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القانون : المدني
202010.00أ.جمانة یحیى زاھدةعقود الفیدیك الوسائل القانونیة لتسویة النزاعات1
202012.00القاضي د. عبد هللا فواز حمادنھالوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات-دراسة قانونیة2
20208.00أ.باسل جبار البدرانالمھندس المقیم المشرف في عقد المقاوالت اإلنشائي3
20208.00د.سھیر محمد القضاةسقوط المسؤولیة المدنیة-دراسة مقارنة بین الفقة االسالمي والقانون المدني4
20208.00د.شمس الدین قاسم خزاعلةعقود الفیدیك اشكالیات تنفیذ االوامر التغیریة وآلیھ تسویتھا5
20207.00د.عمر لطفي الفراجعقد االباحة دراسة مقارنة بین الفقة االسالمي والقانون6
202012.00أ.د صاحب عبید الفتالويمصادر االلتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة االسالمي7
20206.00د.احمد فھد البطوشحجیة الدفاتر التجاریة في االثبات-دراسة تحلیلیة8
20207.00أ.د عباس العبودي تاریخ القانون9

202010.00أ.د مفلح عواد القضاة أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي10
20208.00أ.د علي ھادي العبیدي الوجیز في شرح القانون المدني (الحقوق العینیة)-دراسة مقارنة11
202012.00د.عادل عزام سقف الحیطالدلیل المعتمد للترجمة القانونیة / من والى العربیة واالنجلیزیة12
20207.00المحامي صالح الدین شوشاري الدلیل العملي للمحامي13
الصیغ النموذجیة في الدعاوى الحقوقیة-الجزائیة-العقود واالتفاقیات-االنذارات واالخطارات - 14

20207.00المحامي.صالح الدین شوشارياالقرارات والوكاالت
20207.00أ.د عدنان إبراھیم السرحانشرح القانون المدني العقود المسماة (المقاولة، الوكالة، الكفالة)15
20208.00أ.د غالب علي الداوديالمدخل الى علم القانون16
20208.00أ.د.علي ھادي العبیديالعقود المسماة البیع واالیجار وقانون المالكین والمستأجرین وفقا آلخر التعدیالت17
20208.00د.ربیع محمد العمورالحقوق اللصیقة بالشخصیة الحق في النسیان-الحق في الخصوصیة18
202010.00د.لیث كمال نصراوینمبادئ الصیاغة التشریعیة19
202010.00د.محمود الكیالنيموسوعة القضاء المدني - الوساطة والتحكیم في تسویة المنازعات المدنیة والتجاریة20
20206.00د.ایھاب علي الزعبينظریة التعسف في استعمال الحق في حقل الملكیة العقاریة21
202016.00د.علي محمد الزعبيالتزامات المقاول - دراسة مقارنة22
20198.00أ.فواز یوسف الجبوريالصوریة في التعاقد في ضوء تطور العالقات التعاقدیة23
201910.00د.زید محمود العقایلةموضوعات خاصة بالقانون المدني24
201910.00أ.د عدنان السرحان- أ.د نوري خاطرشرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصیة، االلتزامات)-دراسة مقارنة25
20196.00د.أحمد مفلح خوالدهشرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة26
20196.00د.عبد القادر الشیخلي قواعد البحث القانوني27
20198.00أ.د أمجد محمد منصور النظریة العامة لاللتزامات(مصادر االلتزام)-دراسة مقارنة28
20197.00أ.د محمد وحید الدین سوار شرح القانون المدني (حق الملكیة في ذاتھ)29
20197.00د.عبد القادر الفار مصادر االلتزام-مصادر الحق الشخصي في القانون المدني30
20197.00د.عبد القادر الفار أحكام االلتزام آثار الحق في القانون المدني31
20196.00د.عبد القادر الفار المدخل لدراسة العلوم القانونیة-مبادئ القانون-النظریة العامة للحق32
20198.00أ.د مفلح عواد القضاة البینات في المواد المدنیة والتجاریة-دراسة مقارنة33
20198.00أ.د مفلح عواد القضاة أصول التنفیذ وفقاً لقانون اإلجراء-دراسة مقارنة34
20188.00د. عبد القادر الشیخليالصیاغة القانونیة تشریعا وفقھا وقضاءا ومحاماة35
201910.00أ.د أنور سلطانمصادر االلتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة االسالمي36
20178.00أ.سالم جمعة ھاديالنظام القانوني للتعھد بنقل الملكیة في البیع العقاري - دراسة مقارنة37
201740.00العالمة محمد طاھر االتاسيشرح المجلة 1-6 اجزاء38
20178.00أ.د جعفر الفضلي الوجیز في العقود المدنیة (البیع، اإلیجار، المقاولة)39
201710.00أ.د منذر الشاويفلسفة القانون40
20176.00أ.د اعاد حمود القیسي المالیة العامة والتشریع الضریبي41
201614.00القاضي د.ایمن ممدوح الفاعوريمخاصمة القضاة - دراسة مقارنة42
20168.00د.زید محمود العقایلةالمصطلحات القانونیة باللغة اإلنجلیزیة إنجلیزي-عربي43
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20166.00أ.د عباس العبودي شریعة حمورابي-دراسة مقارنة مع التشریعات القدیمة والحدیثة44
201530.00العالمة علي حیدردرر الحكام شرح مجلة األحكام 1-4 اجزاء45
20156.00د.بسام نھار الجبورالوساطة القضائیة في الشریعة االسالمیة والقانون46
20156.00د.عادل عزام سقف الحیطحصانة المحامي-دراسة قانونیة مقارنة47
201514.00القاضي د.عمار محمد القضاةالمذكرات االیضاحیة للقانون المدني االردني48
201512.00المحامي. مصطفى محمود فراجالدعاوى واجراءاتھا العملیة وفقا ألحدث التعدیالت49
في المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة عن الفعل الضار-دراسة في الفقھ الغربي والفقھ اإلسالمي 50

201520.00أ.د محمد صبري الجنديوالقانون المدني
20146.00المحامي معتصم خالد محمود حیفالخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة51
20148.00المحامي محمد ابراھیم ابداحعقود المقاوالت الدولیة52
201212.00القاضي جھاد صالح العتیبي القواعد القضائیة في شرح القانون المدني ج1 االحكام العامة53
201412.00القاضي جھاد صالح العتیبي القواعد القضائیة في شرح القانون المدني ج2 العقد54
201412.00القاضي جھاد صالح العتیبي القواعد القضائیة في شرح القانون المدني ج3 آثار العقد/االرادة المنفردة55
201614.00القاضي جھاد صالح العتیبي القواعد القضائیة في شرح القانون المدني ج4 الفعل الضار56
201412.00فادي أسعد فرحات - میشال ابراھیم سیاسینالمعجم القانوني انجلیزي - عربي - فرنسي57
201324.00د.محمود الكیالنيموسوعة القضاء المدني 1-3 أجزاء58
20168.00د.محمود الكیالنيموسوعة القضاء المدني - إدارة الدعوى المدنیة والتطبیقات القضائیة59
20128.00د.محمود الكیالنيموسوعة القضاء المدني - شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة60
20198.00د.محمود الكیالنيموسوعة القضاء المدني - قواعد االثبات واحكام التنفیذ61
20128.00د.محمد عبد الغفور العماويالتعویض عن األضرار الجسدیة واألضرار المجاورة لھا62
20126.00أ.ھاشم علي الشھوانالمسؤولیة المدنیة للمھندس اإلستشاري في عقود اإلنشاءات63
201116.00الدكتور الشیخ أحمد محمد داوداحكام العقد في الفقة اإلسالمي والقانون المدني 1-2 جزئین64
20118.00د.عماد ابو صدمسؤولیة المباشر والمتسبب في القانون المدني دراسة مقارنة مع الشریعة اإلسالمیة65
20116.00المحامي مشعل بن عبد هللا الثقیلالمسؤولیة التأدیبیة للمحامي66
201012.00العالمة سلیم رستم بازشرح المجلة67
20108.00د.محمد نصر الرواشدةادارة الدعوى المدنیة -دراسة مقارنة68
20108.00د.عبد الباقي سوادي مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائھ المھنیة69
20106.00د.یوسف محمد المصاروةتسبیب األحكام وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة70
0.00القانون : التأمین71
20208.00د.أحمد سالم ملحمالتأمین اإلسالمي72
201912.00المحامي.بھاء بھیج شكريالتأمین على االشخاص73
20188.00المحامي حازم "محمد راتب" المدادحةعقد التأمین اإللزامي - ماھیتھ ونطاق تطبیقھ - دعاوى الرجوع74
201712.00المحامي.بھاء بھیج شكريغطاء الحمایة والتعویض في نظام التأمین75
20176.00أ.ھایل عوض الحجایاحق المؤمن لھ في التأمین جزاء السقوط - دراسة مقارنة76
201630.00المحامي.بھاء بھیج شكريالمعجم الوسیط  في مصطلحات وشروط التأمین انجلیزي - عربي 1-2 جزئین77
20158.00د.عبد القادر حسین العطیر التأمین البري في التشریع-دراسة مقارنة78
201214.00المحامي.بھاء بھیج شكريبحوث في التأمین79
201116.00المحامي.بھاء بھیج شكريالتأمین في التطبیق والقانون القضاء 1-2 جزئین80
20116.00المحامي.بھاء بھیج شكريإعادة التأمین بین النظریة والتطبیق81
201010.00المحامي.بھاء بھیج شكريالتأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیق82
200916.00المحامي.بھاء بھیج شكريالتأمین البحري83
0.00القانون : االلكتروني واالنترنت84
202014.00د.عبیر شفیق الرحبانيالجرائم االلكترونیة ومخاطرھا85
20205.00أ.سماھر عبد الكریم ابو شمیسالمسؤولیة المدنیة االلكترونیة القانون الواجب التطبیق86
20197.00أ.د حمدي سلیمان قبیالتقانون االدارة العامة االلكترونیة87
20197.00أ.سلیمان ضیف هللا الزبنالتحویل االلكتروني لألموال ومسؤولیة البنوك القانونیة88
20196.00د.بسمة محمد كاظمبطاقات االئتمان - التكییف القانوني والفقھي89
201914.00د.عادل عزام سقف الحیطجرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط االلكترونیة90
20196.00د.جعفر المغربي-أ.حسین عسافالمسؤولیة المدنیة عن اإلعتداء على الحق في الصورة بواسطة الھاتف المحمول91
201912.00د. زیاد إبراھیم النجار قواعد حمایة المستھلك من التغریر والغبن في العقود اإللكترونیة - دراسة مقارنة92
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ضمانات الحق في سریة المراسالت - دراسة مقارنة في الشریعة اإلسالمیة والمواثیق 93
20177.00أ. عبد العزیز محمد الخواطرةوالتشریعات األخرى

20178.00القاضي جالل الزعبي-القاضي اسامة المناعسةجرائم تقنیة نظم المعلومات االلكترونیة - دراسة مقارنة94
20177.00د.محمد إبراھیم أبو الھیجاءعقود التجارة اإللكترونیة95
20167.00المحامي.غانم مرضي الشمريالجرائم المعلوماتیة ماھیتھا-خصائصھا-كیفیة التصدي لھا96
201610.00أ.د طالب حسن موسى قانون التجارة االلكترونیة الدولیة97
20126.00عبد هللا ذیب محمودحمایة المستھلك في التعاقد اإللكتروني-دراسة مقارنة98
20126.00د.عیسى غسان ربضيالقواعد الخاصة بالتوقیع اإللكتروني99

20116.00المحامي خالد عیاد الحلبي إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوب واالنترنت100
0.00القانون : الطبي101
20208.00د.غادة عبد القادر ابو حجلةتطبیقات البیولوجیا البشریة بین الشریعة والقانون102
20208.00د.بن صغیر مرادالمسؤولیة المدنیة لالطباء عن اخطائھم المدنیة-دراسة مقارنة103
201910.00د.خلیل سعید إعبیھمسؤولیة الطبیب الجزائیة وإثباتھا - دراسة مقارنة104
20198.00أ.فاطمة الزھراء منارمسؤولیة طبیب التخدیر المدنیة-دراسة مقارنة105
201910.00د.اسعد عبید الجمیليالخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة - دراسة مقارنة106
201814.00د.نبیلة سعید رزاقيالجریمة الصیدالنیة - دراسة مقارنة107
20146.00ترجمة: احمد محمد عیدقانون البیولوجیة البشریة108
20126.00د.منذر الفضل المسؤولیة الطبیة-دراسة مقارنة109
20126.00د.ماجد محمد الفيالمسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي-دراسة مقارنة110
20108.00د.نادیا محمد قزمارالجراحة التجمیلیة الجوانب القانونیة والشرعیة - دراسة مقارنة111
0.00القانون : الجنائي112
20207.00القاضي د. نصار محمد الحاللمةأثر القرابة والروابط االسریة في التشریع الجزائي113
20207.00د.محمد بكر الحدادالمسؤولیة الجزائیة للقنوات الفضائیة114
202010.00أ.د نظام توفیق المجالي شرح قانون العقوبات-القسم العام-دراسة تحلیلة في النظریة العامة للجریمة والمسؤلیة الجزائیة115
20208.00د.مؤید حسني الخوالدةجریمة افشاء السر المصرفي المسؤولیة الجزائیة وآثارھا على عملیات غسل االموال116
20208.00القاضي د.یعرب عثمان القضاةالحمایة الجزائیة لالسرار التجاریة117
20207.00د.محمد بكر الحدادالحمایة الجنائیة لألحداث اثناء التحقیق والمحاكمة-دراسة مقارنة118
20208.00د.امین اسحاق الغنیماتالحمایة الجزائیة لحرمة المساكن119
202012.00المحامي د.توفیق عبد هللا الخشاشنةمسرح الجریمة ومعاینتھ عبر شبكة المعلومات الدولیة120
20208.00القاضي د.سلیمان زعل الزوایدةضمانات المحاكمة العادلة امام المحاكم العسكریة-دراسة مقارنة121
20207.00د.عبد هللا احمد الخصیالتاحكام الجرائم االنتخابیة-دراسة مقارنة122
202010.00د.احمد علي العماويالضرر في جریمة التزویر-دراسة مقارنة123
20198.00أ.د محمد سعید نمور شرح قانون العقوبات ج 1 (الجرائم الواقعة على األشخاص)124
20208.00أ.د محمد سعید نمور شرح قانون العقوبات ج 2 (الجرائم الواقعة على األموال)125
20195.00د.محمد صبحي نجمأصول علم اإلجرام والعقاب-دراسة تحلیلة وصفیة موجزة126
20196.00أ.د اشجان خالص الظفیري - د.لیندا محمد نیصمبادئ علم االجرام والعقاب127
20196.00أ.د نظام توفیق المجالي نطاق االدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي128
201912.00أ.د محمد سعید نمورأصول اإلجراءات الجزائیة شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة129
201914.00د.جمیل علي ازمقناجرائم المطبوعات ماھیتھا - المسؤولیة - اجراءات المحاكمة - الجزاء - دراسة مقارنة130
201912.00د.مخلد ابراھیم الزعبيحمایة المال العام في ظل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-دراسة مقارنة131
201914.00أ.د كامل السعیدشرح األحكام العامة في قانون العقوبات132

133
شرح قانون العقوبات القسم الخاص-جرائم تزویر العملة المعدنیة والورقیة وتزییفھا-جرائم 

تزویر اختام الدولة ورئیسھا واختام الدوائر العامة الرسمیة-جرائم تزویر الطوابع-جرائم 
المخدرات والمؤثرات العقلیة

201710.00أ.د كامل السعید

20177.00أ.أحمد نظام المجاليجرائم االتجار بالبشر نطاق المواجھة الجنائیة - دراسة مقارنة134
201712.00د.صالح توفیق الریاالتالتدخل كصورة للمساھمة التبعیة في الجریمة - دراسة مقارنة135
20178.00د.ناجي محمد الوریكاتالحمایة الجزائیة ألسرار الدولة - دراسة مقارنة136
201724.00د.احمد محمد براكالعقوبة الرضائیة في الشریعة االسالمیة واالنظمة المعاصرة-دراسة مقارتة137
20178.00د.احمد محمد براكالتنفیذ الجزائي-دراسة تحلیلة تأصیلیھ138
20177.00د.ولید عبد الكریم العطیةالقرینة القضائیة ودورھا في االثبات الجنائي - دراسة مقارنة139
201712.00د.عادل عبد الرحمن الصالحياجھزة الكشف عن الكذب140
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السعر بالدینار السنةاســــم المؤلف اســــم الكتابالرقم
الكویتي

20176.00أ.د أكرم نشأت إبراھیم علم النفس الجنائي141
20166.00المحامي.راكان محمود البشیراتھام ومحاكمة الوزراء-دراسة مقارنة142
20167.00أ.محمد منصور العكورالعدالة الجنائیة الحمایة القانونیة لضحایاھا143
201614.00د.شاكر ابراھیم العموشالمواجھة الجنائیة لجرائم االتجار بالبشر-دراسة مقارنة144
201514.00عبد القادر عودةالتشریع الجنائي االسالمي 1452-1
20156.00أ.عالء ذیب معتوقالعدالة االصالحیة لالحداث146
201512.00المحامي ھاني عیسوي السبكيغسیل االموال دراسة في ضوء الشریعة االسالمیة وبعض التشریعات الدولیة واالقلیمیة والوطنیة147
201512.00المحامي ھاني عیسوي السبكياإلتجار غیر المشروع باألسلحة الناریة دراسة في ضوء الدولیة والوطنیة148
20158.00القاضي علي محمد المبیضینالصلح الجنائي وأثرة في الدعوى العامة149
20158.00د.محمد أمین الخرشةمشروعیة الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي150
20156.00د.منصور عمر المعایطةاألدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي151
201412.00المحامي ھاني عیسوي السبكياإلتجار بالبشر دراسة وفقا للشریعة االسالمیة وبعض القواعد القانونیة الدولیة والوطنیة152
20148.00د. عبد القادر الشیخليالحكم القضائي من النظریة الى التطبیق153
20148.00د. وجدان سلیمان أرتیمةاالحكام العامة لجرائم االتجار بالبشر154
201410.00د.فھد ھادي حبتورالتفرید القضائي للعقوبة155
201410.00د.االء عدنان الوقفيالحمایة الجنائیة لضحایا العنف االسري156
20146.00أ. الھام صالح بن خلیفةدور البصمات واآلثار المادیة االخرى في االثبات الجنائي157
20148.00أ.د كامل السعیدشرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على األموال)158
20145.00المحامي طھ كاسب الدروبيالمدخل إلى علم البصمات159
20126.00د.ثائر سعود العدوانمكافحة الفساد الدلیل الى اتفاقیة األمم المتحدة160
20128.00د.ثائر سعود العدوانالعدالة الجنائیة لألحداث-دراسة مقارنة161
201112.00أ.د حسن الجوخدارالتحقیق اإلبتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة162
20115.00د.محمد أمین الخرشةتسبیب األحكام الجزائیة163
20116.00د.عمر فخري الحدیثيتجریم التعسف في استعمال الحق بوصفة سببا من اسباب اإلباحة164
20118.00د.عماد محمد ربیعحجیة الشھادة في اإلثبات الجزائي-دراسة مقارنة165
201110.00أ.د جالل الجابري الطب الشرعي والسموم166
20114.00د.حسن أكرم نشأتعلم االنثروبولوجیا الجنائیة167
20116.00الدكتور مخلد ابراھیم الزعبيجریمة استثمار الوظیفة العامة - دراسة مقارنة168
20116.00أ.غسان صبري كاطعالجھود العربیة لمكافحة جریمة اإلرھاب169
20115.00اللواء یاسین طاھر الیاسريمكافحة اإلرھاب في االستراتیجیة األمریكیة170
201126.00أ.د سھیل حسین الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي 1-3 أجزاء171
20118.00أ.د سھیل حسین الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ج1 جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة172
20118.00أ.د سھیل حسین الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ج2 جرائم الحرب وجرائم العدوان173
201110.00أ.د سھیل حسین الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ج3 القضاء الدولي الجنائي174
20118.00أ.د سھیل حسین الفتالوياإلرھاب الدولي وشرعیة المقاومة175
20115.00أ.د أكرم نشأت إبراھیم السیاسة الجنائیة - دراسة مقارنة176
20118.00أ.د كامل السعیدشرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على اإلنسان)177
201112.00أ.د كامل السعیدشرح قانون العقوبات (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)178
20116.00أ.مشھور بخیت عبد هللا العریميالشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب179
20115.00أ.مراد أحمد العبادياعتراف المتھم وأثره في اإلثبات180
20118.00أ.د جالل الجابري الطب الشرعي القضائي181
20118.00أ.د محمد عودة الجبورالجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرھاب -دراسة مقارنة182
20106.00د.محمد سالمة الرواشدةأثر قوانین مكافحة اإلرھاب على الحریة الشخصیة183
الوجیز في الضبطیة القضائیة - دراسة تحلیلة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین العربیة 184

201010.00د.عبد هللا ماجد العكایلةواالجنبیة

201010.00د.عبد هللا ماجد العكایلةاالختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في االحوال العادیة واالستثنائیة-الضابطة العدلیة185
20108.00أ.لندة معمر یشويالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وإختصاصاتھا186
20107.00أ.عمر فخري الحدیثيحق المتھم في محاكمة عادلة-دراسة مقارنة187
20108.00أ.د فاضل زیدان محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدیر األدلة-دراسة مقارنة188
20108.00د.حسن بشیت خوین ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة189
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السعر بالدینار السنةاســــم المؤلف اســــم الكتابالرقم
الكویتي

201012.00أ.د كامل السعیدشرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة190
20108.00د.احمود فالح الخرابشةاإلشكاالت اإلجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة - دراسة مقارنة191
20098.00د.انور "محمدصدقي" المساعدةالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم االقتصادیة192
20094.00أ.أبتسام سعید ملكاويجریمة تلویث البیئة193
20096.00د.زینب أحمد عوین قضاء األحداث (دراسة مقارنة)194
0.00القانون : الملكیة الفكریة والصناعیة195
202010.00أ.د زیاد محمد ربیعحمایة الملكیة الفكریة في القوانین الوطنیة والدولیة196
201810.00د.صالح زین الدین الملكیة الصناعیة والتجاریة197
20196.00د.عامر محمود الكسوانيالتزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة198
20178.00د.عالء وصفي المستریحيالنظام القانوني للحمایة اإلجرائیة لبراءة االختراع - دراسة مقارنة199
201716.00د.نسیم خالد الشواورهالعالمات التجاریة وحمایتھا من اعمال المنافسة غیر المشروعة200
20158.00د.صالح زین الدین المدخل الى الملكیة الفكریة201
20158.00د.صالح زین الدین شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة202
203 ً 201510.00د.صالح زین الدینالعالمات التجاریة وطنیاً ودولیا
20146.00د.فاتن حسین حوىالمواقع االلكترونیة وحقوق الملكیة الفكریة204
موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة واالتفاقیات الدولیة واألقلیمیة ذات الصلة 4-1 205

201140.00أ.د محمد قاسم-د.عبد هللا عبد الكریماجزاء

0.00القانون : التجاري206
202010.00د.على محمد الزعبيمسؤولیة الوكیل بالعمولة في القانون التجاري-دراسة مقارنة207
202014.00أ.دفائق محمود الشماعاالعتماد المصرفي النقدي-دراسة قانونیة مقارنة208
20208.00د.احمد فھد البطوشتداول اسھم الشركة المساھمة في سوق االوراق المالیة(البورصة)-دراسة مقارنة209
20208.00أ.د عزیز العكیليالوسیط في شرح القانون التجاري ج1 األعمال التجاریة، التاجر، المتجر، العقود التجاریة210
202010.00أ.د سھیل حسین الفتالويالقانون التجاري الدولي211
201912.00أ.د فوزي محمد سامي الشركات التجاریة (األحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة212
201912.00أ.د عزیز العكیليالوسیط في الشركات التجاریة213
201910.00د.محمود محمد عبابنةاحكام عقد النقل - النقل البحري-النقل البري-النقل الجوي214
20188.00أ.د عزیز العكیليالوسیط في شرح التشریعات التجاریة215
20186.00د.حمداوي مجید الطاووسالبورصة واألسواق المالیة216
20188.00أ.محمد علي الزعبيعالقة المدنین المتضامنین بالدائن - دراسة مقارنة217
20177.00د. محمد توفیق بطاحالوكالة بالعمولة للنقل218
20178.00المحامي.محمد شریف جراحاحكام فترة الریبة في االفالس في قانون التجارة219
201710.00د.عدنان صالح العمر - القاضي حسني صالح عماریناالصول القانونیة للتجارة الدولیة220
20178.00د.صخر عبد هللا الجنیديالتشریع المالي والضریبي221
201714.00د.ولید عبد الكریم العطیةالطعن بقرار ضریبة الدخل - دراسة مقارنة222
201710.00أ.د طالب حسن موسى قانون التجارة الدولیة223
201810.00أ.د عزیز العكیليالوسیط في شرح القانون التجاري ج2 األوراق التجاریة وعملیات البنوك224
20158.00أ.جمال عبد الرشیدالنظام القانوني للشركات المدنیة المھنیة225
20145.00المحامیة روال نائل سالمةعقد ادارة االستثمار- دراسة قانونیة226
201410.00د.عبد القادر حسین العطیر الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة227
20136.00أ.د طالب حسن موسى القانون الجوي الدولي228
20105.00أ.فایز اسماعیل بصبوصاندماج الشركات المساھمة العامة اآلثار القانونیة المترتبة علیھا229
20118.00أ.د عزیز العكیليالوسیط في شرح القانون التجاري ج3 أحكام اإلفالس والصلح الواقي-دراسة مقارنة230
20115.00د.مصطفى سلمان حبیباإلستثمار في الترخیص اإلمتیازي (الفرانشایز)231
20105.00د.عبد هللا عبد الكریمضمانات االستثمار في الدول العربیة232
20096.00المحامي.صالح الدین شوشاريالتنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة233
20098.00أ.د سھیل حسین الفتالويمنظمة التجارة العالمیة234
0.00القانون : التحكیم والمنازعات235
201916.00د.شاكر عبد هللا العباديالتحكیم بالعقود االداریة (التحكیم بعقود الدولة) - دراسة مقارنة236
201912.00د.محمد عبد هللا المومنيحكم التحكیم االلكتروني الحجیة والتنفیذ - دراسة مقارنة237
التحكیم في منازعات العقود اإلداریة وأثره على مبدأ سیادة الدولة ومبادئ ونظریات القانون 238

201816.00د."بھاء الدین" مسعود خویرةاإلداري - دراسة تحلیلیة مقارنة
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السعر بالدینار السنةاســــم المؤلف اســــم الكتابالرقم
الكویتي

201710.00د.عبد الرحمن أسعد ریحانالتحكیم في فض المنازعات المصرفیة االسالمیة239
201614.00د.منیر یوسف المناصیرالتزامات وسلطات المحكم في االثبات في خصومة التحكیم التجاري الدولي-دراسة مقارنة240
201612.00المحامي د.أحمد بشیر شرایريبطالن حكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض(التمییز)علیھ-دراسة مقارنة241
201512.00أ.د فوزي محمد سامي التحكیم التجاري الدولي-دراسة مقارنة242
20148.00د. جعفر ذیب المعانيالتحكیم االلكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیلھ243
201410.00د. حمزة احمد حدادالتحكیم في القوانین العربیة244
20128.00المحامي نضال جبر البلويالتحكیم في الشریعة االسالمیة-نظرة معاصرة245
0.00القانون : االداري246
20208.00أ.د محمد علي الخالیلةالقضاء االداري-دراسة تحلیلة مقارنة247
20208.00د.عادل عزام سقف الحیط-أ.ثائر عبد المنعم الوحیديالدلیل العملي في التحقیق االداري248
20188.00أ.د محمد علي الخالیلةالوسیط في القانون االداري249
20188.00أ.د محمد علي الخالیلةالقانون اإلداري - الكتاب األول250
20158.00د.محمد علي الخالیلةالقانون اإلداري - الكتاب الثاني251
20177.00د.ربیعة یوسف بوقرطالرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة لالدارة - دراسة مقارنة252
20177.00أ.محمد عواد الحدیثيأثر المحاكمة الجزائیة على المركز القانوني للموظف العام - دراسة مقارنة253
20178.00د.محمد سلطان عبابنھالتحقیق اإلداري - دراسة مقارنة254
20178.00د.عبد الرحمن سعد العرمانالتفویض واإلصالح اإلداري-أصولھ العامة - أنواعھ وآثاره - الحلول - اإلنابة - الوكالة255
20178.00أ.د سلیمان سلیم بطارسةالوظیفة العامة النظریة والتطبیق256
20176.00د.محمود خلف الجبوري العقود اإلداریة257
20156.00د.بشار جمیل عبد الھاديالعقد االداري الجوانب القانونیة واالداریة واالدبیة258
20136.00د.محمد علي الخالیلةاالدارة المحلیة-دراسة تحلیلة مقارنة259
20128.00د.ولید سعود القاضيترقیة الموظف العام - دراسة مقارنة260
20118.00د.محمود محمد معابرةالفساد اإلداري وعالجة في الشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة مع القانون اإلداري261
20116.00د.مصطفى عبد العزیز الطراونةالقرائن القضائیة إلثبات عدم مشروعیة القرار المطعون بھ-دراسة مقارنة262
20118.00أ.د عمار بوضیافالوسیط في قضاء اإللغاء263
201116.00أ.د علي خطار شطناويموسوعة القضاء اإلداري 1-2 جزئین264
20105.00د.حمدي سلیمان القبیالت الرقابة اإلداریة والمالیة على األجھزة الحكومیة-دراسة تحلیلة وتطبیقیة265
20078.00د.نوفان العقیل العجارمةسلطة تأدیب الموظف العام -دراسة مقارنة266
0.00القانون : الدولي267
202014.00د.محمد مصطفى عیاداتالمسؤولیة الدولیة عن األضرار البیئیة وقت السلم-النظام القانوني268
20208.00أ.مراد"احمد رشید"الخواجاالعمل النقابي الحریة-التنظیم وفق المعاییر الدولیة269
أدلة اإلثبات أمام المحاكم الدولیة مع دراسة مفصلة للخرائط كدلیل إثبات في المنازعات الحدودیة 270

202012.00د.عمار الصغیر كوسةواإلقلیمیة
20208.00د.حسام عبد الكریم الجالوديالمواجھة القانونیة واألمنیة لالرھاب271
202010.00أ.عبد القادر بشیر حوبةالوضع القانوني للمقاتلین في القانون الدولي االنساني272
202010.00ا.د.نور حمد الحجایاالتنازع الدولي للقوانین وتطبیقاتھ273
202010.00د.عمر علي مولودالتنظیم القانوني للنزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي274
20208.00أ.د سھیل حسین الفتالويمبادئ المنظمات الدولیة العالمیة واألقلیمیة275
20198.00د.محمد ولید المصريالوجیز في شرح القانون الدولي الخاص-دراسة مقارنة276
القانون الدولي الخاص تنازع القوانین المبادئ العامة والحلول الوضعیة في القانون ــ دراسة 277

20198.00أ.د حسن الھداويمقارنة
20198.00أ.د غالب علي الداوديالقانون الدولي الخاص-تنازع القوانین278
20198.00أ.د سھیل حسین الفتالويالموجز في القانون الدولي العام279
201814.00د.صباح خضر العشاويالنظام القانوني لألنھار الدولیة280
201814.00د.عاید سلیمان المشاقبةمجلس األمن الدولي دوره في تعزیز العدالة الجنائیة الدولیة281
العالقة بین قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الجنائي الوطني في ضوء نظام روما 282

20178.00د.غسان صبري كاطع األساسي
201710.00د.عبد الملك یونس محمد مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا والقضاء المختص بمنازعاتھا - دراسة تحلیلیة283
201710.00أ.د غازي حسن صباریني الدبلوماسیة المعاصرة - دراسة قانونیة284
20177.00د.علي الدباس-القاضي علي أبو زیدحقوق اإلنسان وحریاتھ ودور شرعیة اإلجراءات الشرطیة في تعزیزھا285
20158.00أ.د غازي حسن صباریني الوجیز في حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة286
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20148.00د. عادل احمد الطائيتفسیر المعاھدات الدولیة دراسة في قانون المعاھدات الدولیة287
20148.00د.اشرف محمد غرایبةالحصانة الدبلوماسیة وضرورات حمایة األمن القومي288
20148.00أ.نجوى یونس سدیرةضمانات المتھم امام المحكمة الجنائیة الدولیة289
201416.00أ.د محمد علوان-د.محمد الموسويالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 1-2 جزئین290
20146.00أ.د محمد علوان-د.محمد الموسويالقانون الدولي لحقوق اإلنسان-المصادر ووسائل الرقابة ج2911
201410.00أ.د محمد علوان-د.محمد الموسويالقانون الدولي لحقوق اإلنسان-الحقوق المحمیة ج2922
20136.00أ.د سھیل حسین الفتالويالدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق293
20138.00د.عروبة جبار الخزرجيحقوق الطفل بین النظریة والتطبیق294
201210.00د.عروبة جبار الخزرجيالقانون الدولي لحقوق اإلنسان295
201528.00د.عبد الكریم علوان الوسیط في القانون الدولي العام 1-4 اجزاء296
20128.00د.عبد الكریم علوان الوسیط في القانون الدولي العام ج 1 (المبادئ العامة)297
20168.00د.عبد الكریم علوان الوسیط في القانون الدولي العام ج 2 (القانون الدولي المعاصر)298
20158.00د.عبد الكریم علوان الوسیط في القانون الدولي العام ج 3 (حقوق اإلنسان)299
20197.00د.عبد الكریم علوان الوسیط في القانون الدولي العام ج 4 (المنظمات الدولیة)300
201110.00د.محمد الحاج حمودالقانون الدولي للبحار301
201112.00د.علي حسن الشاميالدبلوماسیة-نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات واإلمتیازات الدبلوماسیة302
20105.00د.محمد علي جوادالعقود الدولیة (مفاوضاتھا، إبرامھا، تنفیذھا)303
200910.00د.عمر محمد المخزوميالقانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة304
201245.00أ.د سھیل الفتالوي ورفاقةموسوعة القانون الدولي 1-6 اجزاء305
20197.00أ.د سھیل الفتالوي-د.غالب حوامدةموسوعة القانون الدولي-القانون الدولي العام/مبادئ القانون الدولي العام306
موسوعة القانون الدولي-القانون الدولي العام/حقوق الدول وواجباتھا -اإلقیلم-المنازعات الدولیة-307

20197.00أ.د سھیل الفتالوي-د.غالب حوامدةالدبلوماسیة
20168.00أ.د سھیل الفتالوي ورفاقةموسوعة القانون الدولي -حقوق اإلنسان308
20138.00أ.د سھیل حسین الفتالويموسوعة القانون الدولي-التنظیم الدولي309
20208.00أ.د سھیل الفتالوي-د.عماد ربیعموسوعة القانون الدولي-القانون الدولي اإلنساني310
20127.00أ.د سھیل حسین الفتالويموسوعة القانون الدولي -القانون الدولي للبحار311
0.00القانون : النظم السیاسیة والقانون الدستوري312
202010.00أ.بشیر عبد الرحمن الخرابشةالنظام القانوني للمحكمة الدستوریة313
20208.00أ.د امین سالمة العضایلةالوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري314
202012.00أ.د نعمان أحمد الخطیب الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري315
201910.00د.صباح موسى المومنيالرقابة على دستوریة القوانین - دراسة مقارنة تحلیلیة في ضوء التعدیالت الدستوریة316
201712.00د.مراد حامد طویقاتالوسیط في نظم االنتخاب والطعون المتعلقة بھا - دراسة مقارنة317
201716.00أ.د كامل السعیدالنظریة العامة للقضاء الدستوري318
201710.00أ.د نعمان احمد الخطیبالبسیط في النظام الدستوري319
201614.00أ.المحامي فھد عبد الكریم أبو العثمالقضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق320
20158.00أ.د نعمان أحمد الخطیبالوجیز في النظم السیاسیة321
20128.00د.محمد عبد هللا الشوابكةرقابة االمتناع على دستوریة القوانین322
201210.00د.قحطان الحمداني المدخل الى العلوم السیاسیة323
201178.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة 1-6 اجزاء324
20138.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة-الكتاب األول-اسس التنظیم السیاسي325
201114.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة-الكتاب الثاني-الخصائص العامة326
201116.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة-الكتاب الثالث-السلطة التشریعیة327
201114.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة-الكتاب الرابع-السلطة التنفیذیة328
201112.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة-الكتاب الخامس-السلطة القضائیة329
201114.00د.عصام علي الدبسالنظم السیاسیة-الكتاب السادس-الحقوق والضمانات330
0.00القانون : العمل331
20207.00أ.د جعفر محمود المغربيشرح احكام قانون العمل332
20197.00المحامي د.منصور ابراھیم العتومشرح قانون العمل وفقا الحدث التعدیالت333
20105.00القاضي رامي نھید صالحاصابات العمل والتعویض عنھا334
0.00القانون : الشریعة335
202010.00د.ولید خالد بكلیزياسباب نقض االحكام القضائیة لدى المحاكم الشرعیة336
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201714.00محمد قدري باشامرشد الحیران في معرفة احوال االنسان337
التفریق القضائي أحكامھ الفقھیة وتطبیقاتھ في المحاكم الشرعیة في ضوء قانون األحوال 338

201714.00القاضي د.أحمد علي جراداتالشخصیة الجدید
201712.00محمد قدري باشاشرح االحكام الشرعیة في االحوال الشخصیة339
20168.00القاضي د.أحمد علي جراداتالوسیط في شرح قانون األحوال الشخصیة الجدید-الزواج والطالق340
الوسیط في شرح قانون األحوال الشخصیة الجدید-الوالیة والوصایة وشؤون القاصرین واألرث 341

20176.00القاضي د.أحمد علي جراداتوالتخارج
201610.00القاضي عطا هللا المحتسبتسبیب االحكام الشرعیة في القرارات االستئنافیة342
201214.00الدكتور الشیخ أحمد محمد داودالقضاء والدعوى واإلثبات والحكم في الشریعة اإلسالمیة والتطبیق القضائي 1-2 جزئین343
20125.00د.محمود بخیت-د.محمد عقلة العليالوسیط في فقھ المواریث344
201120.00الدكتور الشیخ أحمد محمد داودالقضایا واألحكام في المحاكم الشرعیة في المحاكم الشرعیة 1-2 جزئین345
201120.00الدكتور الشیخ أحمد محمد داودالقرارات االستئنافیة في األحوال الشخصیة 1-2 جزئین346
201012.00الدكتور الشیخ أحمد محمد داودالصكوك والتوثیقات في المحاكم الشرعیة ج1+ج2 في مجلد واحد347
200925.00القاضي فلیح محمد العبد هللالمجالس الشرعیة والمبادئ القضائیة -دراسة عملیة 1-2 جزئین348
200925.00الدكتور الشیخ أحمد محمد داوداألحوال الشخصیة 1-4 أجزاء في مجلدین349
0.00علم االجتماع350
20206.00د.سماح سالم سالم-د. وجدان ابراھیم المقیلمھارات االسرة والطفل وطرق التطبیق351
20198.00د.نجالء محمد صالح العمل مع الجماعات في محیط الخدمة االجتماعیة352
20186.00د.سماح سالم سالمخدمة الجماعة التعلیم والممارسة في العالم العربي353
201710.00د.سماح سالم سالمممارسة الخدمة االجتماعیة مع الجماعات354
20177.00د.وفاء صالح الصفتي - د.ھند محمد مظلومرعایة المسنین بین النظریة والتطبیق355
20166.00د.سماح سالم سالم-د. نجالء محمد صالحمقدمة في الخدمة االجتماعیة356
20166.00أ. باسل محمد صوانمھارات االتصال والتعلم - ملون357
20126.00د.نجالء محمد صالح مھارات االتصال في الخدمة االجتماعیة األسس النطریة والعملیة358
20126.00د.سماح سالم سالمالبحث اإلجتماعي األسالیب-المناھج-اإلحصاء359
0.00االقتصاد المنزلي360
20167.00د.نیبال فیصل عطیة-د.ھند محمد المظلومادارة المؤسسات361
20168.00د.نیبال فیصل عطیة-د.ھند محمد المظلومادارة المشروعات الصغیرة362
201610.00د.لمیاء لطفي-د.نزیة دیاب-د.المعتز با محمدالتربیة االسریة والصحیة363
20168.00د.نیبال عبد الحمدید عطیةاالدارة المنزلیة364
0.00االعالم365
20198.00أ.د عبد الرزاق محمد الدلیمي المدخل الى العالقات العامة366
20158.00أ.د عبد الرزاق محمد الدلیمي المدخل الى وسائل اإلعالم واإلتصال367
20158.00د.الطیب بلواضححق الرد والتصحیح في التشریعات االعالمیة368
20145.00الصحفي اشرف فتحي الراعيحریة الصحافة في التشریع ومواءمتھا للمعاییر الدولیة369
20125.00أ.اشرف فتحي الراعيجرائم الصحافة والنشر - الذم والقدح370
20118.00أ.د عبد الرزاق محمد الدلیمي الصحافة االلكترونیة والتكنولوجیا الرقمیة371
0.00التربیة وعلم النفس : االدارة واصول التربیة372
20198.00د.جودت عزت عطوي اإلدارة المدرسیة الحدیثة (مفاھیمھا النظریة وتطبیقاتھا العملیة)373
20168.00د.حصة سعد العریفي-د.غسان قطیطتطبیقات الحاسوب في االدارة التربویة374
20168.00د. جودت عزت عطوياإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھا375
20148.00د.احمد عبد الكریم حمزةكیف نربي ابناءنا376
20136.00أ.د محمد جاسم العبیدياالشراف التربوي واالدارة التعلیمیة377
20124.00أ.محمد عبد الكریم المالحالمدرسة االلكترونیة ودور االنترنت في التعلیم378
20116.00د.رافدة عمر الحریريادارة التغییر في المؤسسات التربویة379
20108.00د.رافدة عمر الحریريالقیادة وإدارة الجودة في التعلیم العالي380
20096.00د.عبد الفتاح الخواجاتطویر اإلدارة المدرسیة والقیادة اإلداریة381
0.00التربیة وعلم النفس : االرشاد والصحة النفسیة382
20196.00د.عبد العزیز المعایطةمشكالت تربویة معاصرة383
20198.00د.سعید حسني العزة اإلرشاد األسري-نظریاتة واسالیبة العالجیة384
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20168.00د.جودت عزت-د.سعید العزةمبادئ التوجیھ واإلرشاد النفسي385
20167.00د.سعید حسني العزة اإلرشاد الجماعي العالجي386
20156.00د.جودت عزت-د.سعید العزةنظریات اإلرشاد والعالج النفسي387
20104.00د.أحمد عبد الكریم-د.محمد احمد خطابالتربیة الجنسیة لألطفال والمراھقین388
20098.00أ.د محمد جاسم محمدمشكالت الصحة النفسیة أمراضھا وعالجھا389
0.00التربیة وعلم النفس : البحوث التربویة واالحصاء390
20178.00أ.د كامل محمد المغربي أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة391
20158.00د.جودت عزت عطويأسالیب البحث العلمي (مفاھیمھ، أدواتھ، طرقھ اإلحصائیة)392
393SPSS 20146.00د.عبد الاله ابراھیم الفقياالحصاء التطبیقي بإستخدام برنامج
0.00التربیة وعلم النفس : التربیة الخاصة394
201612.00د.فؤاد عید الجوالدةمقدمة في التربیة الخاصة أساسیات تعلیم ذوي الحاجات الخاصة395
201610.00د.مصطفى نوري القمش-د.فؤاد عید الجوالدةاالعاقات الجسمیة والصحیة396
20168.00د.مصطفى نوري القمش-د.فؤاد عید الجوالدةصعوبات التعلم رؤیة تطبیقیة397
201410.00د.مصطفى نوري القمش-د.فؤاد عید الجوالدةالتدخل المبكر االطفال المعرضون للخطر398
20128.00د.خلیل عبد الرحمن المعایطة-د. مصطفى نوري القمشاساسیات التأھیل المھني والرعایة لذوي الحاجات الخاصة399
20126.00د.فؤاد عید الجوالدهاإلعاقة البصریة400
20128.00د.فؤاد عید الجوالدهاإلعاقة السمعیة401
201210.00د.مصطفى نوري القمش-د.فؤاد عید الجوالدةالبرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة402
20114.00د.أحمد عبد الكریمسیكولوجیة عسر القراءة (الدیسلكسیا)403
20094.00د.محمد أحمد خطابسیكولوجیة الطفل التوحدي404
20084.00د.محمد خطابسیكولوجیة العالج باللعب مع األطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة405
0.00التربیة وعلم النفس : المناھج وطرق التدریس406
20207.00أ.د راتب السعوداإلنسان والبیئة407
20177.00د.راجي القبیالتأسالیب تدریس العلوم408
201510.00أ.د عادل أبو العز سالمةتخطیط المناھج المعاصرة409
201440.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم 1-10 اجزاء (ملونة)410
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – االھتمام (ملون)411
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – التقدیر (ملون)412
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – التواصل (ملون)413
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – المحبة (ملون)414
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – احترام الطبیعة (ملون)415
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – االختیار (ملون)416
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – المشاركة (ملون)417
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – المشاعر (ملون)418
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – االنتماء (ملون)419
20144.00ترجمة.رقیة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم – التعاون (ملون)420
201410.00أ.د جودت احمد سعادةالتعلم الخبراتي أو التجریبي421
20148.00د.حسین محمد أبو ریاش وزمالؤهأصول استراتیجیات التعلم والتعلیم-النظریة والتطبیق422
20116.00د.غسان یوسف قطیطحل المشكالت ابداعیا423
20098.00د.ولید صوافطة وزمالؤهطرائق التدریس العامة - معالجة تطبیقیة معاصرة424
0.00التربیة وعلم النفس : الموھبة واالبداع والتفكیر425
201710.00د.مصطفى نوري القمشالموھوبون ذوو صعوبات التعلم426
201710.00أ.محمود محمد غانم مقدمة في تدریس التفكیر427
20176.00د.ولید عبد الكریم صوافطةتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي428
201610.00د.مصطفى نوري القمش-د.فؤاد عید الجوالدةتعلیم التفكیر429
201610.00أ.د جودت احمد سعادةمھارات عقلیة تنتج افكارا ابداعیھ430
20148.00د.جوان فریمان ترجمة سعید حسني العزةسیكولوجیة الموھبة431
20146.00د.لیندا سلفرمان كریقر إرشاد الموھوبین والمتفوقین432
20138.00د.عبد الحكیم صافي-د.سلیم قارةفن التعامل مع الناس433
20136.00د.سعید عبد العزیزتعلیم التفكیر ومھاراتة434
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الكویتي

20126.00د.عبد الاله ابراھیم الفقيالذكاء االصطناعي والنظم الخبیرة435
0.00التربیة وعلم النفس : تربیة الطفل436
20146.00د.لمیاء محمود لطفي رعایة االمومة والطفولة437
20148.00أ.د عبد الرحمن عبد الھاشمي وزمالؤهأدب الطفل وثقافتھ438
20084.00د.محمد احمد خطاب-د.أحمد عبد الكریمتعلیم الطفل بطيء التعلم439
0.00التربیة وعلم النفس : تكنولوجیا التعلیم440
20158.00د.غسان یوسف قطیطتقنیات التعلم والتعلیم الحدیثة441
20116.00د.عبد الاله ابراھیم الفقيالتعلم المدمج التصمیم التعلیمي-الوسائط المتعددة-التفكیر االبتكاري442
20105.00أ.محمد عبد الكریم المالحاألسس التربویة لتقنیات التعلیم االلكتروني443
0.00التربیة وعلم النفس : علم النفس444
201710.00أ.د محمد جاسم محمدالمدخل إلى علم النفس االجتماعي445
20148.00د.شیفر وملمان-ترجمة د.سعید العزةسیكولوجیة الطفولة والمراھقة (مشكالتھا وأسبابھا وطرق حلھا)446
20138.00أ.د محمد جاسم محمدالمدخل إلى علم النفس العام447
20138.00أ.د محمد جاسم محمد علم النفس اإلكلینیكي448
20128.00أ.د محمد جاسم العبیديعلم النفس التجریبي449
20116.00أ.د محمد جاسم العبیديعلم نفس الشخصیة450
0.00العلوم االداریة : المحاسبة451
20177.00د.یونس علیان الشوبكي-د. أحمد محمد ابو شمالةالمحاسبة الحكومیة452
201212.00أ.د حسین القاضي-د.حسین دحدوحمراجعة الحسابات المتقدمة 1-2 اإلطار النظري واإلجراءات العملیة453
20118.00د.ھادي رضا الصفارمبادئ المحاسبة المالیة االسس العلمیة والعملیة في القیاس المحاسبي ج4541
200910.00د.ھادي رضا الصفارمبادئ المحاسبة المالیة القیاس واالعتراف واإلفصاح في التقاریر المحاسبیة ج4552
0.00العلوم االداریة : االدارة456
20167.00أ.د محمد عبد حسین الطائيالمسؤولیة االجتماعیة للشركات وأخالقیات االعمال457
20168.00د.قاسم نایف علوان إدارة الجودة الشاملة458
20156.00أ.د محمد الطائي-أ.د نعمة الخفاجينظم المعلومات اإلستراتیجیة ـ منظور المیزة اإلستراتیجیة459
20156.00أ.د محمد الطائي-د.ینال محمود الكیالنيإدارة امن المعلومات460
20146.00أ.د شوقي ناجي جواد - أ.د مزھر شعبان العانياالدارة االلكترونیة461
20128.00د.ماجد عبد المھدي المساعدةإدارة االزمات المداخل-المفاھیم-العملیات462
20128.00د.قاسم نایف علوانإدارة االستثمار بین النظریة والتطبیق463
20118.00د.زاھد محمد دیريادارة الموارد البشریة464
20115.00د.عبد القادر الشیخلي فن كتابة التقاریر- اإلداریة والمالیة والفنیة وغیرھا465
20106.00أ.د نعمة عباس الخفاجي اإلدارة االستراتیجیة466
0.00العلوم االداریة : االقتصاد467
20198.00أ.د مروان عمر السمان ورفاقھمبادئ التحلیل االقتصادي الجزئي والكلي468
201512.00القاضي د.أحمد علي جراداتالنظام االقتصادي في االسالم469
0.00العلوم االداریة : التسویق470
201910.00أ.د محمد عبد حسین الطائيالتجارة االلكترونیة471
20118.00د.محمد صالح المؤذن مبادئ التسویق472
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