
ة تب القانون قائمة ال

السعر بالدینار  الطبعة اسم المؤلف العنوان وعدد المجلدات
4.3 2018 دكتور ربیع شندب الوجیز في قانون البیئة

1.7 2018 دكتور بیار امیل طوبیا اعتراض الغیر في ضوء قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني

1.7 2018 دكتور بیار امیل طوبیا الخداع عند تنفیذ العقد (دراسة مقارنة)

1.7 2018 دكتور بیار امیل طوبیا الصوریة غیر المشروعة (دراسة مقارنة)

1.7 2018 دكتور بیار امیل طوبیا المعاملة التنفیذیة بین االصول الرجائیة و االصول النزاعیة ( 
اشكالیات التوصیف و الطعن)

10 2018 الدكتور جان سلیم العلیة التوازن بین حقوق الخزینة و حقوق المكلفین في التشریع و 
االجتھاد الضریبي اللبناني

2.3 2018 الدكتورة اودین سلوم الحایك ابعاد علم القیاس القانوني

8.5 2018 دكتور بالل عقل الصندید مقاربات دستوریة و قانونیة"ابحاث ودراسات في القانون الكویتي 
المقارن"

17 2018 القاضي الیاس ناصیف عقد العمل نشأتھ و اثاره 1/2

2.8 2017 دكتورة غادة صبیح كتابات اعالمیة

4.8 2017 دكتور محمد ریاض دغمان القانون الطبي (دراسة مقارنة)

2.3 2017 الدكتور محمد امین المیداني تطویر الیة لجنة حقوق االنسان(قضایا حقوق االنسان )

2.8 2017 الدكتورة تمارا بّرو مشروعیة استعمال سالح الفوسفور االبیض في القانون الدولي 
العام

5.6 2017 الدكتور احمد مصطفى في االحوال الشخصیة

2 2017 الدكتور عبد المجید المغربي/ 
الدكتور ربیع شندب  محاضرات في قانون البیئة

4.8 2017 اللواء الدكتور برھم صابر االتجار غیر المشروع باالسلحة في القانون الدولي العام

4.8 2017 الدكتور محمود عثمان مدخل الى القانون الدولي لحقوق االنسان

8.5 2017 االمیر ولید االیوبي الالمركزیة االداریة رؤیة سیاسیة لتنمیة اداریة استراتیجیة

7.2 2017 دكتور مصباح عرابي مسؤولیة الدولة عن االضرار المعنویة التي تسببھا اعمالھا 
االداریة (دراسة مقارنة )

7.2 2017 الدكتور مصطفى الناصري الوافي في المحكم التجاري (دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة)

4.8 2017 القاضي الدكتور ئاوات عمر 
قادر حاجي مبدأ استقرار المعامالت(دراسة تحلیلیة في القانون المدني)

3.4 2017 أ.منزر رابح االتحاد االوروبي وحقوق االنسان

4.3 2017 االستاذ الدكتور امین المیداني الوقایة من العنف ضد المرأة و مكافحتھ في الوثائق االقلیمیة 
لحمایة حقوق االنسان

57 2017 الدكتور احمد سفر الموسوعة المصرفیة االسالمیة 1/5

4.8 2017 الدكتور محمود عثمان مدخل الى القانون الدولي لحقوق االنسان

81.4
2017
2014- نقابة المحامین في طرابلس المحامون 1/9 (11 مجلدات)

5.2 2017 عادل جالل حمدأمین دور القضاء في ترسیخ سیادة القانون (دراسة تحلیلة مقارنة)

5.7 2017 الدكتور مھ زن جالل احمد مشكالت التكییف في المسؤولیة المدنیة (دراسة تحلیلة مقارنة)

4.3 2017 االستاذة ریمھ عبد الرزاق احمد  مفاعیل التبلیغ  في الدعوى المدنیة

5.7 2017 خضر الشویكي الدفوع االجرائیة بین النص المدني و االنتفاء االداري امام 
القضاء االداري

7.2 2017 دكتورعلي غصن الوسیط في التمثیل التجاري (توزیع)

140 2017 القاضي الیاس ناصیف موسوعة العقود المدنیة و التجاریة 1/21
4.3 2017 االستاذ الدكتور محمد امین 

المیداني اللجان الدولیة لحمایة حقوق االنسان والیاتھا
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5.2 2017 نھلة یسن حسن االنصاري لبنان في عھد الرئیس كمیل شمعون

11.4 2017 دكتور حسین محمد الغول جرائم شبكة االنترنت (توزیع)

7.2 2017 القاضي بالل عدنان بدر القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة االلكترونیة (توزیع)

3.4 2017 عال خضارو مخاطر التلوث بین االمن البیئي و االمن الصحي

3.7 2017 عجمي الركابي االعتداد بالحصانة الدبلوماسیة امام القضاء الجنائي الدولي(توزیع)

10 2017 دكتور بیار طوبیا البیع العقاري
5.7 2016 الدكتور یاسر علي الحمدان 

الجبوري المحاكم الجنائیة الوطنیة ذات الطابع الدولي

4.2 2016 دكتور احمد المصطفى في الحریات العامة و حقوق االنسان

4 2016 المحامي محمد حسین دیب اضواء على قانون االیجارات الجدید شرح و تشریح
11.4 2016 الدكتور نبیل علي سرور الظاھرة الصینیة  ابعاد التجربة الصینیة وتطور عالقات الصین 

في مرحلة االصالح واالنفتاح (2015-1990)
3.4 2016 دكتور رفیق سكري تقنیات االتصال االكترونیة الحدیثة
4.3 2016 وسام محمد حسن القره غولي االطار القانوني لعقود مشاریع البنیة التحتیة الممولة من القطاع الخاص

4.3 اخالقیات المھن و االعمال في االدارة العامةدكتور جان بولس/دكتور روك-انطون مھنا/دكتور كمیل حبیب2016
14.3 2016 الدكتور مازن لیلو راضي موسوعة القضاء االداري 1/2
8.5 2016 الدكتور عالء ذكي الجریمة السیاسیة في القانون الدولي الجنائي
8.5 2016 الدكتور أزاد شكور صالح الوسائل البدیلة لتسویة منازعات عقود االستثمار الدولیة
5.7 2016 الدكتورة سامیة حساین مفھوم حق االیجار والتصرف فیھ في عقود االیجار التجاریة
6.3 2016 الدكتور زانا رفیق سعید االسباب المستبعدة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة
60 2016 الجامعة اللبنانیة مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة 1/14 (توزیع)
2.3 2016 انطوان القوال امیل جرجس لحود( حیاتھ و طرائفھ)

6.3 2016 القاضي حریض معوض قضایا العمل والصرف التعسفي

5.7 2016 المحامي صالح مطر اشھر المحاكمات واشھر المرافعات

5.7 2016 المحامي صالح مطر قبل المحاماة و في ساحاتھا

2.8 2016 دكتور سمیر سھیل دنون الرقابة المالیة

5.7 2016 الدكتورة بھار فتاح قیمة الخیر في الفلسفة التشریعیة ( دراسة تحلیلیة)

7.2 2016 المحامیة سناء سركیس التأمین التعاوني االسالمي ( دراسة مقارنة)

5.2 2016 دكتور ربیع شندب االثبات في الدعوى المدنیة

5.7 2016 ریبر حسین یوسف البرواري التأمین عن االصابة الجسدیة للریاضي المحترف

6.3 2016 دكتور ئارام محمد صالح سعید نظریة الحقوق المكتسبة في القانون المدني (دراسة مقارنة)

4.8 2016 سردار امین ناكو الرقابة و التفتیش االداري ( دراسة مقارنة)

7.2 2016 دكتور سعد العطیة الرقابة على االنفاق العام في العقود الحكومیة

5.7 2016 دكتورة منى یونس حسین تطور االقتصاد الصیني بین اشتراكیة السیاسة و رأسمالیة السوق

4.8 2016 دكتور محمد ریاض دغمان الوجیز في حقوق االنسان و الحریات العامة

8.5 2016 دكتور عمر محمد شحادة حقوق االنسان في الدستور و المواثیق الدولیة
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5.7 2016 عدنان سمیر دھیرب الصحافة و أثرھا في تشكیل اتجاھات الرأي العام ( النموذج العراقي في المشروع األمریكي)

4.3 اخالقیات المھن و االعمال في االدارة العامةدكتور جان بولس/دكتور روك-انطون مھنا/دكتور كمیل حبیب2016

19 2016 مجلس شورى الدولة مجلة القضاء االداري في لبنان العدد الرابع و العشرون
7.2 2015 دكتور سامي منقارة المبادىء االساسیة لحقوق االنسان وحریاتھ العامة

5.7 2015 ورود محمد الشریف الشریف جریمة القتل المعنوي ( دراسة مقارنة)

5.2 2015 الدكتور سمیر دنون قانون النفط و العقود النفطیة

7.2 2015 دكتور محمد ریاض دغمان النظام العام في عالقات العمل (دراسة مقارنة)
7.2 2015 دكتورة ربى الحیدري التحوالت في عقد العمل بین القانون المدني و قانون العمل 
10 2015 القاضي زیاد انطوان ایوب الجمعیات في لبنان بین التشریع و االجتھاد

14.3 2015 دكتور نادر عبد العزیز شافي المدخل الى االستئناف

12.8 2015 القاضي محمد صعب جرائم المخدرات (توزیع)

8.5 2015 القاضي ولید غمرة المعجم القانوني فرنسي-عربي

14.3 2015 دكتور نادر عبد العزیز شافي مدخل المحامي التدرج

7.2 2015 دكتورعلي غصن امین السجل العقاري (توزیع)

8.5 2015 دكتور علي عبید الحدیدي التعسف في استعمال الحق االجرائي في الدعوى المدنیة(دراسة 
7.2مقارنة) 2015 رندا كاج الصرف التعسفي لألجراء و معلمي المدارس الخاصة

8.5 2015 الدكتور عبد الرحمن خلفي العقوبات البدیلة (دراسة فقھیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة)

11.4 2014 جریمة االفتراء القاضي محمد صعب

4.3 2014 الدكتور رفیق سكري مدخل الى دراسة الدعایة واالعالن التجاري

25.7 2014 الدكتور وسام السمروط االحكام االستئنافیة الشرعیة 1/3

5.7 2014 الدكتور ربیع شندب التقنیة العقدیة

4.3 2014 محامیة لین مطر قانون الموجبات و العقود

5.7 2014 الدكتور كمیل حبیب لبنان الھدنة بین حربین

5.7 2014 لینا حشیمي بیع العقارات تحت االنشاء

8.5 2014 الدكتور فاروق معالیقي نظریة االعمال المتصلة و االعمال المنفصلة وتطبیقھا في 
7.2المنازعات االداریة 2014 لیندا جابر القانون الواجب التطبیق على عقود االستثمار االجنبي

7.2 2014 الدكتور بیار امیل طوبیا الغش و الخداع في القانون الخاص

5.7 2014 الدكتورة فاطمة السویسي الضریبة على القیمة المضافي

5.7 2014 المحامي نزیھ شالال المرتكز في حقوق االنسان

8.5 2014 طارق جوھر تجربة المتحدث الرسمي بین الواقع و التجربة

5.7 2014 المحامیة ندین عرفات المسؤولیة التقصیریة لعدمي التمییز

7.2 2014 دكتورة رشا عبد الحي  معاییر توزیع االختصاص بین القضاء العدلي واالداري
4.8 2014 ریتا سیدة العقود التجاریة الدولیة و العملیات المصرفیة 
3.7 2014 مفتاح درباش عالقة االعالم الدولي بالقانون الدولي العام
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5.7 2014 الدكتور امین صلیبا دور الدساتیر والسیادة الوطنیة في ظل المعاھدات والقرارات 
22.8الدولیة 2014 القاضي محمد صعب الطریق الى معھد الدروس القضائیة 1/2

7.2 2014 الدكتور مازن شندب استراتیجیة مواجھة اإلرھاب

7.2 2014 الدكتور مرتضى السعدي النظام اإلجرائي إلفالس الشركة المساھمة والدعاوى الناشئة عنھ

4.3 2014 الدكتور خالد الخیر قانون الضرائب واالعفاء منھا

4.3 2014 الدكتور خالد الخیر المبادئ العامة في المالیة العامة والموازنة

5.7 2014 دكتور بیرك الجبوري/القاضي 
العبیدي

نظریة الشكل في العقود المدنیة واإللكترونیة (قانون التوقیع 
االلكتروني والمعامالت االلكترونیة)

4.8 2014 االستاذ عبد الرزاق احمد التنظیم القانوني للحمالت االنتخابیة

18.5 2014 الدكتور ولید بیطار مدخل الى علم السیاسة 1/2

5.7 2014 الدكتور محمد سعید مجذوب النظریة العامة لحقوق االنسان

8.5 2014 الدكتور عالء زكي جرائم االعتداء على األشخاص

8.5 2014 الدكتور عصام احمد الرقابة على دستوریة القوانین

8.5 2014 الدكتور عالء زكي جرائم االعتداء على الدولة

5.7 2014 المحامي فایز طھ االیعالي متى یفترض امین السجل العقاري سقوط حق عیني مسجل

5.7 2014 رندا كاج المختار ما لھ وما علیھ

14.2 2014 زھیر شكر النظریة العامة للقضاء الدستوري 1/2

8.5 2014 د.مقلد مرتضى مقلد امالك الدولة الخاصة و العامة(توزیع)
7.2 2014 دكتور بیار طوبیا الصوریة
2.8 2013 الدكتور نزیھ رعد المنظمات الدولیة واإلقلیمیة

5.7 2013 الدكتور جورج شدراوي التأمین العقاري
25.7 2013 المحامي الیاس ابو عید العقوبات 1/3

25.7 2013 المحامي الیاس ابو عید قانون الموجبات والعقود 1/3

1.7 2013 المحامي فرید یوسف غانم مالحظات حول الزواج لدى الكاتب العدل في لبنان

5.7 2013 المحامي عادل بطرس الوجیز في الشركة القابضة وشركة األوف شور والتحكیم الدولي 
في لبنان

4.3 2013 المحامي عادل بطرس الوجیز في الشركة المساھمة (المغفلة)

7.2 2013 الدكتور مازن لیلو راضي الوسیط في القانون االداري

5.2 2013 الدكتور خلیل المیراني المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن االعتداء على سریة الحسابات 
المصرفیة

14.3 2013 الدكتورة فیلومین نصر قانون العقوبات الخاص – جرائم وعقوبات

5.7 2013 المھندس غطفان صافي دلیل المھندس العربي

8.5 2013 المحامي الیاس ابو عید نظریة الدعوى في اصول المحاكمات الجزائیة

4.3 2013 جولي شاھین حصني الحمایة الجزائیة للمستھلك (السبل والحلول المستحدثة في القانون 
رقم 659/2005)

5.7 2013 الدكتور مازن لیلو راضي القضاء االداري

4.3 2013 صفاء شكور عباس تعدد المسؤولین عن الدواء المعیب

4.8 2013 عبد السالم محمود مجموعة إجتھاد القضاء والفقھ الشرعیین
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4.3 2013 سلوان ھاشم حالة الضرورة في القانون الدولي االنساني

5.7 2013 الباحث خضر الشویكي منازعات الوعاء الضریبي

8.5 2013 الدكتور مفتاح عمر درباش المنازعات الدولیة وطرق تسویتھا

17.2 2013 الدكتورة فیلومین نصر اصول المحاكمات الجزائیة

8.5 2013 الدكتور فاروق معالیقي حقوق االنسان بین الشرعة الدولیة والقانون الدولي االنساني

7.2 2013 دكتور بیار طوبیا ملكیة الطوابق والشقق
6 2012 الدكتور جورج شدراوي حق الملكیة العقاریة

4.2 2012 الدكتور نزیھ رعد األنظمة السیاسیة

4.8 2012 الدكتور بیار طوبیا اشكالیة القرارات الفاصلة بطلبات وقف التنفیذ

4.3 2012 المحامیة دیما نبوت القانون التجاري والشركات

4.8 2012 الدكتورة لبنى عمر مسقاوي عقد الفرانشایز (دراسة على ضوء الفقھ واالجتھاد والعقد 
النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولیة)

3.4 2012 الدكتور نزیھ رعد النظام الدستوري والسیاسي في لبنان

2.8 2012 الدكتور سامي الحمداني أثر العقد االداري بالنسبة الى الغیر

5.7 2012 الدكتور سمیر دنون العقود االلكترونیة في اطار تنظیم التجارة االلكترونیة

8.5 2012 المحامي فرید یوسف غانم المسؤولیة عن اعمال حّراس االمن، عناصر القوة العامة ماھیة 
وأھمیة الشرطة البلدیة

5.7 2012 الدكتور عقیل السعدي رھن األسھم في الشركات التجاریة

5.7 2012 الدكتور رفیق سكري الرأي العام بین القوة الناعمة والقوة الخشنة

4.3 2012 الدكتور سالم الفتالوي إكمال العقد

5.7 2012 الدكتور نوزاد الشواني االختصاص القضائي في جریمة االبادة الجماعیة

5.7 2012 الدكتور أحمد خلف حسین 
الدخیل

تجزئة القاعدة القانونیة في التشریع الضریبي

7.2 2012 دكتور بیار طوبیا  الملكیة الشائعة
43 2011 القاضي ھاني الحبال احكام وقرارات المجلس العدلي 1/3 توزیع

4.2 2011 الدكتور مازن لیلو راضي محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي

4.8 2011 الدكتور ودیع طوروس المدخل الى العلوم االداریة

5.2 2011 الدكتور ودیع طوروس المدخل الى االقتصاد النقدي

7.2 2011 الدكتور وجدي حاطوم النقل البحري في ضوء القانون والمعاھدات الدولیة

4.3 2011 الدكتور خضر خضر مفاھیم اساسیة في علم السیاسة

4.8 2011 علي عدنان الفیل المسؤولیة الجزائیة عن اساءة استخدام بطاقة االئتمان االلكترونیة

8.5 2011 الدكتور ربیع شندب شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة – الجزء االول

7.2 2011 الدكتور علي غصن الشركات المدنیة في القانون اللبناني (دراسة مقارنة)

7.2 2011 فوزي حبیش القانون االداري العام االبطال لتجاوز حد السلطة واالعمال 
4.3االداریة 2011 الدكتور نزیھ رعد القانون الدستوري العام

5.7 2011 الدكتور جورج شدراوي تقسیمات االموال

4.3 2011 المحامي عمر مسقاوي محاضرات في الوقف ومؤسسات الوقف
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5.7 2011 الدكتور خضر خضر مدخل الى الحریات العامة  وحقوق االنسان

7.2 2011 الدكتور ودیع طوروس الحصار االقتصادي

7.2 2011 الدكتور ریما فرج مكي تصحیح العقد

5.2 2011 الدكتور نوري رشید نوري 
الشافعي

البیئة وتلوث األنھار الدولیة

4.3 2011 الدكتور محمد حنون جعفر مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الغیر

5.7 2011 المحامي نزیھ شالال دعاوى االحزاب والجمعیات السیاسیة والغیر السیاسیة

5.7 2011 ألمحامي نصر شومان التكنولوجیا الجرمیة الحدیثة واھمیتھا في االثبات الجنائي

4.3 2011 القاضي فایز ایعالي قواعد المحاكمة یوم القیامة في القرآن الكریم دراسة مقارنة مع 
4.3القانون الوضعي 2011 الدكتور ودیع طوروس مبادئ االقتصاد القیاسي

4.3 2011 المحامي نزیھ شالال دعاوى إزالة الشیوع (منازعات الملكیة الشائعة)

7.2 2011 دكتور بیار طوبیا
 دعاوى إزالة التعدي على الملكیة العقاریة (في اإلطارین المدني 

والجزائي)
7.2 2011 دكتور بیار طوبیا  حقوق االرتفاق
7.2 2011 دكتور بیار طوبیا  القیود واالشارات
5.7 2010 الدكتور نزیھ كباره الملك العام والملك الخاص

5.7 2010 الدكتور نزیھ كباره العقود المسماة البیع والمقایضة، االجارة، الوكالة، الكفالة

3.7 2010 الدكتور نزیھ كباره المبادئ األساسیة في إدارة األعمال

8.5 2010 الدكتور محمود المغربي االستوبل “l’eSTOPPEL” في قانون التحكیم

4.3 2010 الدكتور جورج شدراوي الوجیز في التحدید والتحریر والسجل العقاري

2.8 2010 المحامي نزیھ شالال دعاوى الكفالة والكفیل والمكفول

4.3 2010 دانا عبد الكریم سعید حل البرلمان وآثاره القانونیة على مبدأ استمراریة اعمال الدولة

2.8 2010 المحامي نزیھ شالال دعاوى الوعد بالزواج

4.3 2010 عدي یونس التدخل الھدام والقانون الدولي العام (دراسة مقارنة)

15.4 2010 الدكتور نبیل شدید رعد الدفوع الشكلیة 1/2

5.7 2010 علي عدنان الفیل القضاء العسكري

4.3 2010 االستاذ ھاني حبّال اجتھادات في قضایا االفالس

5.7 2010 المحامي میشال شرتوني الوجیز في الدراسات المصرفیة

5.7 2010 الدكتور سلیم علي عبده الجریمة العسكریة في القانون اللبناني (دراسة مقارنة) (توزیع)

4.3 2010 الدكتور بیار طوبیا الخطأ االجرائي وطلب استعادة القرار القضائي

4.8 2010 الدكتور بیار طوبیا أحكام وطرق الطعن في : القرارات الرجائیة – االوامر على 
7.2العرائض – التدابیر المؤقتة واالحتیاطیة – االحكام المؤقتة 2010 الدكتور بیار طوبیا نماذج وصیغ (طلبات ولوائح النقض- الدعاوى االستئنافیة – 

4.3شركات - عقود) 2010 الدكتور سعد صالح الجبوري الجرائم اإلرھابیة في القانون الجنائي

4.3 2010 الدكتور ودیع طوروس مبادئ اقتصادیة

4.3 2010 الدكتور ودیع طوروس االقتصاد الكلي

5.7 2010 القاضي محمد صعب العرض الفعلي واإلیداع
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3.4 2010 القاضي طارق زیادة قواعد القضاء واستقاللیتھ في لبنان والعالم العربي

4.3 2010 الدكتور نشأت نصیف شرح قانون العقوبات القسم الخاص

5.7 2010 المحامیة ریتا سیدة تبییض االموال الناجمة عن االتجار بالمخدرات

5.7 2009 الدكتور بیار طوبیا التحایل على القانون

2.8 2009 المحامي كریم فواز تسنید الموجودات

17.2 2009 القاضي حریص معوض الموسوعة المدنیة والتجاریة 1/3

5.7 2009 الدكتورة أودین سلوم الحایك مسؤولیة مزّودي خدمات االنترنت التقنیة

5.7 2008 الدكتور احمد سفر التعاون المصرفي العربي

4.8 2008 الدكتور وھیب اسبر القانون البحري

3.7 2008 محمد یاسر االیوبي النظریة العامة لالمن- نحو علم اجتماع امني

4.3 2008 المحامیة غادة احمد عیسى االتفاقیات بین المساھمین في الشركات المساھمة

1.4 2008 الدكتور الیاس شیخاني اإلعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حمایة 
1.2الملكیة األدبیة والفنیة 2008 الدكتور الیاس شیخاني التوقیف وإخالء السبیل امام القضاء الجزائي

1.4 2008 الدكتور الیاس شیخاني البنود التحكیمیة في العقود التي تكون اإلدارة طرفاً فیھا

1.2 2008 الدكتور الیاس شیخاني القرارات االداریة لرئیس دائرة التنفیذ

1.2 2008 الدكتور الیاس شیخاني دور القاضي في إثارة األسباب القانونیّة

7.2 2008 المحامي عبد السالم محمود أصول المحاكمات الشرعیة

2.8 2008 القاضي فایز ایعالي المنع من السفر

7.2 2008 الدكتور الیاس ناصیف قانون اإلرث لغیر المحمدیین

71.4 2008 الدكتور الیاس ناصیف موسوعة الوسیط في قانون التجارة 1/8

14.3 2007 القاضي احمد األیوبي المدخل الى دراسة االموال جزء 1

5.7 2007 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة اصدار شك بدون رصید

8.5 2007 القاضي فایز ایعالي دعوى النفوس ودعوى الجنسیة أمام القضاء العدلي والقضاء 
2االداري 2007 الشیخ عبد المجید المغربي علم المیراث

4.3 2007 الدكتور محمود محمود المغربي في إشكالیة تقنین القانون الدولي الخاص

5.7 2007 القاضي فؤاد ضاھر قرارات تمییزیة جزائیة

5.7 2007 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة التزویر الجنائي

5.7 2007 المحامي محمد علي فینو شرح جریمة اساءة االمانة واالختالس

5.7 2007 الدكتور نادر شافي المصارف والنقود االلكترونیة

4.3 2006 الدكتور حازم البني االقتصاد الكلي

5.7 2006 الدكتور علي احمد عبد الزعبي حق الخصوصیة في القانون الجنائي – دراسة مقارنة

5.7 2006 القاضي محمد صعب البند الجزائي – دراسة مقارنة

5.7 2006 الدكتور احمد سفر جرائم غسل االموال

5.7 2006 الدكتور احمد سفر المصارف واالسواق المالیة التقلیدیة واالسالمیة في البلدان العربیة
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8.5 2006 القاضي محمد صعب مخاصمة القضاة 1/2

5.7 2005 الدكتور جورج طعمھ مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة

14.3 2005 المحامي محمد علي فینو االخالء واسترداد الماجور ½

5.7 2005 الدكتور نادر شافي عقد الفاكتورنغ (عقد شراء الدیون التجاریة)

4.3 2004 الدكتورة فاطمة السویسي المنازعات االداریة

1.2 2004 المحامي رائد كامل الخیر شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة

7.2 2004 الدكتور علي شحرور االسلحة الناریة في الطب الشرعي

17.2 2004 الدكتور حلمي الحجار اسباب الطعن بطرق النقض  1/2

8.5 2004 القاضي الدكتور سامي عبد هللا نظریة الصوریة في القانون المدني(توزیع)

2.3 2003 القاضي طالل العجاج مسؤولیة المتبوع عن اعمال التابع

4.5 2003 الدكتور عدنان خیر القانون التجاري – االوراق التجاریة

4.3 2003 المحامي نزیھ شالال المرتكز في مھنة المحاماة

1.4 2003 الدكتور نبیل الفاضل رعد استقاللیة القضاء

2.8 2002 الدكتور نبیل الفاضل رعد سلطة قاضي العجلة

20 2002 القاضي فؤاد ضاھر الموسوعة العقاریة 1/3

10 2002 الدكتور نادر شافي عقد الھبة ½

4.8 2001 الدكتور عدنان خیر/ الدكتور 
عدنان ضناوي

االسناد التجاریة واالفالس

4.3 2001 المحامي نزیھ شالال دعاوى االحتیال

4.3 2001 المحامي نزیھ شالال دعاوى اساءة االمانة

4.3 2001 المحامي نزیھ شالال دعوى العطل والضرر

4.3 2001 المحامي نزیھ شالال جریمة الرشوة

4.3 2001 المحامي نزیھ شالال الحجز لدى الثالث

4.3 2001 المحامي نزیھ شالال دعاوى الحراسة القضائیة

17 2000 االستاذ خلیل ھندي/القاضي 
انطوان ناشف

موسوعة العملیات المصرفیة والسوق المالیة 1/3

7.2 2000 القاضي فایز ایعالي اصول التبلیغ

5.7 2000 القاضي فؤاد ضاھر جرائم السرقة

5.7 2000 القاضي فؤاد ضاھر جرائم تقلید خاتم الدولة

4.3 2000 المحامي نزیھ شالال الحجز التنفیذي

4.3 2000 المحامي نزیھ شالال دعوى الصیغة التنفیذیة

7.2 1999 الدكتور محمود المغربي تاریخ القوانین

4.3 1996 القاضي فؤاد ضاھر الشفعة

3.4 1994 القاضي فؤاد ضاھر القسمة العقاریة

100 / فرید الزغبي الموسوعة الجزائیة 1/16
20 / جندي عبد الملك الموسوعة الجنائیة 1/5
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8.5 / نصر شومان جریمة االحتیال

4.3 / حسین حمدان التأمینات العینیة

4.3 / توفیق فرج المدخل الى العلوم القانونیة القسم االول

5.7 / علي القھوجي علم االجرام و علم العقاب

4.3 / حسین حمدان التأمینات العینیة

3.4 / عكاشة عبد العال المنھجیة القانونیة

3.4 / محمد ابو عامر دراسة في علم االجرام و العقاب

8.5 / توفیق فرج النظریة العامة لاللتزام نظریة العقد

5.7 / عكاشة عبد العال احكام الجنسیة اللبنانیة

2.8 / محمد العریني القانون التجاري شركات االموال

5.7 / علي القھوجي قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص

4.3 / مصطفى طھ اصول القانون التجاري االوراق التجاریة

8.5 / سلیمان الطماوي االسس العامة للعقود االداریة
5.7 / علي القھوجي قانون العقوبات القسم العام
5.7 / مصطفى طھ القانون البحري
5.7 / حسین حمدان الوسیط في التأمینات العینیة
5.7 / مصطفى طھ اصول القانون التجاري مقدمة االعمال التجاریة
7.2 / توفیق حسن فرج عقد االیجار
100 / زھدي یكن شرح قانون الموجبات و العقود 1/16
17.2 / علوان الوسیط في القانون الدولي العام1/4
11.4 / محمد خیلفة تكامل مجلس الخلیج 1/2
714 / حسین زین الموسوعة القانونیة اللبنانیة و التراث القضائي1/25 
4.3 / ابو الوفا التحكیم االختیاري و االجباري
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