
شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب
كتــب أدبــیـــة

رقم الجناح :104  رقم الصالة :5

السعر بالدینار الطبعة اسم المؤلف العنوان وعدد المجلدات
10 2020 دكتور سردار امین ناكو االصالح االداري المعوقات والحلول
10 2020 الدكتور عمر محمد شحادة حقوق االنسان في الدستور و المواثیق الدولیة طبعة 

ثانیة
8 2020 دكتور حازم اكرم الربیعي الشكلیة في التعاقد عبر االنترنت

دراسة تحلیلیة مقارنة معززة بالقرارات والسوابق 
8 2020 محمد امین المیداني االلیات الوقائیة الدولیة واالقلیمیة لحمایة حقوق االنسان

10 2020 د.شیماء فوزي احمد النعیمي النظام القانوني لخالفة الشركات-دراسة تحلیلیة مقارنة
99 2019 سلیمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني 1/13
7 2019 دكتور جان العلیة الخلل في الصفقات العمومیة واالصالحات الممكنة

 ( مقاربة للخلل في النص  والممارسة مع اقتراح تعدیال 
27 2019 دكتور نبیل فاضل رعد الدفوع الشكلیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 1/2 

(دراسة مقارنة)
4 2019 المحامي ایلي فؤاد ضاھر سقوط المالحقة الجزائیة بمرور الزمن- المادة العاشرة 
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3 2019 المحامي ایلي فؤاد ضاھر سقوط العقوبة-وقف تنفیذھا قوة القضیة المقضیة
8 2019 الدكتور زھوان الصدیق تمویل البلدیات في لبنان

40 2019 المحامي الیاس ابو عید قانون العقوبات 1/4 (توزیع)
17 2019 ایضاءات فكریة في السیاسة و القانون 1/2 العمید كمیل حبیب
4 2019 دكتور رضوان علي العجل المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والتنمیة
6 2019 دكتور عبد الرحمن كبارة ابحاث ودراسات في االقتصاد االسالمي ( نحو نظام 

اقتصادي یكفل العدالة ویجمع بین راس المال والعمل )
50 2019 القاضي محمد مرعي صعب الطریق الى معھد الدروس القضائیة ج1/3
10 2019 القاضي میراي داود قضایا الضرائب و الرسوم في اجتھاد مجلس شورى 

الدولة
8 2019 دكتور عمر عبد الحي الفكر السیاسي في العصور الحدیثة

7 2019 الدكتور احمد الدخیل المالیة العامة من منظور قانوني
7 2019 محمدة طاھر اورحمون الجامع الجتھاد المحاكم و الھیئات القضائیة الدولیة في 

المعاھدات الدولیة
6 2019 الدكتور محمد احمد ملص القانون الطبي
8 2019 الدكتور حازم اكرم صالل الربیعي أثر االرادة الباطنة في العقد
2 2019 خالصة محاضرات في القانون المدني - الحقوق العینیة 

العقاریة االصلیة
2 2019 خالصة محاضرات في القانون المدني - االموال
8 2019 االء بھاء عمر الحمایة الدولیة الجنائیة للرموز الدینیة
8 2019 علي محمد كاظم الموسوي المشاركة المباشرة في الھجمات السیبرانیة
5 2019 دكتور ربیع شندب الوجیز في قانون البیئة
6 2019 اسالم علي جحا مبدأ عدم التمییز : انتھاكھ و الیات حمایتھ

(قرارات ترامب و اشكالیات المشروعیة نموذجا)
6 2019 الدكتورة لبنى عبد الحسین السعیدي النظام القانوني لعقد الكونسورتیوم

دراسة في ضوء قواعد القانون الخاص
7 2019 االستاذ عمر جبار احمد ظاھرة الفساد االداري ودور الھیئات الرقابیة في مكافحتھا
5 2019 القاضي ھاني حبال قانون المعامالت االلكترونیة والبیانات ذات الطابع 

الشخصي ( توزیع)
10 2019 دكتور نادر عبد العزیز شافي لمحات قانونیة
18 2019 دكتور نادر عبد العزیز شافي المدخل الى االستئناف(طبعة ثانیة )
40 2019 المحامي الیاس ابو عید قانون الموجبات و العقود 1/4 (توزیع)
13 2019 العمید دكتور عادل مشموشي جرائم المعلوماتیة وتحدیات
13 2019 الدكتور علي عصام غصن 400 ٍسؤال و جواب في االصول الجزائیة مع تعلیقات و 

خالصات االجتھاد
7 2019 االستاذ صفاء یوسف حیسن التمیمي المركز القانوني لالجنبي في دولة االقامة
7 2019 االستاذ الدكتور حسین عبد القادر معروف االطار القانوني اللتزام المحكم باالفصاح
7 2019 االستاذ ھدیل علي موجان المسؤولیة الجزائیة عن ترویج االشاعات الكاذبة و المغرضة عبر وسائل التواصل االجتماعي

7 2019 البروفسور أمین عاطف صلیبا الیة المراجعة امام عدالة القضاء االداري ما لھا و ما علیھا
7 2019 الدكتور جورج شدراوي التأمین العقاري
11 2019 عاطف النقیب النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي
7 2019 عاطف النقیب النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الغیر 

17 2019 مجموعة مؤلفین مرور الزمن 
13 2019 مجموعة مؤلفین عقد الضمان
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13 2019 مجموعة مؤلفین المسؤولیة 
18 2019 مجموعة مؤلفین البیع 
86 2019 شربل قارح قانون اإلنترنت 1/8
13 2019 مجموعة مؤلفین  صنادیق التعاضد
28 2018 القاضي الیاس ناصیف عقد العمل نشأتھ و اثاره 1/3
8 2018 الدكتور الیاس ناصیف موسوعة العقود المدنیة و التجاریة ج22
3 2018 المحامي وسیم الحسن الحضانة شروطھا , اجرة حاضنة , منزل للمحضون
5 2018 د جان العلیة/ د عصلم اسماعیل قضاء العجلة االداري في مرحلة ما قبل التعاقد (توزیع)
4 2018 أوس رائد السید الحمایة القانونیة للعمالة الوافدة في القانون الدولي و 

الداخلي و جرائم االتجار بالبشر
23 2018 فرنسوا البارت /سیریل نوبلوت 

ترجمة دكتور عبد االمیر ابراھیم  عقد المقاولة(توصیفھ وتكوینھ واثاره )
3 2018 االستاذ الدكتور محمد امین المیداني منظمة مجلس اوروبا-اھدافھا وھیئاتھا و حمایة حقوق 

االنسان و تعزیزھا
7 2018 بن ذیاب عبد المالك حق الخصوصیة في التشریع العقابي

17 2018 القاضي زیاد انطوان ایوب المؤسسات و المھن السیاحیة في التشریع و الفقھ و 
االجتھاد (دراسة مقارنة نظریة و عملیة)

6 2018 دكتورة رشا عبد الحي القانون االداري الخاص

2 2018 دكتور بیار امیل طوبیا الخداع عند تنفیذ العقد (دراسة مقارنة)
2 2018 دكتور بیار امیل طوبیا الصوریة غیر المشروعة (دراسة مقارنة)
2 2018 دكتور بیار امیل طوبیا المعاملة التنفیذیة بین االصول الرجائیة و االصول 

النزاعیة ( اشكالیات التوصیف و الطعن)
10 2018 دكتور بالل عقل الصندید مقاربات دستوریة و قانونیة"ابحاث ودراسات في القانون 

الكویتي المقارن"
12 2018 الدكتور جان سلیم العلیة التوازن بین حقوق الخزینة و حقوق المكلفین في التشریع 

و االجتھاد الضریبي اللبناني
7 2018 دكتور علي عبد العالي االسدي الوجیز في احكام الجنسیة العراقیة واللبنانیة

28 2018 مجلس شورى الدولة مجلة القضاء االداري في لبنان العدد الخامس و العشرون
10 2018 الدكتور عبد الرحمن خلفي نظرة حدیثة في السیاسة الجنائیة المقارنة ( سلسلة ابحاث 

جنائیة معمقة)
12 2018 المحامي انطوان سعد كرم الملكیة العقاریة البلدیة
7 2018 الدكتور عماد مصطفى قمیناسي تنفیذ حكم التحكیم وفق قانون التحكیم القطري رقم 2 لعام 

2017 و القانون المقارن (الفرنسي-المصري -السوري) 
10 2018 دكتور علي غصن 353 سؤال وجواب في القضایا العقاریة (
10 2018 عقود الشراكة ppp دكتورة امل عبد الصمد الكوت
3 2018 قانون قانون التجارة عربي فرنسي انكلیزي
7 2018 دكتور عبد الحمید  محمود البعلي حقوق االنسان في المواثیق الدولیة وشریعة االسالم
7 2018 دكتور عصام نعمھ اسماعیل المنازعات الدستوریة واالداریة
3 2018 الدكتورة اودین سلوم الحایك ابعاد علم القیاس القانوني
14 2018 مجموعة مؤلفین  القضاء العسكري
5 2018 مجموعة مؤلفین الھبة 
7 2018 مجموعة مؤلفین الحجز االحتیاطي 

26 2018 مجموعة مؤلفین قاضي التحقیق 
17 2018 مجموعة مؤلفین العمل - ولیم الغریب 
12 2018 مجموعة مؤلفین الشفعة 
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15 2018 مجموعة مؤلفین االستئناف 
7 2018 القوانین والنظم عبر التاریخ - د. غالب غانم

14 2018 د.غالب ابو زین ضریبة التحسین 
5 2017 االستاذ الدكتور امین المیداني الوقایة من العنف ضد المرأة و مكافحتھ في الوثائق 

االقلیمیة لحمایة حقوق االنسان
8 2017 الدكتور مصطفى الناصري الوافي في المحكم التجاري (دراسة تأصیلیة تحلیلیة 

مقارنة)
4 2017 أ.منزر رابح االتحاد االوروبي وحقوق االنسان
8 2017 دكتور مصباح عرابي مسؤولیة الدولة عن االضرار المعنویة التي تسببھا 

اعمالھا االداریة (دراسة مقارنة )
10 2017 االمیر ولید االیوبي الالمركزیة االداریة رؤیة سیاسیة لتنمیة اداریة استراتیجیة
6 2017 الدكتور محمود عثمان مدخل الى القانون الدولي لحقوق االنسان
7 2017 الدكتور مھ زن جالل احمد مشكالت التكییف في المسؤولیة المدنیة (دراسة تحلیلة 

مقارنة)
7 2017 عادل جالل حمدأمین دور القضاء في ترسیخ سیادة القانون (دراسة تحلیلة 

مقارنة)
7 2017 القاضي الدكتور ئاوات عمر قادر 

حاجي مبدأ استقرار المعامالت(دراسة تحلیلیة في القانون المدني)
7 2017 اللواء الدكتور برھم صابر االتجار غیر المشروع باالسلحة في القانون الدولي العام
6 2017 االستاذة ریمھ عبد الرزاق احمد  مفاعیل التبلیغ  في الدعوى المدنیة
2 2017 الدكتور عبد المجید المغربي/ الدكتور 

ربیع شندب  محاضرات في قانون البیئة
83 2017 الدكتور احمد سفر الموسوعة المصرفیة االسالمیة 1/5
7 2017 دكتور محمد ریاض دغمان القانون الطبي (دراسة مقارنة)
4 2017 الدكتورة تمارا بّرو مشروعیة استعمال سالح الفوسفور االبیض في القانون 

الدولي العام
3 2017 الدكتور محمد امین المیداني تطویر الیة لجنة حقوق االنسان(قضایا حقوق االنسان )
8 2017 خضر الشویكي الدفوع االجرائیة بین النص المدني و االنتفاء االداري 

امام القضاء االداري
8 2017 الدكتور امین صلیبا الوافي في القانون االداري العام - مبادئ اساسیة
5 2017 االستاذ الدكتور محمد امین المیداني اللجان الدولیة لحمایة حقوق االنسان والیاتھا

13 2017 القاضي بالل عدنان بدر القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة االلكترونیة 
(توزیع)

4 2017 عجمي الركابي االعتداد بالحصانة الدبلوماسیة امام القضاء الجنائي 
الدولي(توزیع)

12 2017 دكتور بیار طوبیا البیع العقاري
17 2017 مجموعة مؤلفین الضمان االجتماعي 
15 2017 مجموعة مؤلفین التبلیغ 
13 2017 مجموعة مؤلفین الوكالة 
5 2016 دكتور احمد المصطفى في الحریات العامة و حقوق االنسان
7 2016 الدكتورة سامیة حساین مفھوم حق االیجار والتصرف فیھ في عقود االیجار 

التجاریة
7 2016 الدكتور یاسر علي الحمدان الجبوري المحاكم الجنائیة الوطنیة ذات الطابع الدولي

160 2016 الجامعة اللبنانیة مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة 1/24 (توزیع)
8 2016 د محمد سعید المجذوب القانون الدولي لحقوق االنسان

13 2016 الدكتور نبیل علي سرور الظاھرة الصینیة  ابعاد التجربة الصینیة وتطور عالقات 
5الصین في مرحلة االصالح واالنفتاح (2015-1990) اخالقیات المھن و االعمال في االدارة العامةدكتور جان بولس/دكتور روك-انطون مھنا/دكتور كمیل حبیب2016

10 2016 الدكتور أزاد شكور صالح الوسائل البدیلة لتسویة منازعات عقود االستثمار الدولیة
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5 2016 دكتور رفیق سكري تقنیات االتصال االكترونیة الحدیثة
7 2016 القاضي حریض معوض قضایا العمل والصرف التعسفي
7 2016 المحامي صالح مطر اشھر المحاكمات واشھر المرافعات
7 2016 المحامي صالح مطر قبل المحاماة و في ساحاتھا
3 2016 دكتور سمیر سھیل دنون الرقابة المالیة
7 2016 الدكتورة بھار فتاح قیمة الخیر في الفلسفة التشریعیة ( دراسة تحلیلیة)
8 2016 المحامیة سناء سركیس التأمین التعاوني االسالمي ( دراسة مقارنة)

7 2016 دكتور ربیع شندب االثبات في الدعوى المدنیة

7 2016 دكتور خضر خضر تالیران الشیطان االعرج (رمز الدھاء السیاسي)
7 2016 ریبر حسین یوسف البرواري التأمین عن االصابة الجسدیة للریاضي المحترف
8 2016 دكتور ئارام محمد صالح سعید نظریة الحقوق المكتسبة في القانون المدني (دراسة 

7مقارنة) 2016 سردار امین ناكو الرقابة و التفتیش االداري ( دراسة مقارنة)
8 2016 دكتور سعد العطیة الرقابة على االنفاق العام في العقود الحكومیة

8 2016 دكتورة منى یونس حسین تطور االقتصاد الصیني بین اشتراكیة السیاسة و رأسمالیة 
7السوق 2016 دكتور محمد ریاض دغمان الوجیز في حقوق االنسان و الحریات العامة

10 2016 دكتور عمر محمد شحادة حقوق االنسان في الدستور و المواثیق الدولیة
20 2016 الدكتور مازن لیلو راضي موسوعة القضاء االداري 1/2
12 2016 الدكتور عالء ذكي الجریمة السیاسیة في القانون الدولي الجنائي

150 2016 الیاس ناصیف موسوعة الشركات التجاریة 1/16
6 2016 وسام محمد حسن القره غولي االطار القانوني لعقود مشاریع البنیة التحتیة الممولة من القطاع الخاص
8 2016 الدكتور زانا رفیق سعید االسباب المستبعدة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة
8 2015 دكتورعلي غصن امین السجل العقاري (توزیع)

10 2015 دكتور علي عبید الحدیدي التعسف في استعمال الحق االجرائي في الدعوى 
8المدنیة(دراسة مقارنة) 2015 رندا كاج الصرف التعسفي لألجراء و معلمي المدارس الخاصة

12 2015 الدكتور عبد الرحمن خلفي العقوبات البدیلة (دراسة فقھیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة)
7 2015 الدكتور سمیر دنون قانون النفط و العقود النفطیة
7 2015 ورود محمد الشریف الشریف جریمة القتل المعنوي ( دراسة مقارنة)
8 2015 دكتور سامي منقارة المبادىء االساسیة لحقوق االنسان وحریاتھ العامة

15 2015 القاضي محمد صعب جرائم المخدرات (توزیع)
9 2015 دكتورة ربى الحیدري التحوالت في عقد العمل بین القانون المدني و قانون العمل 

13 2015 القاضي زیاد انطوان ایوب الجمعیات في لبنان بین التشریع و االجتھاد
12 2015 القاضي ولید غمرة المعجم القانوني فرنسي-عربي
9 2015 دكتور محمد ریاض دغمان النظام العام في عالقات العمل (دراسة مقارنة)
26 2015 مجموعة مؤلفین التحكیم 
7 2014 لینا حشیمي بیع العقارات تحت االنشاء

10 2014 الدكتور فاروق معالیقي نظریة االعمال المتصلة و االعمال المنفصلة وتطبیقھا في 
المنازعات االداریة
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9 2014 لیندا جابر القانون الواجب التطبیق على عقود االستثمار االجنبي
10 2014 الدكتور بیار امیل طوبیا الغش و الخداع في القانون الخاص
8 2014 الدكتورة فاطمة السویسي الضریبة على القیمة المضافي
7 2014 المحامي نزیھ شالال المرتكز في حقوق االنسان
7 2014 المحامیة ندین عرفات المسؤولیة التقصیریة لعدمي التمییز
6 2014 الدكتور خالد  الخیر المبادئ العامة في القضاء االداري

10 2014 دكتورة رشا عبد الحي  معاییر توزیع االختصاص بین القضاء العدلي واالداري
6 2014 ریتا سیدة العقود التجاریة الدولیة و العملیات المصرفیة 
8 2014 الدكتور امین صلیبا دور الدساتیر والسیادة الوطنیة في ظل المعاھدات 

8والقرارات الدولیة 2014 الدكتور مازن شندب استراتیجیة مواجھة اإلرھاب
8 2014 الدكتور مرتضى السعدي النظام اإلجرائي إلفالس الشركة المساھمة والدعاوى 

5الناشئة عنھ 2014 الدكتور خالد الخیر قانون الضرائب واالعفاء منھا
22 2014 الدكتور ولید بیطار مدخل الى علم السیاسة 1/2

7 2014 الدكتور محمد سعید مجذوب النظریة العامة لحقوق االنسان

10 2014 الدكتور عالء زكي جرائم االعتداء على األشخاص

7 2014 االستاذ عبد الرزاق احمد التنظیم القانوني للحمالت االنتخابیة

8 2014 دكتور بیرك الجبوري/القاضي العبیدي نظریة الشكل في العقود المدنیة واإللكترونیة (قانون 
10التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة) 2014 الدكتور عصام احمد الرقابة على دستوریة القوانین

10 2014 الدكتور عالء زكي جرائم االعتداء على الدولة
10 2014 د.مقلد مرتضى مقلد امالك الدولة الخاصة و العامة(توزیع)
30 2014 الدكتور وسام السمروط االحكام االستئنافیة الشرعیة 1/3
7 2014 الدكتور ربیع شندب التقنیة العقدیة
5 2014 الدكتور رفیق سكري مدخل الى دراسة الدعایة واالعالن التجاري
5 2014 الدكتور خالد الخیر المبادئ العامة في المالیة العامة والموازنة

13 2014 جریمة االفتراء القاضي محمد صعب
130 2014 الیاس ابو عید اصول المحاكمات المدنیة 1/13

7 2014 علي غصن السمسرة

8 2014 دكتور بیار طوبیا الصوریة
7 2013 المحامي عادل بطرس الوجیز في الشركة القابضة وشركة األوف شور والتحكیم 

7الدولي في لبنان 2013 المحامي عادل بطرس الوجیز في الشركة المساھمة (المغفلة)

10 2013 الدكتور عمر شحاده رئیس الدولة في النظام السیاسي اللبناني – دراسة مقارنة

8 2013 الدكتور مازن لیلو راضي الوسیط في القانون االداري

11 2013 الدكتور مفتاح عمر درباش المنازعات الدولیة وطرق تسویتھا

6 2013 صفاء شكور عباس تعدد المسؤولین عن الدواء المعیب

7 2013 الدكتور مازن لیلو راضي القضاء االداري

3 2013 الدكتور نزیھ رعد المنظمات الدولیة واإلقلیمیة
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17 2013 الدكتورة فیلومین نصر قانون العقوبات الخاص – جرائم وعقوبات

8 2013 دكتور بیار طوبیا ملكیة الطوابق والشقق
7 2013 ریاض جنداري االدارة المشتركة لآلبار النفطیة وتسویة المنازعات 

7الدولیة الخاصة بھا 2013 سلوان ھاشم حالة الضرورة في القانون الدولي االنساني

6 2013 الدكتور فاروق معالیقي حقوق االنسان بین الشرعة الدولیة والقانون الدولي 
8االنساني 2013 المھندس غطفان صافي دلیل المھندس العربي

20 2013 الدكتورة فیلومین نصر اصول المحاكمات الجزائیة

10 2013 المحامي الیاس ابو عید نظریة الدعوى في اصول المحاكمات الجزائیة

6 2013 جولي شاھین حصني الحمایة الجزائیة للمستھلك (السبل والحلول المستحدثة في 
6القانون رقم 659/2005) 2012 الدكتور نزیھ رعد األنظمة السیاسیة

7 2012 الدكتور عقیل السعدي رھن األسھم في الشركات التجاریة

4 2012 الدكتور سامي الحمداني أثر العقد االداري بالنسبة الى الغیر

8 2012 الدكتور سمیر دنون العقود االلكترونیة في اطار تنظیم التجارة االلكترونیة

5 2012 المحامیة دیما نبوت القانون التجاري والشركات

6 2012 الدكتورة لبنى عمر مسقاوي عقد الفرانشایز (دراسة على ضوء الفقھ واالجتھاد والعقد 
8النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولیة) 2012 دكتور بیار طوبیا  الملكیة الشائعة

7 2012 الدكتور رفیق سكري الرأي العام بین القوة الناعمة والقوة الخشنة

6 2012 الدكتور سالم الفتالوي إكمال العقد

7 2012 الدكتور نوزاد الشواني االختصاص القضائي في جریمة االبادة الجماعیة

7 2012 الدكتور أحمد خلف حسین الدخیل تجزئة القاعدة القانونیة في التشریع الضریبي

11 2012 مجموعة مؤلفین النظام العام 
44 2012 خلیل جریج النظریة العامة للموجبات 1/4
26 2012 مجموعة مؤلفین البلدیات 
14 2012 مجموعة مؤلفین التمثیل التجاري
26 2012 مجموعة مؤلفین االسباب التمییزیة 
10 2011 الدكتور ربیع شندب شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة – الجزء االول
8 2011 الدكتور وجدي حاطوم النقل البحري في ضوء القانون والمعاھدات الدولیة
7 2011 االستاذ القاضي صادق حیدر شرح قانون المرافعات المدنیة (دراسة مقارنة) توزیع
7 2011 الدكتور ودیع طوروس المدخل الى االقتصاد النقدي
6 2011 الدكتور مازن لیلو راضي محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي
6 2011 الدكتور ودیع طوروس المدخل الى العلوم االداریة
8 2011 فوزي حبیش القانون االداري العام االبطال لتجاوز حد السلطة 

7واالعمال االداریة 2011 علي عدنان الفیل المسؤولیة الجزائیة عن اساءة استخدام بطاقة االئتمان 
10االلكترونیة 2011 الدكتور علي غصن الشركات المدنیة في القانون اللبناني (دراسة مقارنة)

7 2011 الدكتور خضر خضر مفاھیم اساسیة في علم السیاسة
67 2011 القاضي ھاني الحبال احكام وقرارات المجلس العدلي 1/3 توزیع
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6 2011 المحامي عمر مسقاوي محاضرات في الوقف ومؤسسات الوقف
6 2011 الدكتور نزیھ رعد القانون الدستوري العام

8 2011 دكتور بیار طوبیا
 دعاوى إزالة التعدي على الملكیة العقاریة (في اإلطارین 

المدني والجزائي)
8 2011 دكتور بیار طوبیا  حقوق االرتفاق
8 2011 دكتور بیار طوبیا  القیود واالشارات
8 2011 الدكتور ریما فرج مكي تصحیح العقد
7 2011 الدكتور نوري رشید نوري الشافعي البیئة وتلوث األنھار الدولیة
6 2011 الدكتور محمد حنون جعفر مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر
7 2011 المحامي نزیھ شالال دعاوى االحزاب والجمعیات السیاسیة والغیر السیاسیة
7 2011 ألمحامي نصر شومان التكنولوجیا الجرمیة الحدیثة واھمیتھا في االثبات الجنائي
6 2011 الدكتور ودیع طوروس مبادئ االقتصاد القیاسي
7 2011 المحامي نزیھ شالال دعاوى إزالة الشیوع (منازعات الملكیة الشائعة)
8 2011 الدكتور ودیع طوروس الحصار االقتصادي

10 2011 الدكتور معادي اسعد صوالحة بطاقات االئتمان (النظام القانوني وآلیات الحمایة الجنائیة 
8واالمنیة) 2011 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة القتل في قانون العقوبات العام

6 2011 الدكتور مصطفى ابراھیم الزلمي أحكام الزواج والطالق في الفقھ االسالمي المقارن
6 2011 االستاذة مایا ابو دان الرقابة القضائیة على التناسب في القرار االداري
4 2011 الدكتور رفیق سكري اإلعالم واإلعالم العربي

33 2011 مجموعة مؤلفین المصارف 
5 2010 الدكتور نزیھ كباره المبادئ األساسیة في إدارة األعمال
8 2010 الدكتور نزیھ كباره الملك العام والملك الخاص
8 2010 الدكتور نزیھ كباره العقود المسماة البیع والمقایضة، االجارة، الوكالة، الكفالة
8 2010 علي عدنان الفیل القضاء العسكري
6 2010 الدكتور سعد صالح الجبوري الجرائم اإلرھابیة في القانون الجنائي
5 2010 دانا عبد الكریم سعید حل البرلمان وآثاره القانونیة على مبدأ استمراریة اعمال 

12الدولة 2010 الدكتور محمود المغربي االستوبل “l’eSTOPPEL” في قانون التحكیم
7 2010 المحامي میشال شرتوني الوجیز في الدراسات المصرفیة
6 2010 االستاذ ھاني حبّال اجتھادات في قضایا االفالس
7 2010 الدكتور سلیم علي عبده الجریمة العسكریة في القانون اللبناني (دراسة مقارنة) 

8(توزیع) 2010 الدكتور انور ابو بكر الجاف مدى شرعیة تشریح جثة االنسان
8 2010 القاضي محمد صعب العرض الفعلي واإلیداع

13 2010 الدكتور فرید جبور االشكالیة في البحث في العلوم االنسانیة 1/2
10 2010 الدكتور بیار طوبیا نماذج وصیغ (طلبات ولوائح النقض- الدعاوى االستئنافیة 

7– شركات - عقود) 2010 المحامي ناضر كسبار مواقف وطرائف 
10 2010 النظام الضریبي للشركات القابضة   د. عبد الرؤوف قطیش
13 2010 مجموعة مؤلفین المؤسسة التجاریة 
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22 2010 مجموعة مؤلفین االفالس 
7 2009 الدكتور بیار طوبیا التحایل على القانون
7 2009 الدكتور سمیر دنون النظریّات األساسیة في المنازعات االداریة

20 2009 القاضي حریص معوض الموسوعة المدنیة والتجاریة 1/3
7 2009 الدكتورة أودین سلوم الحایك مسؤولیة مزّودي خدمات االنترنت التقنیة

7 2009 مجموعة مؤلفین الملكیة المشتركة 
23 2009 د. ادوار عید حق المؤلف والحقوق المجاورة 1/2
13 2009 بیتر جرمانوس الجریمة مسرحا و ساحة 
4 2009 االقراض المصرفي - قواعد و مفاھیم

11 2009 الجرائم االقتصادیة و الجرائم العابرة الحدود 
في المفھوم و مدى التجریم و العقاب

8 2009 االستاذة رجاء شریف الرقابة على المؤسسات العامة 
26 2009 بدوي ابو دیب مرافعات المحامي  - 3 أجزاء 
8 2009 مصطفى محمد الدیب تدقیق البیانات المالیة للشركات التجاریة 
2 2008 الدكتور الیاس شیخاني اإلعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون 

1حمایة الملكیة األدبیة والفنیة 2008 الدكتور الیاس شیخاني دور القاضي في إثارة األسباب القانونیّة
1 2008 الدكتور الیاس شیخاني التوقیف وإخالء السبیل امام القضاء الجزائي
2 2008 الدكتور الیاس شیخاني البنود التحكیمیة في العقود التي تكون اإلدارة طرفاً فیھا
1 2008 الدكتور الیاس شیخاني القرارات االداریة لرئیس دائرة التنفیذ
8 2008 الدكتور عدنان الخیر قانون التجارة اللبناني
5 2008 المحامیة غادة احمد عیسى االتفاقیات بین المساھمین في الشركات المساھمة
4 2008 محمد یاسر االیوبي النظریة العامة لالمن- نحو علم اجتماع امني
3 2008 القاضي فایز ایعالي المنع من السفر
6 2008 الدكتور وھیب اسبر القانون البحري

83 2008 الدكتور الیاس ناصیف موسوعة الوسیط في قانون التجارة 1/8

5 2008 القاموس القانوني القاموس القانوني : عربي - انكیزي 
14 2008 فوزي حبیش الوظیفة العامة و ادارة شؤون الموظفین 
5 2008 القانون و االنترنت: تحدي التكیف و الضبط  د. منى جبور
6 2008 العالقة ما بین قاضي التحقیق و الھیئة االتھامیة عالقة تصادي أم تعاون 

13 2008 القاموس الموسوعي في التكنولوجیا المعلومات و االتصاالت :
 انكلیزي - فرنجي - عربي -

17 2008 د. حاتم ماضي مفھوم السلطة في قانون العمل 
7 2008 الحصانة السیاسیة بین قضاء الدولة و العدالة الدولیة
9 2008 االثبات بین التقلید و الحداثة 
2 2007 الشیخ عبد المجید المغربي علم المیراث
7 2007 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة اصدار شك بدون رصید
7 2007 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة اصدار شك بدون رصید
7 2007 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة اساءة االمانة واالختالس
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7 2007 الدكتور نادر شافي المصارف والنقود االلكترونیة

8 2007 مجموعة مؤلفین الحجز التنفیذي 
11 2007 مجموعة مؤلفین العقد 
7 2007 مجموعة مؤلفین قوة القضیة المحكوم بھا 
7 2007 محمد خلیل شھاب التزامات البائع وفقا التفاقیة فیینا للبیوع الدولیة 
6 2007 مصطفى الزعبي  التحكیم على شبكة االنترنت 
4 2007 فیلیب عبید  حمایة العالمة اللونیة 
7 2007 عبد هللا عبد الكریم عبد هللا  عقود نقل التكنولوجیا 

15 2007 قوانین االنتخابات بین التشریع و الفقھ واالجتھاد  عطا هللا غشام
15 2007 د. ادوار عید الوسیط في القانون التجاري - ج1
17 2007 د. ادوار عید الوسیط في القانون التجاري - ج2
7 2007 القاضي وسیم الحجار االثبات االلكتروني 

13 2007 امین صالح المحاسبة الضریبیة 
7 2006 الدكتور احمد سفر جرائم غسل االموال
7 2006 الدكتور احمد سفر المصارف واالسواق المالیة التقلیدیة واالسالمیة في 

7البلدان العربیة 2006 الدكتور علي احمد عبد الزعبي حق الخصوصیة في القانون الجنائي – دراسة مقارنة
7 2006 القاضي محمد صعب البند الجزائي – دراسة مقارنة

10 2006 القاضي محمد صعب مخاصمة القضاة 1/2

6 2006 جسھان فقیھ  حمایة الملكیة الفكریة عبر االقمار الصناعیة
5 2006 مجموعة مؤلفین السلفة الوقتیة 
5 2006 مجموعة مؤلفین الخبرة القضائیة 
5 2006 ریما محمد فرح  Contrat de Conseil - عقد المشورة
4 2006 العنصر االخالقي في العقد مارغریت مارودیس 
9 2006 مشاكل التنفیذ  ندى االسمر

11 2006 المحامي راني صادر المرجع في اجتھادات الملكیة الفكریة
5 2006 خلیل غصن وطارق مغیربل دراسات قانونیة في التحكیم 
7 2005 الدكتور جورج طعمھ مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة
7 2005 الدكتور نادر شافي عقد الفاكتورنغ (عقد شراء الدیون التجاریة)

7 2005 نادر منصور حمایة حقوق المساھمین  حال دمج الشركات دراسة مقارنة 
7 2005 المقدم بشارة الخوري المحكمة العسكریة وخصوصیتھا
8 2005 مجموعة مؤلفین الحساب الجاري 

18 2005 القاضي ادوارد عید الوجیز في اصول  المحاكمات المدنیة-1/2
5 2005 مجموعة مؤلفین التحدید والتحریر 
9 2005 القاموس القانوني القاموس القانوني : فرنسي - عربي 
9 2005 عاطف النقیب النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل األشیاء 
7 2005 التطویر االداري وتطبیقات الحكومة االلكترونیة 
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4 2005 المرشد لمباراة الدخول الى معھد الدروس القضائیة  انطوان عبد الكریم
4 2005 تییري لوبیاك العقد التجاري- المفاوضة والصیاغة 
1 2004 المحامي رائد كامل الخیر شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة
5 2004 الدكتورة فاطمة السویسي المنازعات االداریة
8 2004 الدكتور علي شحرور االسلحة الناریة في الطب الشرعي

5 2004 البطاقات المصرفیة (أنظمة وعقود)  وائل الدبیسي
8 2004 قانون الفضاء الكوني -  د. فاروق سعد
9 2004 صرف االجراء ذوي الصفة التمثلیة   االستاذة  شانتال فدعوس
5 2004 اصول محاسبة المصارف التجاریة  المكتبة المحاسبیة محمد یاسین غادر 
5 2004 كریم غیالتي  شركات تأمین خدمات الھندسة المعلوماتیة  
5 2004 نتالي بورین ،ایمانویل جیز اسماء مواقع االنترنت

11 2004 امین صالح االعتراضات على الضرائب و الرسوم 
3 2004 مجموعة مؤلفین السمسرة 
7 2004 دیاال ونسا حمایة حقوق التألیف على شبكة  االنترنت
5 2004 جریمة الغش الضریبي و اثارھا  محمد رمضان
5 2003 الدكتور عدنان خیر القانون التجاري – االوراق التجاریة
2 2003 الدكتور نبیل الفاضل رعد استقاللیة القضاء
5 2003 المحامي نزیھ شالال المرتكز في مھنة المحاماة
9 2003 مجموعة مؤلفین الجرائم المخلة باالخالق و االداب العامة
7 2003 مجموعة مؤلفین الكفالة 
7 2003 ضیاء مشیمش التوقیع االلكتروني دراسة مقارنة  
7 2003 الضریبة على القیمة المضافة-ج1 أمین صالح
7 2003 الضریبة على القیمة المضافة-ج2 أمین صالح
9 2003 الضریبة على القیمة المضافة -جزء 3 أمین صالح

10 2003 غالب غانم من خزائن االجتھاد في القضاء المستعجل 
3 2003 د. فاروق سعد المحاكمات والتحكیم عن بعد 

12 2002 الدكتور نادر شافي عقد الھبة ½
23 2002 القاضي فؤاد ضاھر الموسوعة العقاریة 1/3
7 2002 الدكتور امین صلیبا دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون
7 2002 الدكتور امین صلیبا دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون
6 2002 القاضي وسیم ابو سعد الضریبة على القیمة المضافة 

11 2002 داود صبح تبییض االموال والسریة المصرفیة 
7 2002 عقد البي او تي و عقد الخصخصة في القانون المقارن رئیف خوري
5 2001 المحامي نزیھ شالال دعوى العطل والضرر
5 2001 المحامي نزیھ شالال دعاوى االحتیال
5 2001 المحامي نزیھ شالال جریمة الرشوة
5 2001 المحامي نزیھ شالال دعاوى الحراسة القضائیة
5 2001 المحامي نزیھ شالال دعاوى اساءة االمانة
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5 2001 المحامي نزیھ شالال الحجز لدى الثالث
13 2001 سعد  الخوري االنتظام العام في االجتھاد االداري
10 2001 غالب غانم من خزائن االجتھاد في القانون التجاري  
11 2001 االجھاض بین الشرع و القانون و الطب  فتحیة عطوي
11 2001 علي مرھج ایوب النظام التأدیبي العام - ضمانات حقوق و تدبیر   
5 2001 زینات شحادة االعمال الجرمیة التي تستھدف االنظمة المعلوماتیة

10 2001 التنظیم القانوني لشبكة االنترنت د. طوني م. عیسى
20 2000 االستاذ خلیل ھندي/القاضي انطوان 

ناشف
موسوعة العملیات المصرفیة والسوق المالیة 1/3

4 2000 مجموعة مؤلفین البند الجزائي
5 2000 مجموعة مؤلفین الحراسة القضائیة 
8 2000 مجموعة مؤلفین المحاماة 
3 2000 تنظیم الجمعیات في الدول العربیة
7 2000 طالل ابو غزال  الملكیة الفكریة

17 2000 شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة (1\2)  سمیر البھي
3 2000 د. درید بشراوي مرحلة التحقیقات العدلیة  السابقة لتحریك الدعوى العامة 
5 2000 الكرامة االنسانیة في قانون العقوبات
8 1999 الدكتور محمود المغربي تاریخ القوانین
11 1998 أبو العینین اجراءات المرافعات امام القضاء االداري
9 1998 نمور التشریع الجزائي في المواد التجاریة والمصرفیة
4 1998 موریس نخلة شرح قانون الموظفین (جزئین)
4 1998 انطوان غنطوس اتعاب المحامي

15 1998 أبو العینین دعوى االلغاء أمام القضاء االداري(جزءان)
26 1998 یوسف س.الخوري القانون االداري العام (1/2)
9 1997 الخبرة القضائیة  امیل انطوان دیراني
9 1996 طوني میشال عیسى خصوصیات التعاقد في المعلوماتیة  
9 1996 ولید الحجار عقد النشر 
7 1995 د. أنطوان الناشف وسائل االعالم المرئي والمسموع
7 1993 د. ایلي صفا احكام التجارة البحریة -
7 1992 احكام االفالس والصلح االحتیاطي والواقي د.ایلي صفا
8 وھبي الصیغ القانونیة

17 سلیمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني 1/2
8 محمود المصطفى الجرائم االقتصادیة 1/2
7 محمود حسني شرح قانون االجراءات الجنائیة

17 طماوي العقود االداریة
7 صعب الدلیمي شرح قانون العقوبات القسم الخاص

13 مونتسكیو روح الشرائع 1/2
17 محمد خلیفة تكامل دول مجلس الخلیج العربي 1/2
7 محمد الجبور االختصاص القضائي لمأمور الضبط
8 سلیمان مرقس اصول االثبات و االجراءات
7 كمیل سالمة دلیل الشركات المساھمة 
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7 احمد المحمود االعمال التجاریة و التجار
7 زھیر كریم النظام القانوني للشیك

40 مجموعة مؤلفین مجلة القانون العام  1/6 (مترجم)
8 ادمون نعیم الموجز في القانون الدولي الخاص
7 یاسین الدركزلي قاضي االحالة
8 محمد لیلى نظریة المؤسسات العامة

10 عمر رمضان اصول المحاكمات الجزائیة
7 حسن منال القانون الدستوري العام و االنظمة السیاسیة
7 الیاس ناصیف الحساب الجاري في القانون المقارن 

10 عزیز العكیلي القانون التجاري
53 ج.ریبیر-ر.روبلو المطول في القانون التجاري 1/3 (مترجم)
17 مجموعة مؤلفین موسوعة المعرفة الشاملة 1/7
23 جندي عبد الملك الموسوعة الجنائیة 1/5
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العالقة ما بین قاضي التحقیق و الھیئة االتھامیة عالقة تصادي أم تعاون 
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