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201797861440145169.000الدكتورة ھانیة محمد علي فقیھمبدأ االستقامة في االثبات في النظام القانوني ( دراسة مقارنة )1
201197861440121164.500د.مصطفى أبوعمرو/د.نبیل سعداإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة2
200997899535241846.000سركوت إسماعیل حسینالظاھر ودوره في اإلثبات3

4
قانون اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة "المبادئ العامة في االثبات : عبء االثبات - محل االثبات - الحق 

في االثبات - مبدأ حیاد القاضي - طرق االثبات : الكتابة ( الكتابة االلكترونیة والتوقیع االلكتروني ) -شھادة 
الشھود -القرائن - االقرار -الیمین - المعانیة - الخبرة

20084.500د.محمد حسین قاسم

20034.500القاضي عصام توفیق فرجقواعد اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة5

201997861440133427.500د.عدي خضر الدوريإنابة اعضاء الضبط القضائي في التحقیق االبتدائي (دراسة مقارنة)6
201997861440131134.500د. إیاد عبد شكرالحق في الصمت أثناء اإلجراءات الجزائیة7
2018978614401934412.000د.سمیر عالیة/أ.ھیثم عالیةالوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة (دراسة مقارنة)8
201897861440190786.000نوري خلف فرحانضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة9

التنظیم القانوني لحقوق السجناء ( علي ضوء التشریعات الدولیة والدستوریة والقوانین الجزائیة والقوانین 10
201797861440168246.000دة. سعدى الخطیبالخاصة بالسجون والسجناء )

201797861440169616.000الدكتور أحمد خضر شعبانضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الشرع والقانون ( دراسة مقارنة )11
201597861440170677.500د.مصطفى العوجيدروس في أصول المحاكمات الجزائیة12
2013978614401412712.000د.عبد الستار سالم الكبیسيضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة13

النیابة العامة "تحریك الدعوى الجنائیة  - عبء اإلثبات من قبل النیابة العامة - النائب العام  - التمییزي/ 14
201097861440102354.500المحامي نزیھ نعیم شالالاإلستئنافي/ المالي/ لدى محكمة التمییز - إجراءات النیابة العامة"

201097861440105949.000د.عمرو واصف الشریفالتوقیف اإلحتیاطي "دراسة مقارنة"15
200897899534863384.500القاضي منى جاسم الكواريالتفتیش شروطھ وحاالت بطالنھ16
200612.000د.سلیمان عبد المنعمأصول اإلجراءات الجنائیة (2مجلد)17

202097861440133806.000القاضي سالم روضان الموسويتصفیة الوقف وحاالت إنھائھ ( دراسة معززة بتطبیقات قضائیة)18
201697861440180954.500مدرس وسام العبوديالوصیة الواجبة وآثارھا19
201697861440180404.500القاضي سالم روضان الموسويأحكام الوقف والتوالیة دراسة مقارنة معززة بتطبیقات قضائیة20

سلسلة دراسات فقھیة الجزء الرابع : قضایا فقھیة في االحوال الشخصیة - المربع في حكم العقد على المذاھب 21
201597861440163294.500د. عبد هللا ابراھیم الموسىاالربع - دراسة وتحقیق - الزھر الباسم فیما یزوج بھ الحاكم - بدل الخلع في الفقھ االسالمي

201197861440110897.500د.أحمد آباشاألسرة بین الجمود والحداثة22
200897899534862776.000علي مرھج أیوبالقضاء الشرعي "وفق المذھبین السني والجعفري"23

2006978995346275512.000 د.محمد زید اإلبیاني / تنقیح : محمد رستمشرح األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة معزز باجتھادات المحاكم الشرعیة (2مجلد)24

202097861440135649.000د. محمد جمعة یوسف الحالقخصوصیة الدعوى أمام القضاء اإلداري (دراسة مقارنة)25
201997861440132819.000دة.كارین الدغیديالقضاء االداري ورقابة التناسب في القرارات االداریة (النصوص القانونیة واآلراء الفقھیة واالجتھادیة)26
2018978614401950412.000د. محمد فرید حسین ھاديالقرار اإلداري مفاھیمھ ومراحل اتخاذه والمشكالت التي تثیرھا منازعاتھ27
201897861440195357.500د.الیاس جوادياالثبات في المنازعات االداریة (دراسة مقارنة في الجزائر ومصر وفرنسا)28

التنظیم االداري في الدول االتحادیة ( دراسة تحلیلیة مقارنة بین الوالیات المتحدة االمركیة واالمارات العربیة 29
201897861440194816.000د.الیاس جواديالمتحدة وجمھوریة العراق)
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201797861440184917.500د.أحمد سعیفانقانون الوظیفة العامة ( دراسة مقارنة)30
201797861440169307.500ابراھیم حمید كاملاالختصاص الجنائي لھیئة النزاھة31
201797861440186206.000بنار سردار زھديعنصر االختصاص في القرار االداري ( دراسة مقارنة )32
201697861440179065.400عامر نعمة ھاشماألصول القانونیة إلبرام العقود اإلداریة33
201697861440168867.500د. عمار عباس الحسینيأصول التحقیق اإلداري34
201597861440164594.500القاضي لفتھ ھامل العجیليالتحقیق اإلداري في الوظیفة العامة إجراءاتھ وضماناتھ وحجیتھ35
201597861440165344.500عمر موسى جعفر القریشيأثر الحكومة اإللكترونیة في الحد من ظاھرة الفساد اإلداري36
201597861440165417.500المحامي د. إیلي مسعود خطارالتعاقد من الباطن في التنازع اإلداري37
201597861440161769.000د. مروان محي الدین القطبطرق خصخصة المرافق العامة  االمتیاز- الشركات المختلطة - BOT  - تفویض المرفق العام38
201597861440160539.000القاضي د. عثمان یاسین عليتسویة المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود اإلداریة39
2014978614401612112.000المستشار د. مال هللا جعفر الحماديحقوق وضمانات المتعاقد مع اإلدارة والتحكیم في العقد اإلداري40
201497861440157976.000فارس علي جانكیرسلطة االدارة المتعاقدة في حال التنفیذ المعیب41
201497861440157427.500د. غازي محمد فریجاإلصالح اإلداري42
201497861440157809.000االستاذة سمیة كاملالشكل في القرارات اإلداریة43
201497861440156296.000د.عثمان سلمان العبوديمھارات المراجعة القانونیة "في الكشف عن المخالفات المالیة واإلداریة"44

45
دراسات في العقد اإلداري الدولي والتحكیم في عقود الدولة "دراسة في عقود الدولة المبرمة مع األشخاص 

 -  ICC والقواعد لغرفة التجارة الدولیة بباریس FIDIC األجنبیة الخاصة بالتطبیق -على عقود الفیدیك
"UNCITRAL والقواعد الجدیدة للیونسترال

2014978614401571112.000المستشار د. محمد عبد المجید اسماعیل

201497861440156129.000د.عثمان سلمان العبوديأخالقیات الوظیفة العامة "دراسة مقارنة في اإلطار الفلسفي ألخالقیات الوظیفة العامة وسلوكیاتھا"46
201497861440155376.000د.جعفر عبد األمیر الیاسینجرائم الموظفین "دراسة میدانیة في علم اإلجتماع الجنائي"47
201397861440143189.000دة.فادیا قاسم بیضونالفساد أبرز الجرائم "اآلثار وسبل المعالجة"48
201397861440140809.000دة.تغرید محمد النعیميمبدأ المشروعیة وأثره في النظام التأدیبي للوظیفة العامة49
201397861440141104.500أبوبكرصدیق عمر(بكرصدیق)الرقابة القضائیة على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلداریة بطریق المناقصات50
201397861440140596.000د. عبد اللطیف قطیشاإلدارة العامة من النظریة إلى التطبیق51
2013978614401400412.000د.مھند مختار نوحاإلیجاب والقبول في العقد اإلداري52
20136.000د.عبد اللطیف قطیشالصفقات العمومیة تشریعا ًوفقھا ًواجتھاداً 53

القانون اإلداري العام والمنازعات اإلداریة  (3 مجلدات) / الجزء االول : القانون االداري العام ، الجزء الثاني 54
20119786144011829د.جورج سعد: المنازعات االداریة ، الجزء الثالث : مجموعة تعلیقات على قرارات مجلس الشورى اللبناني

27.000
201197861440118124.500د.عدنان الزنكنةسلطة الضبط اإلداري "في المحافظة على جمال المدن وروائھا"55
201197861440111717.500د.عید قریطمالتفویض في اإلختصاصات اإلداریة56
201197861440110107.500القاضي عثمان یاسین عليإجراءات إقامة الدعوى اإلداریة "في دعویي اإللغاء والتعویض"57
201097861440106319.000المستشار د. محمد عبد المجید اسماعیلالقانون العام اإلقتصادي والعقد اإلداري الدولي الجدید58
201097861440102666.000رشا محمد جعفر الھاشميالرقابة القضائیة على سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا59

200997899535246584.500المستشار سمیر عثمان الیوسفنظریة الظروف الطارئة "وأثرھا في التوازن المالي للعقد اإلداري"60

200997899535242149.000القاضي د.ولید حیدر جابرالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة61

200997899535241772.400القاضي د.ولید حیدر جابرطرق إدارة المرافق العامة "المؤسسة العامة والخصخصة"62

200997899534869949.000د.عصام نعمة إسماعیلالطبیعة القانونیة للقرار اإلداري63

200897899534867036.000ھاني محمود حمزةالنظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإلداریة الدولیة "أمام المحّكم الدولي"64
200797899534860484.500المحامي نزیھ نعیم شالالدعاوى المجالس والھیئات والمحاكم التأدیبیة65
200797899534624966.000د.محي الدین القیسيالقانون اإلداري العام66
20059.000د.طارق المجذوباإلدارة العامة "العملیة اإلداریة والوظیفة العامة واإلصالح اإلداري"67
20057.500د.محمد رفعت عبد الوھابمبادئ وأحكام القانون اإلداري68
200510.500د.محمد رفعت عبد الوھاب القضاء اإلداري  ( 2 مجلد )69
20014.500د.عبد الغني بسیوني عبد هللامبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي70
20014.500د.عبد الغني بسیوني عبد هللاوقف تنفیذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري71

201897861440182006.000د. ابراھیم علي الحلبوسيالمسؤولیة المدنیة للصحفي عن إخاللھ بالتزاماتھ المھنیة72
201597861440164116.000حسین خلیل مطر المالكيالحمایة الجنائیة للصحفي73
201297861440119974.500القاضي سالم روضان الموسويجرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة74
200697899534620704.500دة.سعدى محمد الخطیبالقیود القانونیة على حریة الصحافة "منذ العھد العثماني وحتى العھد الحالي"75

201997861440134347.500د.عبد الروؤف قطیشقانون رسم الطابع المالي وتطبیقاتھ العملیة نصا واجتھاد76

د. عبد الرؤوف قطیش المحامیة شیرین عبد قانون االجراءات الضریبیة وتطبیقاتھ العملیة77
الرؤوف قطیش

201797861440187817.500

201597861440170367.500د.مصطفى العوجيالمسؤولیة الجنائیة في المؤسسة االقتصادیة78

اقتصاد ومالیة

اعالم وصحافة
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79
سلسلة دراسات فقھیة الجزء الثالث : قضایا فقھیة في المعامالت المالیة المعاصرة - االجیر الخاص -ضوابطھ 
وأحكامھ - التمویل بین العینة والتورق - القبض وأثره في العقد الفاسد - حقوق االرتفاق في الجوار المالصق -

 المعاوضة على الحقوق - ضوابطھا وأحكامھا
201597861440163437.500د. عبد هللا ابراھیم الموسى

201597861440168559.000د. ذو الفقار علي رسن الساعديالضریبة على القیمة المضافة وتطبیقاتھا في التشریعات المقارنة80
201597861440166579.000د.سامر عبد هللاجرائم الرقابة على النقود81
2013978614401563615.000د.حسن عواضة / د.عبد الرؤوف قطیشالمالیة العامة "الموازنة، نفقاتھا، وارداتھا (ضرائب ورسوم)، القروض، اإلصدار النقدي، الخزینة"82

201197861440115536.000خیري إبراھیم الرفاعيالشخص غیر المقیم في القانون الضریبي83

200797899534621516.000األستاذ محمد علي الحرازيالدور اإلقتصادي للمناطق الحرة في جذب اإلستثمارات84

201797861440171114.500بیان محمد شابازيالمسؤولیة الّدولیة عن تصّحر البیئة االرضیّة85
201697861440181494.500المحامي أنمار الحدیثيااللتزام الدولي بحمایة المناخ86
201497861440157739.000د. سھیر ابراھیم حاجم الھیتياآللیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة87
201497861440158969.000د. نوار دھام مطر الزبیديالحمایة الجنائیة للبیئة88
201397861440137934.500عبد هللا تركي حمد الطائيالضرر البیئي وتعویضھ في المسؤولیة المدنیة89
201297861440126979.000د.إسماعیل نجم الدین زنكنھالقانون اإلداري البیئي90

201397861440141033.000د.أحمد إبراھیم حسنتاریخ النظم القانونیة واإلجتماعیة91
201097861440104646.000د.فایز محمد حسینتاریخ النظم القانونیة92

202097861440135264.500مھا إبراھیم أحمدإفالس الشركات المتعددة الجنسیات (دراسة مقارنة)93
201997861440195739.000د. نھرو سلبم حنا كریمالنظام القانوني الفالس الشركات ( دراسة تحلیلیة مقارنة )94
202097861440121097.500د. فاروق ابراھیم الجاسمالقانون التجاري الجزء الثالث : أحكام اإلفالس95
201897861440182797.500د. فاروق ابراھیم الجاسمالقانون التجاري الجزء األول : مقدمة عامة - االعمال التجاریة - التاجر- المحل التجاري96
201897861440182867.500د. فاروق ابراھیم الجاسمالقانون التجاري الجزء الثاني : العقود التجاریة - عملیات البنوك97
201897861440195114.500فادیة محمد اسماعیل الربیعيسند الشحن المباشر وأثره على النقل المتعدد الوسائط للبضائع(دراسة مقارنة)98
201897861440194679.000د. القاضي الیاس ناصیفالشركات القابضة ( ھولدنغ ) والشركات المحصورة نشاطھا في الخارج ( أوف شور )99

201897861440179449.000د. القاضي الیاس ناصیفالعقود التجاریة ( دراسة مقارنة )100

الوجیز في القانون التجاري ( ماھیة القانون التجاري وعالقتھ بغبره من القوانین والعلوم وتاریخھ وتقنینھ 101
201897861440192906.000د. سمیر عالیھ - االستاذة روال الدنا عالیھومصادر - مفھوم االعمال التجاریة والتجارة والشركات والمؤسسة التجاریة واالسناد التجاریة ) دراسة مقارنة

201897861440191229.000د. الیاس ناصیفاالسناد التجاریة أو االوراق التجاریة سند السحب أو الكمبیالة والسند ألمر أو السند االذني102
201797861440183859.000د. الیاس ناصیفالشیك ( دراسة مقارنة)103
201797861440148804.500مصطفى تركي الجورانيآثار عقد الفاكتورینغ ( عقد شراء الدیون التجاریة )104
201797861440187746.000د.فاروق ابراھیم جاسمالقانون الجوي105
201797861440186376.000د. عبد المجید ابراھیم سلمان الطائيعقود التجارة البحریة والتأمین علیھا وفق التشریعات العربیة واالتفاقیات الدولیة دراسة مقارنة106
201797861440186444.500د. عبد المجید ابراھیم سلمان الطائيعقد النقل الجوي التجاري ( في ضوء االتفاقیات الدولیة والقوانین التجاریة العربیة ) دراسة مقارنة107
2017978614401680018.000القاضي د.الیاس ناصیفالشركات التجاریة 2 مجلد ( دراسة مقارنة )108
201797861440181324.500د. نایف أحمد ضاحي الشمريالنظام القانوني لزیادة وتخفیض رأس مال الشركة المساھمة109
201797861440167949.000القاضي د.الیاس ناصیفالمؤسسة التجاریة ( دراسة مقارنة)110
201797861440170989.000القاضي د.الیاس ناصیفاألعمال التجاریة والتجار  ( دراسة مقارنة)111
201797861440186519.000القاضي د.الیاس ناصیفحوكمة الشركات في القانون المقارن وتشریعات الدول العربیة112
أساسیات القانون التجاري "األعمال التجاریة، التّجار، المؤسسة التجاریة، الشركات التجاریة، الملكیة 113

201797899534626669.000د.مصطفى كمال طھالصناعیة"
201697861440183164.500ربیع حسین العليحریة انتقال الشركات114

مجلس إدارة الشركة المساھمة في القانون السعودي " مع قوانین كل من دول مجلس التعاون لدول الخلیج 115
201697861440182629.000د. صادق محمد محمد الجبرانالعربیة لبنان ، مصر ، سوریة ، األردن والعراق"

201697861440179754.500المحامي نزیھ نعیم شالالدعاوى االیجار التمویلي " اللیزنغ "116
201697861440185219.000د.مصطفى كمال طھأصول القانون التجاري "األوراق التجاریة واإلفالس"117
201597861440159266.000د. ولید خالد عطیةمسؤولیة الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة118
201597861440155207.500د. ھادي مسلم البشكانيبیع المتجر " دراسة مقارنة "119
2013978614401439410.500د.فاروق إبراھیم جاسمالنظام القانوني لمؤسسي الشركة المساھمة120

121
موسوعة الشركات التجاریة (16مجلد) ھي موسوعة قانونیة شاملة تتعلق بالشركات التجاریة على مستوى 

عالمي مقارن , وتتألف من ستة عشر جزءا , وتتضمن ابحاثا مفصلة ومقارنة بین مختلف القوانین العربیة من 
جھة وبین ھذه القوانین والقانون الفرنسي , ومختلف تشریعات العالم من جھة اخرى

-2008القاضي د.الیاس ناصیف
2013120.000

201297861440129564.500دة.سیبیل جلولنظام اإلفالس وخصائصھ122
201297861440124756.000عالء عمر محمدانتقال المخاطر في البیوع البحریة "البیع سیف والبیع فوب"123
201297899534629096.000د.مصطفى كمال طھالنظریة العامة للقانون التجاري والبحري124
201297899534627206.000د.مصطفى كمال طھأساسیات القانون البحري125
201297899534863454.500د.فاروق إبراھیم جاسمحقوق المساھم في الشركة المساھمة126

تاريخ قانون

بیئة

تجاري
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201197861440118676.000د.سعید بن علي الكریدسجرائم الشركات التجاریة "في قوانین دول مجلس التعاون الخلیجي"127
201097861440109386.000د.أحمد أنور محمدالمحل في عقد اإلمتیاز التجاري128
201097861440105019.000ھیوا إبراھیم الحیدريشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة129
200997899535245042.400 المحامیان فرنان وسمیر باليأبحاث في اإلفالس130
200997899535245806.000د.درید محمود عليالشركة المتعددة الجنسیة "آلیة التكوین وأسالیب النشاط"131
200997899534621946.000د.نعیم مغبغبالفرنشایز "دراسة في القانون المقارن"132
200897899534863694.500القاضي حسن حمدانالحمایة القانونیة للفرانشیزي133

ج.ریبیر – ر.روبلو /   ترجمة:منصور        المطول في القانون التجاري "ج1 المجلد االول:التجار- محاكم التجارة - الملكیة الصناعیة - المنافسة "134
القاضي/ د.سلیم حداد

2008978995346350612.600

ج.ریبیر – ر.روبلو /   ترجمة:منصور        المطول في القانون التجاري "ج1 المجلد الثاني: الشركات التجاریة"135
القاضي/ د.سلیم حداد

2008978995346366712.600

المطول في القانون التجاري "ج2: األسناد التجاریة - المصارف والبورصات - العقود التجاریة األصول 136
الجماعیة"

ج.ریبیر – ر.روبلو /   ترجمة:منصور        
القاضي/ د.سلیم حداد

2008978995346374218.000

أحكام اإلفالس والصلح الواقي في التشریعات العربیة - النظام التقلیدي والحلول الحدیثة للمشروعات التجاریة 137
200797899534861236.000د.سعید یوسف البستانيالمتعثرة - مقدمة في مصیر نظام االفالس وافاق تطوره

20059.000د.یاسر الحویشمبدأ عدم التدخل واتفاقیات تحریر التجارة العالمیة138
19926.000د.وجیھ خاطرنظریة فترة الریبة في اإلفالس139
19914.500د.جوزف سماحةالمزاحمة غیر المشروعة140

201997861440134273.000د. جنا أبو صالحالدبلوماسیة الخضراء الوساطة والتحكیم141
201997861440134414.500حسین جبار الزمالفصل في المنازعات الریاضیة بالتحكیم142
201997861440133596.000كنده جمال عبد الساترالتحكیم في عقود البترول ( دراسة مقارنة)143
144 ً 201997861440133669.000الدكتور سالم بن سعید بن سلیمان الرواحيالتحكیم في المنازعات المتعلقة بعقود صناعة النفط وإنتاجھ دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة نموذجا
201897861440194299.000دة حنان أحمد ضیاوسائل فض النزاعات الناشئة عن عقد B.O.T(دراسة في القضاء المقارن)145
201897861440191844.500المحامي محمد حسن العكلةمسؤولیة المحكم146

147
مجلة التحكیم العالمیة, التحكیم العربي في الغرب ومجلة التحكیم الغربي في البالد العربیة مجلة فصلیة وتتناول 
3 اقسام ( قسم الفقھ وقسم االجتھاد العربي والدولي وقسم اخبار التحكیم)   41 مجلد/43 عدد  ( لغایة تموز - 

یولیو  2019 )
-2009البروفسور د.عبد الحمید األحدب

2019492.000

201697861440182557.500القاضي د.غسان رباحالتحكیم التجاري البحري " مع مقدمة في حل المنازعات التجاریة الدولیة"148
201397861440140116.000المحامیة سمیرة الزعیم المنجدالتحكیم اإلسالمي في نظام غیر إسالمي149
201297861440128266.000أمال یّدرالرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي150
201297899534864684.500عالء آباریانالوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة151
20106.000دة. حفیظة حدادالموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي152

-2008البروفسور " د.عبد الحمید األحدب"موسوعة التحكیم "التحكیم في البلدان العربیة، التحكیم الدولي، وثائق تحكیمیة" (4مجلدات) 3 أجزاء + ملحق153
2009978995348658167.500

19986.000د.مصطفى الجمال / د.عكاشة عبد العالالتحكیم في العالقات الخاصة الدولیة والداخلیة154

201797861440186997.500د.ولید خالد عطیةالتنفیذ على حساب المدین عن طریق ابرام صفقات بدیلة155
201397861440143637.500د.بندر محمد طاھر الشریفمبدأ المواجھة في التنفیذ الجبري156
201197899534867419.000د.طلعت محمد دویدارالنظریة العامة للتنفیذ القضائي "في قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة"157
20069.000د.أحمد خلیلالتنفیذ الجبري158

201697861440184846.000القاضي د.غسان رباحأخالقیات أصحاب المھن القانونیة ( شروط وأحكام )159
201597861440170299.000د.مصطفى العوجياألمن اإلجتماعي مقوماتھ ، تقنیاتھ ، ارتباطھ بالتربیة المدنیة160
200997899535243373.600المحامي حسام الدین األحمدمحاكمات ھّزت العالم161
19996.000د.فاروق سعدفن اإللقاء العربي "الخطابي والقضائي والتمثیلي"162

القتل الرحیم بین اإلباحة والتجریم ( دراسة تأصیلیلة تحلیلیة في التشریع الجزائري مقارنا بالقوانین العربیة 163
202097861440133739.000د. جمال الدین عنانوالغربیة والشریعة اإلسالمیة )

القاضي سمیر عالیھ - المحامي ھیثم سمیر الوسیط في شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) معالمھ - تطبیقھ - نظریة الجریمة - المسؤولیة - الجزاء164
عالیھ

2020978614401362510.500
201997861440132437.500د. سمیر عالیھالجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي165
201997861440181567.500محمد علي یاغيالنظام القانوني لمخلصي البضائع المرخصین لدى الجمارك166
201997861440131519.000د. سمیر عالیھمبادئ علوم االجرام والعقاب والسیاسة الجزائیة ( أسباب االجرام ومكافحتھا جزائیا )167
201997861440194437.500د.محمد حسن عاكومالتھرب الضریبي (المفھوم،االسباب،االسالیب،االنعكاسات،المكافحة)168
201997861440195664.500علي زھیر ابراھیمجرائم االعمال المالیة التملص من الضریبة والرسوم الجمركیة169
201997861440194987.500دة.دالل لطیف مطشر الزبیدياالعتداد بالنیة في قانون العقوبات(دراسة مقارنة)170

جنائي

تنفیذ

ثقافة قانونیة

تحكیم
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201897861440193827.500د.سمیر عالیة/أ.ھیثم عالیةالقانون الجزائي لألعمال ماھیتھ _نظریة جریمة األعمال _الجرائم المالیة والتجاریة (دراسة مقارنة)171
201897861440187984.500حمود حیدر مبارك العویلياإلقرار ودوره في اإلثبات الجزائي172
201897861440190859.000د. قاسم تركي عواد جنائيالصفة الوظیفیة في القانون الجنائي  ( دراسة مقارنة)173
201897861440190229.000د. مصطفى العوجيالتأھیل االجتماعي في المؤسسات العقابیة174
201897861440190234.500القاضي سالم روضان الموسويجریمة اثارة الفتنة الطائفیة ( دراسة تحلیلیة مقارنة )175
201897827451431989.000د.عبد القادرعودةالتشریع الجنائي اإلسالمي (2مجلد)176
201797861440188357.500دة. سعدى محمد الخطیبمناھضة العنف األسري بین التشریع والواقع177
201797861440189419.000د. مصطفى العوجيالقانون الجنائي العام - التمارین العملیة ( مسائل - تعلیق على قرارات - استشارات - أبحاث )178
201797861440189589.000د. مصطفى العوجيدروس في العلم الجنائي الجزء االول : الجریمة والمجرم179
201797861440189659.000د. مصطفى العوجيدروس في العلم الجنائي الجزء الثاني : السیاسة الجنائیة والتصدي للجریمة180
سلسلة دراسات فقھیة الجزء الثاني : قضایا معاصرة في الفقھ الجنائي الدیة بین العقوبة والتعویض - الشبھة 181

201597861440163366.000د. عبد هللا ابراھیم الموسىواثرھا في اسقاط العقاب - امتناع الطبیب عن العالج بین الشریعة والقانون  - المسؤولیة عن السالمة في 
201597861440159199.000د. عمار عباس الحسینيالتحقیق الجنائي والوسائل الحدیثة في كشف الجریمة182
201397861440119599.000د.عمار عباس الحسینيمبادئ علمي اإلجرام والعقاب183
201397861440126734.500د.عمار تركي الحسینيالجرائم الماسة بالشعور الدیني184
201397861440123834.500د.جعفر عبد األمیر الیاسیناإلجھاض دراسة قانونیة اجتماعیة185
دور علم البصمات في مسرح الجریمة (3مجلدات) اسلوب االظھار والرفع / البصمة الفردیة واسلوب التصنیف 186

2011978614401196622.500عبد هللا الیوسفوالحفظ / البصمة الغائرة للطف والقدمین
201197861440112497.500د.جمال إبراھیم عبد الحسیناألمر الجزائي ومجاالت تطبیقھ187
201197861440112326.000د.جمال إبراھیم عبد الحسینتصحیح الخطأ في الحكم الجزائي188
201197861440111339.000د.عمار عباس الحسینيحالة الضرورة وأثرھا في المسؤولیة الجنائیة189
201021.000د. جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة ( 5 مجلدات )190
20106.000الرائد د.سلیم علي عبدهالجریمة العسكریة في القانون اللبناني191
20106.000القاضي د.جمال الزعبيالنظریة العامة لجریمة االفتراء " في الفقھ والقانون والقضاء المقارن"192
200997899535246963.600المحامي نزیھ نعیم شالالدعاوى الشھود وإفاداتھم193
200897899534862224.500القاضي د.غسان رباحالوجیز في عقوبة اإلعدام "دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة"194
شرح موسوعة قانون العقوبات العام والخاص (10مجلدات) منقحة,معدلة ومزداة مع النصوص القانونیة 195

واجتھادات المحاكم واالراء الفقھیة المعاصرة( مترجمة من اللغة الفرنسیة الى العربیة )
 للعالمة رنیھ غارو / ترجمة:المحامیة لین 

مطر
200375.000

20036.000د.جالل ثروتنظریة الجریمة المتعدیة القصد196
20029.000د.علي عبد القادر القھوجيقانون العقوبات القسم الخاص197
199812.000د.محمود نجیب حسنيشرح قانون العقوبات القسم العام (2مجلد)198

202097861440134966.000دة. خولة محي الدین یوسفحقوق االنسان أمام محكمة العدل الدولیة (دراسة في الواقع واآلفاق)199
201997861440132506.000المحامي أحمد مكداشمنظمة التعاون االسالمي بین االقلیمیة والعالمیة200
201997861440132294.500دة. ترتیل تركي الدرویشالحمایة القانونیة للحدث ( دراسة في قانون حمایة االحداث المخالفین للقانون او المعرضین للخطر)201
201997861440132126.000قاضي المذھب فؤاد یونسمصالح الطفل الفضلى202
201797861440189104.500د.جورج سعدحقوق االنسان203
201797861440183094.500الدكتور محمد أمین المیدانيمدخل الى منظمة التعاون االسالمي وحمایة حقوق االنسان204
201697861440181636.000المدرس المساعد وفاء یاسین نجمالتمییز ضد المرأة (دراسة مقارنة)205
201697861440178457.500د. عباس عبد االمیر ابراھیم العامريحمایة حقوق االنسان في القانون الدولي206
201697861440171734.500الدكتور كوسرت حسین أمین البرزنجيالمسؤولیة الجنائیة لالحداث207
201197861440108156.000المحامي وسیم األحمدالحمایة القانونیة لحقوق المعاقین ذوي اإلحتیاجات الخاصة208
201197899534860176.000دة.سعدى محمد الخطیبحقوق اإلنسان وضماناتھا الدستوریة في اثنتین وعشرین دولة عربیة209
2010978614401068612.000د.أحمد سعیفانالحریات العامة وحقوق اإلنسان ( 2 مجلد)210

201797861440178769.000الدكتور عالء عمر محمد الجافاآللیات القانونیة لحمایة المستھلك في عقود التّجارة االلكترونیة211
201697861440182316.000محمود عادل محمودااللتزام بالتحذیر في مجال تداول المنتجات الخطرة212
201697861440167496.000رمزي بید هللا علي الحجازيالحمایة المدنیة للمستھلك بعد التعاقد االلكتروني213
201197861440114474.500دة.بتول صراوة عباديالتضلیل اإلعالني التجاري "وأثره على المستھلك"214
201197861440117684.500د.مصطفى أحمد أبو عمروموجز أحكام قانون حمایة المستھلك215
200797899534860179.000د.عبد المنعم إبراھیمحمایة المستھلك216

201997861440132674.500فریال فارس أبو محمودالدور االنتخابي لألحزاب السیاسیة في ظل النظام النیابي البرلماني " دراسة تحلیلیة - مقارنة "217
201997861440134279.000دة. خانزاد أحمد عبدالعالقات بین الدساتیر الحدیثة واالتفاقیات الخاصة بحقوق االنسان218
201997861440131687.500المستشار د. محمد احمد مجبلطعون انتخابات المجالس التشریعیة في االنظمة القانونیة العربیة219
201997861440131064.500د. الیاس جواديدور المجلس الدستوري في رقابة دستوریة القوانین وصحة االنتخابات البرلمانیة ( دراسة نقدیة مقارنة )220
201897861440195289.000دة.مروج ھادي الجزائرياستقالل السلطة التشریعیة (دراسة مقارنة)221
2018978614401945012.000د. ولید عبالدراسات في القانون الدستوري اللبناني ( مجموعة دراسات وأبحاث في القانون والقضاء الدستوري)222
201897861440194123.000حسین محمود رمالفلسفة الدولة223
201897861440193686.000د.محمد المجذوبالمرشد العملي في القانون الدستوري والنظم السیاسیة224
2018978614401928312.000د. محمد المجذوبالوسیط في القانون الدستوري اللبناني وأھم النظم السیاسیة المعاصرة في العالم225

حقوق االنسان

دستوري

حماية المستھلك
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201897861440192767.500د. حسین جبر حسین الشویليقرینة دستوریة التشریع ( دراسة مقارنة )226
201897861440192454.500عبیر أحمد حمد خلیفةالجرائم االنتخابیة ( دراسة مقارنة)227

الدولة الفاضلة في االسالم (أركان الدولة ودعائمھا - سیادة القانون - كفالة الحقوق والحریات - حق التعلم 228
201897861440192149.000د. سمیر عالیھواالبداع الحضاري - احترام العقیدة - ادب التعامل مع الدول - نظام القضاء والعرف )

201897861440191469.000دارا عزیز خضرالنظام القانوني للمعارضة السیاسیة229
201797861440183784.500أماني الخطیبالعدل أساس الحكم230
201797861440181709.000د. محمد سامر التركاويدور رئیس مجلس الوزراء في النظام النیابي البرلماني ( دراسة مقارنة )231
2016978614401856910.500الدكتور یوسف راشد فلیفلوسائل الرقابة وضوابط التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ( دراسة مقارنة )232
201697861440185149.000الدكتور محمد طھ حسین الحسینياختصاص البرلمان في المساءلة الجزائیة ( دراسة مقارنة )233
201697861440171424.500المحامیة سارة جلیل الجبوريالقضاء الدستوري في الوطن العربي  تقییم التجربة ( دراسة مقارنة )234
201697861440178837.500االستاذ خالد الضیف شبليالوضع الدستوري أثناء االحتالل الحربي235
201697861440178219.000د. ابراھیم محمد الشرفانيرقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع236
201597861440163124.500د.سرھنك حمید البرزنجياألنظمة اإلنتخابیة والمعاییر القانونیة الدولیة لنزاھة اإلنتخابات237
201597861440160776.000د.أحمد فاضل حسینالشریعة اإلسالمیة مصدر للحقوق والحریات العامة238
201597861440162687.500المستشار د. محمد عبد المجید اسماعیلالدساتیر العربیة بین الواقع والمأمول239
201497861440158896.000زیریك مجیدمدى التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة240
201497861440156507.500الوزیر د.علي یوسف الشكريمباحث في الدساتیر العربیة241
دور البرلمان في األنظمة البرلمانیة المعاصرة "ضعف األداء التشریعي والرقابي للبرلمان وھیمنة السلطة 242

201397861440143706.000د.دانا عبد الكریم سعیدالتنفیذیة"
201397861440130216.000د.أحمد فاضل العبیديضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتیر العربیة243
201397861440129946.000د.خاموش عمر عبدهللاإلطار الدستوري لمساھمة الشعب في تعدیل الدستور244
201297861440119354.500المحامي وسیم األحمدالمحاكم الدستوریة العربیة واألجنبیة245
201297861440129326.000أحمد منصور القمیشاإلستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة  "على أعمال السلطة التنفذیة"246
201297861440128026.000راشد عبد الرحمن العسیريالمجالس النیابیة وعالقتھا بالشورى في اإلسالم247
201297861440118744.500الوزیر د.علي یوسف الشكريالتناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیتھ في الدساتیر العربیة248
201297861440118816.000الوزیر د.علي یوسف الشكريالنظام الدستوري في الشریعة اإلسالمیة249
القانون الدستوري الدولي "دراسة في التأثیرات المتبادلة ما بین قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون 250

201197861440113794.500خانزاد أحمد عبدالدولي"
201097861440101056.000د.معمر مھدي الكبیسيتوزیع االختصاصات الدستوریة في الدولة الفیدرالیة251
201097861440100687.500المحامي وسیم األحمدبرلمانات العالم العربیة واألجنبیة252
201097861440100447.500د.عصام سلیماناألنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق253
200997899619827167.500د.یوسف حاشيفي النظریة الدستوریة254
200997899535243449.000د.خیر إلھ بروینالوسیط في القانون الدستوري اإلیراني "السلطة التشریعیة والمؤسسات الدستوریة "255
200997899535243134.500الیاس جواديرقابة دستوریة القوانین256
200897899534869186.000د.عبد الرزاق السنھوريفقھ الخالفة وتطورھا لتصبح عصبة أمم شرقیة257
200897899534868574.500دة.سعدى محمد الخطیبالعالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة "في األنظمة الدستوریة العربیة"258
200897899534861786.000المحامي وسیم األحمدالرقابة البرلمانیة على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي259
20089.000المحامي الیاس أبو عیدقضایا واجتھادات المجلس الدستوري "في لبنان وفرنسا "260

201497861440143326.000ربیع حسین العلياإلفالس في القانون الدولي الخاص261
الموجز في القانون الدولي الخاص( المبادئ العامة في تنازع القوانین) / النظریة العامة في القانون القضائي 262

20139.000دة. حفیظة حدادالخاص الدولي (االختصاص القضائي الدولي وتنفیذ االحكام االجنبیة واحكام التحكیم)  ( 2 مجلد )
201397861440143016.000د.عّمار حمید الخالديتنازع القوانین في اإلمتیازات البحریة263
201297861440120484.500محمد خیري كصیرحاالت تطبیق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانین264
201197861440111027.500د.رمزي محمد علي درازفكرة تنازع القوانین في الفقھ اإلسالمي265
الجامع في القانون الدولي الخاص - المضمون الواسع المتعدد الموضوعات - الجنسیة والقومیة - المركز 266

200997899535246039.000د.سعید یوسف البستانيالقانوني لالجانب وللعرب- النظریة العامة لتنازع القوانین
20049.000د.عكاشة محمد عبد العالتنازع القوانین267

202097861440134897.500د. ولھي المختارالقضاء الدولي الجنائي ( واالنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني )268
201997861440134589.000د.محمد علي االنباريالمحكمة الجنائیة  الدولیة وعالقتھا بمجلس االمن الدولي269
201997861440193064.500دة. ترتیل تركي الدرویشالقانون الموضوعي واجب التطبیق أمام المحكمة الخاصة بلبنان (دراسة انتقادیة)270

النظام القانوني للقضاء االداري الدولي(دراسة تأصیلیة تحلیلیة وفق احدث االحكام القضائیة وآخر تعدیالت 271
201997861440133976.000مھند ایاد فرج هللاعلى النظام القضائي االداري الدولي)

201997861440195806.000نور الھدى یاسین كریم الحلفيالحق في االستثمار وتطبیقاتھ في التشریعات272
2019978614401320512.000د.إبراھیم الدراجيجریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا273
احكام الجریمة الدولیة وانواعھا ( دراسة مفصلة ألنواع الجرائم الدولیة مع تضمینھا ألحدث التطورات حول 274

201997861440131379.000د. فریحة محمد ھشامجریمة العدوان وكذا االركان المكونة لمختلف الجرائم الدولیة حسب نظام روما االساسي للمحكمة الجنائیة 
201897861440131999.000د. محمد المجذوبالمرشد العملي في التنظیم الدولي والقانون الدولي العام275
201897861440189346.000زینة یونس حسینجریمة االتجار بالبشر في القانون المقارن276
2018978614401933712.000د.محمد المجذوبالوسیط في القانون الدولي العام277
2018978614401935212.000د.محمد المجذوبالوسیط في التنظیم الدولي "النظریة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمتخصصة"278
2018978614401917712.000الدكتور محمد بوبوشتطور مركز الفرد في القانون الدولي العام279
2018978614401850712.000الدكتورة ھبة عبد العزیز المدوردور الرقابة القضائیة في حمایة حقوق االنسان وحریاتھ األساسیة280

دولي عام

دولي خاص
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201897861440100136.000نوال أحمد بسجالقانون الدولي اإلنساني "وحمایة المدنیین واألعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة"281
201797861440139539.000د. خلیل حسینالمنظمات العالمیة (النظریة العامة - االمم المتحدة االجھزة والوكاالت والبرامج - عصبة االمم )282
المنظمات العالمیة ( نظام االمن الجماعي - النشاطات - الحصانات - المنظمات غیر الحكومیة - التحدیات 283

201797861440190309.000د.خلیل حسینواالصالح - الوثاثق
201797861440180029.000د. نادر علي عجميمشروعیة السالح النووي بین القانون الدولي والعالقات الدولیة284
201797861440188599.000د. محمد عبد المحسن سعدونالحمایة القانونیة لضحایا الجریمة285
201797861440167329.000الدكتور محمد خالد برعالمعاھدات الّدولیة وآلیات توطینھا في القانون الوطني ( دراسة مقارنة في إطار القانونین الّدولي والّدستوري )286
201797861440186066.000غادة بشیر خیرياالتفاقیات الخاصة بحقوق الالجئین وآلیات حمایتھم287
201797861440185906.000سمر بشیر خیريالجریمة المنظمة العابرة للحدود ( االتجار بالنساء واألطفال نموذجا )288
201797861440181019.000الدكتورة فیدا نجیب حمدمكافحة االرھاب قبل ھجمات 11 ایلول 2001 وما بعدھا289
201797861440180712.400المحامي أحمد مكداشالموظف االداري الدولي290
201697899535243996.000رودریك إیلیا أبي خلیلالعقوبات اإلقتصادیة الدولیة "في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق اإلنسان"291
201697861440178386.000د. عباس عبد االمیر ابراھیم العامرياعالن حالة الطوارئ وآثاره على حقوق االنسان292
201697861440180264.500محمد االنباريمبدأ عدم التدخل واستثناءاتھ في القانون الدولي المعاصر293
201597861440169549.000الدكتور أحمد خضر شعبانالحمایة الدولیة والشرعیة لضحایا النزاعات المسلحة294
201597861440166887.500دة.حنان نایف مالعبالتعاون الدولي295
201597861440167019.000د.خالد حّسانيسلطات مجلس األمن في تطبیق الفصل السابع "بین أحكام المیثاق والمماراسات الدولیة المعاصرة"296
201597861440165034.500المحامي علي وھبي دیبالمحاكم الجنائیة الدولیة تطورھا ودورھا في قمع الجرائم الدولیة297
201597861440166957.500د. محمد القاسميمبادئ القانون الدولي العام298
201597861440164979.000د.أحمد سیف الدیناإلتجاھات الحدیثة للقضاء الدولي الجزائي299
201597861440164359.000د.عبد الجبار رشید الجمیليعولمة القانون الجنائي الدولي وأثرھا في حفظ األمن والسلم الدولیین300
201597861440164286.000د.عبد الجبار رشید الجمیليجرائم اإلرھاب الدولي في ضوء إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة301
201597861440161834.500د.نایف أحمد ضاحي الشمرياإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولیة302
201597861440161909.000د. نایف أحمد ضاحي الّشمريدور محكمة العدل الدولیة في تطویر وظیفة منظمة األمم المتحدة303
201597861440161457.500د. محمد رشید الجافاإلطار القانوني لمشاركة المجني علیھ في االجراءات الجنائیة الدولیة304
201597861440161529.000دة. ریتا عیدالمحاكم الجزائیة الدولیة الخاصة بین السیادة والعدالة305
201597861440156676.000محمود سامي نعمة الجبورياإلحتالل وانتھاك حقوق اإلنسان306
201497861440159887.500المحامي حسین علي محیدليأثر نطام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدولة في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا307
201497861440159579.000د. رواد سلیقةادارة األزمات الدولیة في ظل نظام األمن الجماعي308
201497861440144004.500رائد أرحیم الشیبانيآثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي لمھامھ المنصوص علیھا  "في اتفاقیة فیینا للعالقات الدبلوماسیة"309
الموسوعة الجزائیة الدولیة  الجزء االول : نظریة الجزاء الدولي المعاصر،نظام العقوبات الدولیة ضد الدول 310

201397861440142339.000د.علي جمیل حربواألفراد
الموسوعة الجزائیة الدولیة  الجزء الثاني: منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائیة الدولیة 311

201397861440142339.000د.علي جمیل حربوالجرائم الدولیة المعتبرة
الموسوعة الجزائیة الدولیة  الجزء الثالث: نظام تسلیم واسترداد المطلوبین ، تسلیم المجرمین في القانونین 312

201497861440160396.000د.علي جمیل حربالدولي والوطني
201397861440140977.500د.خلیل حسینالنظام الدولي المفاھیم واألسس... الثوابت والمتغیرات313
اإلستراتیجیا "التفكیر والتخطیط اإلستراتیجي ، استراتیجیات األمن القومي ، الحروب واستراتیجیة اإلقتراب 314

201397861440141896.000 د.خلیل حسین / د.حسین عبیدغیر المباشر"
201397861440138096.000منیرة أبو بكر محمدالصالت بین العالقات الدبلوماسیة والعالقات القنصلیة315
201397861440138474.500أحمد مرعيآثار قطع العالقات الدبلوماسیة316
2013978614401245110.500د.خلیل حسینالتنظیم القنصلي "األصول والقواعد، التمثیل والمھام، الحصانات واإلمتیازات"317
2013978614401237615.000د.خلیل حسینموسوعة المنظمات اإلقلیمیة والقاریة (2مجلد)318
201397861440129254.500د.فاضل عبد الغراويالمھجرون والقانون الدولي اإلنساني319
201397861440130386.000فادي محمد دیب الشعیباستخدام األسلحة النوویة في القانون الدولي320
201297861440127966.000الدكتور محمد خالد برعحقوق األقلیات وحمایتھا في ظل أحكام القانون الدولي العام321
2012978614401283318.000د.خلیل حسینموسوعة القانون الدولي العام (2مجلد)322
201297861440127274.500د.محمد عبد الرحمن الدسوقيالمرور البريء للسفن الحربیة األجنبیة في البحر اإلقلیمي323
201297861440122436.000المقدم أحمد سیف الدینمجلس األمن ودوره في حمایة السالم الدولي324
2012978614401229110.500د.خلیل حسینالمراسم والتشریفات الدبلوماسیة وقواعد اللیاقة والمجاملة325
201297861440121309.000د.خلیل حسینمكافحة اإلرھاب الدولي "اإلتفاقیات والقرارات الدولیة واإلقلیمیة"326
201297861440121479.000د.خلیل حسینذرائع اإلرھاب الدولي "وحروب الشرق األوسط الجدید"327
التنظیم الدبلوماسي "األصول والتنظیم، المھام والتمثیل، الحصانات واإلمتیازات، البروتوكول، فن التفاوض 328

2012978614401221512.000د.خلیل حسینوالمؤتمرات الدبلوماسیة اإلسالمیة"
201197861440116526.000لیلى نقوال الرحبانيالتدخل الدولي "مفھوم في طور التبدل"329
2011978614401136210.500د.خلیل حسینالعالقات الدولیة "النظریة والواقع، األشخاص والقضایا"330
200997899535247266.000د.عبد القادر الشیخليجرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشریة وعقوباتھا "في الشریعة والقوانین العربیة والقانون الدولي"331
200997899535246346.000د.فراس زھیر الحسینيالحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة "أثناء النزاعات المسلحة"332
200997899535246279.000د.معتز العباسيالتزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل333
200697899534628607.500دة.سوسن تمر خان بكةالجرائم ضد اإلنسانیة "في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"334
20016.000د.علي عبد القادر القھوجيالقانون الدولي الجنائي "أھم الجرائم الدولیة - المحاكم الدولیة الجنائیة"335

201697861440184156.000د.عبدهللا محمود ھنانوالجریمة السیاسیة في الشریعة االسالمیة والقوانین العربیة والقانون الدولي336
201597861440162136.000د.عصام سلیمانمدخل الى علم السیاسة337
النظم السیاسیة "السلطة الدولة الحكومة صورھا وأسالیبھا - اإلنتخابات أنواعھا وتنظیماتھا، الحقوق 338

201397861440141726.000د.ربیع فتح الباب متوليوالحریات العامة"
2013978614401298710.500د.خلیل حسینالجغرافیا اإلقتصادیة والسیاسیة والسكانیة والجیوبولتیكا339

سیاسة
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201897861440190616.000قاسم ھیال رسنالتراضي في عقد ایجار العقار الموقوف ( دراسة مقارنة بین الفقھ االسالمي والقانون )340
201697861440180644.500یوسف سعدون محمد لھمود المعموريحمایة المشتري في عقد بیع عقار تحت االنشاء341
201597861440163816.000د.غسان عبید محمد المعموريعقد اإلستثمار األجنبي للعقار342
الموجز في شرح نظام السجل العقاري مزود بمالحق تتضمن قوانین السجل العقاري في الدول العربیة ( لبنان , 343

201097861440109216.000د.مصطفى أحمد أبو عمرومصر, المملكة العربیة السعودیة , الیمن , البحرین , دبي , وثیقة مسقط ...)
201097861440109076.000د.نبیل إبراھیم سعدالحقوق العینیة األصلیة344

201797861440188737.500د. اكرم محمد حسیناالخالل بالتنفیذ في بیوع التجارة الدولیة345
201797861440187056.000ضرغام محمود كاظمالمركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنولوجیا ( دراسة تحلیلیة )346
2017978614401874318.000مجموعة من االساتذة العربشرح مبادئ الینیدروا لعقود التّجارة الّدولیة 2 2010 ( UNIDROIT )مجلدین347
201797861440186824.500عّمار محمد خضیر الجبوريضمانات االستثمار االجنبي ( دراسة مقارنة )348
201697861440179996.000مفتاح عامر سیف النصراالستثمارات األجنبیة المعوقات والضمانات القانونیة349
201697899534862396.000القاضي د.غسان رباحالوجیز في العقد التجاري الدولي350
201697861440169097.500دة.ھبة ھزاعتوازن عقود االستثمار األجنبیة بین القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي351
201597861440161146.000دة.سعدى محمد الخطیبالعقود البترولیة وحق الشعوب في الموارد النفطیة352
حل مشكلة التداخل بین حق المشتري في فسخ عقد البیع الدولي وحق البائع في إصالح الخلل في تنفیذ اإللتزام 353

201597861440160223.600د. ولید خالد عطیة" دراسة في ظل تحدید مفھوم المخالفة الجوھریة في عقود البیع الدولیة "
354(FDI) 201497861440141654.500باسم حمادي الحسناإلستثمار األجنبي المباشر
201397861440137796.000د.إبراھیم صالح الجبوري النظام القانوني لعقد اإلستشارة الھندسیة355
مشروعات البنیة التحتیة "دور القطاع الخاص في تنمیتھا وموقف اإلقتصاد اإلسالمي منھا من خالل نظام 356

"BOT 2012978614401262810.500د.محمد بن جواد الخرسالبناء، والتشغیل، ونقل الملكیة
201197861440111579.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود الدولیة "عقد البوت B.O.T في القانون المقارن"357
201097861440101299.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود الدولیة "العقود اإلئتمانیة"358
تأمالت في العقود الدولیة "وأثر العولمة على عقود الدولة" مع دراسة نقدیة تحلیلیة التفاقیة االمم المتحدة 359

201097899535249869.000المستشار د. محمد عبد المجید اسماعیللمكافحة الفساد ونظرات في قانون المناقصات والمزایدات المصري
200897899534867656.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود الدولیة "عقد اللیزنغ أو عقد اإلیجار التمویلي"360
200897899534867584.500القاضي د.الیاس ناصیفالعقود الدولیة "عقد المفتاح في الید"361
200897899534863529.000دة.وفاء فلحوطالمشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة362

201997861440131206.000عصام عبد هللا جاب هللااللتزام بالسریة في قانون العمل363
201597861440170507.500د.جورج سعدقانون العمل364
201597861440167187.500بالل علي حبیب شعیتواألجر في قانون العمل365
د.عبد الرؤوف علي قطیش  المحامیة شیرین الرواتب واألجور في اطار ضریبة الدخل وقانون الضمان اإلجتماعي366

عبد الرؤوف قطیش ھاشم
201597861440165897.500

201397861440142886.000مصّدق عادل طالباإلضراب المھني للعمال وآثاره367
201297861440122664.500د.صبا نعمان رشید الویسيوقف عقد العمل وتطبیقاتھ368
201197861440116766.000د.محمد حسن قاسمالحمایة القانونیة لحیاة العامل الخاصة في مواجھة بعض مظاھر التكنولوجیا الحدیثة369
201197861440116694.500 صبا نعمان رشید الویسيسلطة صاحب العمل اإلداریة "في إطار المشروع"370
201197861440113934.500ھدى لطیف العقیديالتعویض عن الفصل التعسفي في قانون العمل371

البروفیسور روبرت ألكسي/تعریب الدكتور فلسفة القانون "مفھوم القانون وسریانھ"372
كامل السالك

201397999534629764.500

2012978995346261512.000د.محمد قاسمالمدخل لدراسة القانون (2مجلد) القاعدة القانونیة - نظریة الحق373
20039.000د.محمد حسن قاسم / د.محمد السید الفقيأساسیات القانون374
20024.500د.محمد السید عمراناألسس العامة في القانون       المدخل إلى القانون - نظریة اإللتزام375

202097861440146469.000القاضي د. الیاس ناصیفعقد المقاولة376
201997861440134729.000القاضي د. الیاس ناصیفعقد الوكالة ( الجزء االول)377

المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین  (3 مجلدات) المسؤولیة الطبیة - المسؤولیة المھنیة 378
2019978614401462218.000المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربیةللمحامین والمھندسین - المسؤولیة المھنیة االعالمیة والمصرفیة والمحاسبیة - سوسیولوجیا المھن

201997861440120937.500القاضي علي محمود الرشدانالوساطة لحل النزاعات المدنیة االحكام العامة - التنظیم القانوني - االطار التشریعي (دراسة مقارنة)379
201997861440145859.000د. علي فیصل علي الصدیقيمضمون العقد بین النزعة الشخصیة والموضوعیة ( دراسة مقارنة )380
201997861440145784.500القاضي شوان محي الدین علينظریة اإلعذار المدني381
201997861440195974.500القاضي ایاد احمد سعید الساريالضرر المتغیر مفاھیمھ ومعالجاتھ (دراسة مقارنة في ضوء القوانین العربیة واالجنبیة )382
201997861440118369.000د.مصطفى العوجيالقانون المدني "العقد"383
201897861440193754.500د. محمد قاسمقانون العقود الفرنسي الجدید باللغة العربیة384
القانون المدني االلتزامات - المصادر - العقد - 2 مجلد ( المجلد االول : تعریف العقد وتقسیماتھ - تكوین العقد 385

2018978614401927618.000د. محمد قاسم: التراضي - المحل - السبب والبطالن دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في ضوء التوجھات التشریعیة والقضائیة 
201897861440193137.500د.مصطفى العوجيالقانون المدني "الموجبات المدنیة"386

مدني

مدخل للقانون

فلسفة القانون

عمل وضمان

عقود دولیة

عقاري
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النظام القانوني للمفاوضات ( الجوانب التطبیقیة واالحكام القانونیة لمفاوضات العقود , لتفاوض في إطار عقود 387
2018978614401927312.000د. أنس عبد المھدي فریحاتالمساومة النموذجیة وغیر النموذجیة , االتفاقات األولیة والمرحلیة في المفاوضات , التزام حسن النیة, 

201897861440192217.500د. سمیر عالیھنظریة القانون المقارن بفقھ المعامالت الشرعیة ( دراسة مقارنة )388
201797861440187506.000د. حسن حنتوش رشید الحسنازيالضرر المتغیر وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة389
201797861440188284.500المستشار فھد بن حمدان الراشدالضرر المرتد في المسؤولیة عن الفعل الضار دراسة تحلیلیة في القانون ( المدني والفقھ االسالمي )390
201797861440185524.500لوزان امین الحاج سلیمانالوكالة الظاھرة بین الواقع والقانون391
201797861440188427.500علي حسین منھلاالخالل المسبق بالعقد392
201797861440187366.000أحمد محمد صدیق المؤلفعقد التخارج (دراسة مقارنة في القانون المدني )393

سلیم رستم باز اللبناني  - حققھ وقدم وعلق مرقاة علم الحقوق394
حواشیھ الدكتور القاضي سمیح صفیر

201797861440187299.000

201797861440185839.000الدكتور رعد عداي حسیندور المتضرر في تخفیف الضرر في نطاق المسؤولیة المدنیة (دراسة مقارنة )395
201697861440103109.000د.مصطفى العوجيالقانون المدني "المسؤولیة المدنیة"396
201697861440184636.000المحامي فراس سامي التمیميالكاتب بالعدل مھامة و مسؤولیتھ ( دراسة مقارنة)397
201697861440183549.000د. القاضي عبد اللطیف القرنينظریة السببیة في المسؤولیة بین الفقھ االسالمي والقانوني398
201697861440182545.100الدكتور ولید خالد عطیةنحو نظریة عامة لقاعدة توقع األضرار في العقود399
201697861440180194.500المحامي محمود صالح محمود العلوانيالعرف وأثره في الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي400
201697861440167253.600د. ولید خالد عطیة االستاذ علي حسین منھلتفسیر شروط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة " دراسة في القانون االنكلیزي"401
201697861440180337.500د.مصطفى العوجيالقانون المدني " التمارین العملیة"402
2015978614401656510.500د. علي عبد العالي خشان االسدينحو نظریة عامة للوكالة الالزمة403
2015978614401003781.000د.عبد الرزاق السنھوريمجموعة الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ( 10 اجزاء 14 مجلد)404
موسوعة العقود المدنیة والتجاریة  (23مجلد) ھي موسوعة قانونیة عربیة شاملة تتضمن مقارنة بین مختلف 405

-2007القاضي د.الیاس ناصیفالتشریعات العربیة , وبین ھذه التشریعات والتشریع الفرنسي , وسائر التشریعات في بلدان العالم المتقدم .
2019175.500

201497861440157286.000الحاج احمد بابا عميالجمع بین تعویض المسؤولیة المدنیة وتعویض التأمین406
201321.000جامعة القدیس یوسفقانون المدني الفرنسي باللغة العربیة407
201397861440140663.000د.مصطفى الجمالأحكام اإللتزام408
201397861440137864.500د.إبراھیم صالح الجبوري العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض عن الفعل الضار409
201297861440124824.500محمد قدري باشامرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان في المعامالت الشرعیة410
201197861440116836.000د.محمد حسن قاسممضمون التزام الوكیل بتنفیذ الوكالة411
20107.500د.مصطفى العوجيالقاعدة القانونیة في القانون المدني412
20106.000د.عبد الھادي الحكیمعقد التأمین حقیقتھ ومشروعیتھ413
200997899535242904.500فرات رستم أمین الجافعقد التدریب الریاضي والمسؤولیة الناجمة عنھ414
20099.000األستاذ سلیم رستم بازشرح المجلة415
مائتي عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي "1804-2004" ( التقنین المدني الفرنسي : تاریخھ واثاره - 416

القوانین الوضعیة الفرنسیة والشریعة االسالمیة - اثر فقھ االمام مالك في القانون المدني الفرنسي - تقنین 
المؤتمر العلمي لكلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة
20056.000

السعي إلى التعاقد في القانون المقارن السعي الى التعاقد وسلطان االرادة - المفاوضات العقدیة والیات التعاقد 417
20016.000د.مصطفى محمد الجمالالیة االیجاب والقبول والیة االتفاقات المتوالیة - المفاوضات العقدیة واالتفاقات السابقة على التعاقد االلتفاقات 

199812.000د.عبد الرزاق السنھوريمصادر الحق في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقھ الغربي (6اجزاء بمجلدین )418
19989.000د.عبد الرزاق السنھورينظریة العقد (2مجلد)419

201497861440158102.400المستشار عمر العزاويسلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانیة420
201197861440108847.500د.محمد سعید عبد الرحمنالحكم القضائي "أركانھ وقواعد إصداره"421
2011978614401120110.500د.محمد سعید عبد الرحمنالحكم الشرطي "دراسة لفكرة تغیر الظروف في مجال األحكام القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة"422
201197861440108776.000د.محمد سعید عبد الرحمنالقوة القاھرة في قانون المرافعات "دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة"423
201197861440108536.000د.محمد سعید عبد الرحمننظریة الوضع الظاھر في قانون المرافعات "دراسة مقارنة"424
201197861440108606.000د.محمد سعید عبد الرحمندعوى قطع النزاع  "دراسة مقارنة في حریة التقاضي"425
201197899534864519.000د.نبیل اسماعیل عمرقانون أصول المحاكمات المدنیة426
محمد علي راتب / محمد نصر الدین كامل / قضاء االمور المستعجلة  (2 مجلد)427

محمد فاروق راتب
200912.000

201897861440178906.000د. ثائرعبد هللا العكیديمسؤولیة الصیدلي المدنیة عن اخاللھ بالتزاماتھ المھنیة (دراسة قانونیة مقارنة)428
201897861440194744.500ھدى خالد ابراھیم آل إبراھیمالمسؤولیة الجنائیة عن االتجار غیر المشروع باالدویة ( في النظام السعودي مقارنة بالقانون االماراتي)429
201797861440187674.500أحمد مانع سالمین العوبثانيعقد االخصاب430
201797861440187129.000كاظم حمادي یوسفالمسؤولیة المدنیة عن أضرار االغذیة المعدلة وراثیا431
201797899535785149.000د. علي عصام غصنالمسؤولیة الجزائیة للّطبیب432
201597861440161664.500د. أسعد عبید عزیز الجمیلياإلتجاھات القانونیة الحدیثة في الجراحة التجمیلیة433
201497861440159714.500د.ثائر سعد عبد هللا العكیديالتنظیم القانوني لمھنة الصیدلة434
201397861440128196.000المحامي ثائر جمعة العانيالمسؤولیة الجزائیة لألطباء435
201297861440127106.000د.علي ھادي عطیة الھالليالمركز القانوني للجنین في ظل األبحاث الطبیة والتقنیات المساعدة في اإلنجاب436
2011978614401161412.000د.علي عیسى األحمدالمسؤولیة التأدیبیة لألطباء "في القانون المقارن"437
201197861440113319.000دة.غادة فؤاد مجید المختارحقوق المریض في عقد العالج الطبي في القانون المدني438
201197861440112704.500المحامي حسام الدین األحمدالمسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة439
200897899534869013.600أحمد عیسىمسؤولیة المستشفیات الحكومیة440
200797899534624104.500األستاذ إبراھیم الحلبوسيالخطأ المھني والخطأ العادي  في إطار المسؤولیة الطبیة441
20046.000دة.سمیرة عاید دیاتعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین القانون والشرع442

مرافعات مدنیة

مسؤولیة طبیة

      www.halabi-lp.com 9/11       منشورات الحلبي الحقوقیة         



السعر  بالدینار الكویتي الترقیم الدوليسنة النشراسـم المؤلفعنـوان الكتـابرقم

202097861440181949.000القاضي د. الیاس ناصیفعملیات البورصة ( دراسة مقارنة)443
201997861440133046.000د. نھرو سلبم حنا كریمالبنوك التجاریة والضمانات القانونیة لنشاطھا االنتماني ( دراسة مقارنة )444
201897861440190096.000د. القاضي غسان رباحالبنوك االسالمیة واقع وتحدیات ( دراسة مقارنة )445
201897861440190544.500المحامي نزیھ نعیم شالالدعاوى الكفالة المصرفیة446
201697861440182485.100ھیالنة عصام شاھیناالندماج المصرفي447
201697861440169164.500د.فاروق ابراھیم جاسماألطر القانونیة ألسواق األوراق المالیة448
201597861440167567.500دة. ریزان مولودالنظام القانوني لشركة الوساطة في سوق األوراق المالیة449
العقود المصرفیة المجلد األول: عقد الحساب الجاري، عقد ودیعة الصكوك واألوراق المالیة - في المصارف، 450

201297861440110729.000القاضي د.الیاس ناصیفعقد إیجار الصنادیق الحدیدیة"
201497861440156439.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود المصرفیة  المجلد الثاني: التحویل المصرفي، الحساب المشترك، الكفالة المصرفیة451
201497861440160919.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود المصرفیة   المجلد الثالث:اإلعتماد المستندي452
201297861440121926.000د.بلعیساوي محمد الطاھرالتزامات البنك في اإلعتمادات المستندیة453

المؤتمر العلمي لكلیة الحقوق والعلوم الجدید في أعمال المصارف "من الوجھتین القانونیة واإلقتصادیة" (3مجلدات)454
السیاسیة

200718.000

2006978995346202X4.500مازن عبد العزیز فاعوراإلعتماد المستندي والتجارة اإللكترونیة "في ظل القواعد واألعراف الدولیة والتشریع الداخلي"455
20056.000د.نعیم مغبغبتھریب وتبییض األموال المصرفیة456
20027.500القاضي محمود عدنان مكیةالفائدة "موقعھا بین التشریع والشریعة وتأثیرھا في الحیاة اإلقتصادیة"457

202097861440135883.000أ. د أمین مشابقةالوجیز في المفاھیم والمصطلحات السیاسیة458
201597861440162999.000المحامیة لین صالح مطرلغة المحاكم معجم ثالثي موسوعي "عربي - إنكلیزي - فرنسي"459
201597861440163059.000المحامیة لین صالح مطرلغة المحاكم معجم ثالثي موسوعي "إنكلیزي - فرنسي - عربي"460
201297861440102047.500المحامیة لین صالح مطرمعجم المصطلحات السیاسیة والدبلوماسیة "عربي - إنكلیزي/ إنكلیزي - عربي"461

المحامیان موریس نخلة وصالح مطر / القاموس القانوني الثالثي "عربي - فرنسي - إنكلیزي"462
د.روحي البعلبكي

20029.000

2020978614401331112.000دة.رشیدة بوكرالحمایة الجزائیة للتعامالت االلكترونیة463
الجرائم االلكترونیة ( في القانون الجدید رقم 2018/81 والمقارن / حریة التواصل االلكتروني والقواعد 464

202097861440135579.000القاضي الدكتور سمیر عالیھالعقابیة واالجرامیة)
201997861440132366.000د. نایف الشمري / د. عبد الباسط محمدالمفید في التعاقد واالثبات بالوسائل اإللكترونیة المعاصرة465
201897861440194364.500د.راشد بن حمد البلوشيالتوقیع اإللكتروني والحمایة الجزائیة المقررة لھ (دراسة في القانون العماني والقانون المقارن)466
201897861440194059.000د.مشتاق طالب وھیب النعیميتزویر المعلومات كأحد صور الجرائم المعلوماتیة (دراسة مقارنة)467
201897861440191604.500أحمد رزاق نایفأثر المعلوماتیة في الدعوى المدنیة468
201897861440191534.500الدكتور زین العابدین عواد كاظم الكرديجرائم االرھاب المعلوماتي469
الحق في الخصوصیة في العصر الرقمي قراءة تحلیلیة في ضوء قرار الجمعیة العامة لالمم المتحدة رقم 470

201897861440189279.000سارة علي رمال68/167
201797861440190476.000ناصیف جاسم محمد عباس الكرعاويالتقاضي عن بعد ( دراسة مقارنة )471
201797861440145309.000د. المعتصم با فوزي ادھماثبات التعاقد االلكتروني472
201797861440186139.000الدكتور صدام بن رحیمة الساعديالحمایة المدنیة لمستخدمي شبكة الھواتف النقالة473
201797861440178694.500محمد عبد الكریم حسین الداووديالمسؤولیة الجنائیة لمورد خدمة االنترنت474
201797861440183234.500ولید محمد عبد هللا السعديالنظام القانوني للوكیل االلكتروني475
النظام القانوني البرام العقد االلكتروني على ضوء قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة (دراسة 476

201697861440181187.500القاضي ایاد أحمد سعید الساريمقارنة في ظل القوانین العربیة واالجنبیة )
201597861440165729.000د.یوسف عودة غانم المنصوريالتنظیم القانوني لإلعالنات التجاریة عبر االنترنت477
201497861440158039.000حنان ریحان المضحكيالجرائم المعلوماتیة478
201497861440158659.000د. عبد الباسط جاسم محمدتنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجاریة االلكترونیة479
201297861440125059.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود الدولیة "التحكیم اإللكتروني"480
201197861440113486.000د.سلیم الجبوريالحمایة القانونیة لمعلومات شبكة اإلنترنت481
201097899535249006.000د.عباس العبوديتحدیات اإلثبات بالسندات اإللكترونیة "ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا"482
201097899535248636.000د.سلطان عبد هللا الجواريعقود التجارة اإللكترونیة والقانون الواجب التطبیق483
200997899535242456.000المحامي سمیر فرنان بالياإلثبات التقني والعلمي "اجتھادات قضائیة"484
200997899535241539.000القاضي د.الیاس ناصیفالعقود الدولیة "العقد اإللكتروني"485

201797861440188976.000د. علي عادل إسماعیلالجرائم الماسة بحقوق الملكیة الفكریة االلكترونیة ( دراسة مقارنة)486
201697861440183477.500القاضي د.غسان رباححمایة الملكیة الفكریة والفنیة الجدید487
2012978614401228412.000د.عدنان غسان برانبوالتنظیم القانوني للعالمة التجاریة488
201297861440121856.000األستاذ حمادي زوبیرالحمایة القانونیة للعالمات التجاریة489
العالمات التجاریة "الجرائم الواقعة علیھا وضمانات حمایتھا" ملكیة العالمة - تسجیل العالمة - حمایة العالمة 490

2012978614401174412.000د.حمدي غالب الجغبیر- الجرائم الواقعة على العالمة - المنافسة المشروعة وغیر المشروعة - الترخیص باستعمال العالمة - 
201218.000المحامي سمیر فرنان باليقضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة (4مجلدات)  ابحاث وآراء مع االجتھاد القضائي في الدول العربیة491
201197861440114859.000المحامي وسیم األحمدمجموعة قوانین حمایة حق المؤلف في الدول العربیة492
201197861440113556.000دة.حنان محمود كوثرانيالحمایة القانونیة لبراءة اإلختراع "وفقاً ألحكام اتفاقیة التریبس"493

ملكیة فكرية

معلوماتیة قانونیة

معاجم

مصارف
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السعر  بالدینار الكویتي الترقیم الدوليسنة النشراسـم المؤلفعنـوان الكتـابرقم

20106.000د.نعیم مغبغبالماركة التجاریة عالمة فارقة أم ممیزة494
495"Le Savoir - Faire / know-how" 200997899535242837.500دة.سیبیل جلولالمعرفة العملیة دراسة في المفھوم والعقود وطرق الحمایة
20096.000د.نعیم مغبغببراءة اإلختراع "ملكیة صناعیة وتجاریة"496

497
المنھجیة والفضائل العلمیة في الدراسات العلیا واالبحاث الجامعیة  فضائل الجامعة - الدراسات العلیا والبحث 

العلمي- أصول وقواعد المنھجیة مالحق حول : حفظ وتنظیم المعلومات - وضع خطة المساق - مالحق فنیة 
للبحث دلیل اعداد رسالة الماجستیر وأطروحة الدكتوراه

201497861440157047.500د.سعید یوسف البستاني

المنھجیة "في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونیة " تطبیق القیاس المنطقي على الصعید القانوني - 498
المنھجیة في تنظیم الحكم القضائي - المنھجیة في تنظیم اللوائح من قبل المحامین - المنھجیة في وضع 

 القاضي د.حلمي الحجار المحامي المتدرج 
راني الحجار

20109.000
201297861440116386.000د.عمار عباس الحسینيمنھج البحث القانوني "أصول إعداد البحوث والرسائل القانونیة"499

2019978614401318215.000المحامي الیاس أبو عیدنماذج عقود واتفاقات ( 2 مجلد )500

-2012المحامي الیاس أبو عیدنماذج دعاوى (14مجلد)501
201984.000

-2008المحامي الیاس أبو عیدنماذج شكوى جزائیة (6مجلدات)502
200936.000

نماذج دعاوى وعقود

منھجیة قانونیة
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