/ فهيمة أمحد علي 

12 

123 

الوسيط يف سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم )الرقابة السابقة علي حكم 

التحكيم ( دراسة مقارنة التشريع ادلصري وتشريعات الدوؿ العربية 

 والتشريعات الدولية 

 د/ فهيمة أمحد علي 

2017 7 

124 

القضاء ادلستعجل وقضاء التنفيذ يف ضوء الفقة والقضاء يتضمن أحدث 

جزء طبعة  4أحكاـ النقض والدستورية العليا وفقا ألحدث التعديالت 

 جديدة فاخرة ومزيدة 

ادلستشار / عز الدين 

 الدانصوري أ/ حامد عكاز 
2017 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 جاريخ وسياسة خليجيةكحة  ثاويا :

 السعر السنة المؤلف لعنىانا م

125 
 أسود اجلزيرة حكاـ الكويت 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2018 

7 

126 
 الكويت قائد ومسرية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2018 

7 

127 
 7 2018أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ  معامل حضارية من دولة الكويت 



00 

 

 القامسي 

128 
 ئة يف اخلليج أمن ومحاية البي

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 5 2018 القامسي 

129 
 اخلليج العريب رؤية اترخيية سياسية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 7 2018 القامسي 

130 
 7 2018 د/ عبد الرازؽ عيسي  التنوير وبداايتو ودوره يف اخلليج العريب 

131 
 7 2018 د/ عبد الرازؽ عيسي  الدولة ادلملوكية 

132 
 5 2018 د/ عبد الرازؽ عيسي  دراسات يف اتريخ الدولتني الفاطمية واأليوبية 

133 
 7 2018 د/ عبد الرازؽ عيسي  الدولة األموية 

134 
 7 2018 د/ عبد الرازؽ عيسي  الدولة العباسية اتريخ وحضارة 

135 
 5 2018 د/ رضا حداد  صفحات من اتريخ الدولة العثمانية 

136 
 القائد ونداء الوطن زايد 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 8 2018 القامسي 

137 
 اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية حلرب اخلليج 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 9 2018 القامسي 

138 
 التاريخ السياسي للمملكة العربية السعودية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2018 

7 

139 
 يماف يف حب ادللك سل

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2018 

11 

140 
 االمارات العربية ادلتحدة مسرية قائد وارادة شعب 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

8 

 السعر السنة المؤلف العنىان م

141 
 االمارات العربية ادلتحدة اتريخ وحضارة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

7 

142 
 التاريخ السياسي االجتماعي لدولة اإلمارات العربية ادلتحدة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

7 

143 
 التطور التارخيي لقياـ دولة اإلمارات العربية ادلتحدة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

9 

144 
 7 2017أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ  اجلزر الثالث بني السيادة العربية واإلحتالؿ اإليراين 



07 

 

 القامسي 

145 
 دولة اإلمارات العربية ادلتحدة مواقف بطولية يف أزمة اخلليج 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

12 

146 
 زايد اخلري ومسرية العطاء 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

8 

147 
 زايد الزعيم موقف يف ضمري الزمن 

د/ خالد بن دمحم مبارؾ أ.
 القامسي 

2017 

8 

148 
 7 2017 أ  / صالح أبو السعود  الشيخ دمحم بن زايد آؿ هنياف مسرية إنساف وهنضة وطن 

149 

أسانيد وخيارات السياسة اخلارجية اإلماراتية يف التعامل مع اإلحتالؿ اإليراين 
 للجزر الثالث 

 د/ أمحد عبد القوي إبراىيم 

2017 4 

150 
 رمز ادلقاومة الوطنية والشاعر االديب-الشيخ سلطاف بن سامل القامسي 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

4 

151 
 التنظيم السري لإلخواف ادلسلمني يف دولة االمارات-خيانة وطن 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

5 

152 
 لنهضة الثقافية يف الشارقة الشيخ الدكتور سلطاف بن دمحم القامسي رائد ا

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

7 

153 
 5 2017 د/عفاؼ السيد عبد اجمليد  صفحات مضيئة من اتريخ دولة اإلمارات العربية ادلتحدة 

154 
 التاريخ احلديث وادلعاصر لدولة اإلمارات العربية ادلتحدة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

12 

155 
 آفاؽ التنمية والتكامل بني دوؿ اخلليج واجلزيرة العربية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

5 

 السعر السنة المؤلف العنىان م

156 
 11 2017 أ/ صالح أبو السعود  عبقرية حاكم وهنضة إمارة الشارقة يف عهد الشيخ الدكتور سلطاف بن دمحم القامسي

157 
 5 2017 د / أمل خالؼ / د/ رضا حداد   بن راشد آؿ مكتـو واإلمارات العربية ادلتحدة مسو الشيخ دمحم

158 
 رواد اليقظة الفكرية الثقافية يف الشارقة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 8 2017 القامسي 

159 
 مالمح من اتريخ التعليم يف الشارقة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 7 2017 القامسي 

160 
 5 2017أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ  ارات اخلليج العريب وسنوات ادلد القوميام
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 القامسي 

161 
 36 2017 د/ عبد الرازؽ عيسي  جزء  4موسوعة اعالـ اخلليج يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر اذلجريني  

162 
 التشابة بني عقائد اليهود وعقائد الشيعة 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 ي القامس

2117 5 

163 
 شاويش البعث علي عبد هللا وادلوقف يف أزمة اخلليج 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 
3 

164 
 عبد الناصر وعروبة اخلليج 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 
11 

165 
 عبد الناصر وادلوقف القومي جتاة األمة العربية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 مسي القا

2017 
7 

166 
 معجم األنساب العربية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 
15 

167 
 القرضاوي اتجر الدين ومفيت االرىاب 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 
5 

168 
 االخواف ادلسلموف من التكوين إيل التمكني 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

8 

169 
 8 2017 د/ خالد حريب  نطق العلم ابلعربية ماذا افاد العامل من ادلسلمني  عندما

170 
 7 2017 أ  / صالح أبو السعود  خادـ احلرمني الشريفني ادللك سلماف بن عبد العزيز آؿ سعود بطل زللمة احلـز 

171 
 7 2017 أ  / صالح أبو السعود  قطر عرب  العصور 

172 

عماف حبوث ودراسات أوراؽ حبثية واثئقية  -1ية سلسلة الدراسات الواثئق
 زلكمة 

 2017 د/ عفاؼ السيد عبد اجمليد 

4 

173 

االتفاقيات السياسية واالقتصادية لعماف يف  -2سلسلة الدراسات الواثئقية 
 القرف التاسع معاىدات عماف واذلند أمنوذجا دراسة واثئقية 

د/ عفاؼ السيد عبد اجمليد 
 العلي 

2017 

4 

 السعر السنة المؤلف العنىان م

174 
 عماف بني قارتني  -3سلسلة الدراسات الواثئقية 

 د/ عفاؼ السيد عبد اجمليد 
 د/ صاحل زلروس دمحم  

2017 

7 

175 
 خرافة الربيع العريب واألوىاـ األمريكية 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 القامسي 

2017 

7 

176 

 جزء  3عماف عرب العصور
 ور القددية حيت بداية العصر احلديث عماف منذ العص -1
 عماف منذ مطلع التاريخ حيت بداية حكم السطاف قابوس -2

 جزء  3السلطاف قابوس وصناعة األمة العمانية    -3

 د/ دمحم مجاؿ محاد 
 د/ أمحد سعيد السيد 

2017 19 
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177 
 د/ رضا حداد  الكػػويػػت يف ظل حكم آؿ الصباح

2016 7 

178 
 احلاضر الكويت بني ادلاضي و 

 د/ عبد الرازؽ عيسي 
 4 2016 د/ رضا حداد  

179 
 د/ عبد الرازؽ عيسى تػػػاريخ اليقظة الفكرية والثقافية يف الكويت

2016 5 

180 
 5 2016 د/ عبد الرزاؽ عيسي  معجم حكاـ اخلليج

181 
 4 2016 د/ أمل خالؼ  من اتريخ اخلليج يف العصر اإلسالمي 

182 
 4 2016 د/ رضا حداد  عريب األمن يف اخلليج ال

183 
 د/ مساح رجب عبد الصمد  التنافس الدوىل ىف اخلليج العرىب ىف القرف التاسع عشر

2016 4 

184 
 5 2016 د. أمل خالؼ  د رضا حداد  العالقات اخلليجية االمريكية  ادلملكة العربية السعودية منوذجا 

185 
 4 2016 د/ عبد الرازؽ عيسي  يث العالقات ادلصرية اخلليجية يف العصر احلد

186 
 8 2016 د/ دمحم نصر مهنا  دليل اخلليج العريب دراسة يف اتريخ العالقات الدولية واإلقليمية

187 
 5 2016 د/ دمحم نصر مهنا  صياغة حركة اتريخ اخلليج العرىب ومظاىر حتديثو والتغريات اإلقليمية

188 
 8 2016 د/ خالد حريب   )أتصيل واحياء ( احلضارة اإلسالمية يف اخلليج العريب

189 
 4 2016 أ/ وليد سامح قاسم  اخلليج العريب مهد احلضارات االنسانية 

190 
 4 2016 أ/ وليد سامح قاسم  الرحالة الغربيوف واخلليج العريب

191 
 4 2016 د/ امل خالؼ  د/ رضا حداد  الدولة العثمانية واخلليج العريب 

192 
 4 2016 د/ إسالـ عاصم يج العريب يف  كتاابت الرحالة الغربيوف مدف اخلل

193 
  1914-1911اخلليج العريب دراسة  يف الفرتة من 

أتليف / ادجار كولينز بوىيم 
 ترمجة / اسالـ عاصم 

2016 4 

194 
 5 2016 د/ مساح رجب عبد الصمد  اخلليج العريب يف ظل احلماية الربيطانية

 السعر السنة المؤلف العنىان م

195 
 8 2016 د/ رضا حداد  اتريخ االسالـ العاـ 

196 
 5 2016 د/على اثبت صربى زايػد رائد وحدة الشعب اإلماراتى

197 
 5 2016 صالح أبو السعود  الشيخ  الدكتور سلطاف بن دمحم القامسي رجل أحب مصر وأحبة ادلصريوف 

198 
 5 2016 أ/ صالح ابو السعود  حلديث واإلصلازات احلضاريةدولة اإلمارات العربية ادلتحدة التاريخ ا

199 
 7 2016 د/ علي اثبت صربي  اإلمارات من الشتات إىل االحتاد اتريخ التجربة االحتادية

200 
 5 2016 د/ علي اثبت صربي  االمارات العربية من السيادة الربيطانية إيل الدولة االحتادية 

201 
 5 2016 د/ عبد الرازؽ عيسي  الثالث  عروبة اجلزر االماراتية

202 
 7 2016 د/ مساح رجب عبد الصمد  األوضاع السياسية واالقتصادية يف االمارات يف ظل احلماية الربيطانية 
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203 
 أ/ صالح ابو السعود  السلطاف قابوس بن سعيد سرية رجل وبناء وطن 

2016 5 

204 
 5 2016 د/ أدين دمحم عيد االستجابةُعػمػػػػػاف وعالقاهتا اخلارجية التحدي و 

205 
 4 2016 د/ رضا حداد  ُعماف  األئمة وادللوؾ

206 
 5 2016 د/ أدين دمحم عيد اليعاربة أرلاد وبطوالت

207 
 5 2016 د/ أدين دمحم عيد ـ 1914-ـ  1856ُعماف والسياسة الربيطانية التحدي واالستجابة

208 
 ف وشرؽ أفريقيا صفحات من اتريخ العالقات بني عما

 د/ عبد الرازؽ عيسي  
 4 2016 د/ رضا حداد 

209 
 د/ عبري حسن عبد الباقي  ادلملكة العربية السعودية واخلارج

2016 5 

210 
 4 2016 د/ عبري حسن عبد الباقي  اتريخ الدولتني :الدولة السعودية األوىل والثانية

211 
 5 2016 د/ عبري حسن عبد الباقي  ايل االف اتريخ ادلملكة العربية السعودية من النشاة 

212 
 8 2016 د/ عبد الرازؽ عيسي  من اتريخ ادلدينتني ادلقدستني ادلدينة ومكة 

213 
 أ / صالح ابو السعود  تطور الفكر السياسي والدستوري يف شللكة البحرين 

2016 8 

214 
 7 2016 أ / صالح ابو السعود  شللكة البحرين بني اذلوية العربية واالدعاءات االيرانية 

215 
 البحرين عرب العصور 

أ.د/ خالد بن دمحم مبارؾ 
 9 2016 القامسي 

216 
 د/ أمحد عبد القوي ابراىيم  ( 1916-1868التاريخ السياسي لقطر يف الفرتة يف الفرتة ما بني )

2016 4 

217 
 د/ دمحم نصر مهنا  التحديث  -السياسة  -قطر التاريخ 

2016 7 

218 

( دراسة 1939-1935العالقات األمريكية اإليرانية السياسية والعسكرية)
 واثئقية من أرشيف اخلارجية األمريكية

 د/ أماؿ السبكي 

2016 4 

219 

 1942-1941العالقات األمريكية العراقية " السياسية والعسكرية " من 
 دراسة واثئقية 

 د/ أماؿ السبكي 

2016 4 

 السعر سنةال المؤلف العنىان م

220 
 7 2016 د/ عبد الرازؽ عيسي  أطماع إيراف يف اخلليج

221 
 7 2016 د/ دمحم مجاؿ محاد  ادلؤامرة االيرانية علي اخلليج العريب يف العصر احلديث 

222 
 7 2016 د/ أمل عجيل ابراىيم  االعالـ عند العرب قبل االسالـ دراسة اترخيية 

223 
 8 2016 د/ عبد الرازؽ عيسي  ميين لألف ايراف والعرب من ثورة اخل

224 
 7 2016 د/ عبد اللطيف دمحم الصباغ  قضااي احلدود بني السعودية وشرؽ األردف

225 
 4 2016 د/ جالؿ زانيت جالؿ زانيت  اكذوبة اذلولوكست تفنيد ادلزاعم اليهودية للمحارؽ اذلتلرية 

226 
 4 2016 د/ جالؿ زانيت جالؿ زانيت  ورة ىيكل سليماف ادلسجد االقصي احلقيقة واالسط

227 
 5 2016 د/ جالؿ زانيت جالؿ زانيت  مشروع الشرؽ األوسط اجلديد وتداعياتو علي االمن القومي العريب 
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228 
 د/ جالؿ زانيت جالؿ زانيت  الشيطاف االصغر ايراف واطماعها يف اخلليج العريب 

2016 4 

229 
 4 2016 د/ جالؿ زانيت جالؿ زانيت  لصهيونية العالقات اخلفية بني ايراف وا

230 
 8 2016 د/ عبد الرزاؽ عيسي  فتنة االخواف ادلسلمني ضمور فكرة وهناية حلم 

: كحة علم االجحماع  ثالثا  

 السعر السنة المؤلف العنىان م

231 
 5 2018 د/ فوزي دمحم اذلادي  سيكولوجية الضغوط األسرية من منظور اخلدمة االجتماعية 

232 
 9 2017  د/ السيد حنفي عوض االنساف والدين االنثربولوجيا واتريخ احلضارات 

233 
 د/ هبجت دمحم رشواف  خدمة الفرد االكلينكية القضااي وادلمارسة 

2017 7 

234 
 11 2017 د/ السيد حنفي عوض  األنثروبولوجيا مرآة الشعوب 

235 
 5 2017 د/ السيد حنفي عوض  مع العالقات العامة وأساليب اتصاؿ اجملت

236 
 9 2017 د/ فوزي دمحم اذلادي شحاتة  اخلدمة االجتماعية االكلينيكية قضااي يف ادلمارسة مع األفراد واألسر 

237 
 4 2017 د/ نشوة دمحم رشاد  العمل االجتماعي ومواجهة التحرش 

238 
 7 2017 د/ مدحت دمحم أبو النصر  ية ادلمارسة اخلاصة والرتاخيص ادلهنية يف اخلدمة اإلجتماع

239 

استخداـ العالج ادلعريف السلوكي للحد من سلوؾ ادلشاغبة  يف ضوء  ) 
 معايري اجلودة ، واالنضباط ادلدرسي(

 2017 د/ دمحم عبد احلكيم خلف 

11 

240 
 9 2017 د/ السيد حنفي عوض  ميادين علم االجتماع السياسي 

241 
 5 2016 د/ زلػػػمد سيد فهمػػػي افدة على اذلوية اخلليجيةإنعكاسات العمالة الو 

242 
 7 2016 د/ ثروت دمحم شليب سوسيولوجيا اجملتمع السعودي

243 
 7 2016 د/ ثروت دمحم شليب  البرتودوالرات وتغري البناء القيمي يف اجملتمع السعودي 

244 
 24 2016 ابراىيم جابر السيد  موسوعة علم اإلعالـ 

: كحة علمية  راتعا  
 السعر السنة المؤلف العنىان م

245 
 5 2018 د/ دمحم إبراىيم خليل الطائي  (PCRالبايولوجي اجلزيئي الدليل إيل تفاعل سلسلة متعددة البلمرة )

246 
 أساسيات توليد الكهرابء احلركية  -1سلسلة علم الفيزايء 

أتليف / الربت ىويب ترمجة/ 
 ابراىيم جابر السيد 

2017 

8 

247 
 فيزايء الديناميكا احلرارية  -2سلسلة علم الفيزايء 

أتليف / الربت ىويب ترمجة/ 
 ابراىيم جابر السيد 

2017 

8 

248 
 الضوء والصوت وميكانيكا ادلوائع  -3سلسلة علم الفيزايء 

أتليف / الربت ىويب ترمجة/ 
 ابراىيم جابر السيد 

2017 

8 
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249 
 ات علم الكيمياء أساسي -1سلسلة علم الكيمياء 

 أتليف / فليب الكسندر سونج 
 ترمجة / ابراىيم جابر السيد  

2017 

7 

250 
 الكيمياء الفيزايئية  -2سلسلة علم الكيمياء 

 أتليف / فليب الكسندر سونج  
 ترمجة / ابراىيم جابر السيد 

2017 

8 

251 
 الكيمياء النووية  -3سلسلة علم الكيمياء 

 سونج   أتليف / فليب الكسندر
 ترمجة / ابراىيم جابر السيد 

2017 

7 

252 
 علم الكائنات الدقيقة  -1سلسلة علم األحياء 

 اتليف/ مارتن كلوود
 ترمجة / إبراىيم جابر السيد  

2017 

7 

253 
 اجلينات الوراثية يف علم األحياء الدقيقة  -2سلسلة علم األحياء 

 اتليف/ مارتن كلوود 
 سيد ترمجة / إبراىيم جابر ال

2017 

8 

254 
 تنفيذ ادلشاريع اذلندسية 

 أتليف / ماري روبرت فيدريك 

 ترمجة / إبراىيم جابر السيد 
2017 

8 

255 
 ىندسة ميكانيكا الرتبة 

 أتليف / ماري روبرت فيدريك
 ترمجة / إبراىيم جابر السيد  

2017 

8 

256 

دسة الفراغية اذلن -عمارة احلداثة  -التصميمات اذلندسية )ىندسة العمليات 
القياسات  -العمارة الداخلية  -ىندسية التشييد  -اإلدارة اذلندسية  -

توفيق  -تصميمات اجلسور العالية  -اإلسقاط والقص  -ادلساحية 
 ىندسة العمراف االسالمي (  -الرسم اذلندسي  -ادلنحنيات 

 أتليف / ماري روبرت فيدريك
 ترمجة / إبراىيم جابر السيد  

2017 

8 

: كحة الجغرافيا  مساخا  
 السعر السنة المؤلف العنىان م

257 
 أزمة ادلياه يف العراؽ و دوؿ رللس التعاوف اخلليجي )الواقع واحللوؿ(

أ.د/ كاظم موسي دمحم  د/ 
 قيس محادي 

2016 4 

258 
 د/ نعمة سامي اخلطيب  الثروات الطبيعية والنشاط االقتصادي بدوؿ اخلليج العربية

2016 4 

259 
 د/ نعمة سامي اخلطيب  جغرافية اخلليج العريب 

2016 7 

: كحة االدب واللغة العرتية سادسا  

 السعر السنة المؤلف العنىان م

260 
 د/ محدي الشيخ  مجاليات اإلبداع يف أدب اجلزيرة واإلمارات 

2017 4 
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261 
 د/ محدي الشيخ  الزىور الندية يف قواعد اللغة العربية 

2017 8 

262 
 د/ محدي الشيخ  نيات البالغة العربية البياف والبديع وادلعاين ف

2017 4 

263 
 د/ محدي الشيخ  فن الكتابة االبداعية 

2017 3 

264 
 د/ محدي الشيخ  مجاليات اإلبداع الفين يف شعر شوقي وحافظ 

2017 4 

265 
 د/ محدي الشيخ  فنيات اإلبداع الفين يف العروض والقافية 

2017 3 

266 
 د/ عبد العاطي شليب فػن اإلبداع األدبػي

2016 1 

267 
 د/ عبد العاطي شليب فػػػػػػػن اإلنػػشػػاء )اإلبداعي والوظيفي(

2016 3 

268 

فنوف االدب دراسة تطبيقية للشعر يف عصورة ادلختلفة وادلقاؿ والقصة 

 القصرية 
 د/ عبد العاطي شليب

2016 4 

269 
 د/ عبد العاطي شليب الغريب واالدب العريب  بني االدباحلديث فنوف االدب 

2016 3 

270 
 د/عبد العاطي شليب  تبسيط النحو 

2016 4 

271 
 د/ عبد العاطي شليب  تبسيط البالغة  

2016 3 

272 
 د/عبد العاطي شليب  فن الكتابة وقواعد االمالء 

2016 4 

273 
 د/ عبده حييي صاحل اثبت  واحلديث  الشعر العذري يف العصر االموي يف اخلطاب النقدي القدًن

2016 4 

 ساتعا: كحة ثقافية 
 السعر السنة المؤلف العنىان م

 4 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  وظائف الدماغ والذاكرة ادلفقودة والنسياف وأعراضها لألنساف  274

 4 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  السالمة من سلاطر التدخني وآالمو 275

 4 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  االلغاز والطرائف والنكت الشعرية والنثرية  276

 3 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  االدلة الواضحة يف فضائل وأسرار االستعاذة والبسملة والفاحتة  277

 7 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  أسرار القراف يف شفاء األبداف  278

 5 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  لشعبية يف احلكم العربية اجلزء األوؿاألمثاؿ ا 279

 4 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  األمثاؿ الشعبية يف احلكم العربية اجلزء الثاين 280

 8 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  األمثاؿ الشعبية يف احلكم العربية اجلزء الثالث  281

 8 2018 خلفاف بن سليماف بن شامس  من غرور الدنيا والندامة الضياء والسالمة  282



09 

 

 دمحم كامل عبد الصمد  مثار من حدائق ادلعرفة  283
2016 5 

 5 2016 دمحم كامل عبد الصمد  دعوة علي مائدة احلكمة  284

 5 2016 دمحم كامل عبد الصمد  ازواج وزوجات  285

 5 2016 عبد الصمد  دمحم كامل ما جيب اف تعرفة كل امراة  286

 3 2016 صالح أبو السعود  D.N.Aرواية     287
 


