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 مالحظات السعر املؤلف اسم الكتاب م

  د.ك 10.000 سيد أحمد محمودد.  قانون المرافعات الكويتي 1
  د.ك 8.000 سيد أحمد محمودد.   1ج التقاضي وفقا لقانون المرافعات الكويتيأصول  2
  د.ك 8.000 سيد أحمد محمودد.  2التقاضي وفقا لقانون المرافعات الكويتي جأصول  3
  د.ك 6.000 سيد أحمد محمودد.  التحكيم العادي )التحكيم االختياري أو الفردي( 4
  د.ك 6.000 سيد أحمد محمودد.  خصومة التحكيم القضائي )التحكيم المختلط( 5
  د.ك 3.500 سيد أحمد محمودد.  سلطة المحكم في إصدار األحكام الوقتية واألوامر 6
  د.ك 3.500 سيد احمد محمودد.  التحكم وفقًا لقانون المرافعاتمفهوم  7
  د.ك 5.500 سيد أحمد محمودد.  نظام التحكيم )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي والمصري( 8
  د.ك 5.000 سيد أحمد محمودد.  توزيع حصيلة التنفيذ الجبري  9

  د.ك 2.000 سيد أحمد محمودد.  الموضوعيةاإلجراءات المختصرة في القضية  10
  د.ك 5.000 سيد أحمد محمودد.  النظام اإلجرائي لدعاوى إيجار العقارات 11
  د.ك 3.500 سيد أحمد محمودد.  آلية تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق اتفاقية الجات 12
  د.ك 6.000 محمودسيد أحمد د.  الغش اإلجرائي )الغش في التقاضي والتنفيذ( 13
  د.ك 5.000 سيد أحمد محمودد.  القضية المستعجلة وفقًا لقانون المرافعات 14
  د.ك 6.000 سيد أحمد محمودد.  حول منع المدين من السفر 15
  د.ك 5.000 سيد أحمد محمودد.  النقض الجزئي لألحكام  16
  د.ك 8.000 محسن البيهد.  شرح القانون المدني الكويتي )نظرية الحق( 17
  د.ك 6.000 السيد محمد عمراند.  عقد اإليجار في القانون الكويتي 18
  د.ك 6.000 السيد محمد عمراند.  عقد البيع في القانون الكويتي 19
  د.ك 6.000 محمد محمد أبو زيدد.  عقد التأمين في القانون الكويتي 20
  د.ك 6.000 عبدالفتاح عبدالباقيد.  أحكام قانون العمل الكويتي 21
  د.ك 6.000 زكريا البري د.  الوسيط في أحكام التركات والمواريث 22
  د.ك 5.000 مصطفى عبدالجوادد.  إخالء العين المؤجرة لعدم سداد األجرة وتكرار التأخير 23
  د.ك 5.000 عبدالواحدفيصل زكي د.  ضوابط وحدود المظهر الجديد للرابطة العقدية 24
  د.ك 5.000 فيصل زكي عبدالواحدد.  البيوع القضائية وفكرة ضمان االستحقاق 25
  د.ك 6.000 المطيري صنهات د.  النظرية العامة للحماية الجزائية للشيك 26
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  د.ك 5.000 المطيري  صنهاتد.  شرح جرائم الجنح في القانون الكويتي 27
  د.ك 6.000 حسني المصري د.  القانون التجاري الكويتي 28
  د.ك 6.000 حسني المصري د.  عمليات البنوك في القانون الكويتي 29
  د.ك 6.000 حسني المصري د.  العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري والمقارنة 30
  د.ك 6.000 عبدالفتاح  د. عزميراغب /   د. وجدي الكويتيمبادئ القضاء المدني  31
  د.ك 8.000 عزمي عبدالفتاحد.  2الكويتي ج قانون القضاء المدني 32
  د.ك 12.500 عزمي عبدالفتاحد.  2007-2006الوسيط في قانون المرافعات الكويتي  33
  د.ك 16.000 عزمي عبدالفتاحد.  جزء(  2) 2011 – 2010الوسيط في قانون المرافعات الكويتي  34
  د.ك 18.000 عزمي عبدالفتاحد.  جزء(  2) 2015 – 2014الوسيط في قانون المرافعات الكويتي  35
 2013 د.ك 7.000 عزمي عبدالفتاحد.  1قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ط 36
 2013 د.ك 9.000 عزمي عبدالفتاحد.  2المرافعات الكويتي طقواعد التنفيذ الجبري في قانون  37
 2015 د.ك 8.000 عزمي عبدالفتاحد.  1قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ط 38
 2015 د.ك 10.000 عزمي عبدالفتاحد.  2قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ط 39
  د.ك 10.000 عزمي عبدالفتاحد.  الكويتيقانون التحكيم  40
  د.ك 8.000 عزمي عبدالفتاحد.  تسبيب األحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية 41
  د.ك 5.000 محمد عنان غنامد.  جرائم السب والقذف في القانون الكويتي  42
  د.ك 5.000 محمد عنان غنامد.  جرائم العرض والحياء والزنا 43
  د.ك 5.000 محمد عنان غنامد.  جرائم المخدرات في القانون الكويتي 44
  د.ك 6.000 حازم محمد عثلمد.  المسلحة الدولية  اتعالنزاقانون  45
  د.ك 4.000 حازم محمد عثلمد.  المنظمات الدولية اإلقليمية 46
  د.ك 6.000 محمد حسنمحمود د.  قانون األحوال الشخصية )عقد الزواج( 47
  د.ك 6.000 محمود محمد حسند.  أحكام المواريث طبقًا للشريعة والقانون المصري والكويتي 48
  د.ك 4.000 محمود محمد حسند.  أحكام الوصية بين الشريعة والقانون  49
  د.ك 4.000 محمود محمد حسند.  المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 50
  د.ك 8.000 صرخوهيعقوب د.  الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي  51
  د.ك 7.500 صرخوهيعقوب د.  العقود التجارية في القانون التجاري الكويتي 52
  د.ك 7.500 صرخوهيعقوب د.  عمليات البنوك من الواجهة القانونية في القانون الكويتي  53
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  د.ك 7.500 صرخوهيعقوب د.  األوراق التجارية في القانون التجاري  54
  د.ك 6.000 أحمد مليجيد.  1أصول التنفيذ في القانون الكويتي ج 55
  د.ك 6.000 أحمد مليجيد.  2أصول التنفيذ في القانون الكويتي ج 56
  د.ك 8.000 مليجيأحمد د.  قواعد التحكيم في القانون الكويتي 57
  د.ك 6.000 أحمد مليجيد.  تحديد نطاق الوالية القضائية االختصاص القضائي 58
  د.ك 4.500 أحمد مليجيد.  أعمال القضاة 59
  د.ك 4.500 أحمد مليجيد.  اختصاص المحاكم الدولي والوالئي 60
  د.ك 3.500 أحمد مليجيد.  ركود الخصومة المدنية بسبب الشطب أو الوقف واالنقطاع 61
  د.ك 4.500 أحمد مليجيد.   القيمي والنوعي للمحاكماالختصاص  62
  د.ك 4.000 أحمد مليجيد.  اختصام الغير وإدخال ضامن في الخصومة المدنية 63
  د.ك 4.000 الشين محمدد.  الشركات في الفقه اإلسالمي المقارن  64
  د.ك 6.000 صرخوهيعقوب د.  األسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي  65
  د.ك 6.000 جمال النكاسد.  التأمينات االجتماعية في الكويت 66
  د.ك 7.500 جمال النكاس / عبدالرحمن الرضواند.  شرح أحكام قانون التأمينات االجتماعية 67
  د.ك 9.000 النكاس  عبدالرسول عبدالرضا / جمالد.  في النظرية العامة لاللتزامات )مصادر االلتزام واإلثبات(  الوجيز 68
  د.ك 9.000 النكاس  عبدالرسول عبدالرضا / جمالد.  في النظرية العامة لاللتزامات )أحكام االلتزام( الوجيز 69
  د.ك 5.000 النكاس  عبدالرسول عبدالرضا / جمالد.  في القانون المدني الكويتي  المقاولةأحكام عقد  70
  د.ك 5.000 عبدالرسول عبدالرضا جمال النكاس /  عقد الكفالة في القانون الكويتي 71
  د.ك 7.500 / محمد سامي عبدالصادق  عبدالرسول عبدالرضا أحكام الوكالة في القانون الكويتي 72
  د.ك 8.000 عبدالرسول عبدالرضاد.  العيوب الخفية في القانون الكويتين اضم 73
  د.ك 4.000 محمد أبو زهرةد. حسام االهوائي / د.  تشريعات الرعاية االجتماعية 74
  د.ك 5.000 إبراهيم أبو الليلد.  مسئولية ناقل األشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي  75
  د.ك 6.000 إبراهيم أبو الليلد.  المسئولية المدنية بين التنفيذ واالطالق 76
  د.ك 8.000 إبراهيم أبو الليلد.  اإلثراء دون سببو المسئولية المدنية  77
  د.ك 7.000 إبراهيم أبو الليلد.  نظرية الحق 78
  د.ك 7.000 إبراهيم أبو الليلد.  نظرية القانون  79
  د.ك 8.000 إبراهيم أبو الليلد.  االلتزامأحكام  80
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  د.ك 8.000 إبراهيم أبو الليلد.  العقد واإلرادة المنفردة 81
  د.ك 9.000 إبراهيم أبو الليلد.  الحقوق العينية األصلية 82
  د.ك 7.000 إبراهيم أبو الليلد.  الحقوق العينية التبعية 83
  د.ك 6.000 عبدالوهاب حومدد.  الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي )القسم العام( 84
  د.ك 6.000 عبدالوهاب حومدد.  الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية 85
  د.ك 6.000 عبدالميهمن بكر سالمد.  الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي )القسم الخاص( 86
  د.ك 6.000 زكريا البري د.  الوسيط في أحكام التركات والمواريث  87
  د.ك 6.000 فتحي واليد.  التنفيذ الجبري في القانون الكويتي 88
  د.ك 6.000 صفاوي ر المحسن د.  شرح قانون الجزاء الكويتي )القسم الخاص( 89
  د.ك 6.000 المرصفاوي حسن د.  شرح قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 90
  د.ك 6.000 سمير الشناوي د.  شرح قانون الجزاء الكويتي )القسم الخاص( 91
  د.ك 5.000 نور الدين هنداوي د.  مبادئ علم اإلجرام 92
  د.ك 5.000 نور الدين هنداوي د.  مبادئ علم العقاب 93
  د.ك 6.000 ياسينمحمد علي آل د.  القانون اإلداري )المبادئ العامة( 94
  د.ك 5.000 محمد علي آل ياسيند.  القانون الدستوري )المبادئ الدستورية العامة( 95
  د.ك 5.000 محمد السعيد رشديد.  اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 96
  د.ك 6.000 يعقوب صرخوهد.  األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي 97
  د.ك 6.000 يعقوب صرخوهد.  المحكمين وتنفيذهاأحكام  98
  د.ك 5.000 محمود محمد حسند.  عقوبة القتل العمد في الفقه اإلسالمي 99

  د.ك 4.000 أمين عبدالمعبود زغلولد.  نظرية التوثيق في الشريعة اإلسالمية 100
  د.ك 5.000 عبدالرسول عبدالرضاد.  الوجيز في قانون العمل الكويتي 101
  د.ك 5.000 المستشار شفيق إمام المحكمة الدستورية 102
  د.ك 6.000 علي عبدالعال سيد أحمدد.  دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية 103
  د.ك 6.000 علي عبدالعال سيد أحمدد.  حق األحزاب في المرافق العامة 104
  د.ك 5.000 علي عبدالعال سيد أحمدد.  والتطبيق(القوانين األساسية )النظرية  105
  د.ك 4.000 علي عبدالعال سيد أحمدد.  الوقف االحتياطي للعاملين المدنيين بالدولة 106
  د.ك 4.000 علي عبدالعال سيد أحمدد.  ح الجزائي لعقد األشغال العامةسالف 107
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  د.ك 4.000 علي عبدالعال سيد أحمدد.  بعدم الدستوريةالدفع  108
  د.ك 5.000 محمود سامي جمال الديند.  اإلدارة والتنظيم اإلداري  109
  د.ك 5.000 محمود سامي جمال الديند.  الرقابة على أعمال اإلدارة 110
  د.ك 7.500 محمود سامي جمال الديند.  القضاء اإلداري في الكويت 111
  د.ك 5.000 عبدالرسول عبدالرضاد.  الوجيز في التشريعات االجتماعية 112
  د.ك 6.000 محمد طلبه شعباند.  الدعوى العمالية 113
  د.ك 6.000 محمد طلبه شعباند.  لغة النقض والتمييز 114
  د.ك 6.000 محمد طلبه شعباند.  الدعوى المستعجلة 115
  د.ك 6.000 خالد طعمه الشمري د.  الجنائي الدولي اإلسالميالطريق إلى القانون  116
  د.ك 7.000 سعد نواف العنزي د.  الضمانات اإلجرائية في التأديب 117
  د.ك 5.000 عزيزة الشريف / يسري العصارد.  القانون اإلداري )النشاط اإلداري( 118
  د.ك 6.000 محمد علي آل ياسيند.   1القانون اإلداري )أساليب اإلدارة العامة( ج 119
  د.ك 5.000 الشريف ةعزيز د.  2القانون اإلداري )مسئولية السلطة العامة( ج 120
  د.ك 7.000 غانم محمد الحجي المطيري د.  شرح التصرف في الدعوى الجزائية في الجنح 121
  د.ك 5.000 عزيزه الشريفد.  اإلدارة العامةمبادئ علم  122
  د.ك 4.000 فواز فاضل العنزي د.  حق الصمت للمتهم 123
  د.ك 5.000 حسن الهداوي د.  تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص الكويتي 124
  د.ك 6.000 إمام عبدالفتاحد.  المدخل إلى الفلسفة 125
  د.ك 7.500 عبدالفضيل محمد أحمدد.  القانون الكويتياألوراق التجارية في  126
  د.ك 7.500 خالد محمد العميرةد.  مبادئ قانون التحكيم الخاص الكويتي )دراسة مقارنة( 127
  د.ك 9.000 غانم محمد المطيري د.  شرح الضبطية القضائية في التشريع الكويتي 128
  د.ك 8.000 غانم محمد المطيري د.  شرج إجراءات التحقيق االبتدائي 129
  د.ك 8.000 رةيالعمخالد محمد د.  نظام رد القاضي عن نظر الدعوى  130
  د.ك 20.000 بدور عادل العصفورد.  الكويتيالموسوعة الشاملة في قانون األحوال الشخصية 131
  د.ك 10.000  أشرف مصطفى كمالد.  شرح قانون األحوال الشخصية 132
  د.ك 7.000 وفاء الصباحد.  االستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي 133
  د.ك 5.000 حسين علي المسري د.  أساسيات الحضارة العربية واإلسالمية 134
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  د.ك 5.000 حسين علي المسري د.  العالقات السياسية واالقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج 135
  د.ك 7.000 عبدهللا الرمحد.  حكم التحكيم في القانون الكويتي والمصري والمقارن  136
  د.ك 1.500 اليانور كالقرليد.  كنت أول طبيبة في الكويت 137
  د.ك 0.750 بلكه كونكورد.  كنت أول ممرضة في الكويت 138
  د.ك 1.500 خالد سالم محمدد.  جزيرة فيلكاصور من الحياة القديمة في  139
  د.ك 1.500 خالد سالم محمدد.  جزيرة فيلكا )صفحات من الماضي( 140
  د.ك 2.000 خالد سالم محمدد.  جزيرة فيلكا لمحات تاريخية واجتماعية 141
  د.ك 2.000 خالد سالم محمدد.  كلمات أجنبية ومعربة في اللجهات الكويتية 142
  د.ك 6.000 حسام األهوانيد.  التأمينات العينية في القانون المدني الكويتي 143
  د.ك 9.000 طارق عبد الرؤوفد.  جرائم النشر في قانون المطبوعات والنشر الكويتي 144
  د.ك 7.000 طارق عبد الرؤوفد.  الوكاالت التجارية والسمسرة  145
  د.ك 5.000 طارق عبد الرؤوفد.  اإلقرار في ضوء قانون االثبات في المواد المدنية والتجارية   146
  د.ك 6.000 طارق عبد الرؤوفد.  )عمل(   يزيلتما ادئ القانونية التي قررتها محكمة مجموعة المب  147
  د.ك  8.000 د. طارق عبد الرؤوف  أحكام التقادم المكسب 148
  د.ك  20.000 طارق عبد الرؤوفد.  جزء 2)ما عدا القانون المدني( التشريع الكويتيالتقادم في  149
  د.ك 11.000 طارق عبد الرؤوفد.  سس التحكيم الكويتيأالوسيط في قواعد و  150
  د.ك 16.000 طارق عبد الرؤوفد.  عقد الوكالة في القانون المدني الكويتي 151
  د.ك 16.000 طارق عبد الرؤوفد.  ضمان أذى النفس يف القانون املدني الكوييتاملسئولية املدنية عن  152
  د.ك 11.000 طارق عبد الرؤوفد.  الوسيط التعويض عن الدية كاملة أو جزء منها )حلوادث السيارات( 153
  د.ك 6.000 طارق عبد الرؤوفد.  المسئولية المدنية لحارس األشياء الخطرة 154
  د.ك 10.000 طارق عبد الرؤوفد.  1مدونة الثقة والقضاء في قانون المرافعات الكويتي ج  155
  د.ك 6.000 طارق عبد الرؤوفد.  1مدونة الثقة والقضاء في قانون المرافعات الكويتي ج  156
  د.ك 8.000 طارق عبد الرؤوفد.  قسمة المال الشايع والتخارج في التركات واألحوال الشخصية الكويتي   157
  د.ك 7.000 طارق عبد الرؤوفد.  التنظيم القانوني لإلفالس 158
  د.ك 8.000 طارق عبد الرؤوفد.  الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي )حق الملكية( 159
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 مالحظات السعر املؤلف الكتاباسم  م

  د.ك 15.000 طارق عبد الرؤوفد.  القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ وإشكاالته 160
  د.ك 9.000 طارق عبد الرؤوفد.  1مدونة الوقف الذهبية في النظام القانون الكويتي ج 161
  د.ك 9.000 الرؤوفطارق عبد د.  2مدونة الوقف الذهبية في النظام القانون الكويتي ج 162
  د.ك 15.000 طارق عبد الرؤوفد.  5، الطبعة 3شرح قانون العمل الكويتي ج 163
  د.ك 9.000 طارق عبد الرؤوفد.  المسئولية المدنية إلساءة استعمال حق التعبير  164
  د.ك 7.000 طارق عبد الرؤوفد.  المسئولية التقصيرية عن عمل الغير 165
  د.ك 12.000 طارق عبد الرؤوفد.  اإللغاء في القانون اإلداري الكويتيدعوى  166
 2020 د.ك 18.000 طارق عبد الرؤوفد.  شرح قانون االثبات الكويتي ) في المواد المدنية والتجارية( 167
  د.ك 15.000 طارق عبد الرؤوفد.  النظرية العامة للقرارات اإلدارية في التشريع اإلداري الكويتي 168
  د.ك 15.000 طارق عبد الرؤوفد.  النظام القانون للتراخيص التجارية والصناعية والسكنية 169
  د.ك 15.000 طارق عبد الرؤوفد.  الجزاءات المدنية واإلدارية المطبقة على العقود اإلدارية 170
  د.ك  18.000 طارق عبد الرؤوفد.  2شرح قانون الشركات التجارية الكويتي ج 171
  د.ك 15.000 طارق عبد الرؤوفد.  شرح قانون المرافعات الكويتي 172
  د.ك 16.000 طارق عبد الرؤوفد.  1ج برامهاإحكام ألنظرية العامة للعقود اإلدارية و ا 173
  د.ك 16.000 طارق عبد الرؤوفد.  2ج النظرية العامة للعقود اإلدارية واحكام ابرامها 174
  د.ك 10.000 عبد الحميد الشافعي المستشار المسئولية عن عمل الغير )مسئولية حارس األشياء ومسئولية المتبوع( 175
  د.ك 10.000 عبد الحميد الشافعي المستشار سقوط الحقوق أو اكتسابها بالتقادم في القانون الكويتي 176
  د.ك 7.000 عبد الحميد الشافعي المستشار الدائن للفوائد القانونية )التعويضية والتأخيرية( استحقاق 177
  د.ك 8.000 عبد الحميد الشافعي المستشار حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية 178
  د.ك 10.000 عبد الحميد الشافعي المستشار حجية األمر المقضي 179
  د.ك 7.000 د. احمد السيد عطا هللا نة العامة للدولة ومكافحة الفسادالرقابية يف جمال املوازاجلهات  دور 180
  د.ك 10.000 رشيد العنزي د.    –حمد السمدان  د. ا لكويتيةالجنسية ا 181
  د.ك 8.000 عبد الحميد الشافعي المستشار القواعد العامة لعقد التأمين 182

  د.ك 25.000 أشرف مصطفى كمالد.  شرح قانون الحوال الشخصية  183 
  د.ك 6.000 أشرف مصطفى كمالد.  أحكام الحضانة والرؤيا في قانون األحوال الشخصية الكويت 184
  د.ك 7.000 فهد محمد العفاسيد.  عقود الثروات الطبيعية في ظل اتفاقيات المشاركة األجنبية  185
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  د.ك 7.000 خالد فالح عواد العنزي د.  التحكيم في العقود اإلدارية في الكويت 186
  د.ك 6.000 محمد عبد الظاهر حسيند.  المسئولية المدنية للمحامي تجاه العميل 187
  د.ك 6.000 نزال الهاجري د.  حكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي أ 188
  د.ك 6.000 إبراهيم الغمازد.  المشكالت العملية في قانون اإلجراءات الجزائية 189
  د.ك 5.000 إبراهيم الغمازد.  جرائم األسلحة والذخائر والمفرقعات 190
  د.ك 7.000 خالد محمد العميرهد.  مقارنة( التحكيم المؤسسي ) دراسة 191
  د.ك 11.00 عبد هللا عيسى الرمحد.  التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي 192
  د.ك 22.000 عبد هللا حباب الرشيديد.  تطور القضاء اإلداري في دولة الكويت 193
  د.ك 15.000 هللا حباب الرشيديعبد د.  الدليل الشامل للتشريعات الصادرة في دولة الكويت 194
  د.ك 4.000 عبد هللا حباب الرشيديد.  اختصاص احملكمة الدستورية يف الكويت بتفسري نصوص الدستور 195
  د.ك 4.000 عبد هللا حباب الرشيديد.  االستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية  196
  د.ك 9.000 فاتن سليمان فهد الطخيمد.  الرقابة البرلمانية على أعمال الضرورة 197
  د.ك 6.000 احمد السيد عطاهللاد.  دور اجلهات الرقابية يف جمال املوازنة العامة ومكافحة الفساد 198
  د.ك 10.000 فؤاد نصر هللاد.  األسس العامة للعقود اإلدارية وتطبيق احكام المناقصات 199
  د.ك 50.000 احمد السمك / فاضل نصرهللاد.  الجزائية الكويتيشرح قانون اإلجراءات  200
  د.ك 15.000 فاضل نصر هللاد.  شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي  201
  د.ك 10.000 محمد عبد المحسن المقاطعد.  الوسيط في النظام الدستوري الكويتي 202
  د.ك 12.000 محمد عبد الرحمن بوزيرد.  في علمي االجرام والعقابمبادئ  203
  د.ك 7.000 عزيزة الشريفد.  دراسات في نظرية العقد اإلداري في الكويت 204
  د.ك 18.000 جالل سعد عثماند.  المشكالت العملية الهامة في قانون الشركات  205
  د.ك 8.000 جالل سعد عثماند.  شرح قواعد حوكمة الشركات  206
  د.ك 15.00 رشيد العنزي د.  القانون الدولي العام  207
  د.ك 5.000 عبد اللطيف راضيد.  فهم الدستور ومنهج التفسر  208
  د.ك 8.000 عبد اللطيف راضيد.  الطعون االنتخابية وقطار المحكمة الدستورية  209
  د.ك 4.000 علي دخيل أظبيةد.  السلطة القضائية في الكويت  210
  د.ك 15.000 هالل يوسف إبراهيمد.  فن المحاماة وروائع المرافعات  211
  د.ك 10.000 عادل ماجد بروسليد.  اثار الحكم في دعوى الغاء في القانون اإلداري الكويتي 212
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األداة بتنفيذ االحكام الصادرة في المنازعات  وسائل الزام 213
 اإلدارية في القانون الكويتي 

  د.ك 10.000 عادل ماجد بروسليد. 

  د.ك 10.000 مجالد ساير الظفيري د.  التقادم كسبب النقضاء الدعوى الجنائية 214
  د.ك 18.000 جالل سعد عثمانالمستشار  قانون هيئة أسواق المال 215
  د.ك 13.000 د.عبد هللا حباب الرشيدي العقود اإلدارية وقانون المناقصات الكويتي 216
  د.ك 50.000 فؤاد نصرهللاد.  العقود اإلدارية للمناقصات إلبراماألسس واالركان العامة  217
  د.ك 8.000 طالل سعود السويط د.  الحقوق والحريات العامة ) حقوق االنسان (  218
  د.ك 12.000 د. عبدهللا الحيان  –طعمة الشمري د.  الوسيط في شرح قانون الشركات الكويتي 219
  د.ك 12.000 أحمد السمدان القانون الدولي الخاص الكويتي )تنازع القانونية( 220
  د.ك 9.000 وائل الخليفي المستشار القضاء بالتعويض في مسائل االسرة  221
  د.ك 3.500 منى األربشالمحامية  12/2015 رقم محكمة األسرة الكويتيالوجيز في قانون  222
  د.ك 25.000 المحامي عبدالعزيز طاهر موسوعة المدد والمواعيد في القوانين الكويتية  223
  د.ك 11.000 د. محمد خليفة الشحومي النظام القانوني الستحواذ على أسهم الشركات المساهمة  224
  د.ك 10.000 د. بشار فالح الشباك شرح قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتيالوجيز في  225
  د.ك 8.000 د. فهد محمد العفاسي عقود الثروات الطبيعية  226
  د.ك  9.000 د. طارق عبدالرؤف حق الملكية في القانون المدني الكويتي  227
  د.ك  3.500 د. جالل سعد عثمان قانون الشركاتملحق المشكالت العملية الهامة في  228
 2015 دك 15.000 د. خليفة ثامر الحميدة القانون الدستوري الكويتي)النظرية والتطبيق( 229
 2015 د.ك 10.000 الحميدة ثامر خليفة. د التظام الدستوري الكويتي 230
 2016 د.ك 15.000  فواز الجدعي   د. الكويتي الدستوري  القانون  231
 2016 د.ك 10.000 الجدعي فوازد.  الكويتي الدستوري  التظام 232
 2018 د.ك 10.000 الجدعي فوازد.  مبادئ الوظيفة العامة  233
 2018 د.ك 15.000 الجدعي فوازد.  القانون االداري الكويتي 234
 2018 د.ك 15.000 الجدعي فوازد.  )باإلنجليزي( الكويتي الدستوري  التظام 235
 2018 د.ك 10.000  د. جورجي ساري  عيدالج فواز د. قواعد واحكام القانون والقضاء االداري  236
 2019 د.ك 5.000 عبد هللا الرشيديد.  القضاء االداري ودعوى االلغاء بدولة الكويت 237
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 2019 د.ك 10.000 الرشيدي هللا عبد. د الدولة عن أعمال سلطاتها ةمسؤوليالقضاء االداري وحدود  238
 2018 د.ك 23.000 الرشيدي هللا عبدد.  صيغ ونماذج العقود والدعاوي والتحقيقات الجنائية 239
  د.ك  5.000 الرشيدي هللا عبدد.  الضمانات التأديبية للموظف العام في دولة الكويت 240
 2019 د.ك 5.000 القاضي. نايف فراج المطيري  الخالصة في شرح قانون األجارات الكويتي 241
 2017 د.ك 5.000 كامل احمد ثابتد.  علم النفس القضائي 242
 2020 د.ك 17.000 طارق عبد الرؤفد.  الوسيط في شرح قانون األثبات في المواد المدنبة 243
 2019 د.ك 9.000 فهد يوسف الجمعةد.  سحب القرارات االدارية في القانون الكويتي 244
 2019 د.ك 9.000  عبد الفضيل محمد د.احمد الرشودد. العقود التجارية وعمليات البنوك في القانون الكويني 245
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  د.ك 3.500 بدرية جاسر الصالحد.  سلطة التأديب في قوانين التوظيف بالكويت  1

  د.ك 3.000 عبد المهيمن بكرسالمد.  جرائم أمن الدولة الخارجي 2

  د.ك 10.000 عادل الطبطبائيد.  الوسيط في قانون الخدمة المدنية 3

  د.ك 6.000 عزمي عبد الفتاحد.  أساس االدعاء أمام القضاء المدني  4

  د.ك 6.000 يعقوب صرخوهد.  التأمين البحري في القانون الكويتي 5

  د.ك 4.000 عمر الفاروق الحسينيد.  والقبض يف القانون الكوييت مقارنة بالقانون املصري االستيقاف 6

  د.ك 6.000 محمد شكري سرورد.  موجز بتنظيم حق الملكية في القانون المدني الكويتي 7

  د.ك 6.000 الليلإبراهيم الدسوقي أبو د.  التزام المؤمن بالتعويض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير 8

  د.ك 4.000 عبد الحميد عثمان الحفنيد.  التحكيم في منازعات العمل الجماعية 9

  د.ك 6.000 عزيزة الشريفد.  دراسة في الرقابة على دستورية التشريع 10

  د.ك 6.000 حسني المصري د.  صناديق االستثمار المشترك في القانون الكويتي 11

  د.ك 6.000 إبراهيم أبو الليلد.  املسئولية املدنية )تقدير التعويض(تعويض الضرر يف  12

  د.ك 5.000 بدرية جاسر الصباحد.  قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي  13

  د.ك 6.000 عزيزة الشريفد.  )املسئولية املدنية واجلنائية( مسائلة املوف العام يف الكويت 14

  د.ك 4.500 فيصل زكي عبد الواحدد.  عدم اعالن النائب عن صفته الحقيقة في التعاقد اثر 15

  د.ك 6.000 محمد عبد المحسن القاطعد.  دراسة في اتجاهات القضاء الدستوري الكويتي 16

  د.ك 9.000 عادل الطبطبائيد.  الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية 17

  د.ك 6.000 فايز الظفيري د.  مواجهة جرائم غسيل األموال من منظور القانون الكويتي 18

  د.ك 5.000 احمد عبدالرحيم الملحمد.  التوريق تعقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية وعمليا 19

  د.ك 6.000 الرزاق البازداود عبد د.  االلكترونية واثرها على المرفق العام  اإلدارة العامة )الحكومة( 20

  د.ك 5.000 صالح ناصر العتيبيد.  التعويض عن إصابة العمل في الوظائف العامة  21

  د.ك 8.000 عادل الطبطبائيد.  إجراءاتها(-اختصاصها-)تكوينها ستورية الكويتيةداحملكمة ال 22

  د.ك 10.000 إبراهيم أبو الليلد.  نظرية القانون )دراسة ألصول القانون( 23

  د.ك 11.000 محمد المتوليد.  نظرية الحق )دراسة لحق المؤلف وثبات الحق( 24

  د.ك 6.000 محمد المتوليد.  التخطيط االستراتيجي في مكافحة جرائم اإلرهاب الدولي 25

  د.ك 6.000 فايز عايد الظفيري د.  الحماية الجنائية لألموال العامة من خالل القانون الكويتي 26

  د.ك 6.000 علي السيد البازد.  السلطات العامة في النظام الدستوري  الكويتي 27
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  د.ك 5.000 احمد عبد الفضيل محمدد.  النظام الدستوري والسياسي الكويتي  28

  د.ك 6.000 الملحماحمد عبد الرحيم د.  اإلفالس في القانون الكويتي 29

  د.ك 7.500 عبداللطيف حاجي العوضيد.  1قانون الشركات التجارية الكويتي ج  30

  د.ك 8.000 احمد عبد الرحمن الملحمد.   2قانون الشركات التجارية الكويتي ج  31

  د.ك 6.000 عبد اللطيف حاجي العوضيد.  الضبطية العامة للجريمة والمسئولية الجنائية في قانون الجزاء الكويتي  32

  د.ك 9.000 عبد اللطيف عبد العالد.  النظرية القانونية لالختراعات للقانون وفقًا للقانون الكويتي 33

  د.ك 8.000 إبراهيم أبو الليلد.  للقانون الكويتيالحماية القانونية لالختراعات للقانون وفقا  34

  د.ك 4.500 ياسر الصيرفيد.  ومدى خضوعه للقانون اخلاص B.O.Tالنظام القانوني لعقد  35

  د.ك 5.000 يعقوب صرخوهد.  النظرية العامة لقانون التجارة الدولية 36

  د.ك 6.000 سعد الدين هالليد.  المهنة واخالقها  37

  د.ك 5.000 إبراهيم أبو الليلد.  الحقوق العينية األصلية )أسباب كسب الملكية( 38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


