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 قائمة  
 المكتب الجامعي الحديث  

معرض  المشاركين بها في 
 الكويت 

 2019الدولي للكتاب 
 

 الصفحة  الموضوع 

 3 أوال    : كتب القانون والعلوم السياسية 

 26 واالقتصاد والمحاسبة   ةاراإلدثانيا  : 

: علم االجتماع والخدمة   ثالثا  
 االجتماعية 

27 

 39 : علم النفس والتربية  رابعا  

 40 جغرافياخامسا : 

 41 : تاريخ وفلسفة  اسادس

 43 : األدب واللغة العربية سابعا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المكتب الجامعي لحديث 
 ( 2( مدخل )  5عمارة رقم )  –ش سوتير  10

 اإلسكندرية –زاريطةاأل

 002034865277ت/ 
 

 قائمة الكتب المشاركين بها 
 2019الدولي للكتاب  الكويت في معرض

 بالدينارالكويتي السعر 

 أوال: كتب القانون والعلوم السياسية

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

1  
النظاام القاانوني للعقود النفةياة وتةبيقااتهاا 

 "دراسة تحليلية"
 11 2020 د.خلود خالد الصادق  

2  
موجز في تأريخ حقوق التأليف والنشااار في 

 دراسة تأصيلية في تاريخ القانونالعالم 
 7 2020 أ.د.علي خلف الفتالوي 

3  
الضاااامانات التأديبية المقررة للموظف العام 

 "التةبيق على رجال الشرةةدراسة مقارنة مع "
 15 2020 د. حيىي رمضان العريفي 

4  

مقومااات الاادساااااتور الااديمقراةي و  ليااات 
دراساااااة تحليلياة نقادياة مقاارناة في المادافعاة عنا  

 ضوء المبادئ العامة للدساتير المعاصرة

 8 2020 د.سرهنك محيد الربزجني 

5  
مكااافحااة الفساااااااد اإلداره لتحقيق أ ااداف 

 التنمية المستدامة 
 7 2020 فتحي األحول 

6  
اجتماعي ا  –المخدرات أضاارار ا اقتصااادي ا 

 أمني ا –
 3 2020 د.صاحل حممد الزهري  

7  

الاقااااناون الاجاناااائاي لاحعاماااال بايان األحاكاااام 
الموضاااوعية والجوانب اإلجرائية "دراساااة 

 مقارنة"

 17 2020 د. حممد على سويلم 

8  
دراساة  حقوق اإلنساان بين النظرية والتةبيق 

 مقارنة )العراق كحالة(
 7 2020 ســعد نزار شاكر 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

9  

"دراساااااة مقاارناة"بين الحمااياة الجناائياة للةفال 
القاانون اإلمااراتي والقاانون المصااااره والقاانون  
السااااوداني وما اسااااتقرت علي   راء الفق  وأحكام 

 القضاء

 7 2020 د.والء عبد اهلادي 

10  
أثر الثورة على الدسااتير في الفق  الدساتوره 

 المقارن
 10 2020 د.كمال طيب قادر   

11  
أثر النزاع المساااالر اير الدولي على العمل 

 اإلنساني
 4 2020 حممد عبد الكرمي  

 4 2020 هدى كاظم الربيعي  التدرج في قواعد القانون الدولي  12

13  
المعلوماتية الماسااة بالحياة الخاصاة الجريمة 

 دراسة مقارنة
 5 2020 علي نعمة جواد الزرف 

 4 2020 د.أمحد احلفين حسن   الدليل القانوني لعمل الصيدلي  14

 5 2020 د.فيصاللتميم  العراق بين نارين الحرب والتهجير  15

16  
حماية اآلثار والمنظومة السااااياحية بالقانون 

 دراسة تحليليةوالمواثيق الدولية 
 9 2020 د.شريف أبو العيني 

الجرائم اإللكترونيااة الواقعااة على األموال   17
 دراسة مقارنة

ــيـين    ــرـين احلســـــــــ د.نســـــــــ
 د.حممد حسن مرعي 

2020 8 

18  
جرائم القتل وعقوبة اإلعدام في التشاااريعات  

 االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 14 2020 م  أمحد حممود خليل 

19  
الةعون الجناائياة في األحكاام الجزائياة لادولاة 

 اإلمارات العربية المتحدة
 10 2020 م  أمحد حممود خليل 

20  
االدراك في المساااااؤولياة المادنياة "دراساااااة  

 مقارنة"
 5 2020 ميسون احلسناوي 

21  

أعضاء دور أعوان القضاء في تحقيق العدالة  
النيابة العامة، الكتب ، المحضاااارون، المترجمون، 
الخبراء ، المحامون ) شااااروة تعينهم ، مراكز م  

 8 2020 د.علي إمساعيل غازي 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

القاانونياة ، واجبااتهم ، مساااائوليتهم ( في ضااااوء  
 القانون المصره )دراسة تحليلية(

العادالاة االنتقاائياة لمجلس األمن الادولي في   22
 للمحكمة الجنائية الدوليةاإلحالة 

د.عــــــمــــــرو عــــــز  احلــــــو    
 د.سعيد عبد امللك 

2020 5 

23  

القضااااء الناجز تحضاااير الدعوص والفصاال 
فيها على وج  االساتعجال دراساة مقارنة ما  

 بين القانون الفرنسي و المصره

 5 2020 م.أمحد جابر اجلزار 

24  

القاانون الادولي الجناائي الجرائم الادولياة وفقاا 
روماا األسااااااساااااي المركز القاانوني لنظاام 

 للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية

 5 2020 د.عمرو عز  حممود 

25  

نمااجج نمااجج العقود والتصااااارفاات القاانونياة 
لكافة عقود البيع والملكية الفكرية والمقايضااة والهبة 
والشاركة والجمعية والقرض والدخل الدائم والصالر  

والمقاااولااة والعماال والوكااالااة  واإليجااار والعاااريااة 
والوديعاة والحراسااااة والمرتب مدص الحيااة والتاأمين  
والكفالة والقساااامة واإلسااااتعمال والسااااكنى وملكية 
الةبقات والوصاااية والر ن واإلقرارات والتفاسااااخ  
وأوراق الضااااد وفق ا ألحدث التعديمت وما رسااااتقر  

 علي  قضاء النقض 

 17 2019 م   أنور طلبة 

26  

شااارا قانون األحوال الشاااخصاااية لسااالةنة 
الصادر بموجب المرسوم السلةاني رقم عااااامان  

وتعدالت  داللة التقنين بين النص  1997لسااانة  32
 والفق  اإلسممي وأحكام القضاء

 32 2019 د.حممد أمحد شحاتة 

27  

الموسااااوعة الشاااااملة في التنفيج وفقا لقانون 
وأحكاام المحكماة اإلجراءات المادنياة العمااني 

 مجلد 2العليا بسلةنة عمان 

 25 2019 أ.د. أمحد مليجي 

28  

مفهوم الجرائم الناجمة عن الغزو العسااكره 
وتةبيقااتا  في الجرائم المااساااااة باأمن الادولاة 

 والجرائم الجنائية الدولية

ان  ــا  د.آدم مسيــــ  ذيــــــــــــــــــــــ
 الغرـيري 

2019 15 



6 

 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

29  
وأ ميتا  في اإلثباات    DNA الحمض النووه

 الجنائي
 4 2019 حممد سليمان اجناد 

30  
فن المحاماة مع روائع المرافعات في أشااهر 

 القضايا
 11 2019 م   اسامة شاهي 

31  

  –) تك العرض شاارا جرائم رفساااد األخمق 
األفعاال  –خةف األنثى  –الزناا  –االاتصااااااب 

 الفاضحة المخلة بالحياء(
 10 2019 م  أمحد حممود خليل 

32  
االنتهاكات والحماية فاااي رةاااااااااار القوانين 

 الدولية
 9 2019 حممود رايض مفتاح 

33  
حقوق اإلنسااااااان في رةااار الااديمقراةيااة  

 والمجتمع المدنىالعالمى
 9 2019 مفتاح حممود رايض 

34  
الحمااياة القاانونياة لمساااااتثماارات األجنبياة 

 دراسة مقارنة  
 6 2019 عبدالستار أمحد 

35  
الاماركاز الاقااااناوناي لاحقالاياااات فاي الااادولااة 

 اإلسممية دراسة تأصيلية تحليلية
 9 2019 هيثم انجـي الشجـريي 

36  

التعاون الاااااادولي في مجال مكافحة الجرائم 
 –دراسااة مقارنة تسااليم المتهمين والمحكوم عليهم 

تسااااليم األشاااايااء والتسااااليم المراقاب اإلنااباات  
تنفيج األحكام األجنبية  –والمسااااعدات القضاااائية 

 التحقيق الجنائي عن بعد –نقل المحكوم عليهم 

 7 2019 د.شريف حممد عمر 

 15 2019 د.السيد عديل غزالة  القانوني للنقود اإللكترونيةالنظام   37

38  

التحكيم في مناازعاات التجاارة الادولياة لادول 
الخليج العربية دراسااااة مقارنة بتشااااريعات  

 دول الخليج واليمن

 10 2019 د.صاحل حممد الزهري  

 5 2019 د.صاحل حسي علي   حال المواةنة في ظل المحاصصة الةائفية  39

40  
الوساااية في شااارا أحكام األسااارة في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة
 15 2019 م  أمحد حممود خليل 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

41  
نظرياة العقاد في قاانون المعااممت المادنياة 

 مجلد 2لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 25 2019 م  أمحد حممود خليل 

42  

الحمااياة الجناائياة للبورصاااااة بين الجواناب 
واألحكام الموضاااوعية "دراساااة اإلجرائية  
 مقارنة"

 12 2019 د. حممد على سويلم 

43  
قضااايا فقهية معاصاارة بين الدليل الشاارعي 
 والفق  والمصلحة المعتبرة والواقع العملي

 10 2019 د.حممد أمحد شحاتة 

 6 2019 د.حممد جواد املوسوي  عقد التوزيع الحصره   44

45  
الجمهوريااة المسااااائوليااة الجنااائيااة لرئيس 

 ومحاكمت  دراسة مقارنة
 15 2019 د.جتو إمساعيل جميد 

46  
أحكام المعالجة اإللكترونية لحسااب األوراق 

 المالية )دراسةٌ قانونية(
 6 2019 د.عالء عزيز محيد 

 6 2019 زاهر عمر مجعة  عقود االمتياز النفةية )دراسة مقارنة(  47

48  

موساااااوعااة الاادفوع الجنااائيااة ل جراءات 
رجراءات التنظيم الجزائيااة لاادولااة الكوياات )

-اإلجراءات الوقائية -األمر بالحضااور -القضااائي
الاادفوع -رجراءات التحريااات والتحقيق االبتاادائي
األحكاام -الجناائياة الخااصاااااة بالجراءات المحااكماة

 مجلد3و ثار ا والةعن عليها وتنفيج ا( 

 30 2019 م  أمحد حممود خليل 

49  
التةبيق على عمقاات عقاد القاانون الواجاب 

 النقل الدولي متعدد الوسائة
 10 2019 عبدالوها  حممد 

50  
ضاامان مةابقة المبيع للمواصاافات في العقد 

 األلكتروني دراسةٌ مقارنة  
 3 2019 اثمر عبد اجل بار 

 7 2019 د.هدى عبدهللا حسي   القضاء الموحد والمزدوج دراسة مقارنة   51

52  

موساااااوعاة الادفوع الجناائياة واألدلاة الجناائياة 
معلقاا  عليا  باأحكاام المحكماة اإلتحاادياة الحاديثاة 

 مجلد 4العليا لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 50 2019 م  أمحد حممود خليل 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

53  
مسؤوليَّة اإلدارة عاان أعمالهااا اير التَّعاقديَّة 

 دراسة مقارنة
 7 2019 عمر رشيد حسن سال 

54  

مسااااائوليااة الاادولااة عن أعمااال وقرارات 
دراسااااة مقارنة مع موظفيها في القانون الليبي 

 القانون المصره
 12 2019 د.عبد اللطيف ماضي 

55  
مدص اختصااص القضااء اإلداره في مساائل  

 دراسة مقارنةالجنسية 
 6 2019 د.هدى عبدهللا حسي  

56  
دور الرقابة البرلمانية في تقويم عمل السلةة 

 )دراسة تحليلية مقارنة(التنفيجية 
 11 2019 د.حممد شها  أمي 

57  
دور الرقابة البرلمانية في تقويم عمل السلةة 

 )دراسة تحليلية مقارنة(التنفيجية 
 11 2019 د.حممد شها  أمي 

58  

الوالية القضاائية بنظر المنازعات الضاريبية  
)بالتةبيق على ضاااااريبة المبيعات وضاااااريبة  
القيماة المضاااااافاة( وفقاا ألحادث أحكاام المحكماة  

 الدستورية واإلدارية العليا

 7 2019 د. الشيماء مصطفى  

59  
التحكيم التجااره في رةاار منظماة التجاارة 

 )دراسة مقارنة(العالمية 
 9 2019 هيوا علي حسي 

60  
رشااااكاليات المسااااؤولية المدنية لمثبت حدود 

 العقارات دراسة مقارنة
 6 2019 حسي مجيل معيوف 

61  
)دراساة التنظيم الدساتوره للساؤال البرلماني 

 مقارنة(
 10 2019 د.أديب حممد جاسم 

62  
تحادياات اإلثباات باالبصاااااماة الوراثياة في 

 اإلثبات القضائي المدني دراسة مقارنة
 5 2019 د.أوان عبد هللا الفيضي 

63  
المجااره الماائياة الادولياة االنهاار والقنوات 
 في رةار القانون الدولي العام دراسة تةبيقية

 7 2018 د.جابر فهمي عمران 

64  
التعاامال في المسااااائولياة الجناائياة النااتجاة عن 

 مجال الدواء
 8 2018 د.أمحد احلفين حسن  
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

 3 2018 د. نغم لقمان حممد احليايل  الحماية الدولية للحق في التنمية  65

66  

التحكيم التجاااره في المنااازعااات الماااليااة 
دراساة وفقا ألحدث التشاريعات والقواعد التحكيمية 

 في اسواق االوراق المالية
 6 2018 د.مصطفى انطق 

67  
التنظيم القانوني لضااامانات حقوق اإلنساااان 

 وحريات  دراسة مقارنة
 10 2018 د.كاوه ايسي سليم 

68  
الحماية المدنية لبراءات االختراع  دراساااااة 

 تحليلية مقارنة  
 5 2018 د.بَيخاَل هادي  

69  

النظرياة القاانونياة للادولاة الفادرالياة والحكم 
الااجاتي دراسااااااة مقااارنااة لمختلف القوانين 

 الوضعية

 12 2018 د. حممد أمحد إمساعيل 

70  

نةاق الحماية الجنائية للبويضاااة المخصااابة 
خااارج الرحم فى القااانون الجنااائى و الفقاا   

 اإلسممى دراسة مقارنة

 17 2018 د. إسالم زين العابدين 

71  

الجهااااااااود الةدوليمة في مواجااااهة العنف ضد 
المرأة دارساااااة مقاارناة بين القاانون الادولي 

 والشريعة اإلسممية

 11 2018 د. جناة على حممود 

 7 2018 د.صادق أمحد علي    الرقابة على اإلنفاق العام دراسة مقارنة    72

73  

ملكية المبيع   –صااحة البيع نفاج ورنحمل البيع )
رنحمل  –أنواع البيوع  –اإللتزاماات المقاابلاة  –

 ثاار انحمل  –دعااوص الفسااااخ والبةمن  –البيع 
 البيع(

 17 2018 م   أنور طلبة 

 15 2018 م   أنور طلبة  بةمن األحكام ورنعدامها  74

75  
  –الساياساية مسائولية أعضااء السالةة التنفيجية  

   المدنية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة –الجنائية 
 3 2018 د. أشرف جربيل 

76  
السااياسااة الجنائية في مواجهة جريمة تمويل 

 مقارنة–اإلر اب دراسة تحليلية 
 4 2018 أ. دذوار أمحد  
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

77  
الوسااية في شاارا  نظام الكفيل في ساالةنة 

 معلق ا عليها بقضاء المحكمة العلياعمان 
 5 2018 م  أمحد حممود خليل 

78  

الوسااااية في شاااارا  نظام الكفيل في دولة 
معلق ا عليها بقضاااااء  اإلمارات العربية المتحدة 

 المحكمة االتحادية العليا

 7 2018 م  أمحد حممود خليل 

79  

الوسااااية في شاااارا  نظام الكفيل في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة معلق ا عليها بقضاء  

 المحكمة االتحادية العليا

 7 2018 خليل م  أمحد حممود 

80  

رحياء الَمَوات بين التحجير واإلنماء األصاال 
اإلساااااممي المتةور لمنةظةم اإلنمااء والتنمياة 

 (BOT&BOOT)وعقود 

 7 2018 د.حممد أمحد شحاتة 

81  
المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم 

 المعلوماتية دراسة تحليلية مقارنة
 4 2018 م  رشاد خالد عـر 

82  
الموازناة بين الضااااابة اإلداره والحرياات 

 العامة والرقابة القضائية عليها
 4 2018 د.زاان جالل سعيد 

83  
الرقابة القضااااائية على صااااحة االنتخابات 

 البرلمانية دراسة تحليلية مقارنة
 6 2018 د.زاان جالل سعيد 

84  
التعااارض والتناااقض في مجااال األحكااام 

 تحليلية مقارنةالقضائية المدنية دراسة 
 3 2018 م  رشاد خالد عـر 

85  
األحكاام الموضاااااوعياة واإلجرائياة  في ماادة 

 نقل المسافرين
 4 2018 د. إميان آجلميل 

 5 2018 د.حممد أمحد شحاتة  جرائم سب الصحابة بين الحد والتعزير  86

87  
الحصاانة النيابية في ظل األنظمة الدساتورية 

 المعاصرة دراسة مقارنة
 4 2018 صاحل مخيس أ  سالم 

88  

  –شااروة الشاافعة  الشاافعة والتحيل إلسااقاةها 
الشاافعة عند  –تزاحم الشاافعاء  –أسااباب الشاافعة 
قواعد دعوص  –رجراءات الشاافعة  –توالي البيوع 

 11 2018 م   أنور طلبة 
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التحيل   –موانع الشااافعة ومساااقةلتها  –الشااافعة 
 إلسقاةها

89  

  –أنواع الصااورية الصااورية وأوراق الضااد 
أدلة  –رثبات الصاااورية  –التمساااك بالصاااورية 

  –دعوص الصاورية  – ثار الصاورية  –الصاورية 
  –الصااورية ونفاج العقد   –التجزئة في الصااورية 

  –صاورية تصارفات المورث  –صاورية األحكام  
 أوراق الضد

 9 2018 م   أنور طلبة 

 4 2018 د.حممد أمحد شحاتة  جرائم الحرابة بين االاتصاب واإلر اب  90

91  

والتعليق الوسااية في شاارا جرائم المخدرات 
عليها بقضااااء محكمة النقض، وأحكام الدساااتورية 

 العليا
 10 2018 م  أمحد حممود خليل 

 22 2018 م أنور طلبة  مجلد 2مواعيد ومدد السقوة واإلنقضاء   92

 12 2018 إمساعيل د. حممد أمحد  نحو فهم سليم لسياسة الدنيا وصحير الدين  93

94  

 –أنواع اإلختصااااص اإلختصاااااص واإلحالة  
المحااكم  –لجاان التحكيم  –اللجاان القضاااااائياة 

مناة رنتقاء   –تنازع اإلختصااااص  –اإلقتصاااادية  
اإلحاالاة القاانونياة  –الادفع بااإلحاالاة  –الحجياة 

والياة  –منااة اإلحاالاة ورمتنااعهاا  –والقضاااااائياة 
 المحكمة المحال رليها

 14 2018 م   أنور طلبة 

95  

التصااارفات   –أحكام الشااايوع الملكية الشاااائعة 
ساااالةة  –اإلسااااتعمالواإلسااااتغمل  –ومنازعاتها 

 ملكية الةبقات   -القسمة  -أعمال االدارة  –المدين 
 9 2018 م   أنور طلبة 

96  

الجرائم  الناشائة عن اساتخدام الهواتف النقَّالة 
)جرائم نظم االتصااااااالت والمعلوماات( دراساااااة 
مقاارناة  في التشااااريع المصااااره والفرنسااااي  

 واألمريكي الكتاب األول

 10 2018 د. حممود جابر 

97  

األحكاام اإلجرائياة للجرائم  النااشااااائاة عن 
الاااة  )جارائام ناظام اساااااتاخااادام الاهاواتاف الاناقاااَّ

االتصااااااالت والمعلوماات(  دراساااااة مقاارناة في 

 6 2018 د. حممود جابر 
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الاتشااااارياع الامصاااااره والافارنساااااي واألمارياكاي 
 واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الكتاب الثاني

98  
األجنبي مساااااؤولية الحماية الدولية والتدخل 

 اإلنساني
 7 2017 جميد خضر السبعاوي  

99  

بةء التقاضاي في الخصاومة دراساة تحليلية 
تةبيقيااة في قااانون المرافعااات الماادنيااة  

 والتجارية

 9 2017 د.خالد أبو الوفا  

100  
الحمااياة الجناائياة اإلجرائياة للموظف العاام 

 دراسة مقارنة
 11 2017 د. أشرف جربـيل 

101  
المخاادرات بين العمج مكااافحااة تعاااةي 

 والتجريم دراسة مقارنة
 8 2017 د. عماد فتاح امساعيل 

102  
المحكمة الجنائية الدولية وضارورة التصاديق 

 على نظامها األساسي
 4 2017 د. زايد حممد السبعاوي 

103  
الضااااارورة اإلجرائيااة في مرحلااة التحقيق 

 مقارنة   -االبتدائي دراسة  تحليلية 

ــبعــــاوي   -د. جميــــد الســــــــ
 موالن قادر أمحد 

2017 4 

104  
دراسااااة تقادم الدعوص في عقد النقل البحره"

 مقارنة في التشريع الوةني واالتفاقيات الدولية" "
 6 2017 إميان آجلميل 

 4 2017 د. صاحل حسي علي  اإلدارهسلةة اإلدارة في سحب القرار   105

 12 2017 د.حممد أمحد شحاتة  الصيااة القانونية لغة وفنا  106

107  
المساائولية المدنية للصااحفي عن تجاوز حق  

 في التغةية الصحفية
 11 2017 د. حتسي محد مسايل 

108  
عقود التنقياب عن النفة ورنتااجا  دراساااااة 

 قانونية تحليلية مقارنة
 10 2017 د. كاوان إمساعيل  

109  

جابية للمرأة في ضوء االةار اااااا الصحة االن
من وجهاة القاانوني لادور المرأة في المجتمع 

 نظر الفق  والنصوص التشريعية واالتفاقات الدولية
 3 2017 د. هناء عبد احلميد  
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110  

ات النسبى إلةااار الخصومااااااااااةاإلبتدائى الثب
دراساة لتةور النزاع في قانون المرافعااااااااااااات 

ةلباات   -الةلباات المقاابلاة  -الةلباات اإلضاااااافياة 
 التدخل واإلدخال

 5 2017 د. مصطفى الدراجى 

 2 2017 د. هناء عبد احلميد   تفتيش االنثي بين الضمانات والقيود  111

112  
الاادولااة بين التجريم جريمااة ر ااانااة رئيس 

 واإلباحة
 3 2017 د. هناء عبد احلميد  

113  
حق التقاااضاااااي بين الضااااامااانااات والقيود 

 اإلجرائية من منظور  العدالة والمساواة 
 3 2017 د. هناء عبد احلميد  

114  

  -اإلر اب  -الجاسااوسااية  جرائم األمن الوةني 
  -الرشاوة -المفرقعات  -التخريب  -اسال األموال 

  -مقاااومااة الحكااام  -رختمس األموال األميريااة 
الجارائم التاي تقاع   -الجارائم الماتاعالاقااة باااألديااان 

 بواسةة الصحف 

 14 2017 م  امحد حممود خليل 

 7 2016 د. إميان آجلميل  مسئولية الناقل البحره لحشخاص   115

116  

 -أساااباب قبول دعوص رلغاء القرار االداره 
األسااباب   -األسااباب الشااكلية لقبول دعوص اإللغاء 

 الموضوعية لقبول دعوص اإللغاء
 7 2016 د. عبد العزيز خليفة 

117  
ساالةات وصاامحيات المدير في الشااركات 

 التجارية
 6 2016 د.سعد جاد هللا محود 

118  

في الفق   رجراءات ومنازعات الحجز اإلداره  
رجراءات الحجز االداره على المنقول   -والقضااااء

االشكاالت الوقتية في  -رجراءات الحجز العقاره -
 الحجوز االدارية ومنازعاتها الموضوعية

 4 2016 د.عبد العزيز خليفة 

119  

وماادص تحقيقااا   وقف تنفياااج القرار اإلداره 
حقوق األفراد وفاعلية عمل للتوازن المنشاااود بين  

 اإلدارة
 4 2016 عبد العزيز خليفة 

120  
التةاااورات القاااضائية في الرقابة على مبدأ 
 التناسب في القرارات التأديبية دراسة مقارنة

 15 2016 حسان عبد هللا يونس  
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121  
اإلختصاااااصااااات المالية للبرلمان دراسااااة 

 مقارنة
 10 2016 حممد رعد حتسي 

122  

البصاااااماة الوراثياة في اإلثباات  مادص حجياة 
الاجاناااائاي فاي الاقااااناون الاوضاااااعاي والافاقاا  

 اإلسممي

 2 2016 أبو الوفا حممد  

123  
النظم القاانونياة للجمااعاات المحلياة اإلدارياة 

 ) الممركزية على الةريقة الفرنسية( الفرنسية
 20 2016 حممد أمحد إمساعيل 

124  

حد جرائم الحدود في الشاااريعة اإلساااممية )
  -حد الحرابة  –حد السااارقة   –حد القجف   –الزنا 

 حد البغي والقتل العمد( –حد الردة  –حد الخمر 
 4 2016 م  امحد حممود خليل 

125  

الموسااوعة الجنائية الشاااملة لدولة اإلمارات 
الوسااااية في شاااارا قاانون العربيااة المتحاادة 

العقوبات اإلتحاده لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
 مجلد 8

 80 2016 حممود خليل م  امحد 

126  
أصااول وقواعد الجلسااات العرفية في ضااوء 

 الشرع والقانون
 4 2016 حممود سعد عالم 

127  
جريمة الغش في تداول األسااااهم في القانون 

 المقارن والفق  اإلسممي
 3 2016 أبو الوفا حممد  

128  
دور وسااااائل اإلعمم في ارتكاب الساااالوك 

 اإلجرامي
 3 2016 أبو الوفا حممد  

129  

ردارة المال الشااااائع والتصاااارف في  ملكية 
  –ملكية األسرة  –مأمور اتحاد الممك  –الةبقات 

الفرز   –القساااامة القضااااائية  –القساااامة االتفاقية 
والحاائة اير  –الحاائة المشااااترك  –والتجنياب 
 معلقا  عليها بأحكام محكمة النقض –المشترك 

 4 2016 م  امحد حممود خليل 

 5 2016 م  امحد حممود خليل  المحرراتجرائم تزوير   130
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131  

النظاام القاانوني للمحكماة األوروبياة لحقوق 
اإلنساان بلعتبار ا رحدص  ليات حماية حقوق  

 اإلنسان دراساة تحليلياة

 5 2016 مرعي حممد عبدهللا 

132  
عقاد التاأمين والتاأمين اإلجبااره عن حوادث 

 السيارات
 10 2016 م أنور طلبة 

 5 2016 سعد عبد الوها    الميراث )دراسة مقارنة(موانع   133

134  
تاأثااااااااااير العولماة على أداء المصاااااارف 

 دراسة فقهية رقتصادية مقارنة()اإلسممية 
 6 2016 أمين اجلمل 

 4 2016 صاحل حسي علي  السلةة والرضاء الشعبي  135

136  
جيم [  ااا ] ابن نالبحر الرائق شرا كنز الدقائق 

 وتحقيقكتاب النكاا ( دراسة )
 5 2016 د. أركان عبيد مهدي 

 4 2016 صاحل حسي علي  التعددية الحزبية ودور ا في تداول السلةة  137

138  
الفيادرالياة وأثر اا على االساااااتثماار )رقليم 

 كردستان العراق نموججا (
 4 2016 مهند فيصل فائق 

 4 2016 د.حممد أمحد شحاتة  البحث في النسق العلمي  139

140  
التمييز بين الصاااالر والتحكيم في انقضاااااء  

 الدعوص اإلدارية 
 7 2016 فتحي رايض أبوزيد 

141  
 -اإلقتصااااداإلساااممى علما  وعمم  منهجيت 

 مستقبل  -تاريخ  -تةبيقات  -خصائص 
 14 2016 عبدالعزيز قاسم حمار  

142  

دراسة في العقااود المسماااة  )البيع واإليجااار( 
الاباحارياناي  والاقاوانايان الاعاربايااة  الاقاااناون الاماادناي 

 المقارنة
 6 2016 راقية عبد اجلبار علي 

 5 2016 أكو فاتح محه ره ش  الشكلية في العقود دراسة تحليلية مقارنة  143

144  
الحمااياة القاانونياة للمرأة العااملاة في قاانون 

 )دراساة مقارناة(العمل 
 4 2016 زايد عبدالرمحن  
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145  
مدص رلتزام المساااتشااافى  بضااامان ساااممة 

 دراسة مقارنةالمريض 
 6 2016 أكو فاتح محه ره ش 

146  
التعويض في حوادث الساااااياارات المجهولاة 

 دراساة مقارناة
 7 2016 زايد عبدالرمحن  

147  
التنظيم القانوني للخصااااخصااااة ودور ا في 

 ججب االستثمارات األجنبية
 7 2016 أمرية جعفر شريف 

148  
األصاول المملوكة للدولة في ضاوء حكم بيع 

 الفق  اإلسممي واإلقتصاده المعاصر
 2 2016 خالد أمحد سليمان 

149  
قبض الر ن وأثره في تضااااامين المرتهن 

 دراسة فقهية مقارنة
 3 2016 خالد أمحد سليمان 

150  
 4الاماةاول فاي ةارق الاةاعان فاي األحاكاااام 

 مجلد
 50 2015 م أنور طلبة 

151  
الشرائع القانونية القديمة حقوق اإلنسااان بين 

 والمواثيق الدولية المعاصرة
 4 2015 حممد أمحد عبد الاله  

 4 2015 حممد أمحد عبد الاله   الوظيفااة العاامااة  152

153  

اإلساااااتجواب البرلماااني كااأداة من أدوات 
الرقااباة البرلمااانيااة على أعمااال السااااالةاة 

دراسااااة مقارنة بين التشااااريع البحريني   التنفيجية
والتشاريعات المقارنة تهدف لتأصايل عملية الرقابة  

 البرلمانية في التجربة البرلمانية البحرينية 

 4 2015 حنان رحيان   

154  

الشااااارا والتعليق على قااانون المرافعااات 
علماا وعمم وفقاا  المادنياة والتجاارياة الكويتى 

ألحدث التعديمت التشاريعية الجديدة وأحكام والفق   
 جزء3والقضاء 

 30 2015 أمري فرج يوسف 

 10 2015 محدى عبد احلميد   الحماية الجنائية للةفال المجنى علي   155

156  

دراساة مقارنة في مبادئ اإلصاما الدساتوره 
دساااتير العالم المعاصاار في ضااوء الفق  والقضاااء  

 الدستوره
 12 2015 حممد على سويلم 
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157  
دور التحكاااااااااايم في تشاااااجيع وحمااايااة 

 اإلستثمارات األجنبية دراسة مقارنة
 3 2015 أمحد عبد الاله  

158  

رقابة دسااااتورية القوانين واللوائر وتةبيقها  
في مملكااة البحرين والاادول العربيااة واألجنبيااة )  

 دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة (
 10 2015 يوسف عيسى اهلامشي 

159  
التحكيم في المنااازعااات اإلداريااة العقااديااة 

 واير العقدية دراسة تحليلية تةبيقية
 5 2015 عبد العزيز خليفة 

160  
اإلنهاء اإلداره للقرارات اإلدارية ) ساااحب 

 ورلغاء القرار اإلداره (
 3 2015 عبد العزيز خليفة 

161  
الادفوع العملياة في دعوص اإللغااء والادعوص 

 التأديبية
 9 2015 عبد العزيز خليفة 

162  

جرائم المرور وتعريض وسائل المواصمت 
للخةر في ضااااوء القواعد القانونية لمحكمة 

 النقض 

 10 2015 د.عالء الدين زكى 

163  

في ضاااوء أحكام محكمة القضااااء العساااكره )
النقض أمام المحكمة العساكرية العليا( وفقا ألحدث 

 التعديمت
 14 2015 د.عالء الدين زكى 

164  

النظاام القاانوني للسااااافن البحرياة الكويتياة 
ملكية  –دراساة مقارنة ما ية السافينة والمصارية  
الر ن  –االمتياااز البحريااة حقوق  –الساااافينااة 
 الحجز على السفينة –البحره 

 5 2015 إميان آجلميل 

165  
اإلشاااااتراك بالتحريض واإلتفاق والمساعدة 

 في قانون العقوبات 
 12 2015 د.عالء زكى 

166  
جرائم األمن القومي  في القااانون الجنااائي 

 الدولي
 14 2015 د.عالء زكى 

167  
للاادولاة الماااليااة العااامااة والموازنااة العااامااة 
 والرقابة على تنفيج ا )دراسة مقارنة(

 7 2015 عبد الباسط الزبيدي 
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 6 2015 عبد الباسط الزبيدي  العدالاة الضريبياة دراسة مقارنة  168

169  
مساائولية الدولة عن أخةاء القضاااء دراسااة 

 تحليلية مقارنة
 5 2015 د.حممد رضا النمر 

170  
النظام القضاائي المصاره مممر وأساس في 

 اإلسمميالفق  
 5 2015 د.حممد أمحد شحاتة 

171  
دراساااااة الحمااياة القاانونياة للموظف الادولي 

 نظرية تةبيقية
 9 2015 د.غسان أمان هللا  

 4 2015 د.تيماء الصراف  القضاء الوالئي )دراسة مقارنة(  172

173  
نااااااااااهر النيال وتاأثيره على األمن القومي 

 العربي
 6 2015 د.وعدهللا احلمدان 

174  
الدولة وسااايادتها وفق معايير القانون الدولي 

 المعاصر 
 6 2014 يوسف حسن يوسف 

175  
جريمة الرق و االتجار بالبشار وفق القوانين 

 الدولية وةرق مكافحتها 
 7 2014 يوسف حسن يوسف 

176  

األوراق التجاااريااة وفقااا لقااانون التجااارة 
) الكمبياالاة ،   1990( لسااااناة 55رقم )العمااني 

 السند لحمر ، الشيك (

 10 2014 عادل علي املقدادي 

177  
عملياات البنوك وفقاا لقاانون التجاارة العمااني 

 (  1999لسنة  55)
 5 2014 عادل علي املقدادي 

 6 2014 يوسف حسن يوسف  حقوق األقليات في القانون الدولي والشريعة   178

179  
المساااااؤولياة الجناائياة الادولياة الفردياة عن 

 الجرائم ضد اإلنسانية
 12 2014 مدهش املعمري 

180  
عقاد العمال البحره وفقاا للتشاااااريع الوةني 

 واإلتفاقيات الدولية
 5 2014 إميان آجلميل 

 11 2014 أنور طلبة  دعوص التعويض   181
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
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182  
الساااااؤال البرلمااني كاأداة من أدوات الرقااباة 

 البرلمانية على أعمال السلةة التنفيجية
 3 2014 حنان رحيان  

183  
اإلفمس والصلر الواقي من  ) جرائم التفالس 

 بالتدليس جرائم التفالس بالتقصير (
 11 2014 أمحد حممود خليل 

184  

الشرا والتعليق على القانون المدني الكويتي 
انونية مقارنة بالقانون المدني المصاااره  قدراساااة 

 جلدم6
 55 2014 أمري فرج يوسف 

 3 2014 د. صاحل حسي علي  السلةة القضائية في اإلسمم   185

186  
التحقيق الجنااائي والتصااااارف فياا  واالدلاة 

 الجنائية
 12 2014 د. أمحد ابو الروس 

187  
دراسااااااة تاااريخيااة الفكر القومي في العراق 

  سياسية
 4 2014 د. حممد العقاب 

188  
اإلصاااما الديمقراةي والبناء المؤساااساااي 

 للسلةة في المجتمعات العربية 
 7 2014 د. حممود غالب سعيد 

189  
عقود التاأمين من المساااااؤولياة وضاااااماان 
 اإلستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر العقد 

 4 2014 ريواز فائق حسي 

190  
المالك والمجهز للسافن البحرية وفقا للتشاريع 

 الوةني واإلتفاقيات الدولية 
 4 2014 إميان آجلميل 

191  
الجزاء اإلجرائي في ظال قاانون المرافعاات 

 المدنية والتجارية 
 2 2014 إميان آجلميل 

192  
الاحاقاوق   –الارباااان ) الاماركاز الاقااااناوناي 

 السلةات( –المسئوليات  –واإللتزامات 
 4 2014 آجلميل إميان 

193  
الضمانات الكفيلة لحسن أداء القضاة لمهامهم 
 بين الشريعة اإلسممية والقانون الوضعي 

 6 2014 ضاحي موسي حسن 

194  
اإللتزام باالشااااافاافياة واالفصااااااا  في عقود 

 االستثمار واالستهمك والعمج الةبي 
 7 2014 د. عصام أمحد البهجي 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

195  
الجرائم المرتكبة ضاد المدنيين في النزاعات 

 الدولية المسلحة 
 4 2014 د.ابمسالفهداوي 

 5 2014 د. حممد حسن محيد  المركز القانوني لرئيس الدولة دبلوماسيا   196

 4 2014 د. حممد حسن جاسم  التحكيم التجاره وتدخمت القضاء الوةني   197

198  
أصااااول اإلثبات ورجراءات  في الخصااااومة 

 اإلدارية
 4 2013 د.عبد العزيز خليفة 

199  
ضاااوابة رصااادار األحكام اإلدارية والةعن 

 )دراسة تحليلية تةبيقية (عليها 
 6 2013 د.عبد العزيز خليفة 

 10 2013 أنور طلبة  أوامر األداء  200

201  
ضااوابة اإلتمف في الحرب ) دراسااة فقهية 

 مقارنة بالقانون الدولي (
 6 2013 د. أمحد طلعت حامد 

202  

الجنس بين الشااااريعة اإلسااااممية والقانون 
)المسموا والممنوع في فراش الزوجية الوضعي  

   ( دراسة فقهية مقارنة

 11 2013 د.عبد احلليم منصور 

203  
االسااتنساااب البشااره بين الةموحات العلمية 

 والحقائق الشرعية دراسة فقهية مقارنة  
 4 2013 د.عبد احلليم منصور 

204  
بنوك حلياب اآلدمياات بين الحظر واالبااحاة 

 في ميزان الفق  االسممي 
 4 2013 د.عبد احلليم منصور 

205  

الاماتاغايارات اإلقاتصاااااااادياااةواإلجاتامااااعايااة 
العربي )ثورات الربيع والساياساية في العالم 

 العربي(

 6 2013 د. حميي حممد مسعد 

206  

نقاال األعضاااااااء من المياات رلي الحي بين 
الشريعة االسممية والقانون الوضعي دراسة 

 مقارنة  

 5 2013 د.عبد احلليم منصور 

207  

دراساااة المواجهة الجنائية لجرائم الشاااائعات 
مقارنة بين التشااااريع الوضااااعي وفق  الشااااريعة  

 اإلسممية
 11 2013 د.مؤمـن علي عطية 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

208  
القاانون بين القااعادة والمعياار دراساااااة في 
 المنهج القانوني ) سلةة القاضي التقديرية (

 4 2013 د.وائل عبد الشاف 

209  
أزماة المعاارضاااااة في النظم السااااايااساااااياة 

 المعاصرة 
 8 2013 د.عبد احلكيم  

210  
رعاتاراف الاماتاهام وأثاره فاي تاكاويان عاقايااادة 

 المحكمة
 4 2013 مسري الششتاوي 

211  
نماجج اإلختبارات ورجاباتها للمتقدمين للنيابة 

 العامة
 1 2013 مسري الششتاوي 

212  
كيف تكتب بحثا في القانون ) رعداد رساااائل  

 الماجستير والدكتوراه (
 1 2013 مسري الششتاوي 

213  

اإلنقاج  –) التصااااادم البحره الحوادث البحرية 
الشاحة  –الخساارات البحرية المشاتركة  –البحره 
 الحةام ( –الحريق  –والجنوا 

 6 2013 إميان آجلميل 

 4 2013 إميان آجلميل  سند الشحن ودوره في النقل البحره  214

 15 2013 م   أنور طلبة  رشكاالت التنفيج ومنازعات الحجز  215

216  
السااااالةااة التنفيااجيااة في الاادولااة الفاادراليااة 

 مقارنة (ورشكالياتها )دراسة 
 4 2013 د. جتو إمساعيل  

217  
فقهاء الصااحابة ودر م التأساايسااي في نشااأة 

 الفق  اإلسممي
 5 2013 د.حممد حسن علي 

218  
زكاة البترول المساااتحقون لها دراساااة فقهية 

 مقارنة  
 3 2013 د.عبد احلليم منصور 

219  
دور الدين في معالجة الجريمة والحفاظ علي 

 المجتمع ومقومات وجودة 
 2 2013 د.حممد أمحد شحاتة 

220  
القتال بادافع الشااااافقاة في الفقا  االساااااممي 

 والقانون الوضعي 
 5 2013 د.عبد احلليم منصور 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

221  
أحكام جراحة فصال التوائم السايامية دراساة  

 فقهية مقارنة  
 4 2013 د.عبد احلليم منصور 

222  
أحكام زواج التوائم السااايامية دراساااة فقهية 

 مقارنة  
 4 2013 د.عبد احلليم منصور 

223  
تاأجير األرحاام في ضاااااوء قواعاد الحمل 

 والحرام 
 5 2013 د.عبد احلليم منصور 

224  
رتق اشااااء البكارة بين الحظر واالباحة في 

 الفق  االسممي 
 3 2013 د.عبد احلليم منصور 

 3 2013 د.طه صاحل اجلبوري  حق الزوجة في السكني )دراسة مقارنة(  225

 6 2013 د.عبد هللا سال  أحكام الرجعة دراسة تحليلية مقارنة    226

 4 2013 د.رسول شاكر حممود  النظام القانوني للشركة القابضة   227

 4 2013 د.مصطفي انطق صاحل  المحكم التجاره الدولي )دراسة مقارنة(  228

 3 2013 د.عيسي خليل  روا القوانين   229

230  
دور المحكمااة في تجسااااايااد مباادأ رفتراض 

 )دراسة مقارنة(البراءة 
 4 2013 د.طيالن مصطفي 

231  
دراساة مقارنة مع قوانين جريمة اسايل األموال  

 الدول العربية  
 4 2013 د.أوزدن حسي دزهيي 

232  
أثر الحرب علي نفااج المعاا ادات الادولياة وماا 

 يجره علي  العمل في الدول العربية 
 5 2013 د.حممد حسن جاسم 

 8 2013 د.صاحل حسي علي   الحق في االنتخاب دراسة مقارنة    233

234  
حق اإلةمع علي الجمة كوسايلة ضامان اير 

 مباشرة )دراسة تحليلية مقارنة( 
 4 2013 د.ماجد رشاد حممد 

 6 2013 مسري الششتاوي  حق الشرةة في الدفاع الشرعي  235

 8 2013 مسري الششتاوي  الدفوع الجنائية في المجال العملي  236
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
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 6 2013 مسري الششتاوي  المحكمة الجنائية الدولية  237

 10 2013 مسري الششتاوي  شهادة الشهود  238

239  
الادسااااااتير العربياة والادسااااااتير الادولياة 

 دساتير10
 7 2013 مسري الششتاوي 

240  
األصاااااول اإلجرائياة في الادعااوه واألحكاام 

 األحكام – الخصومة    – ) االختصاص  اإلدارية  
 6 2012 د.عبد العزيز خليفة 

 5 2012 د.عبد العزيز خليفة  األسس العامة للقرارات اإلدارية   241

242  

ومنظمااة التجااارة  نظريااة التجااارة العااالميااة 
العالمية ومساااتقبلهما في ظل الركود االقتصااااده 

 ونشوب الثورات  
 6 2012 د. نسرين عبد احلميد 

243  
جرائم االختمس والغدر كأحد أسباب ثورات 

 البلدان العربية علي حكوماتها وحكامها 
 6 2012 د. نسرين عبد احلميد 

244  
مسااااتقبلها (   –تاريخها  –) ما يتها البورصااااة  

 ومده تأثر التداول خمل ثورات الدول العربية  
 6 2012 د. نسرين عبد احلميد 

245  
أثر انتقال عدوه الخصااخصااة علي ثورات 

 الدول العربية 
 6 2012 د. نسرين عبد احلميد 

246  
االنفتاا االقتصااااااده العالمي وزيادة حركة 

 التبادل التجاره بين الدول 
 7 2012 د. نسرين عبد احلميد 

247  
التنظيم القانوني للوظيفة العامة في ساااالةنة 

 عمان دراسة تحليلية 
 6 2012 عبد العزيز خليفة 

248  

مساااااا ماة في النظرياة القاانونياة للجمااعاات 
) دراساااااة مقاارناة لمختلف المحلياة االدارياة 
   القوانين الوضعية (

 20 2012 د. حممد أمحد إمساعيل 

249  
 يمناة مباادئ الشاااااريعاة اإلساااااممياة على 

 القانون المدني
 3 2012 د. عصام أنور سليم 
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250  
التنظيم القااانوني لمعااالجااة تفتياات الملكيااة 

 الزراعية دراسة تحليلية مقارنة
 5 2012 د. أسامة املفت 

 5 2012 د. أسامة املفت  النظام القانوني لعقود البستنة  دراسة مقارنة  251

252  
المخالفات الدسااااتورية في قانون الضااااريبة 

 العقارية 
 2 2012 د. إكرامي بسيون 

253  
ئياة لبةااقاات االئتماان الممغنةاة الحمااياة الجناا

 دراسة مقارنة (  )
 4 2012 د. حنان رحيان مبارك 

254  

اجاراءات الاتاحاره وجاماع األدلاااة والاتاحاقاياق 
)دراساااااة االبتادائي في الجريماة المعلومااتياة 

   (مقارنة

 5 2012 د. علي عدانن الفيل 

255  
المباادئ الضاااااريبياة في قضااااااء المحكماة 

 الدستورية )دراسة تحليلية مقارنة(
 6 2012 د. إكرامي بسيون 

256  
القاضاااي الدساااتوره ورقابت  للتشاااريعات 

 الضريبية دراسة تحليلية مقارنة  
 3 2012 د. إكرامي بسيون 

 11 2012 د. ايسي الطباخ  االستقرار كغاية من اايات القانون   257

258  
ناظارة فاي حاقاوق الاماؤلاف والاتاكاناولاوجايااا 

 الحديثة 
 4 2011 م. ابراهيم سيد امحد 

 5 2011 م. إبراهيم سيد امحد  محكمة العدل الدولية   259

 5 2011 د. نسرين عبد احلميد  جرائم النشر والصحافة في الدول العربية   260

 5 2011 د. نسرين عبد احلميد  الجرائم الدولية واالنتربول   261

262  
جواز التعويض عن الضااااارر األدبي ماده 

 دراسة مقارنة ()
 4 2011 د. رحيمة اخلروصية 

263  
عقود االنشااااءات الهندساااية واالساااتشاااارية 

 وعقود المقاوالت العامة ) الفيديك(
 10 2011 حممد امحد غان 

 11 2011 نسرين عبد احلميد  جرائم الحرب   264



25 

 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
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 10 2011 مهنا د. حممد نصر  علم السياسة بين األصالة والمعاصرة  265

 12 2011 د. راغب جربيل   الصراع بين حرية الفرد وسلةة الدولة  266

267  

جرائم القتل العمد في الشااااريعة االسااااممية 
والقاانون الوضااااعي معلقاا عليهاا باأحكاام محكماة 

  النقض
 8 2011 م. أمحد حممود خليل 

268  

الوجيز في احكاااام البيوع قراءة قاااانونيااة 
الماااج بايان الشاااااااافعي الحكاااام الباياع علاي 

 والظا ره

 9 2011 د. وائل حسن علي 

 6 2011 د. عمر سعيد حممد  الحقوق السياسية للمراة في الفق  االسممي   269

 5 2011 م  مدحت الدبيسي  محكمة الةفل والمعاملة الجنائية لحةفال  270

 6 2011 م . مدحت الدبيسي  جرائم تبديد المحجوزات رداريا وقضائيا  271

 9 2010 م   أنور طلبة  حماية حقوق  الملكية الفكرية  272

273  
الااديمقراةيااة ودور القوه النشاااااةااة في 

 الساحات السياسية المختلفة
 17 2010 د. حممد أمحد إمساعيل 

274  
أحكاام عقود البنوك اإلساااااممياة جات الةاابع 

 الدولي
 3 2010 د. مصطفي ايسي 

275  
الااادليااال القاااانوني للمساااااتثمر العربي في 

 البورصة
 18 2010 د عصام أمحد البهجي 

276  

الموسااااوعة التشااااريعية والقضااااائية لعقود 
وأنعكاسااتها علي قوانين المناقصاات  الفيديك

 والمزايدات في الدول العربية

 17 2010 د. عصام مطر 

277  

التشاااااريعاات اإللكترونياة الادولياة والعربياة 
جرائم الكمبيوتر واألنترنت أمن المعلومات الملكية 

 حماية المستهلك دراسة تفصيلية  -الفكرية الرقمية 
 17 2010 د. عصام مطر 

278  
دراساة حقا اإلنتخاب والترشاير وضاماناتهما  

 مقارنة
 12 2010 د. منصور الواسعي 
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279  

مكافحة الفساااااد اإلداره والوظيفي وعمقت  
باالجريماةعلى المساااااتوص المحلي واالقليمي 

 والعربي والدولي 

 12 2010 أمري فرج يوسف 

280  
بةمن  –) نظريااة البةمن البةمن الجنااائي 

 بةمن الحكم ( –بةمن المحاكم  –التحكيم 
 11 2010 د. عبد احلميد الشوارب 

281  
  –السااااناد ألمر  –) الكمبياالة األوراق التجاارية 

 الشيك (
 12 2010 د. عبد احلميد الشوارب 

282  
ردارة مخاةر التعثر المصااارفي من وجهتي 

 النظر المصرفية والقانونية
 22 2010 د. عبد احلميد الشوارب 

 6 2010 م. إبراهيم سيد أمحد  النقل الجوه  283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



27 

 

 المحاسبة واإلدارة واالقتصادثانيا : 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

 5 2020 د.حممد عبدهللا شاهي  اإلقتصاداإلدارص 284

285 
التساااويق االعممي كمدخل لساااايسااالوجية 

 الجمهور 
 7 2019 أ.د.يوسفحجيم 

 4 2019 أ.د.عامر الكبيسي  الفساد والعولمة تزامن ال توأمة 286

 5 2019 أ.د.عامر الكبيسي  المعرفة وتةويرالمنظماتردارة  287

 7 2019 أ.د.عامر الكبيسي  االستشارات كمدخل لتةوير المنظمات  288

 7 2019 د.إبتسام حسن   ردارة الموارد البشرية 289

290 
مبااادئ نظم ردارة الجودة الشاااااااملااة في 

 المكتبات الجامعية
 5 2019 د.رحا  رمضان عطية 

 4 2019 د.لقليطي األخضر  دراسات في المالية و المحاسبة 291

 6 2017 د.حجا  عيسى  مدخل رلى نظم ضبة ومراقبة المخزون 292

293 
المحااساااااباة اإلدارياة ودراساااااات الجادوص 

 اإلقتصادية
 12 2017 د. حممد عباس بدوي 

294 
تاجارباااة دول الاخالاياج الاعارباي فاي الاتاناوع 

 النفةيةاالقتصاده في ظل وفرة الثروة 
 7 2015 نوري حممد اجلبوري 

 6 2012 د. حممد عباس بدوي  المحاسبة البيئية بين النظرية والتةبيق 295
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 الخدمة االجتماعية وعلم االجتماعثالثا : 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

296 
االتجاا اات الحاديثاة  للخادماة االجتمااعياة في 

 المستضعفةرعاية الفئات 
 8 2020 أ.د. حممد سيد فهمي 

المتغيرات المعاصاارة في مؤسااسااات التعليم  296
الحقوق  –المهاارات –) المواةناة قبال الجاامعي 

 الجودة  ( –االنضباة  -
 12 2020 أ.د أبو احلسن عبد املوجود

المتغيرات األساااااسااااية الموجهة للنظريات   297
 والنماجج المهنية والمتقدمة

 11 2020 أ.د.نصيف فهمى  

التاأ يال االجتمااعي ألسااااارة ساااااجين األخاج  298
 بالثأر من منظور خدمة الفرد

 12 2020 د.موسى ـنجيب موسى 

 11 2020 أ.د. مىن عطية خزام   اإلدارة الرشيدة واالستثمار االجتماعي 299

 ليااات الخاادمااة االجتماااعيااة في مواجهااة  300
السااااامم اإلر ااااب والاتاةارف )مان أجااال 

 والتنمية(

 15 2020 أ.د. مجال شحاتة  

 7 2019 أ.د.عمر عبد اجلبار  رواد نظرية علم االجتماع 301

 5 2019 أ.د.عمر عبد اجلبار  النظريات اإلجتماعية المعاصرة 302

 7 2019 أ.د.موضي مطين  منظومة علم االجتماع الصناعي 303

العربيااة مشاااااااكاال الزواج في المجتمعااات  304
 وكيفية التغلب عليها

 6 2019 أ.د. عصام عبدالرازق  

 14 2019 أ.د. عصام عبدالرازق   منظومة العمل مع الجماعات 305

فااعلياة برناامج التادخال المهنى باالمماارساااااة   306
العامة للخدمة االجتماعية للتأ يل االجتماعى 

 لحةفال جامعى القمامة

 6 2019 أ.د.جنـالءاملصيلحى 

أدوار األخصاااااائي االجتمااعي في المجاال  307
 النفسي والعقلي

 9 2019 أ.د. حممد سيد فهمي 
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308 

 
المماارساااااة العااماة للخادماة االجتمااعياة في 

 مجال الدفاع االجتماعي
 10 2019 أ.د. عادل موسى جوهر 

المماارساااااة العااماة للخادماة االجتمااعياة في  309
 رعاية المسنينمجال 

 8 2019 أ.د. عادل موسى جوهر 

مختصار منا ج البحث ودليل رعداد الرساائل  310
 الجامعية

 5 2019 أ.د.عمر عبد اجلبار 

 8 2019 أ.د. مدحت أبو النصر  الخدمة االجتماعية الدولية نظرة متكاملة 311

 7 2019 أ.د. مدحت أبو النصر  مكافحة اإلر اب مدخل تكاملي 312

التادخال المهنى للخادماة االجتمااعياة لتنمياة  313
 الوعى السياسى لدص المرأة الريفية العاملة

 9 2019 د.حسـام طلعت بندق 

 9 2019 د.موسى ـنجيب موسى  أساليب المعاملة الوالدية لحةفال المو وبين 314

المعالج األسااره بمكاتب تسااوية المنازعات  315
دراسااة تقويمية مةبقة بمحاكم األساارة نحو رعاية 
اجتماعية علمية متةورة ضااامن رةار اجتماعي   

 قانوني

 10 2019 حممود فتحى حجاج 

دور الخدمة االجتماعية في مواجهة معوقات  316
جودة األداء المهني لحخصااااائي االجتماعي 

 الرعاية الصحية األوليةفي مراكز 

 3 2019 قماشة عبد هللا 

317 
أخمقيااات مهنااة الخاادمااة األجتماااعيااة بين 

 نوعي االتصال

د.هــــــنــــــد عــــــوض مــــــربوك  
 د.فاطمة على غريب  

2019 6 

وساااااائال التعبير فى الخادماة االجتمااعياة  318
 والمجاالت التربوية

 6 2019 أ.د.نصيف فهمى  

أدوات ماباتاكارة لاحخصاااااااائاي االجاتامااااعي  319
 المحترف 

 9 2019 د.إبراهيم صربي حسني 

اإلدارة بين الفسااااد واإلصاااما اإلداره في  320
 عصر التسويق اإللكتروني

 12 2019 أ.د. مىن عطية خزام  
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مخاااةر الجرائم المعلوماااتيااة التى يتعرض   321
وبرناامج وقاائي مقترا لهاا الشااااابااب الجاامعي 

لمواجهتهاا من منظور المماارساااااة العااماة للخادماة 
 االجتماعية

 5 2019 د.حممد أنور عبد الغين  

مشااكمت التعامل مع المساانين المسااجونين   322
من منظور المماارساااااة العااماة للخادماة االجتمااعياة 

 )برنامج التدخل المهنى(
 10 2019 د.حممد أنور عبد الغين 

الخادماة االجتمااعياة الوقاائياة من الجريماة  323
 واإلنحراف

 10 2019 أ.د. زكنية عبدالقادر  

وةرق   –العنف ضااااد الزوجات األسااااباب  324
 المواجهة 

 6 2019 د.مجال مشرف 

المقبلين على الزواج بااالحياااة األساااااريااة  325
 أنشةة( -مهارات –)معارف 

 10 2019 د.مجال مشرف 

الخدمة االجتماعية رؤص معاصرة واتجا ات  326
 حديثة

 10 2019 أ.د.يوسف عبد احلميد 

327 

 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت 
في الخاادمااة االجتماااعيااة من أجاال التنميااة نحو 

 ممارسة مهنية أفضل
 12 2019 أ. د. أمحد عبد الفتاح  

توظيف المنهج الكميم والكيفي في دراساااات  328
 وبحوث الخدمة االجتماعية

 12 2018 أ. د. أمحد عبد الفتاح  

الخادماة االجتمااعياة والجواناب الروحياة  في  329
 العمل مع األفراد واألسر

 6 2018 أ.د. علي حسي زيدان 

االتاجاااا اااات الاحااادياثاااة فاي ةارق وأدوار  330
 األخصائي االجتماعي في المجال الةبي 

 6 2018 أ.د. حممد سيد فهمي 

الاعامااال االجاتامااااعاي الاتاةاوعاي )األدوار  331
 والمسئوليات ( في ظل النظام العالمي الجديد

 7 2018 أ. د. أمحد عبد الفتاح  

االجتماعية القوة والممارسااة المهنية للخدمة   332
 في المنظمات

 6 2018 أ. د. أمحد عبد الفتاح  
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333 
 10 2018 أ.د. مىن عطية خزام   رأس المال االجتماعي في عالم متغير 

334 
 5 2018 أ.د. حممد سيد فهمي  الخدمة االجتماعية في القوات المسلحة

اإلباداع الجمااعي اساااااتراتيجياات وتةبيقاات   335
 لتنمية التفكير اإلبداعي 

 5 2018 السيد صالح علوي 

336 
 7 2018 أ.د. حممد سالمة    ليات استخدام نموجج الحياة لعمج المدمنين 

337 
واقع المشكمت األسرية التربوية من منظور 

 الخدمة االجتماعية

ــالمــة حممــد  أ.د. حممــد ســــــــ
 غباري 

2018 6 

338 
 7 2018 د. اقبال خملوف  الرعاية الةبية والصحية ورعاية المعوقين

نظرياات المماارساااااة المهنياة في الخادماة  339
 االجتماعية

 5 2018 أ.د. عصام عبدالرازق  

340 
 5 2018 أ.د. عصام عبدالرازق   التواصل االجتماعي

تعالايام الخااادماااة االجتامااااعياااة فى ضاااااوء  341
 المجتمعية المعاصرةالمتغيرات 

 7 2018 د.حممود عبد الرمحن 

منهاااج الخاادمااة االجتماااعيااة في المجااال  342
 المدرسي ورعاية الشباب 

 10 2018 أ.د.سلوى عثمان  

المتةلبات المهنية واألساااارية لبعض الفئات  343
الخااصاااااة لتوافقهم في جمااعاات النشااااااة 

 بالمؤسسات االجتماعية 

 7 2018 د.أمين السيد حممد 

تقاويم العاااائاااد التاناماوه لبارامج الماناظاماااات  344
 االجتماعية التابعة للقةاع االستثماره

 4 2018 شيماء عبد املنصف 

345 
األدلاة في الخادماة المماارساااااة المبنياة على 

 االجتماعية )مع الفرد واألسرة(

-أ.د  علي حســــي زيدان 
 د  أمحد اثبت هالل 

2017 9 

أساسيات علمية ومهنية في ممارسة مهارات  346
 الخدمة االجتماعية

 5 2017 أ.د.نصيف فهمى  

347 
 6 2017 أ.د. حممد سيد فهمي  أسس الخدمة اإلجتماعية
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دليل ررشااده ألدوار األخصاائي االجتماعي  348
 في التعامل مع مشكلة العنف األسره 

 3 2017 أ.د. حممد سيد فهمي 

دليااال ررشده ألدوار األخصائي االجتماعي  349
 في الشركات والمؤسسات الصناعية  

 3 2017 أ.د. حممد سيد فهمي 

 6 2017 أ.د. أمحد عبد الفتاح   سياسة الرعاية اإلجتماعية 350

الخادماة اإلجتمااعياة ومجااالت المماارساااااة  351
 المهنية

 10 2017 د.عبد احمليي حممود 

ردارة المعرفة وتنمية الموارد البشااارية على  352
 المنظمات اير الحكومية 

 7 2017 د.عماد الدين أمحد 

فااعلياة مهاارات التفااوض وتحقيق أ اداف  353
 التنمية 

 7 2017 د.عماد الدين أمحد 

ببرناامج  تقييم األداء المهني للمماارس العاام  354
 تمكين األسرة لحماية األةفال المعرضين للخةر

 6 2017 حممد أمحد حممد 

 7 2016 أ.د.نصيف فهمى   البرامج والمشروعات الجماعية 355

 6 2016 أ.د.على سيد على  تنظيم المجتمع ومواجهة الكوارث  356

االتجااا ااات النظريااة والنماااجج المهنيااة فى  357
 مجاالت السلوك والبيئة

 6 2016 أ.د.نصيف فهمى  

الممارسااااة العامة منظور حديث في الخدمة  358
 االجتماعية 

 14 2016 أ.د. مجال شحاتة  

االجتمااعياة للفئاات  سااااايااساااااات الحمااياة  359
 المستضعفة في ضوء العولمة

 11 2016 أ.د. مىن عطية خزام  

على مختلف نظرياات ونماازج التادخال المهني  360
أنساااااق ومسااااتويات الممارسااااة المهنية للخدمة 

 االجتماعية
 11 2016 أ.د. مجال شحاتة  

عمليات الممارسااة المهنية لةريقة العمل مع  361
 الجماعات في رةار نظام الجودة 

 6 2016 أ.د.نصيف فهمى  
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رعايااااااااة المعااااوقين )) الفئات الخاصة ((  362
 رحتياجاتهم ومشكمتهم وةرق العمج 

 8 2016 أ.د. حممد سالمة  

363 
 6 2016 فهمي أ.د. حممد سيد   العنف األسره التحديات و ليات المعالجة

مماارساااااة الخادماة اإلجتمااعياة في مجاال  364
 المسئولية اإلجتماعية

 6 2016 أ.د. مدحت أبو النصر 

رنحاااااااراف األحاااااااداث األسااباب والوقاية  365
 والعمج

 8 2016 أ.د. حممد سالمة  

366 
 8 2016 أ.د أبو احلسن   العمل مع الشباب نظرة تحليلية رجتماعية

مساااتقبلية لتةوير العمل التةوعي في رؤية  367
 الوةن العربي

 7 2016 أ.د. مدحت أبو النصر 

باراماج الاتاغايايار الاهاياكالاى واإلصاااااما  368
رؤيااة نقااديااة تحليليااة لتجااارب  االقتصااااااادص 

  الخصخصة محليا وعالميا

 6 2016 السيد عبد العزيز  

تنمية السالوك اإلجتماعي بمؤساساات األةفال   369
 ( S O Sاأليتام ) 

 7 2016 حممد إبراهيم آدم 

واقع  ليااات الخاادمااة االجتماااعيااة وتمكين  370
 المرأة 

 5 2015 أ.د.هياحممدى صابر 

مهاارات المماارساااااة المهنياة لحخصاااااائي  371
االجتمااعي )في ضاااااوء الميثااق األخمقي 

 للعمل المهني(

 5 2015 أ.د. مجال شكري  

التخةية للتنمية الحضااارية المساااتدامة نحو  372
مدن مسااتدامة بدول العالم الثالث في ضااوء 

 متغيرات العصر

 8 2015 أ.د.أمحد عبدالفتاح  

مقادماة في خادماة الفرد المرتكزة على الحال  373
مهااارات ردارة الحااالااة والمهااارات اإلكلينكيااةفى 

  العمل مع األفراد
 6 2015 ترمجة د. كلثم جرب  
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الخدمة االجتماعية  ومواجهة تحديات الثورة  374
 استراتيجيات -اإلدارية الجديدة مداخل 

 8 2015 أ.د.أمحد عبدالفتاح  

نحو توجيا  رساااااممي للخادماة االجتمااعياة  375
   قراءات( –)قضايا 

 8 2015 أ.د.أمحد يوسف 

التقاادير في الخاادمااة االجتماااعيااة ) تقاادير   376
 المشكمت اإلجتماعية ( 

 5 2015 أ.د. عبد الناصر عوض  

في علم االجتماع الحضاااره رنساااان المدينة  377
 الزمان والمكان 

 5 2015 د. السيد حنفي عوض 

البحااث اإلجتماااعي في مجااال الرعااايااة  378
رشااااكاالياات   –)تصااااميم البحوث  اإلجتمااعياة

  ودعم أ داف المجتمع ( –البحث
 5 2015 أ.د. أمحد مصطفى  

 5 2015 د.مىن مجيل سالم  التنمياة المستدامة للمجتمعات المحلياة  379

المماارساااااة العااماة في الخادماة االجتمااعياة  380
 بالمجال المدرسي

 5 2015 أ.د. حممد عبد الفتاح  

 5 2015 د.مصطفى حممد على  الخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان 381

الصحية الخدمة االجتماعياااة في المؤسسات  382
 في ضوء سياسات الخصخصة

 5 2015 د.فتحي أمحد حممد  

الااجكاااء الوجااداني والتوافق الزواجي لااده  383
 الزوجات في األسر حديثة التكوين

 8 2015 د.شيماء مجال حسين 

 11 2015 د.مرفت مجال الدين   الحوكمة ومنظمات المجتمع المدني 384

 9 2015 أ.د. عبد الناصر عوض   اإلجتماعيةالمهارات اإلكلينيكية للخدمة  385

البحث في الخدمة اإلجتماعية أسااس منهجية  386
 وتةبيقات عملية

 11 2015 أ.د. مىن عطية خزام  

مهااارة الحوار بين اإلتصااااااال المباااشااااار  387
 واإللكتروني دراسة مقارنة

 8 2015 د.هند عوض مربوك 
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اإلتجاا اات والنظرياات العلمياة دراساااااة في  388
 علم رجتماع العلم

 7 2015 د.حسي عبد احلميد  

 7 2015 أ.د. حممد سيد فهمي  المسئولية اإلجتماعية 389

دراساااااات وتةبيقاات ميادانياة في مجااالت  390
 الخدمة اإلجتماعية )الكتاب الثاني(

 8 2015 أ.د. منال طلعت  

دراساااااات وتةبيقاات ميادانياة في مجااالت  391
 اإلجتماعية )الكتاب األول(الخدمة 

 8 2014 أ.د. منال طلعت  

 6 2015 أ.د. حممد سيد فهمي  أةفال بين الخةر واألمان 392

التماسك األسرص وعمقت  باتجا ات الوالدين  393
 نحو كف بصر أبنائهما

 7 2015 د.مروة عماد حامد  

دراساات وبحوث  العمل اإلجتماعي اإلكلينيكي  394
 وقضايامفا يم  -

 15 2014 أ.د. رأفت عبد الرمحن 

االتجااا ااات الحااديثااة فى البحوث الكميااة  395
 ودراسات الخدمة االجتماعيةوالبحوث الكيفية  

 7 2014 أ.د. ماهر أبو املعاطي 

ة في  396 يااث المنظمااات التةوعيااَّ ير وتحاادمم م تةوم
 العاالام الناامي ) مداخل ورستراتيجيَّات(

 9 2014 أ. د. أمحد عبد الفتاح  

تةوير الممارسااة المهنية للخدمة االجتماعية  397
 قضايا مهنية وبحوث ميدانية 

 9 2014 د. نصيف فهمي  

شاااااة من منظور الخادمة  398 همَّ تمكين الفئاات المة
أساااااااليااب  -االجتماااعيااة أساااااس ومبااادئ

 واتجا ات

 7 2014 أ. د. أمحد عبد الفتاح  

 5 2014 أ.د.حممد سيد فهمي  العدالة االجتماعية رستراتيجيات وأليات 399

 9 2014 أ.د. طلعت السروجي  السكان والبيئة رؤية اجتماعية 400

 6 2014 أ.د.أبو احلسن  المتغيرات المعاصرة في الخدمة اإلجتماعية 401

رساااهامات الخدمة االجتماعية في التنظيمات  402
 الصناعية

 7 2014 أ.د.حممد سيد فهمي 
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المدافعة االلكترونية وحماية المسااااتهلك من  403
 منظور تنظيم المجتمع

 5 2014 د. إبراهيم صربي 

 5 2014 د.هند عبد السالم  ثقافة السمم اإلجتماعي 404

 7 2014 د. بوفولةبومخيس  انحراف األحداث من منظور قيمي أخمقي  405

اإلجتماااعي رؤيااة لتحقيق  حتميااة التخةية  406
 أ داف التنمية

 5 2014 أ.د. سامي مصطفى  

دراسة في علم اإلجتماع السلةة والبيروقراةية   407
   السياسي

 6 2014 د. حسي عبد احلميد 

قوة الجكاء اإلجتماعي في تفعيل المساااائولية  408
 اإلجتماعية ومفهوم الجات اإلجتماعية

 7 2014 د.نورجان عادل 

العمقااات العااامااة واألعمم من منظور علم  409
 اإلجتماع

 7 2014 د. حسي عبد احلميد 

 ليااات المنظمااات اإلجتماااعيااة الحكوميااة  410
واأل ليااة في مواجهااة مشاااااكلااة االتجااار 

 باألةفال

 10 2014 د. إبراهيم حممد عبد 

كيف نربي أبناااءنااا مع قصاااااص واقعيااة  411
 ألخةاء تربوية 

 5 2014 أ.د. حممد سالمة  

 7 2013 أ.د.حممد سيد فهمي  الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية 412

 12 2013 د. حممد علي سالم  التعليم الناجر للخدمة اإلجتماعية ) مترجم ( 413

 10 2013 طلعت السروجي أ.د.  التخةية االجتماعى نظريات ومنا ج 414

 4 2013 أ.د. حسي عبد احلميد  المدينة دراسة في علم االجتماع الحضره  415

األالبية الصاامتة ساادة الرمال المتحركة في  416
 صحراء األنظمة العربية

 7 2013 أ.د.حممد أبو النصر 

 6 2013 أ.د.منال طلعت  الموارد البشرية وتنمية المجتمع المحلي  417
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

التنمية المستدامااااة في المجتمع النااااامي في  418
تغيممرات العالمية والمحلية الحديثة  ضوء المة

 11 2013 أ.د.أمحد عبدالفتاح  

اإلتجاا اات الحاديثاة في جودة تعليم الخادماة  419
 االجتماعية

 9 2013 املعاطي أ.د. ماهر أبو 

اإلتجاا اات الحاديثاة في تساااااويق الخادماات  420
 االجتماعية وتكنولوجيا المعلومات

 9 2013 أ.د. ماهر أبو املعاطي 

421 
 5 2013 د. حممد صربي النمر  أساليب اإلتصاالإلجتماعي

ردارة المؤساااااساااااات االجتمااعياة فى  بيئاة  422
 متغيرة 

 9 2013 أ.د. مىن عطية خزام  

قضااااااايااا منهجيااة في البحااث في الخاادمااة  423
 االجتماعية والعلوم االنسانية 

 7 2013 أ.د. مجال شحاتة  

مناا ج البحاث العلمي في الخادماة االجتمااعياة  424
 والعلوم االنسانية 

 7 2013 أ.د. مجال شحاتة  

جريماة القتال عناد المرأة دراساااااة في علم  425
 اإلجتماع الجريمة 

 5 2013 د. مزوز بركو 

426 
 7 2013 أ.د. رأفت عبد الرمحن  الخدمة اإلجتماعية ورعاية األسرة والةفولة

427 
 6 2013 د. بوفولةبومخيس  األسرة ودور ا في انتشار الجريمة 

اإلساااااااءة الوالااديااة تجاااه أةفااال األوتيزم  428
 وأساليب مواجهتها 

 7 2013 د.أمين أمحد السيد 

429 
 8 2013 أ.د.منال طلعت  أساسيات علم اإلدارة 

ةريقة تنظيم المجتمع المنهجية والممارساااة  430
 مع رؤية تةبيقية في رةار البحث العلمي  العملية

 8 2012 أ.د. عبد اخلالق عفيفي 

) األةر العمال مع جمااعاات المجتمع المحلي  431
  تجارب دولية وتوثيق لتجارب مصرية –النظرية 

 5 2012 أ.د. أمحد مصطفي  

أسااااااساااااياات وديناامياات التادخال المهني في  432
 العمل مع الجماعات

 7 2012 أ.د. نصيف فهمي 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

رساااءة معاملة األةفال المعاقين بصااريا من  433
المنظور التكاااملي لممااارسااااااة الخاادمااة 

 اإلجتماعية

 11 2012 د.هناء فايز 

اإلتجاا اات الحاديثاة في الخادماة االجتمااعياة  434
 الدولية

 7 2012 أ.د. ماهر أبو املعاطي 

الشااااااملاة اإلتجاا اات الحاديثاة فى التنمياة  435
 معالجة محلية ودولية وعالمية لقضايا التنمية

 7 2012 أ.د. ماهر أبو املعاطي 

436 
 9 2012 أ.د.  ماهر أبو املعاطي  االتجا ات الحديثة في المجال المدرسي 

الخادماة اإلجتمااعياة رؤياة نظرياة ومجااالت  437
 الممارسة 

 6 2012 أ.د. منال طلعت  

اتجا ات معاصاارة لممارسااة تنظيم المجتمع  438
 في أجهزة ومنظمات الرعاية االجتماعية 

 6 2012 أ.د. منال طلعت  

التنميااة االجتماااعيااة في اةااار المتغيرات  439
 المحلية والعالمية 

 13 2012 د. مين عطية خزام 

440 
 13 2012 د. حممد علي سالم  دفاع الخدمة االجتماعية مترجم

دراساااااة في علم اإلجتمااع أةفاال الشاااااوارع  441
   التةبيقي

 7 2012 د. حسي عبد احلميد 

442 
 7 2012 أ.د. حممد سيد فهمي  مشاركة المراة في مجتمعات العالم الثالث  

تنميااة القاادرات اإلبتكاااريااة للمضاااااةربين  443
 سلوكيا  

 6 2012 د. عبد الناصر عوض  

444 
 13 2012 د. حممد علي سالم  مترجم (منا ج البحث اإلجتماعي ) 

الوجة اآلخر للسااياساة  االسااتبعاد اإلجتماعي 445
 اإلجتماعية

 7 2012 أ.د.  حممد أبو النصر 

ردارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظمات  446
 اإلجتماعية

 6 2012 أ.د.  حممد عبد الفتاح 

447 
 5 2012 د. حممد هبجت كشك  الخدمة االجتماعية في المجال التعليمي 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

خادماة الفرد في محية الخادماة اإلجتمااعياة  448
 األسس النظرية واالتجا ات العملية 

 6 2012 أ.د. سلوي عثمان 

الرعااايااة الةيبيااة والتااأ يليااة من منظور  449
 الخدمة االجتماعية 

 7 2012 د. سامي مصطفي زايد 

450 
 6 2012 د. حممد هبجت كشك  تنظيم المجتمع من المساعدة رلي الدفاع 

االتصاال اتجا ات نظرية وأساس تةبيقية في  451
 الخدمة االجتماعية 

 6 2012 أ.د.  السيد عطية 

الخاادمااة االجتماااعيااة في مجااال الجريمااة  452
 والعقاب 

 7 2012 أ.د.  حممد سيد فهمي 

453 
 6 2012 أ.د.  حممد سيد فهمي  الرعاية اإلجتماعية والنفسية للمسنين 

454 
 6 2012 أ.د.  سلوي عثمان  األسرة والسكان من منظور اجتماعي وديني 

التحليل االحصاااائي وتةبيقات  في دراساااات   455
 الخدمة اإلجتماعية

 7 2012 أ.د.  السيد عطية 

456 
 8 2012 د. حممود عبد الرمحن  النظرية والممارسة في خدمة الجماعة 

457 
 7 2012 أ.د.  سلوي عثمان  خدمة الفرد مداخل ونظريات 

458 
 6 2012 أ.د.  حممد سيد فهمي  ادارة االزمة مع الشباب 

459 
 5 2012 أ.د. حممد سيد فهمي  التدريب العملي والزيارات الميدانية 

460 
 8 2011 أ.د.  مين عطية خزام  التخةية االجتماعي في المجتمع المعاصر 

) الوظيفاة الغاائباة في التخةية االساااااتشاااااراف  461
 االجتماعي (

 8 2011 أ.د.  حممد ابو النصر 

462 
 6 2011 د. حممد البدوي   المهارات المهنية لمخصائي االجتماعي

دراسااة في علم اجتماع الفلساافة وعلم االجتماع  463
  الفلسفة

 5 2011 د. حسي عبد احلميد 

464 
 12 2011 أ.د. مجال شحاتة   الشرةة المجتمعية والدفاع االجتماعي 

465 
 6 2011 أ.د.  حممد سالمة   التنمية ورعاية الشباب 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

اسااااتراتيجيات الةبقة الوسااااةي للتنمية في  466
 الحراك االجتماعي اير المرصود 

 4 2011 أ.د.  حممد ابو النصر 

467 
 10 2011 أ.د. حممد سالمة   أةفالنا احتياجاتهم ومشكمتهم وةرق العمج 

468 
 10 2011 أ.د.  مجال شحاتة   الخدمة االجتماعية المعاصرة 
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 التربية وعلم النفسرابعا : 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

469 
 3 2019 د.منار حممد بغدادي  التخةية اإلستراتيجي ورصما التعليم 

470 
 7 2019 د.منار حممد بغدادي  القدرة التنافسية للتعليم قبل الجامعي 

471 
ماواجاهاااة الاعاناف والاتاةارف فاي الامااادارس 

 اإلشكاليات والحالول
 4 2019 د.منار حممد بغدادي 

472 
 15 2018 املغرب د.إبراهيم  أصول العمج النفسي
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 الجغرافياخامسا : 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

نااااااااااهر النيال وتاأثيره على األمن القومي  473
 العربي

 6 2015 د.وعدهللا حسي احلمدان 

 5 2015 د.رائد قاسم  الجغرافية الةبيعية )أسس ومفا يم( 474

 4 2015 د.رائد قاسم  مقدمة في علم الخرائة 475

 4 2014 رائد راكان قاسم اجلواري  اإلعجاز الجغرافي الفلكي  476

دراساااات في الفكر الجغرافي الحضاااارات  477
 القديمة والحضارة العربية اإلسممية 

 4 2014 رائد راكان قاسم اجلواري 

قمة ما بلغت  أةلس العالم للشااريف االدريسااي  478
الحضااااارة العربية اإلسااااممية من تةور في علم 

    الخرائة
 6 2014 رائد راكان قاسم اجلواري 

األصاااالة واإلبداع ألخرائةي في الحضاااارة  479
 الشريف اإلدريسي العربية اإلسممية 

 4 2013 رائد راكان قاسم اجلواري 

األصاااالة واإلبداع الجغرافي في الحضاااارة  480
دراساة في الفكر  القديمة )الحضاارة اليونانية ( 

 الجعرافي

 4 2013 رائد راكان قاسم اجلواري 

المااء واألرض والحيااة بين اإلعجااز العلمي  481
في القر ن الكريم والمعااارف الجغرافيااة الحااديثاة 

 )دراسة مقارنة في الفكر الجغرافي (
 5 2013 راكان قاسم اجلواري رائد 
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 التاريخ والفلسفةادسا : س

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

التاريخ السااياسااي للجمهورية الرومانية منج   482
 ق.م 133نشأة روما حتى عام 

 9 2020 أ.د  حممد عبد الغين 

483 
 12 2020 شهدان عبد اللطيف  عصر محمد علي

484 
 7 2020 شهدان عبد اللطيف  اإلمبراةوريةالبيزنةية

485 
 5 2020 د. بشار أكرم مجيل  الرقيق السود في ظل اإلسمم

التاريخ األوربي الحديث والمعاصار ) الفجر  486
 ) 

 7 2014 د   جالل حيىي 

وساااااائال الادعااياة واإلعمم فى  مصااااار فى  487
-648عصاااار ساااامةين المماليك البحرية )

   م(1382-  1250هـ/ 784

د.رشــــــــــــا حممود عبــدالعزيز  
 فيالة 

2019 6 

مظا ر الفسااد االجتماعىفى مصار فى عصار  488
ــ/923-648)ساااامةين المماليك   -1250هـــــــ

 م( المسكرات نموذجا1517

 5 2019 د.رشا حممود 

489 
 6 2018 أ.د  حممد عبد الغين  وثائق بردية العصر الروماني

490 
 6 2017 أ.د  حممد عبد الغين  اليونانية والمتينيةالنقوش 

491 
 5 2017 د.محيد عبد محادي   م1975 – 1949التةورات الداخلية في قةر 

التاريخ األوربي الحديث والمعاصاار ) حتي  492
 الحرب العالمية األولي ( 

 7 2014 د   جالل حيىي 

التاريخ األوربي الحديث والمعاصار ) الفترة  493
 المعاصرة ( 

 7 2014 د   جالل حيىي 

التاااريخ األوربي الحااديااث والمعاااصااااار )  494
 سيةرة أوربا علي العالم ( 

 7 2014 د   جالل حيىي 

الجماعات والمدارس العلمية في الحضااااارة  495
اإلسااااممية أسااااس في صاااارا الحضااااارة 

 اإلسممية

 8 2014 حرب خالد أمحد 
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 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

االوضاااع الحضااارية في مصاار في عصاار  496
 المماليك البحرية 

 6 2014 نشوان حممد عبد هللا 

األخشااااااب ورساااااتخادامااتهااالحضاااااارياةفي  497
 المشرق العربي اإلسممي

 4 2014 سعد رمضان حممد 

الصاراع بين المماليك والقوص الساياساية في  498
 المشرق اإلسممي

 3 2014 العزيز مصطفى انطق عبد  

499 
 6 2014 د. جمدي كيالن  فيلون السكندره بين الفلسفة والدين 

ةب األنف واألجن والحنجرة في الحضاااارة  500
 اإلسممية

 4 2014 خالد أمحد حرب 

مبادئ النظام الساياساي في اإلسامم ) تأصايل   501
 وتفكير ( 

 4 2014 خالد أمحد حرب 

الحركة التجارية ونظام األسااواق في مصاار  502
 الفاةمية 

 4 2013 د. عبد املنعم سلطان 

الفلسااافة اليونانية من ةاليس الي أفمةون )  503
 دراسة مصدرية (

 7 2013 ا.د  جمدي كيالن 

504 
 7 2013 ا.د  جمدي كيالن  المدارس الفلسفية في العصر الهللينستي

505 
 7 2013 كيالن ا.د  جمدي   أرسةو

506 
 8 2013 خالد أمحد حرب  ةب الباةنة في الحضارة اإلسممية 

507 
 4 2013 خالد أمحد حرب  ةب االسنان في الحضارة االسممية 

508 
 10 2012 د. جمدي كيالن  التاريخ واألسةورة في محاورات أفمةون 
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 اآلداب واللغة العربيةسابعا : 

 السنة المؤلف سم الكتاب ا م
السع 
 ر

 ياتة النساااااءم في القر ن الكريم دراسااااةٌ في  509
 البيانم والبديعم 

 8 2019 د.سال أمحد سند املتيوت 

 8 2019 د.مصطفى شعبان املصري  أساليب الخبر واإلنشاء فى التراث العربى 510

السااااياق االجتماعي في الدرس اللغوه عند  511
 األصوليين

 7 2019 د.عبدالاله حممد زنباع   

512 
 3 2019 د.صاحل حممد الزاهري   الوسائل الجلية في حفظ السنة النبوية

 –الخرجة في الموشاحات األندلساية  "البناء  513
 الداللة الفنية"

 3 2018 إميان طالب كاظم 

514 
 11 2018 حممد أمحد إمساعيل  ز ر األكم من بليغ الكلم...ونفيس الحكم

تلوين الخةاب في القر ن دراساة  في ضاوء  515
 علم األسلوب وتحليل النص 

 7 2017 د.طه رضوان طه رضوان 

 -تشخيصها  -الكتاباااااااااايااااااااااة صعوباتها  516
 وعمجها

 3 2017 عدانن عبد اخلفاجي 

التصاااااحير اللغوه في كتب معاجم الترتيب   517
 الصوتي 

 5 2017 هديل علي الدراجي 
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