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9-8415-04-977-201816978إدارة اعمالسیف عبد هللا الشحياستراتیجیة ادارة االزمات1

0-8731-04-977-201818978إدارة اعمالمصطفي محمد موسىتنمیة المھارات اإلداریة و السلوكیة للموظف العام2

6-956-24-9948-201818.5978إدارة اعمالاحمد عبد هللا النقبيدھالیز اإلبداع و اإلبتكار3

2016160اإلعالمثریا البدويالنظریة في علم اتصال الجمھور4

7-7995-04-977-201615978اإلعالمحنان احمد سلیمالعالقات العامة وادارة االزمات5

8-4031-90-977-201615.5978اإلعالمسماح عبد الرازق الشھاويدراسات في الصحافة االلكترونیة واالعالم الجدید6

201713.50اإلعالمصالح مدكورالحمالت االعالمیة واالنیة التخطیط - التنفیذ- التقییم7

3-0513-90-977-201317978اإلعالمفتحي شمس الدینالمصطلحات السیاسیة بوسائل االعالم8

2017140اإلعالمماجدة مرادالكتابة للرادیو والتلیفزیون9

3-7964-04-977-201614.5978اإلعالممحمد عیسى الكویتيواقع البحث العلمي في البحرین -دراسة وصفیة10

201613.50اإلعالمیاسمین احمد علياالعالم وعالقتھ باالتجاھات والتطلعات المستقبلیة رؤیة لدور االعالم في تشكیل وتوجیھ النظرة المستقبلیة11

المواجھة القانونیة للنشاط اإلعالمي كاحد حروب الجیل الرابع و الخامس -المسئولیة المدینة للإلعالم 12
7-7966-04-977-201617.5978اإلعالماحمد محسن قاسمالدولي عن اضرار ممارسة نشاطھ

1-7629-04-977-201515.5978اإلعالمحنان احمد سلیمالحمالت االعالمیة عبر االعالم الجدید13

9-7285-04-977-201316978اإلعالمحنان احمد سلیماالتجاھات الحدیثة في دراسات وبحوث عالقة الجمھور باالنترنت واالعالم الجدید14

8-7167-04-977-201316978اإلعالمحنان سلیماالتجاھات الحدیثة في العالقات العامة15

1-814-39-9948-201818978اإلعالمرینیھ رمسیس -احمد مصطفى كاملمدخل الي العالقات العامة في المنظمات الحدیثة-نقطة تحول في عصر اإلنترنت16

قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018
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قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

المدخل الى علم الصحافة - دراسة نقدیة لواقع الصحافة المطبوعة ومشروع القامة نظام صحفي عربي 17
201219.5اإلعالمسلیمان صالحجدید

9-7540-04-977-201515.5978اإلعالمعصام الدین فرجاالعالم المتخصص18

5-833-716-977-201217978اإلعالمعصام الدین فرجالمراسم وتنظیم المؤتمرات19

بدون201817اإلعالمفاتن عبد الرحمن الطنباريالصحافة المتخصصة ( المدخل - صحافة االطفال - البحوث )20

2-033-90-977-14978بدون ناشر 2017اإلعالمفتحي شمس الدینالحركات االجتماعیة من الواقع  للبیئة الرقمیة21

2-8732-04-977-201814.5978اإلعالمفتحي شمس الدینالمتحدث الرسمي استراتیجیات ادارة االزمات وتحسین الصورة االعالمیة للمؤسسة22

6-7695-04-977-201512.5978اإلعالمفتحي شمس الدینمباديء العلوم السیاسیة23

2-033-90-977-201317.5978اإلعالمفتحي شمس الدیناالتصال السیاسي24

4-7363-04-977-201317978اإلعالمفتحي شمس الدینشبكات التواصل االجتماعي والتحول الدیمقراطي في مصر25

0-391-716-977-201216.5978اإلعالمكریمان محمد فریداالتصاالت المؤسسیة وتحدیات التغییر26

2-4335-04-201017977اإلعالمكریمان محمد فریدالكتابة للعالقات العامة27

2-0213-90-977-201217.5978اإلعالملبیبة عبد النبي ابراھیمالرعایة الریاضیة - دراسة نظریة وتطبیقیة28

5-8608-04-977-201812.5978اإلعالممحمد سید عتران - سالمة احمد شرفابداع العالقات العامة في الحمالت التسویقیة29

201614.50اإلعالممحمد عترانمھارات االتصال30

0-404-1-99966-2017110978اإلعالممیرھان محسن طنطاوىاستراتیجیات االعالن االبداعى31

1-8552-04-977-201818978اإلعالمیونس خلیف حمدان القرالةالعربیة الواضحة32
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قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

7-8589-04-977-201819.5978اإلعالمیونس خلیف حمدان القرالةجمالیات اسلوبیة النص33

3-8251-04-977-2017110978اإلقتصادابراھیم جبلأدوات الرقابة المتاحة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة وسبل وتطویرھا34

3-8561-04-977-201813.5978اإلقتصاداحمد مصطفي محمد معبداالقتصاد الرقمي بین النظریة والتطبیق35

9-8543-04-977-2018114.5978اإلقتصاداشرف الضبعتسویة عملیات البورصة36

8-0869-00-603-12.5978بدون ناشر 2008اإلقتصادامال زھراناالثار االقتصادیة للبطاقات البنكیة37

8-8582-04-977-201817978اإلقتصادایمان فواد محمدالیات وادوات السیاسة النقدیة في استھداف التضخم38

3-6458-04-977-2010111978اإلقتصادباسم نعیم عوضالرقابة المالیة للجھاز المركزي للمحاسبات - دراسة مقارنة39

2016190اإلقتصادشروق حسین الماحيسوق المشتقات المالیة المفھوم وااللیات والتحدیات مع التطبیق علي السوق المصریة40

6-7666-04-977-201514978اإلقتصادعصام لطفي سیدالجھاز المصرفي ودوره في دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة41

9-8390-04-977-201712.5978اإلقتصادفیصل احمد محمد خلیفھ الكنداريالیات ومقومات النمو االقتصادي دراسة مقارنة بین دولتي اندونیسیا والكویت42

9-8718-04-977-201812.5978اإلقتصادمحمد عبد المنعم شلبينخبة القوة في القرن الحادي والعشرین43

9-8150-04-977-2017113978اإلقتصادمحمد عوض رضوانحرمة المال العام44

0-8278-04-977-201712.5978اإلقتصادھیثم محمد حرمي شریفصكوك التنمیة دراسة اقتصادیة فقھیة45

الوالیة العامة للمراة في مصر في العصر الفرعوني وخالل الحكم االسالمي فلسفة القانون بین عصرین بحث في االشكالیات 46
7-3583-90-977-201813978تاریخ قانوناحمد محمد البغداديالمتعلقة باالستنباط القانوني

0-8533-04-977-201711.5978تاریخ قانوناحمد محمد البغداديحوافز وحیل وضمانات التجارة واالستثمار وعالقتھا بالتطور االجتماعي والفقھي حتي نھایة العصر العباسي47

7-8534-04-977-201815.5978تاریخ قانونالسید عبد الحمید فودةتاریخ القانون المصري48

3



43339256-00971تلیفون:

503698464-00971جوال

info.uae@daralnahda.comالبرید اإللكتروني

التدمكالسعرالمجلداتسنة الطبعالقسماسم المؤلفاسم الكتابم

قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

2-8625-04-977-201812.5978تاریخ قانونامام صالح امامالتطور التاریخي والفلسفي لعقوبة العزل من الوظیفة دراسة مقارنة بین القانون والفقھ االسالمي49

نحو قواعد خاصة للتعویض عن االضرار الناشئة عن جرائم االرھاب  دراسة مقارنة في ضؤ قانون مكافحة االرھاب المصري 50
رقم 94لسنة 2015

4-8650-04-977-201812.5978تشریعات اإلرھاباشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحد

201815.5214تشریعات اإلرھابسامح ذكرىالقواعد الموضوعیة االستثنائیة لمواحھة االرھاب االسود51

1-8693-04-977-201812.5978تشریعات اإلرھابعبد الصمد سكرمواجھة االرھاب واشكالیاتھ في ضؤ المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة52

8-8694-04-977-201813978تشریعات اإلرھابعبد الصمد سكرالجریمة المنظة والیات مكافحتھا53

1-8594-04-977-201817978تشریعات اإلرھابمحمد علي محمدكوارث االرھاب االلكتروني بین الفلسفة القانونیة وتطور االمن التقني ضمن اصدارت مجموعة المبدأ القانوني54

5-8752-04-977-201814.5978تشریعات اإلرھابولید احمد نصر العیسويغسل االموال وتمویل االرھاب55

2-136-24-9948-201818978تشریعات اإلماراتجواھر جمعة الكتبينظام ادارة الدعوى وفقا لقانون اإلجراءات المدنیة اإلماراتي56

1-661-39-9948-2018113.5978تشریعات اإلماراتحسني عبد الدایم عبد الصمدالوجیز في شرح عقد البیع وفقا ألحكام قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي رقم 5 لسنة571985

8-899-39-9948-2018124.5978تشریعات اإلماراتحسني عبد الدایم عبد الصمدشرح قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي العقود المسماه (عقد البیع)58

7-883-39-9948-2018121978تشریعات اإلماراتحوراء موسىالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي59

1-8482-04-977-2017111978تشریعات اإلماراتمحمد راشد احمد الظنحانيالحمایة الجنائیة األجرائیة لألحداث في التشریع األماراتي60

اثر شرط عدم المنافسة في موازنة مصالح اطراف عقد العمل -دراسة مقارنة بین التشریع االماراتي و االمریكي معززة 61
8-600-24-9948-201817978تشریعات اإلماراتمحمد سامر احمد حلوباالتجتھاد القضائي

62
االحتیال عبر اإلنترنت 

وجرائم بطاقات االئتمان
بین التشریع والقضاء اإلماراتي

1-885-39-9948-2018110978تشریعات اإلماراتمحمد عبد هللا العوا

4-8733-04-977-2018114978تشریعات اإلماراتمحمد مسعد االشحبرھن األسھم في الفقھ و القضاء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة-دراسة مقارنة63

التحكیم في المنازعات الوطنیة و الدولیة طبقا للقانون اإلتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكیم دولة اإلمارات العربیة 64
9-764-39-9948-201818.5978تشریعات اإلماراتمصطفى عبد الشافي مشھالمتحدة
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قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

الحمایة الجنائیة لحق الخصوصیة في جرائم التصویر و التسجیل بدون اذن  ووضع كامیرات المراقبة وفقا لقوانین دولة 65
1-8734-04-977-2018114.5978تشریعات اإلماراتمنى كامل تركياإلمارات العربیة المتحدة

8-8469-04-977-2018115.5978تشریعات اإلماراتنصر ابو الفتوح فریدالوجیز في احكام االلتزام في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي رقم 5 لسنة 661985

3-0200-0-9921-201813978تشریعات اإلماراتھیفاء الوقیانالتعلیق علي المادة الثانیة من مشروع قانون العقوبات اإلتحادي67

0-0199-0-9921-201814978تشریعات اإلماراتھیفاء الوقیانالضرورة اإلجرائیة و اثرھا  علي حجیة الدلیل الجنائي68

المبدا في االحوال الشخصیة مسائل االحوال الشخصیة متضمنة احكام  محكمة النقض من تاریخ انشائھا عام 1931 حتي عام 69
2-8430-04-977-2017115978شریعةاحمد جابر الجزار2016

7-8547-04-977-2018114978شریعةحازم علي ماھرتطبیق الشریعة االسالمیة والنصوص الدستوریة70

6-8544-04-977-201812.5978شریعةسالمة عبد الصانع امین - احمد عبد الصانع امینالوجیز في المسئولیة القانونیة عن ازدراء االدیان وخطاب الكراھیة71

2-6504-04-977-201014978شریعةصالح ناصر الركفاحكام الخصومة فیما یتصل بالطفل الصغیر - الصغیرة72

2-8133-04-977-2016112978شریعةصبري جمعة عبد هللا عثماناحكام الجعالة الوعد بجائزة الموجھ للجمھور في الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي73

8114-04-977-201615978شریعةمحمد ھاشم محمد عبد الرحیماحكام الوصف الحكمي في المعامالت المالیة دراسة فقھیة مقارنة74

20151100شریعةیاسر عطیة التوجیھ األسري في التشریع األماراتي75

الضریبة علي القیمة المضافة و ضریبة المبیعات-اإلطار القانوني و الكفاءة  و الفعالیة االقتصادیة في 76
8-8016-04-977-201618.5978ضرائبإسراء مغازيالممارسات الدولیة

9-8457-04-977-201714978ضرائبشعبان احمد رمضانالجزاء الضریبي كاحد الیات مبدا عدالة الضریبة قضاء المحكمة الدستوریة العلیا دراسة تحلیلیة77

7-8480-04-977-201813.5978علم اجتماعناجي محمد ھالليمشكالت النمو الحضري في المدینة دراسة اجتماعیة تطبیقیة علي احدي المدن المصریة78

201816.50علم نفسرحاب احمد ابراھیم احمدالتعلیم وكفاح الرائدات المصریات قراءة لسیرھن الذاتیة79

5-8583-04-977-201814.5978علم نفسرحاب یحیى السید عبد النبيالدمج الرقمي في التعلیم لتحقیق العدالة االجتماعیة80
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معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

2-8584-04-977-201815.5978علم نفسنھي عادل مجاھدالتعلیم والمسئولیة المجتمعیة والتنمیة المستدامة بین الواقع والمامول81

1-7972-04-977-201614.5978فانون حقوق اإلنسانفاطمة یوسف المالمعاملة السجینات في ضوء المواثیق الدولیة و الوضع في دولة األمارات العربیة المتحدة82

20161120قانون اإلرھابرمزي ریاض عوضالجرائم االرھابیة والقواعد االجرائیة في قانون مكافحة االرھاب الجدید83

5-8426-04-977-201717978قانون اإلرھابسامح ذكريظاھرة االرھاب االسود المفھوم - الخصائص- االنماط - االركان84

5-7621-04-977-201514978قانون اإلرھابسعید احمد علي قاسمالمواجھة الجنائیة لجریمة غسل االموال وتمویل االرھاب - دراسة مقارنة85

المواجھة القانونیة لالرھاب في ضوء االحكام الموضوعیة واالجرائیة للقانون الدولي والداخلي - دراسة 86
7-6636-04-977-2011117.5978قانون اإلرھابسعید علي بحبوح النقبيمقارنة

بدون201514.5قانون اإلرھابعبد الرحمن محمد خلفجریمة االرھاب بین النموذج القانوني العام والجرائم المتصلة بھ87

201714.50قانون اإلرھابعالء التمیمي عبدةمدى مسئولیة الناقل الجوى عن  اضرار االرھاب طبقا الحدث االتقاثیات الخاصة بنقل االشخاص88

0-8434-04-977-2017112978قانون اإلرھابكمال احمد انسالوسیط في شرح قانون مكافحة االرھاب دراسة قانونیة مقارنة متخصصة في القوانین العربیة واالجنبیة89

4-7967-04-977-201619978قانون اإلرھابمصطفي محمد موسيالضبط التشریعي والقضائي واالداري لمكافحة االرھاب90

2016150قانون التحكیم احكام مركز القاھرةمجلة التحكیم العربي العدد السادس والعشرون - یونیو912016

اتفاق التحكیم - مفھومھ - اركانھ وشروطھ - نطاقھ - دراسة في ضوء الفقھ والقضاء في قانون التحكیم المصري 92
9-7272-04-977-2013111978قانون التحكیم احمد ابراھیم عبد التوابوالقانون الفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاریخ 13 ینایر 2011 وقانون االجراءات المدنیة 

االثر االیجابي والسلبي التفاق التحكیم - دراسة في ضوء الفقھ والقضاء في قانون التحكیم المصري والقانون الفرنسي 93
5-7296-04-977-2013111978قانون التحكیم احمد ابراھیم عبد التوابالجدید الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاریخ 13 ینایر 2011 وقانون االجراءات المدنیة االماراتي وقوانین 

الدفوع المتعلقة باتفاق التحكیم - دراسة في ضوء الفقھ والقضاء في قانون التحكیم المصري والقانون 94
9-7269-04-977-201319978قانون التحكیم احمد ابراھیم عبد التوابالفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاریخ 13 ینایر 2011 وقانون االجراءات المدنیة 

الوجیز في التحكیم - طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء احكام القضاء وانظمة التحكیم الدولیة - 95
2013117قانون التحكیم احمد السید صاويالطبعة الرابعة

201719.50قانون التحكیم احمد حسني سلیمتطبیق المحكم الدولى لعادات و اعراف التجارة الدولیة96
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بدون201817قانون التحكیم احمد رشاد سالمالتزویر في مجال التحكیم التجاري الدولي دراسة خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص المصري97

1-2609-90-977-2015111.5978قانون التحكیم احمد رشاد محمود سالمالتحكیم في منازعات القانون الجوي98

2017110.50قانون التحكیم احمد شرف الدینالمرشد الي قواعد التحكیم اراشادات للمحكمین والمحامین مجلد99

2-3234-04-201515.5977قانون التحكیم احمد شرف الدیناتفاق التحكیم الدولي - مصادر قواعده الحاكمة وسلطة القاضي الوطني في انفاذه100

201112قانون التحكیم احمد شرف الدینالرقابة القضائیة على اتفاق التحكیم واثاره101

201014.5قانون التحكیم احمد شرف الدینالمرشد الى قواعد التحكیم - ارشادات للمحكمین والمحامین ( تجلید فني فاخر )102

7-8448-04-977-2017113.5978قانون التحكیم احمد عبد الكریمالتحكیم و النظم الودیة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة103

1-6236-04-977-201013978قانون التحكیم السید المراكبيالتحكیم في دول مجلس التعاون الخلیجي ومدى تأثره بسیادة الدولة104

9-7751-04-977-201516978قانون التحكیم ایمان یونس محمد الرفاعيتنفیذ احكام التحكیم االجنبیة وفقا للقانون االماراتي واالتفاقیات الدولیة - دراسة مقارنة105

201617.50قانون التحكیم حاتم رضا السیدالتحكیم في منازعات الشركات106

االلیات الحدیثة في التجارة الدولیة - عقود الیونسترال - دراسة تحلیلیة - مالحق الكتاب - اتفاقیة االمم المتحدة بشأن 107
3-6529-04-977-201014.5978قانون التحكیم حازم بیومي المصريعقود البیع الدولي - قانون الیونسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي

2016160قانون التحكیم حسام رضا السیدالتحكیم المبتور ھیئة واتفاقا108

7-6351-04-977-2010111.5978قانون التحكیم خالد احمد حسنبطالن حكم التحكیم - دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري واالنجلیزي وقواعد الشریعة االسالمیة109

8-5223-04-201017977قانون التحكیم خالد فالح عواد العنزيالتحكیم في العقود االداریة في الكویت - دراسة مقارنة - الطبعة الثانیة110

اتفاقیة نیویورك لالعتراف باحكام  التحكیم االجنبیة وانفاذھا دراسة في الرقابة القضائیة علي تنفیذ احكام التحكیم االجنبیة في 111
8-8607-04-977-201814978قانون التحكیم سامي محمد خالد الشمعةظل اتفاقیة نیویورك 958م من خالل الممارسات العملیة للمحاكم في عدد من الدول

اتفاقیة نیویورك لالعتراف باحكام  التحكیم االجنبیة وانفاذھا دراسة في الرقابة القضائیة علي تنفیذ احكام التحكیم االجنبیة في 112
8-8607-04-977-201814978قانون التحكیم سامي محمد خالد الشمعةظل اتفاقیة نیویورك 958م من خالل الممارسات العملیة للمحاكم في عدد من الدول
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201718.50قانون التحكیم سمیحة القلیوبىاالسس القانونیة للتحكیم113

4-7644-04-977-2014113.5978قانون التحكیم شھاب فاروف عبد الحي عزتالتحكیم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بین القطاعین  العام و الخاص114

9-8262-04-977-201717978قانون التحكیم عبید شحاذة عبید العنزىتسویة المنازعات فى عقود البنیة االساسیة التى یمولھا القطاع الخاص115

201715.50قانون التحكیم عالء التمیمي عبدةدور التحكیم فى معالجة اختالل التوازن االقتصادى لعقود االستثمار116

3-8545-04-977-2018116.5978قانون التحكیم عالء العنانيتطور فكرة العقد االداري واثرھا علي التحكیم في منازعات العقود االداریة دراسة مقارنة117

4-8564-04-977-201819978قانون التحكیم عالء العنانيالصور الحدیثة للعقود االداریة ذى الطابع الدولي واثرھا علي التحكیم في منازعات العقود االداریة دراسة مقارنة118

20161100قانون التحكیم عمرو فیاضالتحكیم في منازاعت عقد البیع التجاري االلكتروني دراسة مقارنة119

4-7503-04-977-2014110978قانون التحكیم قدري محمد محمود التحكیم في ضوء احكام الشریعة االسالمیة120

2-8203-04-977-2017117978قانون التحكیم محمد حسین صالح طلیانالتحویل المصرفي االلكتروني دراسة قانونیة مقارنة121

1-8677-04-977-201815.5978قانون التحكیم محمد حمد راشد محمد العذبةالنظام القانوني للتحكیم المؤسسي في دول مجلس التعاون الخلیجي122

4-8184-04-977-201616.5978قانون التحكیم محمد سعید الشیبة المريخصوصیة خصومة التحكیم - دراسة مقارنة123

5-8046-04-977-2016118978قانون التحكیم محمود سمیر الشرقاويالتحكیم التجاري الداخلي والدولي دراسة قانونیة مقارنة طبعة منقحة تتضمن احدث المستجدات124

133-978-2014110.5978قانون التحكیم محمود مختار احمد بریريالتحكیم التجاري الدولي125

6-7046-04-977-2012111.5978قانون التحكیم محمود مختار عبد المغیث محمدالبناء الفني لحكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض علیھ126

2016190قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربى العددالثانى 1272016

4-7842-04-977-2015111.5978قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدولياحكام التحكیم - الجزء السادس128
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بدون201516قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الثالت والعشرون - دیسمبر 1292014

201514.50قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الخامس والعشرون - دیسمبر 1302015

7-012-201-201416977قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد االول - مایو 1999 - الطبعة الثالثة - دیسمبر 1312014

بدون201414.5قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الثاني والعشرون - یونیو 1322014

بدون201316قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الحادي والعشرون - دیسمبر 2013 والفھرس العشریني133

2-8386-04-977-201714.5978قانون التحكیم مطر حمد ناصر البریكيالتطور العقارى وحسم منازاعت عقود وحدات التطور العقارى تحكیمیا134

اتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم 27لسنة1994 وتعدیالتھ مستقبل التحكیم التحكیم 135
7-8125-04-977-2016121978قانون التحكیم ناریمان عبد القادرااللكتروني واتفاقھ

8-6484-04-977-201013978قانون التحكیم وائل عز الدین یوسفالتحكیم في العقود االداریة ذات الطابع الدولي - دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا والدول العربیة136

1-8781-04-977-201817.5978قانون التحكیم ولید عبد السالم عبد الحلیمالمسئولیة المدنیة للمحكم137

9-8051-04-977-2016111978قانون التحكیم یاسر عبد اللطیف حامد محمدنطاق الحكم الصادر ببطالن حكم التحكیم التجاري الدولي138

قواعد تكوین العقود االلكترونیة وبنود التحكیم - دراسة في القوانین النوذجیة واالتفاقیات الدولیة والقوانین 139
9-0850-90-977-201313.5978قانون الكترونياحمد شرف الدینالمحلیة

3-7360-04-977-2014112978قانون الكترونياحمد عاصم عجیلھالحمایة الجنائیة للمحررات االلكترونیة - دراسة مقارنة140

201716.50قانون الكترونياحمد على اللقانىالحق فى الحصول على المعلومات141

7-6384-04-977-201718.5978قانون الكترونياحمد محمد عبد الباقىاإلنترنت -التكنولوجیا و جرائم المستقبل142

7-8242-04-977-201518978قانون الكترونياحمد یوسف الطحطاوياألدلة اإللكترونیة و دورھا في اإلثبات الجنائي143

8-4377-04-201315977قانون الكترونيایمن سعد سلیمالتوقیع االلكتروني - دراسة مقارنة144
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2017119.50قانون الكترونيایھاب عبد المنعم رضوانالحمایة القانوینة لبرمجیات الحاسب دراسة مقارنة145

6-8135-04-977-201717.5978قانون الكترونيحازم محمد حنفيالدلیل االلكتروني ودوره في المجال الجنائي146

2-8539-04-977-201814.5978قانون الكترونيخدیجة احمد الزیرة الشامسيالجرائم المستحدثة ومنھج علم االجتماع الجنائي147

8-8090-04-977-201617.5978قانون الكترونيداود سلیمان علي الحماديأحكام جریمة التزویر اإللكتروني-دراسة مقارنة وفقا ألحكام قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات اإلماراتي148

7-8518-04-977-201813978قانون الكترونيدینا عبد العزیز فھميالحمایة الجنائیة من اساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي149

3-8686-04-977-201814.5978قانون الكترونيراشد محمد المريالجرائم االلكترونیة في ظل الفكر الجنائي المعاصر دراسة150

2-4257-04-977-2017111978قانون الكترونيسمیر حسني المصري المسئولیة التقصیریة الناشئة عن استخدام االنترنت151

5-7023-04-977-201217978قانون الكترونيصفوان حمزة الھوارياالحكام القانونیة للتجارة االلكترونیة - دراسة مقارنة152

201215قانون الكترونيعطا عبد العاطي السنباطياالثبات في العقود االلكترونیة - دراسة فقھیة مقارنة153

201717.50قانون الكترونيعالء التمیمي عبدةالتنظیم القانونى  للعنوان االلكترونى (DOMAIN NAME) كاحد عناصر الملكیة الصناعیة154

9-8361-04-977-2017114978قانون الكترونيكاظم عبد هللا نزال المیاحيحجیة المراقبة االلكترونیة للصوت والصورة في االثبات الجنائي دراسة مقارنة155

1-5244-90-977-201816978قانون الكترونيمحمد المتولي - عبد الرحمن العنزيمواقع التواصل االجتماعي واالنحراف الفكري في المجتمع الخلیجي دراسة تطبیقیة مقارنة156

4-8410-04-977-201714978قانون الكترونيمحمد حسین علي محمودالتزویر باستخدام الوسائل االلكترونیة157

6-56-6442-977-201817.5978قانون الكترونيمصطفي حمدي محمود جمعھالنظام القانوني للوكالة بالعمولة االلكترونیة158

8-8566-04-977-201715.5978قانون الكترونيولید ابراھیم حفنيعقد انتاج المعلومات االلكتروني دراسة مقارنة تحتوي علي تعدیالت القانون المدني الفرنسي 1592016

20171130قانون الكترونيیوسف بن سعید الكلبانىالحمایة الجزائیة للبیانات االلكترونیة فى التشریعین العمانى و المصرى دراسة مقارنة160
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4-8027-04-977-201615978قانون المرافعاتاحمد خلیفة شرقاوي احمداختصاص المحاكم االقتصادیة دراسة مقارنة بین الفقھ االسالمي والقانون الوضعي161

6-8180-04-977-201614978قانون المرافعاتاحمد سید احمد محموداالستوبل االجرائى مبدا عدم التنافس االجرائي في قانون المرافعات162

4-8171-04-977-201613.5978قانون المرافعاتاحمد سید احمد محمودالحمایة الالجرائیة للمعوقین فى القضیة نحو عدالة اجتماعیة اجرائیة في التقاضي والتنفیذ163

0-8179-04-977-201614978قانون المرافعاتاحمد سید احمد محمودتحكیم الطؤارى Emergency Arbitration  تحكیم ما قبل التحكیم164

1-8172-04-977-201613978قانون المرافعاتاحمد سید احمد محمودتدابیر الحمایة القضائیة للمعوقین نحو حمایة اجرائیة للمعوقین وعدالة اجتماعیة اجرائیة165

مراجعة االحكام بغیر الطعن فیھا او النظام الخاص للمراجعة - تصحیح االحكام وتفسیرھا واكمالھا - 166
7-7359-04-977-199715.5978قانون المرافعاتاحمد ماھر زغلولدراسات في نظم مراجعة االحكام وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة

2017130قانون المرافعاتاحمد محمد احمد حشیشمباديء قانون المرافعات المصري167

201611.50قانون المرافعاتاحمد محمد الحفناوي/ احمد عبد اللطیف خلیفةادب القاضي168

بدون201515.5قانون المرافعاتاحمد محمد حشیشتطویر الثقافة القانونیة169

5-4616-04-200513.5977قانون المرافعاتاسامة احمد شوقي الملیجيمجلس تأدیب و صالحیة القضاه170

7-908-22-9948-201516978قانون المرافعاتاسامة الروبيضمانات استقالل القضاء - دراسة مقارنة بین االنظمة القانونیة في مصر واالمارات وسلطنة عمان والمانیا171

4-8283-04-977-201617978قانون المرافعاتالسید تمامالمنطق للمحامي172

8-8227-04-977-201617978قانون المرافعاتالسید تماممناھج البحث وقواعد االستدالل القانوني173

2-8258-04-977-201712.5978قانون المرافعاتایمان منصور- شریف عیدالوساطة وفن التفاوض174

2-6780-04-977-201212978قانون المرافعاتسحر عبد الستارالطعن لمصلحة القانون بین النظریة والتطبیق دراسة مقارنة175

2-7169-04-977-201113978قانون المرافعاتسحر عبد الستارالیات تدعیم دور محكمة النقض الفرنسیة في تحقیق العدالة طلب ابداء الراي الطعن لتجاوز السلطة176
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1-0-783-99966-17.5978 جامعة الكویت2016قانون المرافعاتعزمي عبد الفتاح عطیةتسبیب االحكام واعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة177

201614.5978979700قانون المرافعاتعلي بركاتاجراءات االثبات امام القضاء المدنى178

20161260قانون المرافعاتعلي بركاتالوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة179

8-4055-04-200315977قانون المرافعاتعلي بركاتالتقاضي مدنیا ضد الدولة180

5-8301-04-977-2017155.5978قانون المرافعاتفتحي واليالمبسوط في قانون القضاء المدني  2 مجلد181

5-8301-04-977-2017136978قانون المرافعاتمامون سالمةقانون االجراءات الجنائیة معلقا علیھ بالفقھ واحكام النقض طبقا الحدث التعدیالت واالحكام 3 اجزاء182

6-4708-04-977-201617978قانون المرافعاتمحمد الروبيالقانون الدولي للملكیة الفكریة زمنفذ  مصر الي التنمیة المستدامة183

8-8579-04-977-201719978قانون المرافعاتمحمد سلیمان محمد عبد الرحمناصالح القضاء في ضؤ معاییر الجودة الشاملة دراسة مقارنة184

4-8634-04-977-201814978قانون المرافعاتمحمد عبد النبي السید غانمادارة الدعوي المدنیة ونظامھا االجرائي185

0-7952-04-977-201613.5978قانون المرافعاتمحمد عبد النبي السید غانماجراءات التقاضي امام محاكم االسرة186

2-8175-04-977-201613978قانون المرافعاتمحمد عبد النبي السید غانمالتنظیم القانوني لتحضیر الدعوي دراسة لنظام قاضي التحضیر وھیئة تحضیر الدعوي امام المحاكم االقتصادیة187

3-8628-04-977-201818.5978قانون المرافعاتمحمد موسي جاب هللالنظام القانوني لالفتراض في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة دراسة تحلیلیة وتطبیقیة188

المرجع في قانون اجراءات التنفیذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 13 لسنة 189
8-7419-04-977-2013115.5978قانون المرافعاتمحمود مصطفى یونس1968 وتعدیالتھا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتشریعات المكملة لھا

7-6927-04-977-201216.5978قانون المرافعاتمصطفى عبد الغفارالتدریب القضائي - المنھج والتحدیات وافضل الممارسات190

3-7881-04-977-201519978قانون المرافعاتمصطفي عبد الغفارالحوكمة القضائیة -مناھج وضع السیاسات القضائیة  و ادارة اعمال المحاكم191

9-8684-04-977-201817.5978قانون المرافعاتوائل محمود عبد المطلب البشلالتنفیذ العكسي اثار الحكم بوقف التنفیذ192
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7-4687-90-977-2017114.5978قانون إداري و دستوريابراھیم محمد سعدمختارات ھامة من قضایا المحكمة االداریة العلیا193

دور الجھات الرقابیة في مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة الفساد دراسة نقدیة مقارنة بین القانون 194
4-955-0-99966-201517.5978قانون إداري و دستورياحمد السید عطا هللالمصري والقانون الكویتي

195
تعویض المتعاقد في العقد اإلداري -دراسة مقارنة

2-8092-04-977-2016114.5978قانون إداري و دستورياحمد جمعة نور محمد البلوشيفي ضوء القوانین والقرارات واألحكام والفتاوي الصادرة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

201714.50قانون إداري و دستورياحمد حسن الخطیبتفعیل الدور الرقابي للمجالس الشعبیة المحلیة واثر التعدیالت االخیرة  علي ذلك دراسة مقارنة196

7-8295-04-977-201716978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرتحول تصرفات االدارة الباطلة الى تصرفات قانونیة صحیحة (القرار االداري - العقد االداري)197

6-8375-04-977-201716.5978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدردور االدارة المحلیة فى تخفیف اعباء الدولة198

االبعاد االداري في میزان القضاء االداري والدستوري - قطر -السعودیة- الكویت- البحرین-عمان-االمارات-199
9-048022-977-201614.5978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدراالردن-السودان-وبعض الدول االوربیة

التنظیم التشریعي لحریة التعبیر في االنظمة المعاصرة - قطر -السعودیة- الكویت- البحرین-عمان-االمارات-200
5-8020-04-977-201614.5978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدراالردن-السودان-وبعض الدول االوربیة

دور المحكمة الدستوریة في تفسیر النصوص القانونیة مصر- قطر -السعودیة- الكویت- البحرین-عمان-201
2-8021-04-977-201615978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدراالمارات-االردن-السودان-وبعض الدول االوربیة

7-7685-04-977-2015113.5978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرالقانون االداري المصري والخلیجي202

الدفوع الجوھریة في الدعوة االداریة ( مصر - قطر - السعودیة - الكویت - سلطنة عمان - تونس - المغرب 203
9-7371-04-977-201318.5978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدر)

طرق االثبات امام القضاء االداري المصري والخلیجي - مصر  - السعودیة - قطر - االمارات - الكویت - 204
4-6687-04-977-2011110978قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرالبحرین

201614.50قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالمسئولیة التادیبیة العضاء المجالس المحلیة205

2016112.50قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالمسئولیة التادیبیة العضاء المجالس النیابیة دراسة مقارنة206

201414.50قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالحصانة البرلمانیة دراسة مقارنة207

2014150قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالحقوق السیاسیة208
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3-8024-04-977-201615978قانون إداري و دستورياحمد عبد الحسیب السنتریسيحق الدولة في التأمیم في الدساتیر و آثره علي االستثمار209

1-8015-04-977-201619.5978قانون إداري و دستورياحمد علي اللقانياالختصاص التشریعي لمجلس الدولة المصري من الناحیتین النظریة والعملیة210

8-8681-04-977-201814978قانون إداري و دستورياسالم عبد الرحمن غنیمالحمایة الجنائیة لمعلومات ووثائق الدولة دراسة تحلیلیة مقارنة211

7-8688-04-977-201813978قانون إداري و دستورياشرف حسین عطوةمباديء القانون اداري الكتاب االول التنظیم االداري212

4-8689-04-977-201812.5978قانون إداري و دستورياشرف حسین عطوةمباديء القانون اداري الكتاب الثاني  الموارد البشریة وفقا لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم 81لسنة2132016

6-8698-04-977-201814.5978قانون إداري و دستورياشرف حسین عطوةمباديء القانون اداري الكتاب االول الثالث نشاط السلطة االداریة ووسائلھا214

بدون201618.5قانون إداري و دستوريانس جعفر - اشرف انس جعفرالوظفیة العامة دراسة االصول العامة والتحلیلیة لقانون الخدمة المدنیة الجدید215

1-8256-04-977-201712978قانون إداري و دستوريایمن سید خلیل حجرمبدا أولویة العطا في العقد االداري دراسة مقارنة216

0-8239-04-977-201713.5978قانون إداري و دستوريایمن فتحي محمد عفیفيالوجیز في العقود االداریة217

3-8206-04-977-201717.5978قانون إداري و دستوريایمن فتحي محمد عفیفيقانون الوظیفة العامة218

7-9782-04-200516977قانون إداري و دستوريایمن محمد شریفاالزدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في االنظمة السیاسیة المعاصرة دراسة تحلیلیة219

3-8376-04-977-201714.5978قانون إداري و دستوريایھاب صالح الدین  عبد العزیزمبدأ ثبات النزاع220

8-8272-04-977-201712.5978قانون إداري و دستوريایھاب صالح الدین عبد العزیزالمراكز القانونیة المبتسرة في ضؤ احكام القضاء االداري المصري والفرنسي221

20161170قانون إداري و دستوريبدوى عبد العلیم سیداحدث المبادىء القانونیة التى قررتھا محكمة التمییز الكویتیة222

بدون201113.5قانون إداري و دستوريثروت بدوياصول الفكر السیاسي والنظریات والمذاھب السیاسیة الكبرى223

5-8088-04-977-2016111978قانون إداري و دستوريحازم بیزمي المصريالموسوعة التاصیلیة في المسئولیة  القانونیة لألطباء و الصیادلة224
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3-047935-977-201617.5978قانون إداري و دستوريحسین مصطفي محمودمسئولیة الموظف العام وحمایتھ في مصر وامریكا225

2-8500-04-977-201812978قانون إداري و دستوريحمدان محمد سیف الغفلىادارة االزمات من منظور استراتیجي226

9-8501-04-977-201817978قانون إداري و دستوريحمدان محمد سیف الغفلىضمانات وجھود دولة االمارات العربیة المتحدة فى تعزیز وحمایة الحقوق و الحریات الفردیة227

6-8669-04-977-201815.5978قانون إداري و دستوريحمدي یاسین عكاشةالمستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي228

االجراءات السابقة علي العقد االداري دراسة مقارنة مصر - فرنسا وفقا الحكام المحكمة االداریة العلیا وافتاء الجمعیة العمومیة 229
9-5420-90-977-201817.5978قانون إداري و دستوريخالد احمد حسنلقسمي الفنوي والتشریع حتي عام 2017

8-8230-04-977-2016110978قانون إداري و دستوريخالد فایز الحویلة العجميالتفویض األداري في القانون الكویتي230

5-8231-04-977-2016116978قانون إداري و دستوريخالد فایز الحویلة العجميالمسئولیة البرلمانیة الوزاریة أمام البرلمان231

بدون2016110.5قانون إداري و دستوريخضر محمد عبد الرحیمالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والمختلط (دراسة مقارنة بالنظام االسالمي)232

2-8360-04-977-201710978قانون إداري و دستوريخلیفة على حمد المسافرىالرقابة على ركن السبب فى القرار االدارى وفقا للقضاء االماراتى دراسة مقارنة233

6-8432-04-977-2017113978قانون إداري و دستوريخیریة رضوان یحیيصنع سیاسات مكافحة الفساد االداري ؛؛دولة فلسطین نموذجاً؛؛234

1-8565-04-977-201812.5978قانون إداري و دستوريداود مراد حسین الداوديالنظام السیاسي والدستوري في الوالیات المتحدة االمریكیة235

5-8161-04-977-201715978قانون إداري و دستوريدعاء محمد ابراھیم بدراننفاذ احكام المحكمة الدستوریة العلیا236

5-8267-04-977-201714.5978قانون إداري و دستوريدویب حسین صابراللجان البرلمانیة237

4-8267-04-977-201715978قانون إداري و دستوريدویب حسین صابرحریة البحث العلمى واستقالل الجامعات238

5-11-6443-977-201514.5978قانون إداري و دستوريدویب حسین صابراالحالة الى المحاكمة التادیبیة واثارھا239

3-7360-04-977-201516.5978قانون إداري و دستوريدویب حسین صابرالنظام القانوني لحریة الحصول على المعلومات - دراسة مقارنة240
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5-7800-04-201018977قانون إداري و دستوريرافت فودةعناصر وجود القرار االداري - دراسة مقارنة241

االنحراف الدستوري واثره علي ممارسة الحقوق والحریات العامة دراسة تطبیقیة علي دساتیر مصر 242
المتعاقبة

201614.50قانون إداري و دستوريرجب محمد السید الكحالوي

201614.50قانون إداري و دستوريرجب محمد السید الكحالويالحمایة القانونیة للحریة االكادیمیة243

حدود الرقابة االداریة علي الجمعیات والمؤسسات االھلیة دراسة في ضؤ القانون رقم 84 لسنة 2002 244
واحكام القضاء االداري

201613.50قانون إداري و دستوريرجب محمد السید الكحالوي

0-7473-04-977-201414978قانون إداري و دستوريرجب محمود طاجنالمطابقة الدستوریة المشروطة - دراسة مقارنة245

9-8246-04-977-2016113978قانون إداري و دستوريرمزي طھ الشاعرالمسئولیة عن اعمال السلطة القضائیة246

6-8247-04-977-2016115978قانون إداري و دستوريرمزي طھ الشاعرتدرج البطالن في القرارات االداریة247

3-8011-04-977-201613.5978قانون إداري و دستوريسالم بن سلمان الشكیلينظریة سحب القرارات اإلداریة248

2-8018-04-977-201618.5978قانون إداري و دستوريسامي الطوخياالتجاھات الحدیثة في الرقابة القضائیة علي التسبیب الوجوبي للقرارات االداریة دراسة تطبیقیة مقارنة249

8-7480-04-977-201412978قانون إداري و دستوريسامي الطوخياالتجاھات العالمیة في التحقیقات االداریة250

النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس - الشفافیة في ادارة الشئون العامة - الطریق للتنمیة 251
6-7343-04-977-2014117978قانون إداري و دستوريسامي الطوخيواالصالح االداري

9-8514-04-977-201814.5978قانون إداري و دستوريسعداوي مفتاحقضایا قانونیة معاصرة252

0-8294-04-977-201712978قانون إداري و دستوريسعید عبید سرور النقبيتسبیب القرارات الالداریة253

1-8101-04-977-201616978قانون إداري و دستوريشمایل احمد الزرعونيالحصانات المقررة العضاء المجلس الوطني االتحادي254

9-8556-04-977-201819978قانون إداري و دستوريشھاب بن احمد بن علي الجابريطرق الطعن في القرار التادیبي دراسة مقارنة في القانونین المصري والعماني255

256P.P.P 201614.50قانون إداري و دستوريصافي احمد قاسمالطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص
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2-7785-04-977-201318978قانون إداري و دستوريصبري محمد السنوسياثار الحكم بعدم الدستوریة - دراسة مقارنة257

بدون201614.5قانون إداري و دستوريصالح احمد السید جودةسلطة القضاء في رقابة االلغاء للقرارات االداریة في النظامین الوضعي واالسالمي دراسة مقارنة *****258

القانون الدستوري المصري - النظریة العامة للقانون الدستوري - شرح احكام الدستور المصري الصادر 259
201317.5قانون إداري و دستوريصالح الدین فوزيسنة 2013

4-8452-04-977-201714.5978قانون إداري و دستوريصالح سید عبد العال شرح احكام قانون الخدمة المدنیة رقم 81 لسنة 2602016

دعوى االلغاء في القانون االداري الكویتي - اوجھ الطعن بالتظلم وااللغاء ووقف التنفیذ والتعویض على 261
القرارات االداریة المعیبة

2012117.5قانون إداري و دستوريطارق عبد الرؤوف صالح رزق

87051-04-977-201812.5978قانون إداري و دستوريعبد هللا نوري دحام السلیمانالقذف بحق ذوي الصفة العمومیة في التشریع البحریني دراسة مقارنة262

7-8729-04-977-201813.5978قانون إداري و دستوريعلي اسماعیل ابوبكرشرح قانون  البیئة رقم 4لسنة1994 ةتعدیالتھ حتي صدور القانون رقم9 لسنة 2009 النصوص - الشرح - االحكام - الفتاوي263

6-7244-04-977-201319.5978قانون إداري و دستوريعلي سلیمان الطماويالتحكیم في العقود االداریة في النظریة والتطبیق - دراسة مقارنة264

6-4834-04-977-201714.5978قانون إداري و دستوريعید احمد الغفلولالدفع بعدم مشروعیة القرارات االداریة265

6-5888-04-977-2009111978قانون إداري و دستوريعید محمد مناحي المنوخ العازميالحمایة االداریة للبیئة دراسة مقارتة266

7-8732-04-977-201815.5978قانون إداري و دستوريفاطمة یوسف بوكبراالساس الدستورى للمسئولیة  السیاسیة و التأدیبیة ال عضاء مجلس االمة267

اتجاھات المحكمة االداریة العلیا في التعیین بالوظائف القضائیة ( مجلس الدولة - ھیئة قضایا الدولة - 268
4-2963-90-977-201512.5978قانون إداري و دستوريفتحي فكريالنیابة االداریة ) دراسة تحلیلیة

2-8229-04-977-201619.5978قانون إداري و دستوريفھد یوسف عبد هللا الجمعةسحب القرارات االداریة في القانون الكویتي دراسة مقارنة269

الرقابة السیاسیة لالدارة المحلیة في الدول البسیطة والفیدرالیة دراسة مقارنة بین القوانین االمریكي 270
6-8148-04-977-201615.5978قانون إداري و دستوريفؤاد الدیبواالماراتي والفرنسي والمصري

8-680-02-9948-201613.5978قانون إداري و دستوريفیصل سعید الحفیتيدور المجلس الوطني اإلتحادي في النظام الدستوري األماراتي -دراسة مقارنة271

201715.50قانون إداري و دستوريفیصل عبد هللا الطربانشرط المیعاد فى دعوى االلغاء272
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6-5012-90-977-15.5978 بدون ناشر2017قانون إداري و دستوريكمال الشحاتضوابط التحقیق التادیبي والماخذ القضائیة علیھ فنیا وسلكیا بمیزان المحكمة االداریة العلیا273

5-8373-04-977-201714.5978قانون إداري و دستوريمبارك خالد الحجرفاالصالح االداري في دولة الكویت274

2-8261-04-977-201716.5978قانون إداري و دستوريمجیب عبد هللا فیروزاجراءات وضمانات تادیب الموظف العام العام في ضؤ قانون الخدمة المدنیة متضمنا احدث احكام مجلس الدولة المصري275

0-8418-04-977-2017116.5978قانون إداري و دستوريمحسن بن حافظ السمینانقضاء العقوبة التأدیبیة والعقوبة العسكریة دراسة مقارنة276

5-9715-04-977-201912.5978قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليحمایة الموظف العام جنائیاً 277

5-8666-04-977-201913.5978قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليموانع مساءلة الموظف العام اداریاً وجنائیاً 278

2-8667-04-977-201913978قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليحمایة الموظف العام ازاء السلطة التقدیریة لالدارة279

3-6200-04-977-201812.5978قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالحمایة القانونیة لالموال العامة280

5-7353-04-977-201813978قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليمھارات التحقیق االداري281

4-6198-04-977-201814978قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالرقابة على اعمال االدارة282

9-9829-04-201815.5977قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالجرائم الوظیفیة التي تقع من الموظف العام والتي تقع علیھ283

0130قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالجزاء التادیبي وطرق الطعن284

2-5445-90-977-2018116.5978قانون إداري و دستوريمحمد احمد عبد الحمیدشرح قانون الخدمة المدنیة في ضؤ الفقھ وقضاء وافتاء مجلس الدولة285

9-8350-04-977-201819978قانون إداري و دستوريمحمد الشھاويشرح قانون الخدمة المدنیة رقم 81لسنة 2862016

2016120قانون إداري و دستوريمحمد ربیع فتح البابالطبیعة القانونیة للمسئولیة المدنیة لجراح التجمیل287

3-2061-09-977-201517978قانون إداري و دستوريمحمد عبد الحمید ابو زیدشرعیة اعمال السلطة وتقویم مسارھا - دراسة مقارنة288
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79841-04-977-2016113978قانون إداري و دستوريمحمد علي عبد السالمالدور السیاسي للقضاء االداري دراسة مقارنة289

5-8273-04-977-201715.5978قانون إداري و دستوريمحمد علي عبد السالم + ایمن سید خلیل حجرالتظاھر والتجمھر واالضراب واثرھم علي حریة الرأي والتعبیر290

20171190قانون إداري و دستوريمحمد عوض رضوانالغش و االحتیال فى مجال العقود االداریة في التشریعین الوضعي واالسالمي دراسة مقارنة291

8-8483-04-977-2017110978قانون إداري و دستوريمحمد عوض رضواناصول التحقیقات والمحاكمات التادیبیة دراسة مقارنة بین النظامین المصري واالماراتي292

النظام القانوني للھیئات والمؤسسات العامة في قوانین وانظمة دول مجلس التعاون الخلیجي - دراسة 293
3-6969-04-977-2012111978قانون إداري و دستوريمحمد عوید العایضيمقارنة

5-7928-04-977-201516978قانون إداري و دستوريمحمد فوزي نویجيالطعن باالستئناف امام القضاء االداري294

4-6540-977-200915978قانون إداري و دستوريمحمد فوزي نویجيالتفسیر المنشيء للقاضي الدستوري295

اھم الجوانب العملیة بشأن اوامر التغییر في عقود االنشاءات - دراسة قانونیة وھندسیة متخصصة في 296
9-1-783-99901-201318978قانون إداري و دستوريمحمد فؤاد الحریريعقود تسلیم المفتاح وعقود الفیدیك

4-6978-04-977-2012118.5978قانون إداري و دستوريمحمد فؤاد عبد الباسطاالعمال االداریة القانونیة - الكتاب االول - القرار االداري297

1-6979-04-977-2012118.5978قانون إداري و دستوريمحمد فؤاد عبد الباسطاالعمال االداریة القانونیة - الكتاب الثاني - العقد االداري298

الحقوق وااللتزامات التبادلیة ألطراف عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة B.O.T - دراسة نظریة مقارنة 299
8-001-716-977-2010110978قانون إداري و دستوريمحمد مطر المطیريفي النظامین المصري والكویتي

0-8210-04-977-201613978قانون إداري و دستوريمحمد ناصر راشدالرقابة القضائیة على التناسب فى القرار االدارى300

9-4831-04-977-201714978قانون إداري و دستوريمحمود حمدي عباس عطیةاستقالل مجلس اللدولة وابداء المشورة القانونیة لجھات االدارة301

4-8813-04-977-2017117978قانون إداري و دستوريمحمود صبحي علي السیدالرقابة على دستوریة اللوائح - دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا ودول مجلس التعاون الخلیجي-الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة302

0-8038-04-977-2016117.5978قانون إداري و دستوريمحمود علي احمد مدنيدور القضاء الدستوري في استجالء المفاھیم الدستوریة (دراسة مقارنة )303

6-4486-90-977-2017116.5978قانون إداري و دستوريمصطفي عبد الشھید عبد اللطیف خضررقابة القضاء على انحراف االدارة فى اعمال سلطتھا التقدیریة دراسة مقارنة بالفقھ االسالمي304
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2-8146-04-27-201613978قانون إداري و دستوريمصطفي عبد الغني ابوزیدالقرارات االداریة بین االنشاء واالنھاء دراسة مقارنة305

3-5365-90-977-201814.5978قانون إداري و دستوريمنسي عبده موسيالنظم الدستوریة المعاصرة ودور وسلطات ومسئولیة رئیس الدولة في تلك النظم ( دراسة مقارنة)306

3-6541-04-977-201014978قانون إداري و دستوريناصر حسین العجميالجزاءات االداریة العامة في القانون الكویتي والمقارن307

4-3713-90-977-2016119978قانون إداري و دستورينوره فرغلي عبد الرحمن السناريمسئولیة الموظف ومدي مسئولیة الدولة عنھ دراسة مقارنة بین كل من النظام المصري والفرنسي والنظام الدولي جزان308

0-8520-04-977-201815.5978قانون إداري و دستوريھانم احمد محمود سالمالمسئولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الجمھوریة309

4-8212-04-977-201717978قانون إداري و دستوريھاني عرفات صبحي حمدانالنظام القانوني لعقود الشراكة بین القطاعین الحكومي والخاص (ppp) دراسة مقارنة310

النظام القانوني لتشكیل المجالس المحلیة المصریة في ضؤ دستور 2014 والقوانین المنظمة لالنتخابات  دراسة تحلیلیة نقدیة 311
عملیة

1-8536-04-977-201713.5978قانون إداري و دستوريھشام عبد السید الصافي محمد بدر الدین

بدون2015112قانون إداري و دستوريولید محمود ندادور المحكمة الدستوریة العلیا في حمایة الحریات السیاسیة - دراسة مقارنة312

7-7487-04-977-2014115.5978قانون إداري و دستوريیاسر محمد عبد السالم رجباالوامر المغیرة في عقود االنشاءات الدولیة في ضوء سلطة االدارة في تعدیل العقد االداري - دراسة مقارنة313

201116.5قانون إداري و دستوريیسري محمد العصارمبدأ حظر توجیھ اوامر من القاضي االداري لالدارة وحظر حلولھ محلھا وتطوراتھ الحدیثة - دراسة مقارنة314

1-6402-04-977-201015978قانون إداري و دستوريیسري محمد العصارالمباديء التي ارستھا المحكمة الدستوریة العلیا في مجال الوظیفة العامة315

201716313قانون تجارياحمد ابراھیم شبلاالبعاد القانونیة للرقابة على التداول فى بورصة تالوراق المالیة المصریة316

المسئولیة القانونیة المترتبة على اخالل الشركة التجاریة واعضاء مجلس ادارتھا وتابعیھا بااللتزام القانوني باالفصاح عن 317
8-8467-04-977-201717978قانون تجارياحمد السید عطا هللاتعارض المصالح بالشركات التجاریة في ضوء مبادئ حوكمة الشركات -دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الكویتي

7-7167-04-977-201617978قانون تجاريأحمد محمد خمیس الضلیغ الزعابيتشریعات التجارة اإللكترونیة  و مدى تاثیرھا علي الدول النامیة و دولة الإلمارات العربیة المتحدة318

6-214-0-99966-2012124.5978قانون تجاريبدر حامد یوسف المالالنظام القانوني السواق المال319

x-4717-04-200515.5977قانون تجاريجدیع فھد الفیلة الرشیديمكافحة عملیات غسیل االموال المصرفیة في القانون الكویتي رقم (35) لسنة 3202002
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7-6301-04-977-201017978قانون تجاريجمال عبد العزیز العثماناالفصاح والشفافیة في المعلومات المتعلقة باالوراق المالیة المتداولة في البورصة321

البیع الدولي للبضائع دراسة خاصة في االلتزام بالمطابقة في عقد البیع الدولي للبضائع وفقا التفاقیة االمم المتحدة للبیع الدولي 322
8-1282-19-201815.5977قانون تجاريجمال محمود عبد العزیزللبضائع فیینا 1980

201617.50قانون تجاريحسام رضا السیدمسئولیة المستحوذ علي شركة المساھمة غیر المفلسة والمفلسة323

201816257قانون تجاريحسین الماحىحمایة المنافسة324

2-8245-04-977-2017121.5978قانون تجاريحسین الماحيالشركات التجاریة وقواعد سوق االوراق المالیة325

20161150قانون تجاريحسین الماحياالفالس326

2-12-6442-977-201519978قانون تجاريخالد محمد سید امامالنظام القانوني لالسم التجاري - دراسة مقارنة327

0-6570-04-977-2016114.5978قانون تجاريسامي عبد الباقي ابوصالحتعارض المصالح في االنشطة الخاضعة لقانون سوق راس المال المصري الواقع والحلول داسة مقارنة328

9-7975-04-977-201614.5978قانون تجاريسالمة عبد الصانعاإللتزام باإلفصاح و الشفافیة كاحد معاییر حوكمة الشركات329

5-7973-04-977-201616978قانون تجاريسالمة عبد الصانعمسئولیة مجلس اإلدارة عن ادارة شركة المساھمة و لجانة عن حوكمة الشركات330

3-8264-04-977-201713978قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدینالوجیز في الرقابة علي تعامالت المطلعین علي اسرار الشركة331

3-8037-04-977-201612978قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدینالنظام القانوني لمراقب الحسابات332

5-7965-04-977-2016114.5978قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدیندور الرقابة في حوكمة الشركة333

8-7972-04-977-201612978قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدیندور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركة334

6-8036-04-977-201614.5978قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدیندور المساھمین في حوكمة الشركات335

4-7868-04-977-201514978قانون تجاريسلوي سالم الزحميالنظام القانوني للسریة المصرفیة (دراسة مقارنة)336
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2-8708-04-977-2018119978قانون تجاريسمیحة القلیوبيالشركات التجاریة - طبعة 3372018

5-8707-04-977-201814978قانون تجاريسمیحة القلیوبياالسس القانونیة للمشروعات االستثماریة وفقاً لقانون االستثمار رقم 72 لسنة 3382017

8-4170-04-2016129977قانون تجاريسمیحة القلیوبيالملكیة الصناعیة339

بدون201516قانون تجاريسمیحة القلیوبياالسس القانونیة لعقود الوكالة التجاریة340

1-7489-04-977-2014129978قانون تجاريسمیحة القلیوبيالشركات التجاریة341

4-9730-04-2013134977قانون تجاريسمیحة القلیوبيالوسیط في شرح قانون التجارة المصري - الجزء الثاني - االلتزامات والعقود التجاریة وعملیات البنوك342

الوسیط في شرح قانون التجارة المصري - الجزء األول - نظریة االعمال التجاریة والتاجر - بیع ورھن المحل التجاري وتأجیر 343
4-4740-04-2012132977قانون تجاريسمیحة القلیوبياستغاللھ وحمایتھ

5-8369-04-977-2017111978قانون تجاريسندس حمید الجبوريالبسیط فى حوكمة الشركات المساھمة344

صالح الدین زین العابدین محمد التنظیم القانوني لقید وتداول االوراق المالیة345
0-8118-04-977-201617.5978قانون تجاريعبد الحفیظ

201712.50قانون تجاريطاھر شوقى مؤمنالنظام القانونى لتاجیر الطائرات346

201712.50قانون تجاريطاھر شوقى مؤمنالنظام القانونى للطائرات بدون طیار347

201712.50قانون تجاريطاھر شوقى مؤمندراسة قانونیة عن مجموعة الشركات348

201712.50قانون تجاريطاھر شوقى مؤمنفحص الناقل البحرى للبضائع349

2018112قانون تجاريعبد االمیر فرجالتحكیم في المنازعات البحریة350

5-5022-90-977-201715.5978قانون تجاريعبد الحمید مرسى عنبرالجدید فى الشحن و التفریغ وتداول الحاویات فى الموانىء351

3-7766-04-977-2015111978قانون تجاريعبد الحمید منصور عبد العظیمالصكوك مالھا وما علیھا352

22



43339256-00971تلیفون:

503698464-00971جوال

info.uae@daralnahda.comالبرید اإللكتروني

التدمكالسعرالمجلداتسنة الطبعالقسماسم المؤلفاسم الكتابم

قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

3-7526-04-977-201412978قانون تجاريعبد الحمید منصور عبد العظیمالتحكیم في منازعات سوق المال353

0-6998-04-977-2012111978قانون تجاريعبد الحمید منصور عبد العظیمشركة االیداع والقید المركزي لالوراق المالیة في سوق راس المال المصري354

7-7669-04-977-15.5978مكتبة العالم العربي 2016قانون تجاريعبد الرحمن السید قرمانعقد التاحیر التمویلي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي والنظام السعودي مجلد355

2-7789-04-977-201714.5978قانون تجاريعبد الرحمن السید قرمانالجدید في اعمال المنافسة غیر المشروعة  المنافسة الطفیلیة356

8-8649-04-977-201814978قانون تجاريعبد الرحمن محمد نافعالسیاسات التشریعیة والقوانین المنظمة لالستثمار االجنبي في سلطنة عمان357

3-92-5245-2013115.5977قانون تجاريعصام حجابجریمة استغالل المعلومات الداخلیة للشركات المساھمة - دراسة مقارنة358

8-7729-04-977-2015118978قانون تجاريعصام فاید محمداالعتماد المستندي ومسئولیة البنك عن فحص المستندات359

2017150قانون تجاريعالء التمیمي عبدةالتزام التاجر بضمان سالمة المستھلك ضد االضرار البیولوجیة في عصر تحریر التجارة الدولیة دراسة تحلیلیة تاصیلیة360

2017160قانون تجاريعالء التمیمي عبدةمسؤلیة الناقل البحرى عن اضرار نقل  مواد الطاقة النوویة361

201714.50قانون تجاريعالء التمیمي عبدةمسئولیة الناقل البحرى للبضائع عن تعویض اضرار القرصنة دراسة تحلیلیة تاصیلیة362

2000137.50قانون تجاريعلى جمال الدین عوضعملیات البنوك من الوجھة القانونیة363

1-7041-04-977-2012115978قانون تجاريعلي طالل ھادياالعتبار الشخصي واثره بالنسبة لتاسیس وتدوال االسھم والحصص في شركات االموال364

4-8436-04-977-201715978قانون تجاريعمر ناطق یحي الحمدانالجوانب القانونیة لبعض العملیات المرتبطة بسوق االوراق المالیة365

2-7648-04-977-201514.5978قانون تجاريعمر ناطق یحیى الحمدانيعملیات المصارف الواردة على االوراق المالیة من الوجھة القانونیة366

3-6606-04-977-201116.5978قانون تجاريعمر ناطق یحیى الحمدانيااللیة القانونیة لعمل سوق االوراق المالیة عبر شركات الوساطة - دراسة تحلیلیة مقارنة367

368(ETFS ) 7-8675-04-977-201812978قانون تجاريفادي توكلالتنظیم القانوني لصنادیق المؤشرات
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8-8665-04-977-201811.5978قانون تجاريفادي توكلمسئولیة العضو المنتدب لالدارة بوصفة المدیر الفعلي لشركة المساھمة369

4-8676-04-977-201811.5978قانون تجاريفادي توكلحمایة استخدام االسماء التجاریة والعالمات المشھورة االلكترونیا370

2-8427-07-977-201715978قانون تجاريمحمد بن عبد هللا الفارسيفترة الریبة فى االفالس371

2-8203-04-977-2017115978قانون تجاريمحمد حسین صالح طلیانالتمویل المصرفى االلكترونى372

النظام القانوني لالستحواذ علي اسھم الشركات المساھمة دراسة مقارنة یشمل قواعد االستحواذ في الكویت ومصر و المملكة 373
5-01-96-99966-2018115978قانون تجاريمحمد خلیفة الشحوميالعربیة السعودیة واالمارات وبعض الدول االوربیة كالقانون الفرنسي والبریطاني

8-8214-04-977-201715978قانون تجاريمحمد سلیمان قورةالنظم الجمركیة الخاصة دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء االتفاقیات االقلیمیة والدولیة والتشریع الحمركي المصري374

2017110.50قانون تجاريمحمود ندیم الخضراختالل تنفیذ عقود التجارة الدولیة375

2015160قانون تجاريمركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربى العدد الخامس و العشرین دیسمبر 3762015

2014150قانون تجاريمركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - الثالث والعشرون- دیسمبر3772014

201813.50قانون تجاريمنى السید عادل عمارالحمایة القانونیة لبراءات االختراع في مجال الدواء378

201815.5216قانون تجاريناصر حمد ناصر البریكىالجوانب القانونیة للحساب المشترك379

380JOINT ACCOUNT 2018139789770485705قانون تجاريناصر حمد ناصر البریكيالجوانب القانونیة للحساب المشترك

1-8130-04-977-2016125978قانون تجارينسرین فرحان ابراھیمالرقابة االداریة والقضائیة علي اعمال االدارة في مجال سوق االوراق المالیة381

3-7683-04-977-2015113.5978قانون تجارينعیم جمیل صالح سالمةالمنافسة غیر المشروعة في العالمات التجاریة و أوجھ حمایتھا382

0-7569-04-977-2018110.5978قانون تجارينھاد احمد ابراھیم السیداالستحواذ على الشركات التجاریة383

التنظیم  التشریعى لعروض الشراء بقصد االستحواذ وحمایة اقلیة المساھمین في شركات المساھمة وفقا للقانون الكویتي 384
201716.50قانون تجارينورة حزام عواض المطیرىدراسة مقارنة
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5-8075-04-977-201613.5978قانون تجاريھادي بن علي محمد الیاميااللتزام باالفصاح والشفافیة في تظام حوكمة الشركات السعودي385

التنظیم التشریعي لعروض الشراء االجباري بقصد االستحواذ على الشركات المقیدة بالبورصة وفقا الحكام 386
1-7306-04-977-201317978قانون تجاريھاني سري الدینقانون سوق راس المال

2-54-6442-977-201815978قانون تجاريھشام فضليالتطورات الحدیثة في الحجز التحفظي علي السفینة وفقا لالتفاقیات الدولیة والقانونین المصري والفرنسي387

6-8601-04-977-201816978قانون تجاريوجیھ محمود حجاج شریفلوائح حوكمة إدارة شركات المساھمة والمسئولیة الجنائیة عن مخالفة احكامھا في القانون المصري والنظام السعودي388

9-8259-04-977-201617978قانون تجاريیاسر احمد محمود محمددور اعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة في ضؤ مفھوم حوكمة الشركات389

201216.5قانون تجاريیاسر سید الحدیديعقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة - دراسة مقارنة390

6-653-39-9948-201818978قانون جنائيابراھیم سیف الشامسيالحمایة الجنائیة للشھود-دراسة مقارنة391

4-8704-04-977-201814.5978قانون جنائيابراھیم عادل سلیمان سنبلالحمایة الجنائیة للراي العام في مواجھة النشر392

0-8728-04-977-201813978قانون جنائياحمد سالمة بدرالتفتیش الصحیح والباطل في جرائم المخدرات مصر- الكویت - االمارات - البحرین - قطر393

8-8735-04-977-201814978قانون جنائياحمد سالمة بدرالمعالجة القانیجونیة والقضائیة لجرائم المخدرات في مصر ودول الخلیج العربیة  احراز دون قصد - تعاطي - اتجار - جلب394

5-8736-04-977-201814.5978قانون جنائياحمد سالمة بدراالستیقاف والقبض في جرائم المخدرات مصر - الكویت - االمارات - البحرین - قطر395

2017113.50قانون جنائياحمد سالمة بدرالمحاكم الجنائیة المصریة و الخلیجیة (مصر-السعودیة -االمارات-قطر-الكویت-البحرین-عمان)396

20171130قانون جنائياحمد سالمة بدرضوابط تقدیر القاضى الجنائى الدلة االثبات فى مصر و دول الخلیج العربیة397

9-4906-90-977-201817.5978قانون جنائياحمد صالح درویشالمواجھة التشریعیة و االمنیة لجرائم البغاء398

8-7377-04-977-201318.5978قانون جنائياحمد عبد الظاھراستیقاف االشخاص في قانون االجراءات الجنائیة399

1-7236-04-977-201317.5978قانون جنائياحمد عبد الظاھرالحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف واالعتبار - دراسة مقارنة400

25



43339256-00971تلیفون:

503698464-00971جوال

info.uae@daralnahda.comالبرید اإللكتروني

التدمكالسعرالمجلداتسنة الطبعالقسماسم المؤلفاسم الكتابم

قائمة اصدارات دار النھضة العربیة 

معرض الكویت الدولي للكتاب 2018

5-7378-04-977-201315.5978قانون جنائياحمد عبد الظاھرالعقوبة التبعیة في التشریعات الجنائیة العربیة401

3-6678-04-977-201115.5978قانون جنائياحمد عبد الظاھرالقوانین الجنائیة الخاصة - النظریة العامة402

4-8241-04-977-2018117978قانون جنائياحمد فتحى سرورالوسیط فى النقض الجنائى403

9-7003-04-977-2016245978قانون جنائياحمد فتحي سرورالوسیط في قانون االجراءات الجنائیة - جزءان (طبعة مزیدة و منقحة)404

0-7303-04-977-2016245978قانون جنائياحمد فتحي سرورالوسیط في قانون العقوبات - القسم الخاص  جزءان)405

6-7682-04-977-2014139978قانون جنائياحمد فتحي سرورالوسیط في قانون العقوبات القسم العام406
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