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201816إدارة اعمالسیف عبد هللا الشحياستراتیجیة ادارة االزمات1

2018110ادارة اعمالاسماعیل بن محمد الزدجاليموسوعة العلوم االنسانیة في التنمیة البشریة2

2019117ادارة اعمالحسین موسي راغبالموسوعة العلمیة في االدارة الدولیة3

201918ادارة اعمالصالح الدین حسن السیسيالمشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة وطموحات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة4

2018117ادبامیر محمد النجاردبابیر وتدابیر5

201919االعالماریج فخر الدینمصداقیة االعالن التلیفزیوني في القنوات الفضائیة العربیة6

201916االعالمدعاء احمد البناالراي العام سبل التكوین واسالیب القیاس7

201916االعالمدینا وحید عتیقاالعالم وعلم النفس االعالمي8

2018117االعالمفتحي شمس الدیناعالم الھاتف المحمول 9

201818االعالممحمد محمد الباديفنون الكتابة في العالقات العامة10

2019111االعالمنجمة بنت سعید السریریةاالعالم وحقوق االنسان11

2019113االعالمنجمة بنت سعید السریریةاالعالم العماني وقضایا المرأة12

201617.5اإلعالماحمد محسن قاسمالمواجھة القانونیة للنشاط اإلعالمي كاحد حروب الجیل الرابع و الخامس -المسئولیة المدینة للإلعالم الدولي عن اضرار ممارسة نشاطھ13

201515.5اإلعالمحنان احمد سلیمالحمالت االعالمیة عبر االعالم الجدید14

201615.5اإلعالمسماح عبد الرازق الشھاويدراسات في الصحافة االلكترونیة واالعالم الجدید15

201713.5اإلعالمصالح مدكورالحمالت االعالمیة واالنیة التخطیط - التنفیذ- التقییم16
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201817اإلعالمفاتن عبد الرحمن الطنباريالصحافة المتخصصة ( المدخل - صحافة االطفال - البحوث )17

201814.5اإلعالمفتحي شمس الدینالمتحدث الرسمي استراتیجیات ادارة االزمات وتحسین الصورة االعالمیة للمؤسسة18

201714اإلعالمفتحي شمس الدینالحركات االجتماعیة من الواقع  للبیئة الرقمیة19

201512.5اإلعالمفتحي شمس الدینمباديء العلوم السیاسیة20

201317اإلعالمفتحي شمس الدینالمصطلحات السیاسیة بوسائل االعالم21

201317.5اإلعالمفتحي شمس الدیناالتصال السیاسي22

201317اإلعالمفتحي شمس الدینشبكات التواصل االجتماعي والتحول الدیمقراطي في مصر23

201217.5اإلعالملبیبة عبد النبي ابراھیمالرعایة الریاضیة - دراسة نظریة وتطبیقیة24

201714اإلعالمماجدة مرادالكتابة للرادیو والتلیفزیون25

201812.5اإلعالممحمد سید عتران - سالمة احمد شرفابداع العالقات العامة في الحمالت التسویقیة26

2017110اإلعالممیرھان محسن طنطاوىاستراتیجیات االعالن االبداعى27

201818اإلعالمیونس خلیف حمدان القرالةالعربیة الواضحة28

201819.5اإلعالمیونس خلیف حمدان القرالةجمالیات اسلوبیة النص29

2017110اإلقتصادابراھیم جبلأدوات الرقابة المتاحة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة وسبل وتطویرھا30

201813.5اإلقتصاداحمد مصطفي محمد معبداالقتصاد الرقمي بین النظریة والتطبیق31

2018114.5اإلقتصاداشرف الضبعتسویة عملیات البورصة32

12.5بدون ناشر 2008اإلقتصادامال زھراناالثار االقتصادیة للبطاقات البنكیة33

201817اإلقتصادایمان فواد محمدالیات وادوات السیاسة النقدیة في استھداف التضخم34

2010111اإلقتصادباسم نعیم عوضالرقابة المالیة للجھاز المركزي للمحاسبات - دراسة مقارنة35
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2019112اإلقتصادرشدي ابراھیم السید ابوكریمةالتحلیل االقتصادي الجزئي36

2019117اإلقتصادرشدي ابراھیم السید ابوكریمةدور السیاسة البیئیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة دراسة تطبیقیة مقارنة37

201619اإلقتصادشروق حسین الماحيسوق المشتقات المالیة المفھوم وااللیات والتحدیات مع التطبیق علي السوق المصریة38

201918اإلقتصادعبد الفتاح محمد عبد الفتاح - طارق السید بدرانالعولمة االقتصادیة وانعكاستھا علي النظام التجاري الدولي39

201514اإلقتصادعصام لطفي سیدالجھاز المصرفي ودوره في دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة40

201812.5اإلقتصادمحمد عبد المنعم شلبينخبة القوة في القرن الحادي والعشرین41

2017113اإلقتصادمحمد عوض رضوانحرمة المال العام42

201818.5إدارة اعمالاحمد عبد هللا النقبيدھالیز اإلبداع و اإلبتكار43

201818إدارة اعمالمصطفي محمد موسىتنمیة المھارات اإلداریة و السلوكیة للموظف العام44

201813تاریخ قانوناحمد محمد البغداديالوالیة العامة للمراة في مصر في العصر الفرعوني وخالل الحكم االسالمي فلسفة القانون بین عصرین بحث في االشكالیات المتعلقة باالستنباط القانوني45

201915تاریخ قانونبیارن مكلیفكمقدمة في فلسفة القانون46

47(SCAMPER) 2019111تربیة وعلم نفسشرین محمد محمد السیدالتفكیر الجانبي واستراتیجیة سكامبر وتطبیقاتھما في العملیة التعلیمیة

201915تربیة وعلم نفسعبد السالم كمالاألبعاد النفسیة والتخطیط إلدارة التغییر48

201916تربیة وعلم نفسعبد الغني علي داود الحطاميمعاییر كتابة البحث العلمي وتحلیل بیاناتھ كل ماترید معرفتھ لكتابة بحثك وتحلیل البیانات احصائیا49

2019138تربیة وعلم نفسعزة حسین زكيحقائق النمو االنساني المراحل العمریة - المشكالت النفسیة50

201916تربیة وعلم نفسنادیة جمال الدینالتربیة المقارنة والتربیة الدولیة في زمان العولمة رؤیة للتجدید51

2019111تشریعات االرھاباحمد ابو الوفااالرھاب الدولي وحقوق االنسان  مجلد52

201915تشریعات االرھابتامر محمد الدمیاطيالتامین االجباري من االضرار الناشئة عن جرائم االرھاب دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المصري والفرنسي53

201814تشریعات االرھابسري محمود صیاممكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب وانتشار التسلیح في التشریع المصري54
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2019128تشریعات االرھابسعید محمد غانم العویمالموسوعة الجنائیة لالرھاب جزان55

2019123تشریعات االرھابشوقي محمد صالحاالرھاب في ضؤ المسئولیة المدنیة مجموعة ابحاث56

201915تشریعات االرھابعبد الغفار عباس سلیماالرھاب الدولي مفھوم متغیر بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 572001

2019117تشریعات االرھابعماد عواداالرھاب واستراتیجیة التعامل58

2019110تشریعات االرھابفراس كریم زایر الربیعيجریمة تمویل االرھاب دراسة مقارنة59

201812.5تشریعات اإلرھاباشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحدنحو قواعد خاصة للتعویض عن االضرار الناشئة عن جرائم االرھاب  دراسة مقارنة في ضؤ قانون مكافحة االرھاب المصري رقم 94لسنة 602015

201812.5تشریعات اإلرھابعبد الصمد سكرمواجھة االرھاب واشكالیاتھ في ضؤ المواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة61

201813تشریعات اإلرھابعبد الصمد سكرالجریمة المنظة والیات مكافحتھا62

201817تشریعات اإلرھابمحمد علي محمدكوارث االرھاب االلكتروني بین الفلسفة القانونیة وتطور االمن التقني ضمن اصدارت مجموعة المبدأ القانوني63

201814.5تشریعات اإلرھابولید احمد نصر العیسويغسل االموال وتمویل االرھاب 64

201818تشریعات اإلماراتجواھر جمعة الكتبينظام ادارة الدعوى وفقا لقانون اإلجراءات المدنیة اإلماراتي65

2018113.5تشریعات اإلماراتحسني عبد الدایم عبد الصمدالوجیز في شرح عقد البیع وفقا ألحكام قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي رقم 5 لسنة661985

2018124.5تشریعات اإلماراتحسني عبد الدایم عبد الصمدشرح قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي العقود المسماه (عقد البیع)67

2018121تشریعات اإلماراتحوراء موسىالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي68

2017111تشریعات اإلماراتمحمد راشد احمد الظنحانيالحمایة الجنائیة األجرائیة لألحداث في التشریع األماراتي69

201817تشریعات اإلماراتمحمد سامر احمد حلواثر شرط عدم المنافسة في موازنة مصالح اطراف عقد العمل -دراسة مقارنة بین التشریع االماراتي و االمریكي معززة باالتجتھاد القضائي70

2018110تشریعات اإلماراتمحمد عبد هللا العوااالحتیال عبر اإلنترنت  وجرائم بطاقات االئتمان بین التشریع والقضاء اإلماراتي71

2018114تشریعات اإلماراتمحمد مسعد االشحبرھن األسھم في الفقھ و القضاء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة-دراسة مقارنة72

201818.5تشریعات اإلماراتمصطفى عبد الشافي مشھالتحكیم في المنازعات الوطنیة و الدولیة طبقا للقانون اإلتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكیم دولة اإلمارات العربیة المتحدة73
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2018114.5تشریعات اإلماراتمنى كامل تركيالحمایة الجنائیة لحق الخصوصیة في جرائم التصویر و التسجیل بدون اذن  ووضع كامیرات المراقبة وفقا لقوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة 74

2018115.5تشریعات اإلماراتنصر ابو الفتوح فریدالوجیز في احكام االلتزام في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي رقم 5 لسنة 751985

201813تشریعات اإلماراتھیفاء الوقیانالتعلیق علي المادة الثانیة من مشروع قانون العقوبات اإلتحادي76

201814تشریعات اإلماراتھیفاء الوقیانالضرورة اإلجرائیة و اثرھا  علي حجیة الدلیل الجنائي77

2018113سیاسةجمال سالمة عليالفكر السیاسي في عالم متغیر78

201818سیاسةجمال سالمة عليالنظریة السیاسیة اقتراب واقعي من المفاھیم والمتغیرات79

2013110سیاسةجمال سالمة عليتحلیل العالقات الدولیة دراسة في ادارة الصراع الدولي80

2017115شریعةاحمد جابر الجزارالمبدا في االحوال الشخصیة مسائل االحوال الشخصیة متضمنة احكام  محكمة النقض من تاریخ انشائھا عام 1931 حتي عام 812016

2018114شریعةحازم علي ماھرتطبیق الشریعة االسالمیة والنصوص الدستوریة82

201812.5شریعةسالمة عبد الصانع امین - احمد عبد الصانع امینالوجیز في المسئولیة القانونیة عن ازدراء االدیان وخطاب الكراھیة83

201014شریعةصالح ناصر الركفاحكام الخصومة فیما یتصل بالطفل الصغیر - الصغیرة84

2016112شریعةصبري جمعة عبد هللا عثماناحكام الجعالة الوعد بجائزة الموجھ للجمھور في الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي85

201816شریعةمحمد احمد عبد الحمیدالقضاء من الشریعة المختصر المفید الحكام القضاء في النزاعات من الجامع الحكام القران للعالمة القرطبي تصحیح الشیخ ھشام البخاري86

201618.5ضرائبإسراء مغازيالضریبة علي القیمة المضافة و ضریبة المبیعات-اإلطار القانوني و الكفاءة  و الفعالیة االقتصادیة في الممارسات الدولیة 87

201714ضرائبشعبان احمد رمضانالجزاء الضریبي كاحد الیات مبدا عدالة الضریبة قضاء المحكمة الدستوریة العلیا دراسة تحلیلیة88

2019115ضرائبطارق السید بدران- عبد الفتاح محمد عبد الفتاحالخصخصة وانعكاسھا على السیاسة الضریبیة في ضوء التجارب الدولیة وقانون الضریبة على الدخل89

201912ضرائبمحمد ابراھیم أبوشاديضریبة إیرادات الثروة العقاریة90

201919علم اجتماعناجي محمد ھالليالمنھج العلمي في العلوم االجتماعیة91

201814.5علم نفسرحاب یحیى السید عبد النبيالدمج الرقمي في التعلیم لتحقیق العدالة االجتماعیة92
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201614.5فانون حقوق اإلنسانفاطمة یوسف المالمعاملة السجینات في ضوء المواثیق الدولیة و الوضع في دولة األمارات العربیة المتحدة93

2019110قاموسخالد عبد العزیز عثمانمعجم المصطلحات القانونیة - االداریة   اسباني - عربي94

2016112قانون اإلرھابرمزي ریاض عوضالجرائم االرھابیة والقواعد االجرائیة في قانون مكافحة االرھاب الجدید95

201717قانون اإلرھابسامح ذكريظاھرة االرھاب االسود المفھوم - الخصائص- االنماط - االركان96

2011117.5قانون اإلرھابسعید علي بحبوح النقبيالمواجھة القانونیة لالرھاب في ضوء االحكام الموضوعیة واالجرائیة للقانون الدولي والداخلي - دراسة مقارنة97

201514.5قانون اإلرھابعبد الرحمن محمد خلفجریمة االرھاب بین النموذج القانوني العام والجرائم المتصلة بھ98

2017112قانون اإلرھابكمال احمد انسالوسیط في شرح قانون مكافحة االرھاب دراسة قانونیة مقارنة متخصصة في القوانین العربیة واالجنبیة99

201619قانون اإلرھابمصطفي محمد موسيالضبط التشریعي والقضائي واالداري لمكافحة االرھاب100

201615قانون التحكیم احكام مركز القاھرةمجلة التحكیم العربي العدد السادس والعشرون - یونیو1012016

2013111قانون التحكیم احمد ابراھیم عبد التواباتفاق التحكیم - مفھومھ - اركانھ وشروطھ - نطاقھ - دراسة في ضوء الفقھ والقضاء في قانون التحكیم المصري والقانون الفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاریخ 13 ینایر 2011 وقانون االجراءات المدنیة االماراتي وقوانین وانظمة التحكیم المقارنة102

2013111قانون التحكیم احمد ابراھیم عبد التواباالثر االیجابي والسلبي التفاق التحكیم - دراسة في ضوء الفقھ والقضاء في قانون التحكیم المصري والقانون الفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاریخ 13 ینایر 2011 وقانون االجراءات المدنیة االماراتي وقوانین وانظمة التحكیم المقارنة103

201319قانون التحكیم احمد ابراھیم عبد التوابالدفوع المتعلقة باتفاق التحكیم - دراسة في ضوء الفقھ والقضاء في قانون التحكیم المصري والقانون الفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاریخ 13 ینایر 2011 وقانون االجراءات المدنیة االماراتي وقوانین وانظمة التحكیم المقارنة104

2013117قانون التحكیم احمد السید صاويالوجیز في التحكیم - طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء احكام القضاء وانظمة التحكیم الدولیة - الطبعة الرابعة105

201719.5قانون التحكیم احمد حسني سلیمتطبیق المحكم الدولى لعادات و اعراف التجارة الدولیة106

2013114قانون التحكیم احمد سید احمد محمودالتحكیم في عقود الشراكة PPP بین القطاعین العام والخاص107

2017110.5قانون التحكیم احمد شرف الدینالمرشد الي قواعد التحكیم اراشادات للمحكمین والمحامین مجلد108

201515.5قانون التحكیم احمد شرف الدیناتفاق التحكیم الدولي - مصادر قواعده الحاكمة وسلطة القاضي الوطني في انفاذه109

2017113.5قانون التحكیم احمد عبد الكریمالتحكیم و النظم الودیة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة110

201516قانون التحكیم ایمان یونس محمد الرفاعيتنفیذ احكام التحكیم االجنبیة وفقا للقانون االماراتي واالتفاقیات الدولیة - دراسة مقارنة111
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2019111قانون التحكیم أحمد رشاد سالماالختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصریة وتنفیذ االحكام االجنبیة القضائیة والتحكیمیة في مصر112

201014.5قانون التحكیم حازم بیومي المصريااللیات الحدیثة في التجارة الدولیة - عقود الیونسترال - دراسة تحلیلیة - مالحق الكتاب - اتفاقیة االمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي - قانون الیونسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي113

2013127قانون التحكیم حمد بن خلیفة الدوسريشرح االحكام العامة في نظام التحكیم السعودي دراسة تحلیلیة لنظام التحكیم السعودي لسنة 1433ه-2013م114

20191113قانون التحكیم حمدي یاسین عكاشةالموسوعة الشاملة في التحكیم التجاري الدولي في ضؤ القوانین العربیة والدولیة المقارنة والتطبیقات القضائیة والتحكیمیة 5  أجزاء115

2010111.5قانون التحكیم خالد احمد حسنبطالن حكم التحكیم - دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري واالنجلیزي وقواعد الشریعة االسالمیة116

201017قانون التحكیم خالد فالح عواد العنزيالتحكیم في العقود االداریة في الكویت - دراسة مقارنة - الطبعة الثانیة117

2019110قانون التحكیم خیري عبد الفتاح السید البتانونيالنظام االجرائي الصدار حكم التحكیم االلكتروني118

201218قانون التحكیم خیري عبد الفتاح السید البتانونيفض المنازعات بالتحكیم االلكتروني عبر وسائل االتصال االلكترونیة119

201215قانون التحكیم خیري عبد الفتاح السید البتانونينظریة االنعدام االجرائي في قانون المرافعات120

201814قانون التحكیم سامي محمد خالد الشمعةاتفاقیة نیویورك لالعتراف باحكام  التحكیم االجنبیة وانفاذھا دراسة في الرقابة القضائیة علي تنفیذ احكام التحكیم االجنبیة في ظل اتفاقیة نیویورك 958م من خالل الممارسات العملیة للمحاكم في عدد من الدول121

201718.5قانون التحكیم سمیحة القلیوبىاالسس القانونیة للتحكیم122

2014113.5قانون التحكیم شھاب فاروف عبد الحي عزتالتحكیم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بین القطاعین  العام و الخاص123

201717قانون التحكیم عبید شحاذة عبید العنزىتسویة المنازعات فى عقود البنیة االساسیة التى یمولھا القطاع الخاص124

201715.5قانون التحكیم عالء التمیمي عبدةدور التحكیم فى معالجة اختالل التوازن االقتصادى لعقود االستثمار125

2018116.5قانون التحكیم عالء العنانيتطور فكرة العقد االداري واثرھا علي التحكیم في منازعات العقود االداریة دراسة مقارنة126

201819قانون التحكیم عالء العنانيالصور الحدیثة للعقود االداریة ذى الطابع الدولي واثرھا علي التحكیم في منازعات العقود االداریة دراسة مقارنة127

2017117قانون التحكیم محمد حسین صالح طلیانالتحویل المصرفي االلكتروني دراسة قانونیة مقارنة128

201815.5قانون التحكیم محمد حمد راشد محمد العذبةالنظام القانوني للتحكیم المؤسسي في دول مجلس التعاون الخلیجي129

201616.5قانون التحكیم محمد سعید الشیبة المريخصوصیة خصومة التحكیم - دراسة مقارنة 130
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2014110.5قانون التحكیم محمود مختار احمد بریريالتحكیم التجاري الدولي131

2012111.5قانون التحكیم محمود مختار عبد المغیث محمدالبناء الفني لحكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض علیھ132

2019111قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربى العدد 28 و29و30 یونسھ ودیسمبر 2017 ویونیھ 1332018

201619قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربى العددالثانى 1342016

2015111.5قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدولياحكام التحكیم - الجزء السادس135

201516قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الثالت والعشرون - دیسمبر 1362014

201514.5قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الخامس والعشرون - دیسمبر 1372015

201416قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد االول - مایو 1999 - الطبعة الثالثة - دیسمبر 1382014

201414.5قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الثاني والعشرون - یونیو 1392014

201316قانون التحكیم مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - العدد الحادي والعشرون - دیسمبر 2013 والفھرس العشریني140

2019113قانون التحكیم مصطفي عبد الرحمن االبیضتنفیذ حكم التحكیم االلكتروني دراسة مقارنة وفق احدث التشریعات االجنبیة والعربیة ولوائح التحكیم المؤسسي141

201714.5قانون التحكیم مطر حمد ناصر البریكيالتطور العقارى وحسم منازاعت عقود وحدات التطور العقارى تحكیمیا142

2016121قانون التحكیم ناریمان عبد القادراتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم 27لسنة1994 وتعدیالتھ مستقبل التحكیم التحكیم االلكتروني واتفاقھ143

201013قانون التحكیم وائل عز الدین یوسفالتحكیم في العقود االداریة ذات الطابع الدولي - دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا والدول العربیة144

2019111قانون الكترونياحمد سید احمد السیدعقودخدمات االتصاالت و كنولوجیا المعلومات فى النظلم القانوني المصري و القطري145

2018110قانون الكترونياحمد سید احمد السید - رشا السعید عبد السالمابرام العقد االلكتروني في مرحلة تكوین العقد عبر شبكة االنترنت146

201313.5قانون الكترونياحمد شرف الدینقواعد تكوین العقود االلكترونیة وبنود التحكیم - دراسة في القوانین النوذجیة واالتفاقیات الدولیة والقوانین المحلیة147

2014112قانون الكترونياحمد عاصم عجیلھالحمایة الجنائیة للمحررات االلكترونیة - دراسة مقارنة148

2008120قانون الكترونياحمد عبد التواب محمد بھجتابرام العقد االلكتروني149

8



201716.5قانون الكترونياحمد على اللقانىالحق فى الحصول على المعلومات150

2018112قانون الكترونيالزبیر حایف سالماالعتداء علي الحیاة الخاصة عن طریق االنترنت في التشریع العراقي واللبناني دراسة مقارنة151

201315قانون الكترونيایمن سعد سلیمالتوقیع االلكتروني - دراسة مقارنة152

2017119.5قانون الكترونيایھاب عبد المنعم رضوانالحمایة القانوینة لبرمجیات الحاسب دراسة مقارنة 153

201913قانون الكترونيثروت عبد الھادي خالد الجوھرياثر تطبیقات الحكومة االلكترونیة في تطویر العمل االداري علي ضؤ قانون الخدمة المدنیة في مصر والمملكة العربیة السعودیة154

201815قانون الكترونيجمال صالح عبد الحلیمالحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة في مواجھة نظم المعلومات155

201717.5قانون الكترونيحازم محمد حنفيالدلیل االلكتروني ودوره في المجال الجنائي156

201814.5قانون الكترونيخدیجة احمد الزیرة الشامسيالجرائم المستحدثة ومنھج علم االجتماع الجنائي157

2019110قانون الكترونيخیري عبد الفتاح السید البتانونيالنظام االجرائي للتوفیق االلكتروني158

201813قانون الكترونيدینا عبد العزیز فھميالحمایة الجنائیة من اساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي159

201814.5قانون الكترونيراشد محمد المريالجرائم االلكترونیة في ظل الفكر الجنائي المعاصر دراسة 160

201916قانون الكترونيزبیري بن قویدرادلة االثبات الحدیثة في المواد المدنیة ( البصمة الوراثیة والتوقیع االلكتروني) دراسة مقارنة161

2017111قانون الكترونيسمیر حسني المصري المسئولیة التقصیریة الناشئة عن استخدام االنترنت162

201217قانون الكترونيصفوان حمزة الھوارياالحكام القانونیة للتجارة االلكترونیة - دراسة مقارنة163

201717.5قانون الكترونيعالء التمیمي عبدةالتنظیم القانونى  للعنوان االلكترونى (DOMAIN NAME) كاحد عناصر الملكیة الصناعیة164

112الطبعة الثانیة2019قانون الكترونيعالء حسین مطلق التمیمياالرشیف االلكتروني دراسة تحلیلیة في ضؤ اراء الفقھ واحكام القضاء 165

2019111قانون الكترونيعالء عسلااللتزام باالفصاح عن االخطار في عقود نقل التكنولوجیا166

201819قانون الكترونيعلي عبد المحسن الجبورالوسائل الحدیثة للدفع في اطار التجارة االلكترونیة167

2019111قانون الكترونيعماد سید احمد حیدرالتحقیق االبتدائي في جرائم الحاسب االلي168

9



2019117قانون الكترونيفیصل عایش المطیرياالدلة التقنیة ودورھا في اثبات الجریمة االلكترونیة169

2017114قانون الكترونيكاظم عبد هللا نزال المیاحيحجیة المراقبة االلكترونیة للصوت والصورة في االثبات الجنائي دراسة مقارنة170

201816قانون الكترونيمحمد المتولي - عبد الرحمن العنزيمواقع التواصل االجتماعي واالنحراف الفكري في المجتمع الخلیجي دراسة تطبیقیة مقارنة171

201714قانون الكترونيمحمد حسین علي محمودالتزویر باستخدام الوسائل االلكترونیة172

201815قانون الكترونيمحمد سامي الشوااالثبات الجنائي في ظل نظام العولمة والتقنیات الحدیثة دراسة تطبیقیة علي االتحاد االوربي التشریع الفرنسي173

201917قانون الكترونيمرفت عبد الحمید علياالعالم الرقمي والحكومة االلكترونیة مصر واالمارات نموذجا174

201817.5قانون الكترونيمصطفي حمدي محمود جمعھالنظام القانوني للوكالة بالعمولة االلكترونیة175

2017113قانون الكترونيیوسف بن سعید الكلبانىالحمایة الجزائیة للبیانات االلكترونیة فى التشریعین العمانى و المصرى دراسة مقارنة176

201917قانون المرافعاتاحمد السید صاويالوسیط في شرح قانون المرافعات177

201919قانون المرافعاتاحمد الغریب شبل البناالخصومة القضائیة میالدا وحیاة وانتھاء دراسة تفصیلیة في ضؤ اراء الفقھ واحكام القضاء178

201614قانون المرافعاتاحمد سید احمد محموداالستوبل االجرائى مبدا عدم التنافس االجرائي في قانون المرافعات179

200017قانون المرافعاتاحمد ماھر زغلولدعوي الضمان الفرعیة180

201515.5قانون المرافعاتاحمد محمد حشیشتطویر الثقافة القانونیة181

200513.5قانون المرافعاتاسامة احمد شوقي الملیجيمجلس تأدیب و صالحیة القضاه182

201617قانون المرافعاتالسید تمامالمنطق للمحامي183

201617قانون المرافعاتالسید تماممناھج البحث وقواعد االستدالل القانوني184

201712.5قانون المرافعاتایمان منصور- شریف عیدالوساطة وفن التفاوض185

201917قانون المرافعاتخیري عبد الفتاح السید البتانونيالنظام االجرائي للطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون186

2012111قانون المرافعاتخیري عبد الفتاح السید البتانونيالوساطة كوسیلة بدیلة لفض المنازعات المدنیة والتجاریة187

10



2016126قانون المرافعاتعلي بركاتالوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة188

201919قانون المرافعاتغالب عبدهللا القعیطيتنفیذ االحكام القضائیة الصادرة ضد الدولة ومؤسساتھا واداراتھا المحلیة في ضؤ احكام قانون المرافعات والتنفیذ المدني الیمني والقانون المقارن189

201917قانون المرافعاتفتحي واليالتنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة وفقا لقانون المرافعات وقانوني الحجز االداري والتمویل العقاري190

2017155.5قانون المرافعاتفتحي واليالمبسوط في قانون القضاء المدني  2 مجلد191

1997125قانون المرافعاتفتحي والينظریة البطالن في قانون المرافعات 192

2017136قانون المرافعاتمامون سالمةقانون االجراءات الجنائیة معلقا علیھ بالفقھ واحكام النقض طبقا الحدث التعدیالت واالحكام 3 اجزاء193

201719قانون المرافعاتمحمد سلیمان محمد عبد الرحمناصالح القضاء في ضؤ معاییر الجودة الشاملة دراسة مقارنة194

201814قانون المرافعاتمحمد عبد النبي السید غانمادارة الدعوي المدنیة ونظامھا االجرائي195

201818.5قانون المرافعاتمحمد موسي جاب هللالنظام القانوني لالفتراض في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة دراسة تحلیلیة وتطبیقیة 196

201919قانون المرافعاتمحمود مختار عبد المغیث محمداالتجاھات الحدیثة في قانون التنفیذ الفرنسي الجدید وفقا الخر تعدیالتھ الصادرة بالقانون رقم 1547لسنة2016 الصادر في 18نوفمبر 2016 والمرسوم التنفیذي رقم 892لسنة 2017 الصادر في 6مایو 1972017

201216.5قانون المرافعاتمصطفى عبد الغفارالتدریب القضائي - المنھج والتحدیات وافضل الممارسات198

201519قانون المرافعاتمصطفي عبد الغفارالحوكمة القضائیة -مناھج وضع السیاسات القضائیة  و ادارة اعمال المحاكم199

201817.5قانون المرافعاتوائل محمود عبد المطلب البشلالتنفیذ العكسي اثار الحكم بوقف التنفیذ200

201919قانون إداري و دستورياثیر طھ محمد احمددستوریة تشریعات الضرائب المباشرة في العراق دراسة مقارنة201

201517.5قانون إداري و دستورياحمد السید عطا هللادور الجھات الرقابیة في مجال الموازنة العامة للدولة ومكافحة الفساد دراسة نقدیة مقارنة بین القانون المصري والقانون الكویتي202

201714.5قانون إداري و دستورياحمد حسن الخطیبتفعیل الدور الرقابي للمجالس الشعبیة المحلیة واثر التعدیالت االخیرة  علي ذلك دراسة مقارنة203

201916قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدردعوي االلغاء امام القضاء االداري الدولي والوطني204

201614.5قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدراالبعاد االداري في میزان القضاء االداري والدستوري - قطر -السعودیة- الكویت- البحرین-عمان-االمارات-االردن-السودان-وبعض الدول االوربیة205

201614.5قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرالتنظیم التشریعي لحریة التعبیر في االنظمة المعاصرة - قطر -السعودیة- الكویت- البحرین-عمان-االمارات-االردن-السودان-وبعض الدول االوربیة206
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201615قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدردور المحكمة الدستوریة في تفسیر النصوص القانونیة مصر- قطر -السعودیة- الكویت- البحرین-عمان-االمارات-االردن-السودان-وبعض الدول االوربیة207

2015113.5قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرالقانون االداري المصري والخلیجي208

201318.5قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرالدفوع الجوھریة في الدعوة االداریة ( مصر - قطر - السعودیة - الكویت - سلطنة عمان - تونس - المغرب )209

2011110قانون إداري و دستورياحمد سالمة بدرطرق االثبات امام القضاء االداري المصري والخلیجي - مصر  - السعودیة - قطر - االمارات - الكویت - البحرین210

201614.5قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالمسئولیة التادیبیة العضاء المجالس المحلیة211

2016112.5قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالمسئولیة التادیبیة العضاء المجالس النیابیة دراسة مقارنة212

201414.5قانون إداري و دستورياحمد سلیمان عبد الراضي محمدالحصانة البرلمانیة دراسة مقارنة213

201619.5قانون إداري و دستورياحمد علي اللقانياالختصاص التشریعي لمجلس الدولة المصري من الناحیتین النظریة والعملیة214

2019113قانون إداري و دستورياسامة احمد محمود مباركالضمانات التادیبیة للموظف وتطبیقاتھا القضائیة وفقا لقانون الخدمة المدنیة المصري والكویتي215

2019123قانون إداري و دستورياسالم احمد حمدالتلعیق علي قانون الخدمة المدنیة 81اسنة2016 وفقا الحدث مباديء واحكام القضاء المصري216

201814قانون إداري و دستورياسالم عبد الرحمن غنیمالحمایة الجنائیة لمعلومات ووثائق الدولة دراسة تحلیلیة مقارنة217

201813قانون إداري و دستورياشرف حسین عطوةمباديء القانون اداري الكتاب االول التنظیم االداري218

201812.5قانون إداري و دستورياشرف حسین عطوةمباديء القانون اداري الكتاب الثاني  الموارد البشریة وفقا لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم 81لسنة2192016

201814.5قانون إداري و دستورياشرف حسین عطوةمباديء القانون اداري الكتاب االول الثالث نشاط السلطة االداریة ووسائلھا220

2019113قانون إداري و دستوريایمن بشري احمد جتد الحقحظر ازدراء االدیان في النظام الدستوري المصري دراسة مقارنة221

201712قانون إداري و دستوريایمن سید خلیل حجرمبدا أولویة العطا في العقد االداري دراسة مقارنة222

2019112قانون إداري و دستوريإسالم توفیق الشحاتاألحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة درر ما قضت بھ وارستھ دائرة توحید بالمحكمة اإلداریة العلیا حصاد عام 2232018

2016117قانون إداري و دستوريبدوى عبد العلیم سیداحدث المبادىء القانونیة التى قررتھا محكمة التمییز الكویتیة224

201113.5قانون إداري و دستوريثروت بدوياصول الفكر السیاسي والنظریات والمذاھب السیاسیة الكبرى225
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2016111قانون إداري و دستوريحازم بیزمي المصريالموسوعة التاصیلیة في المسئولیة  القانونیة لألطباء و الصیادلة226

201812قانون إداري و دستوريحمدان محمد سیف الغفلىادارة االزمات من منظور استراتیجي227

201817قانون إداري و دستوريحمدان محمد سیف الغفلىضمانات وجھود دولة االمارات العربیة المتحدة فى تعزیز وحمایة الحقوق و الحریات الفردیة228

229ppp 2019113قانون إداري و دستوريحمدي یاسین عكاشةعقود المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص

201815.5قانون إداري و دستوريحمدي یاسین عكاشةالمستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي230

201817.5قانون إداري و دستوريخالد احمد حسناالجراءات السابقة علي العقد االداري دراسة مقارنة مصر - فرنسا وفقا الحكام المحكمة االداریة العلیا وافتاء الجمعیة العمومیة لقسمي الفنوي والتشریع حتي عام 2312017

2016110قانون إداري و دستوريخالد فایز الحویلة العجميالتفویض األداري في القانون الكویتي232

2016116قانون إداري و دستوريخالد فایز الحویلة العجميالمسئولیة البرلمانیة الوزاریة أمام البرلمان233

201710قانون إداري و دستوريخلیفة على حمد المسافرىالرقابة على ركن السبب فى القرار االدارى وفقا للقضاء االماراتى دراسة مقارنة234

2017113قانون إداري و دستوريخیریة رضوان یحیيصنع سیاسات مكافحة الفساد االداري ؛؛دولة فلسطین نموذجاً؛؛235

201812.5قانون إداري و دستوريداود مراد حسین الداوديالنظام السیاسي والدستوري في الوالیات المتحدة االمریكیة236

201715قانون إداري و دستوريدعاء محمد ابراھیم بدراننفاذ احكام المحكمة الدستوریة العلیا237

201714.5قانون إداري و دستوريدویب حسین صابراللجان البرلمانیة238

201715قانون إداري و دستوريدویب حسین صابرحریة البحث العلمى واستقالل الجامعات239

201614.5قانون إداري و دستوريرجب محمد السید الكحالوياالنحراف الدستوري واثره علي ممارسة الحقوق والحریات العامة دراسة تطبیقیة علي دساتیر مصر المتعاقبة240

201614.5قانون إداري و دستوريرجب محمد السید الكحالويالحمایة القانونیة للحریة االكادیمیة241

201613.5قانون إداري و دستوريرجب محمد السید الكحالويحدود الرقابة االداریة علي الجمعیات والمؤسسات االھلیة دراسة في ضؤ القانون رقم 84 لسنة 2002 واحكام القضاء االداري242

201414قانون إداري و دستوريرجب محمود طاجنالمطابقة الدستوریة المشروطة - دراسة مقارنة243

2019110قانون إداري و دستوريرشدي ابراھیم السید ابوكریمةتفویض االختصاص244
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2016115قانون إداري و دستوريرمزي طھ الشاعرتدرج البطالن في القرارات االداریة245

201613.5قانون إداري و دستوريسالم بن سلمان الشكیلينظریة سحب القرارات اإلداریة246

201618.5قانون إداري و دستوريسامي الطوخياالتجاھات الحدیثة في الرقابة القضائیة علي التسبیب الوجوبي للقرارات االداریة دراسة تطبیقیة مقارنة247

201814.5قانون إداري و دستوريسعداوي مفتاحقضایا قانونیة معاصرة 248

201813قانون إداري و دستوريسعود بن عبد العزیز بن محمد العوضيالضوابط الشرعیة للدساتیر في الفقھ االسالمي والقانون الوضعي دراسة تحلیلیة تاصیلیة249

201712قانون إداري و دستوريسعید عبید سرور النقبيتسبیب القرارات الالداریة 250

201819قانون إداري و دستوريشھاب بن احمد بن علي الجابريطرق الطعن في القرار التادیبي دراسة مقارنة في القانونین المصري والعماني251

201318قانون إداري و دستوريصبري محمد السنوسياثار الحكم بعدم الدستوریة - دراسة مقارنة252

201714.5قانون إداري و دستوريصالح سید عبد العال شرح احكام قانون الخدمة المدنیة رقم 81 لسنة 2532016

2019114قانون إداري و دستوريطارق السید بدران- عبد الفتاح محمد عبد الفتاحمسئولیة الدولة عن اعمال العنف السیاسي في النظامین المصري والفرنسي في ضوء اراء الفقھاء واحكام القضاء254

2019130قانون إداري و دستوريعادل محمد السید الكحالويالضوابط القانونیة للدعایة االنتخابیة بین النص والتطبیق دراسة تطبیقیة علي االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة255

2019118قانون إداري و دستوريعائشة سید احمد محمودخصوصیة اجراءات التحقیق التادیبي وضماناتھ التقلیدیة وااللكترونیة امام النیابة االداریة256

201813قانون إداري و دستوريعبد الرازق سید متولي احمدتمویل الدعایة االنتخابیة بین النظریة والتطبیق257

2019129قانون إداري و دستوريعبد الرحمن اسامة احمد محمد كحیلاالنحراف التشریعي بین القانون الوضعي والفقھ االسالمي258

201812.5قانون إداري و دستوريعبد هللا نوري دحام السلیمانالقذف بحق ذوي الصفة العمومیة في التشریع البحریني دراسة مقارنة259

2019110قانون إداري و دستوريعبد الناصر علي عثمانعلم الصیاغة القانونیة الجزء االول النظریة العامة للصیاغة القانونیة - ماھیة الصیاغة - ضوابط الصیاغة - سمات وعیوب الصیاغة260

2018119قانون إداري و دستوريعز الدین ابو بكر علىالنظام القانونى لالستثمارات النفطیة261

201813.5قانون إداري و دستوريعلي اسماعیل ابوبكرشرح قانون  البیئة رقم 4لسنة1994 ةتعدیالتھ حتي صدور القانون رقم9 لسنة 2009 النصوص - الشرح - االحكام - الفتاوي262

201319.5قانون إداري و دستوريعلي سلیمان الطماويالتحكیم في العقود االداریة في النظریة والتطبیق - دراسة مقارنة263
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201914قانون إداري و دستوريعلیاء زكریااالبعاد االداري لالجانب دراسة مقارنة في ضؤ احكام القضاء االداري واحكام المحكمة االوربیة لحقوق االنسان والتعدیالت الورادة في قانون CESEDA الصادرة في 2642016

201916قانون إداري و دستوريعلیاء زكریادور مجلس الدولة في الرقابة علي المعاھدات الدولیة في ضؤ احدث االحكام القضائیة المصریة والفرنسیة265

2009111قانون إداري و دستوريعید محمد مناحي المنوخ العازميالحمایة االداریة للبیئة دراسة مقارتة266

201815.5قانون إداري و دستوريفاطمة یوسف بوكبراالساس الدستورى للمسئولیة  السیاسیة و التأدیبیة ال عضاء مجلس االمة267

201619.5قانون إداري و دستوريفھد یوسف عبد هللا الجمعةسحب القرارات االداریة في القانون الكویتي دراسة مقارنة268

201715.5قانون إداري و دستوريفیصل عبد هللا الطربانشرط المیعاد فى دعوى االلغاء269

201714.5قانون إداري و دستوريمبارك خالد الحجرفاالصالح االداري في دولة الكویت270

201913قانون إداري و دستوريمبدر الویساثر الصحافة علي القضاء والناخبین دراسة مقارنة271

201912.5قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليحمایة الموظف العام جنائیاً 272

201913.5قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليموانع مساءلة الموظف العام اداریاً وجنائیاً 273

201913قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليحمایة الموظف العام ازاء السلطة التقدیریة لالدارة274

2019110قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالموسوعة القانونیة في مساءلة االطباء عن اخطائھم المھنیة اداریا وتادیبیا وجنائیا ومدنیا275

2019110قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالموسوعة القانونیة في الحمایة القانونیة لحقوق الموظف المریض276

201812.5قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالحمایة القانونیة لالموال العامة277

201813قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليمھارات التحقیق االداري278

201814قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالرقابة على اعمال االدارة279

201815.5قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالجرائم الوظیفیة التي تقع من الموظف العام والتي تقع علیھ280

2018120قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالمرجع في حمایة الموظف العام اداریا 3  أجزاء281

013قانون إداري و دستوريمحمد ابراھیم الدسوقي عليالجزاء التادیبي وطرق الطعن282
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2018116.5قانون إداري و دستوريمحمد احمد عبد الحمیدشرح قانون الخدمة المدنیة في ضؤ الفقھ وقضاء وافتاء مجلس الدولة283

201819قانون إداري و دستوريمحمد الشھاويشرح قانون الخدمة المدنیة رقم 81لسنة 2842016

201917قانون إداري و دستوريمحمد عطیة فودةتعدیل الدستور في االنظمة الدیمقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا دراسة مقارنة طبقا الحدث التعدیالت الدستوریة والتعلیق علیھا مدعما باحدث احكام المحكمة الدستوریة العلیا285

2019117قانون إداري و دستوريمحمد عالء زعزعاالثار الخاصة بالعقود االداریة بالنسبة لغیر اطرافھا Les effets des contrats administratifs Propres Qux tiers دراسة تحلیلیة معلقا علیھا باحدث  احكام مجلس الدولة المصري والفرنسي حتي عام 2862019

201715.5قانون إداري و دستوريمحمد علي عبد السالم + ایمن سید خلیل حجرالتظاھر والتجمھر واالضراب واثرھم علي حریة الرأي والتعبیر287

2017119قانون إداري و دستوريمحمد عوض رضوانالغش و االحتیال فى مجال العقود االداریة في التشریعین الوضعي واالسالمي دراسة مقارنة288

2017110قانون إداري و دستوريمحمد عوض رضواناصول التحقیقات والمحاكمات التادیبیة دراسة مقارنة بین النظامین المصري واالماراتي289

201817قانون إداري و دستوريمحمد فوزي حامد عبد القادرشرط الثبات التشریعي في العقود االداریة الدولیة دراسة مقارنة بین عقود البترول والغاز وعقود االستثمار االجنبي290

201318قانون إداري و دستوريمحمد فؤاد الحریرياھم الجوانب العملیة بشأن اوامر التغییر في عقود االنشاءات - دراسة قانونیة وھندسیة متخصصة في عقود تسلیم المفتاح وعقود الفیدیك291

201613قانون إداري و دستوريمحمد ناصر راشدالرقابة القضائیة على التناسب فى القرار االدارى292

201714قانون إداري و دستوريمحمود حمدي عباس عطیةاستقالل مجلس اللدولة وابداء المشورة القانونیة لجھات االدارة293

2018113قانون إداري و دستوريمحمود حمدي عطیةمفھوم المصلحة العامة في مجال استغالل المحمیات الطبیعیة في النظام القانوني المصري294

2017117قانون إداري و دستوريمحمود صبحي علي السیدالرقابة على دستوریة اللوائح - دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا ودول مجلس التعاون الخلیجي-الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة295

2016117.5قانون إداري و دستوريمحمود علي احمد مدنيدور القضاء الدستوري في استجالء المفاھیم الدستوریة (دراسة مقارنة )296

2019115قانون إداري و دستوريمصطفي محمد موسيشرح قانون الخدمة المدنیة المصري297

201814.5قانون إداري و دستوريمنسي عبده موسيالنظم الدستوریة المعاصرة ودور وسلطات ومسئولیة رئیس الدولة في تلك النظم ( دراسة مقارنة)298

201014قانون إداري و دستوريناصر حسین العجميالجزاءات االداریة العامة في القانون الكویتي والمقارن299

201814قانون إداري و دستورينھاد احمد ابراھیم السیدضمانات العمل الصحفي بالموسسات االعالمیة والصحفیة والمسئولیة القانونیة الناشئة عنھ في ضؤ النصوص الدستوریة والتشریعیة المستحدثة جنائیا - مدنیا - تادیبیا300

2016119قانون إداري و دستورينوره فرغلي عبد الرحمن السناريمسئولیة الموظف ومدي مسئولیة الدولة عنھ دراسة مقارنة بین كل من النظام المصري والفرنسي والنظام الدولي جزان301
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201815.5قانون إداري و دستوريھانم احمد محمود سالمالمسئولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الجمھوریة302

201717قانون إداري و دستوريھاني عرفات صبحي حمدانالنظام القانوني لعقود الشراكة بین القطاعین الحكومي والخاص (ppp) دراسة مقارنة303

201713.5قانون إداري و دستوريھشام عبد السید الصافي محمد بدر الدینالنظام القانوني لتشكیل المجالس المحلیة المصریة في ضؤ دستور 2014 والقوانین المنظمة لالنتخابات  دراسة تحلیلیة نقدیة عملیة304

2019128قانون إداري و دستوريھیثم احمد عیسي العونرئیس مجلس الوزراء في الدستور الكویتي  دراسة مقارنة مصر - فرنسا305

2018115قانون إداري و دستوريیاسر سید حسین سیدالحق الدستوري في الحصول علي المعلومات والبیانات في الدستور المصري- الفرنسي - االمریكي306

201116.5قانون إداري و دستوريیسري محمد العصارمبدأ حظر توجیھ اوامر من القاضي االداري لالدارة وحظر حلولھ محلھا وتطوراتھ الحدیثة - دراسة مقارنة307

201015قانون إداري و دستوريیسري محمد العصارالمباديء التي ارستھا المحكمة الدستوریة العلیا في مجال الوظیفة العامة308

201716قانون تجارياحمد ابراھیم شبلاالبعاد القانونیة للرقابة على التداول فى بورصة تالوراق المالیة المصریة309

201717قانون تجارياحمد السید عطا هللالمسئولیة القانونیة المترتبة على اخالل الشركة التجاریة واعضاء مجلس ادارتھا وتابعیھا بااللتزام القانوني باالفصاح عن تعارض المصالح بالشركات التجاریة في ضوء مبادئ حوكمة الشركات -دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الكویتي310

2018111قانون تجارياسماعیل السید عبد الستارالضرر كشرط لفرض رسوم االغراق في اطار منظمة التجارة العالمیة311

2012124.5قانون تجاريبدر حامد یوسف المالالنظام القانوني السواق المال312

200515.5قانون تجاريجدیع فھد الفیلة الرشیديمكافحة عملیات غسیل االموال المصرفیة في القانون الكویتي رقم (35) لسنة 3132002

201017قانون تجاريجمال عبد العزیز العثماناالفصاح والشفافیة في المعلومات المتعلقة باالوراق المالیة المتداولة في البورصة314

201815.5قانون تجاريجمال محمود عبد العزیزالبیع الدولي للبضائع دراسة خاصة في االلتزام بالمطابقة في عقد البیع الدولي للبضائع وفقا التفاقیة االمم المتحدة للبیع الدولي للبضائع فیینا 3151980

2019115قانون تجاريحسام عبد العاطيالنظام القانوني الندماج المصارف316

201816قانون تجاريحسین الماحىحمایة المنافسة317

2016115قانون تجاريحسین الماحياالفالس318

2019125قانون تجاريخالد محمد سید امامالعالمة التجاریة في القانون المقارن وقوانین دول الخلیج العربي مع التعلیق علي االحكام القضائیة 319

2019111قانون تجاريدینا حسن مصطفيالمسئولیة الجنائیة للبنوك التجاریة دراسة مقارنة مع دراسة تطبیقیة في القانون االمریكي320
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2016114.5قانون تجاريسامي عبد الباقي ابوصالحتعارض المصالح في االنشطة الخاضعة لقانون سوق راس المال المصري الواقع والحلول داسة مقارنة321

201614.5قانون تجاريسالمة عبد الصانعاإللتزام باإلفصاح و الشفافیة كاحد معاییر حوكمة الشركات322

201616قانون تجاريسالمة عبد الصانعمسئولیة مجلس اإلدارة عن ادارة شركة المساھمة و لجانة عن حوكمة الشركات323

201713قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدینالوجیز في الرقابة علي تعامالت المطلعین علي اسرار الشركة324

201612قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدینالنظام القانوني لمراقب الحسابات325

2016114.5قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدیندور الرقابة في حوكمة الشركة326

201612قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدیندور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركة327

201614.5قانون تجاريسالمة عبد الصانع امین علم الدیندور المساھمین في حوكمة الشركات328

201514قانون تجاريسلوي سالم الزحميالنظام القانوني للسریة المصرفیة (دراسة مقارنة)329

2018119قانون تجاريسمیحة القلیوبيالشركات التجاریة - طبعة 3302018

201814قانون تجاريسمیحة القلیوبياالسس القانونیة للمشروعات االستثماریة وفقاً لقانون االستثمار رقم 72 لسنة 3312017

2016129قانون تجاريسمیحة القلیوبيالملكیة الصناعیة 332

201516قانون تجاريسمیحة القلیوبياالسس القانونیة لعقود الوكالة التجاریة333

2013134قانون تجاريسمیحة القلیوبيالوسیط في شرح قانون التجارة المصري - الجزء الثاني - االلتزامات والعقود التجاریة وعملیات البنوك334

الوسیط في شرح قانون التجارة المصري - الجزء األول - نظریة االعمال التجاریة والتاجر - بیع ورھن المحل التجاري 335
2012132قانون تجاريسمیحة القلیوبيوتأجیر استغاللھ وحمایتھ

2017111قانون تجاريسندس حمید الجبوريالبسیط فى حوكمة الشركات المساھمة336

2019113قانون تجاريصكبان خلیل رشید الشمريالتمویل المصرفي لمشروعات البنیة األساسیة بنظام مشاركوة القضاع العام والخاص دراسة مقارنة337

201712.5قانون تجاريطاھر شوقى مؤمنالنظام القانونى لتاجیر الطائرات338

201712.5قانون تجاريطاھر شوقى مؤمنالنظام القانونى للطائرات بدون طیار339
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201712.5قانون تجاريطاھر شوقى مؤمندراسة قانونیة عن مجموعة الشركات340

201712.5قانون تجاريطاھر شوقى مؤمنفحص الناقل البحرى للبضائع341

2018112قانون تجاريعبد االمیر فرجالتحكیم في المنازعات البحریة342

2015111قانون تجاريعبد الحمید منصور عبد العظیمالصكوك مالھا وما علیھا343

201412قانون تجاريعبد الحمید منصور عبد العظیمالتحكیم في منازعات سوق المال344

2012111قانون تجاريعبد الحمید منصور عبد العظیمشركة االیداع والقید المركزي لالوراق المالیة في سوق راس المال المصري345

15.5مكتبة العالم العربي 2016قانون تجاريعبد الرحمن السید قرمانعقد التاحیر التمویلي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي والنظام السعودي مجلد346

201714.5قانون تجاريعبد الرحمن السید قرمانالجدید في اعمال المنافسة غیر المشروعة  المنافسة الطفیلیة347

201814قانون تجاريعبد الرحمن محمد نافعالسیاسات التشریعیة والقوانین المنظمة لالستثمار االجنبي في سلطنة عمان348

2013115.5قانون تجاريعصام حجابجریمة استغالل المعلومات الداخلیة للشركات المساھمة - دراسة مقارنة349

201716قانون تجاريعالء التمیمي عبدةمسؤلیة الناقل البحرى عن اضرار نقل  مواد الطاقة النوویة350

2000137.5قانون تجاريعلى جمال الدین عوضعملیات البنوك من الوجھة القانونیة351

2012115قانون تجاريعلي طالل ھادياالعتبار الشخصي واثره بالنسبة لتاسیس وتدوال االسھم والحصص في شركات االموال352

201715قانون تجاريعمر ناطق یحي الحمدانالجوانب القانونیة لبعض العملیات المرتبطة بسوق االوراق المالیة353

201514.5قانون تجاريعمر ناطق یحیى الحمدانيعملیات المصارف الواردة على االوراق المالیة من الوجھة القانونیة354

201116.5قانون تجاريعمر ناطق یحیى الحمدانيااللیة القانونیة لعمل سوق االوراق المالیة عبر شركات الوساطة - دراسة تحلیلیة مقارنة355

2019115قانون تجاريعمر ناطق یحیي الحمدانيالرھن االتفاقي الوارد علي االوراق المالیة دراسة تحلیلیة مقارنة356

201916قانون تجاريفادي توكلالتنظیم القانوني للعمالت المشفرة البتكوین 357

358(ETFS ) 201812قانون تجاريفادي توكلالتنظیم القانوني لصنادیق المؤشرات
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201811.5قانون تجاريفادي توكلمسئولیة العضو المنتدب لالدارة بوصفة المدیر الفعلي لشركة المساھمة359

201811.5قانون تجاريفادي توكلحمایة استخدام االسماء التجاریة والعالمات المشھورة االلكترونیا360

201916قانون تجاريمحمد ابراھیم أبوشاديالضریبة على القیمة المضافة361

201715قانون تجاريمحمد بن عبد هللا الفارسيفترة الریبة فى االفالس362

2018115قانون تجاريمحمد خلیفة الشحوميالنظام القانوني لالستحواذ علي اسھم الشركات المساھمة دراسة مقارنة یشمل قواعد االستحواذ في الكویت ومصر و المملكة العربیة السعودیة واالمارات وبعض الدول االوربیة كالقانون الفرنسي والبریطاني363

201715قانون تجاريمحمد سلیمان قورةالنظم الجمركیة الخاصة دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء االتفاقیات االقلیمیة والدولیة والتشریع الحمركي المصري364

2019119قانون تجاريمحمد عبد هللا محمودطبیعة القوة القاھرة في عقد البیع الدولي للبضائع تطبیق علي عقود بیع الغاز365

2019115قانون تجاريمحمد عبد هللا محمودحدود سلطة قاضي التفلیسة في ضؤ القانون رقم 11لسنة 2018 بشان تنظیم اعادة الھیكلة والصلح الواقي واالفالس366

201516قانون تجاريمركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربى العدد الخامس و العشرین دیسمبر 3672015

201415قانون تجاريمركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري الدوليمجلة التحكیم العربي - الثالث والعشرون- دیسمبر3682014

201813.5قانون تجاريمنى السید عادل عمارالحمایة القانونیة لبراءات االختراع في مجال الدواء369

201815.5قانون تجاريناصر حمد ناصر البریكىالجوانب القانونیة للحساب المشترك 370

371JOINT ACCOUNT 201813قانون تجاريناصر حمد ناصر البریكيالجوانب القانونیة للحساب المشترك

2016125قانون تجارينسرین فرحان ابراھیمالرقابة االداریة والقضائیة علي اعمال االدارة في مجال سوق االوراق المالیة372

2015113.5قانون تجارينعیم جمیل صالح سالمةالمنافسة غیر المشروعة في العالمات التجاریة و أوجھ حمایتھا373

2018110.5قانون تجارينھاد احمد ابراھیم السیداالستحواذ على الشركات التجاریة374

201716.5قانون تجارينورة حزام عواض المطیرىالتنظیم  التشریعى لعروض الشراء بقصد االستحواذ وحمایة اقلیة المساھمین في شركات المساھمة وفقا للقانون الكویتي دراسة مقارنة375

2018111قانون تجاريھاني حسن عطیة یوسفالمركز القانوني للسمسار في سوق االوراق المالیة376

201317قانون تجاريھاني سري الدینالتنظیم التشریعي لعروض الشراء االجباري بقصد االستحواذ على الشركات المقیدة بالبورصة وفقا الحكام قانون سوق راس المال377
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201816قانون تجاريوجیھ محمود حجاج شریفلوائح حوكمة إدارة شركات المساھمة والمسئولیة الجنائیة عن مخالفة احكامھا في القانون المصري والنظام السعودي378

2019113قانون تجاريولید عزت الجالد / خالد عبد هللا جمعة السلیطيالمركز المسیطر في قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة دراسة مقارنة379

201617قانون تجاريیاسر احمد محمود محمددور اعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة في ضؤ مفھوم حوكمة الشركات 380

201216.5قانون تجاريیاسر سید الحدیديعقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة - دراسة مقارنة381

201818قانون جنائيابراھیم سیف الشامسيالحمایة الجنائیة للشھود-دراسة مقارنة382

201814.5قانون جنائيابراھیم عادل سلیمان سنبلالحمایة الجنائیة للراي العام في مواجھة النشر383

2018117قانون جنائياحمد السید عبد الرازقأثر الوسائل العلمیة الحدیثة فى االثبات الجنائي384

201813قانون جنائياحمد سالمة بدرالتفتیش الصحیح والباطل في جرائم المخدرات مصر- الكویت - االمارات - البحرین - قطر385

201814قانون جنائياحمد سالمة بدرالمعالجة القانیجونیة والقضائیة لجرائم المخدرات في مصر ودول الخلیج العربیة  احراز دون قصد - تعاطي - اتجار - جلب386

201814.5قانون جنائياحمد سالمة بدراالستیقاف والقبض في جرائم المخدرات مصر - الكویت - االمارات - البحرین - قطر387

2017113.5قانون جنائياحمد سالمة بدرالمحاكم الجنائیة المصریة و الخلیجیة (مصر-السعودیة -االمارات-قطر-الكویت-البحرین-عمان)388

2017113قانون جنائياحمد سالمة بدرضوابط تقدیر القاضى الجنائى الدلة االثبات فى مصر و دول الخلیج العربیة389

201817.5قانون جنائياحمد صالح درویشالمواجھة التشریعیة و االمنیة لجرائم البغاء390

201318.5قانون جنائياحمد عبد الظاھراستیقاف االشخاص في قانون االجراءات الجنائیة391

201317.5قانون جنائياحمد عبد الظاھرالحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف واالعتبار - دراسة مقارنة392

393Introduction to The English amd American Legal Systems2019119قانون جنائياحمد عوض بالل

2018117قانون جنائياحمد فتحى سرورالوسیط فى النقض الجنائى394

2019245قانون جنائياحمد فتحي سرورالوسیط في قانون العقوبات - القسم الخاص  جزءان)395

2018113قانون جنائياحمد فتحي سرورغسل االموال وتمویل االرھاب396
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2016245قانون جنائياحمد فتحي سرورالوسیط في قانون االجراءات الجنائیة - جزءان (طبعة مزیدة و منقحة)397

2014139قانون جنائياحمد فتحي سرورالوسیط في قانون العقوبات القسم العام398

201614.5قانون جنائياسامة حسنین عبیدالتصالح في مواد الجنایات399

19الطبعة الثانیة 2019قانون جنائياسامة محفوظ السائحضمانات المتھم في مرحلة التحقیق االبتدائي في قانون االجراءات الجنائیة المصري واللیبي400

201915قانون جنائياسامة محمد حسنمختارات من قانون االجراءات الجنائیة401

201913قانون جنائياسامة محمد حسناالخطاء المسلكیة والنخالفات االنضباطیة لرجل الشرطة والمسئولیة المترتبة علیھما402

201814قانون جنائياسامة محمد حسنحقوق االنسان المفاھیم االساسیة والجوانب والضوابط التطبیقیة الالزمة لحمایتھا403

201215قانون جنائياشرف توفیق شمس الدینالحمایة الجنائیة للبیئة404

2022111قانون جنائياشرف رفعت محمد عبد العالالقاعدة الجنائیة بین الصناعة الفقھیة والصیاغة التشریعیة دراسة مقارنة بین اصول الشرع االسالمي واصول القانون405

202217قانون جنائياشرف رفعت محمد عبد العالالشروط الموضوعیة للدقع بحجیة احكام المحاكم الوطنیة امام المحكمة الدولیة الجنائیة في اطار مبداء التكامل وبالعكس الدفع بالحجیة التبادلیة امام المحكمة الجنائیة الدولیة 406

202219قانون جنائياشرف رفعت محمد عبد العالشائبة الخطأ في تفسیر النص الجنائي واثره علي تحقیق العدالة الجنائیة407

2013110قانون جنائيالھاني طایعتكنولوجیا بصمة المخ في االثبات الجنائي - الشاھد الذي ال یخطيء408

2015117.5قانون جنائيإمام احمد صبري الجنديدور المدعي علیة امام المحاكم الدولیة 409

2019117قانون جنائيباسم فتحي جادالسیاسة الجنائیة في مواجھة استخدام القوة من جانب رجال الشرطة410

2017122قانون جنائيبدوي عبد العلیم سید محمداھم المباديء القانونیة التي قررتھا محكمة التمییز الكویتیة في المواد الجزائیة حتي عام 4112017

201714.5قانون جنائيبشیر سعد زغلولالغاء الحصانة البرلمانیة االجرائیة بین الواقع والمامول دراسة مقارنة من منظور اقامة العدالة الجنائیة412

2019114قانون جنائيحسام محمد السید افنديالسیاسة الجنائیة في مواجھة جرائم الكراھیة دراسة تاصیلیة مقارنة413

2016112قانون جنائيحسین بوعركيالحمایة القانونیة السواق المال في التشریعین الفرنسي والكویتي  دراسة مقارنة تحلیلیة معمقة لجرائم اسواق المال  مخالفات انظمة االستحواذ واالفصاح وتعلیق علي المسئؤولیة القانونیة للصنادیق االستثماریة وسلطة التفتیش لھیئة اسواق المال414
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2019337قانون جنائيحمدى یاسین عكاشةموسوعة حمایة العالمات التجاریة415

201816.5قانون جنائيحوراء موسىالمسؤولیة الجنائیة عن جرائم تلویث البیئة-دراسة مقارنة416

201417.5قانون جنائيخالد حازم ابراھیمدور االجھزة االمنیة في االثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولیة - االنترنت - دراسة مقارنة417

2017110قانون جنائيخالد حربى السعدىالشھادة فى المسائل  الجنائیة418

201213.5قانون جنائيخالد حربي السعديجریمة اتالف برامج ومعلومات الحاسب االلي في التشریعین الكویتي والمقارن419

200917.5قانون جنائيخالد رمضان عبد العال سلطانالحق في الصمت اثناء التحقیقات الجنائیة420

201917قانون جنائيخالد صفوت بھنساويضوابط دستوریة العقوبة الجنائیة دراسة مقارنة 421

201919قانون جنائيخالد صفوت بھنساويالحجیة السلبیة للحكم الجنائي االجنبي دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المصري والفرنسي422

201917قانون جنائيخالد صفوت بھنساويمراقبة المحادثات التلیفونیة دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي423

201917قانون جنائيخالد صفوت بھنساويجریمة تقلید العالمات التجاریة في ضؤ احكام القانون المصري واالتفاقیات الدولیة424

201915قانون جنائيخالد صفوت بھنساويالجوانب االجرائیة لجرائم رئیس الجمھوریة دراسة تحلیلیة في القانون المصري425

2017110قانون جنائيدالیا مجدي عبد الغنيایدیولوجیة االرھاب والیات مكافحتھ وفقا الحدث التشریعات المقارنة واالتفاقیات الدولیة426

201918قانون جنائيدینا عبد العزیز فھمياثر االضطرابات النفسیة والعقلیة علي المسئولیة الجنائیة 427

2016118.5قانون جنائيدینا عبد العزیز فھميالحمایة الجنائیة الستئصال وزرع االعضاء البشریة دراسة مقارنة428

201717قانون جنائيراشد سعید بالحاي النقبيالمسئؤولیة الجزائیة الناجمة عن سؤ استخدام الطاقة النوویة429

201513قانون جنائيرامي متولي القاضيعقوبة الغرامة الیومیة - دراسة مقارنة430
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201215قانون جنائيرامي متولي القاضيالمواجھة التشریعیة لظاھرة البلطجة في القانون المصري431

2012110.5قانون جنائيرامي متولي القاضيالوساطة في القانون الجنائي االجرائي المقارن432

201215قانون جنائيرامي متولي القاضيمكافحة االتجار في البشر في القانون المصري والتشریعات المقارنة وفي ضوء االتفاقیات والمواثیق الدولیة433

201718.5قانون جنائيرزق سعد على عبد المجیدالمنع من التصرف فى االموال فى االجراءات الجنائیة434

201815قانون جنائيرشا فاروق ایوبشرح قانون العقوبات المصري القسم الخاص جرائم االعتداء علي االموال 435

201618قانون جنائيرمزي ریاض عوضالحق في الخصوصیة436

201015.5قانون جنائيرمزي ریاض عوضسلطة القاضي الجنائي في تقدیر االدلة - الطبعة الثانیة437

2018115.5قانون جنائيزبیدةجاسم محمدالنتیجة كعنصر في الركن المادي للجریمة438

2014112قانون جنائيسري صیامصناعة التشریع و المواجھة العالمیة لتحدیات العولمة439

201719قانون جنائيسمیر حسین العذريالمواجھة الجنائیة واالمنیة لجرائم غسل االموال دراسة مقارنة440

201717.5قانون جنائيسید احمد محمدینفنون ادارة التحریات والتحقیقات واالستجوابات الجنائیة441

201716.5قانون جنائيسید احمد محمدینفنون ومھارات تنمیة الحس االمني442

201913قانون جنائيسیف عبد هللا الشحيفلسفة االسالالم في تحریم الخمر443

201913قانون جنائيسیف عبد هللا الشحيسبل رفع مستوي اداء العاملین في قسم عملیات الشرطة دراسة تطبیقیة444

2018113قانون جنائيشریف سید كاملالحق في سرعة االجراءات الجنائیة دراسة  مقارنة445

201812.5قانون جنائيعادل حامد بشیر محمدجریمة التربح وحمایة المال العام446
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201812قانون جنائيعادل حامد بشیر محمدضوابط نقل وزع االعضاء في ظل القانون رقم 5لسنة 4472010

2018115قانون جنائيعادل حامد بشیر محمدشرح قانون العقوبات القسم العام448

2018129قانون جنائيعادل حامد بشیر محمدالوجیز في علم االجرام والعقاب449

2015139قانون جنائيعبد الرءوف مھديشرح القواعد العامة لالجراءات الجنائیة - طبعة جدیدة450

2015115قانون جنائيعبد الرازق سید متولي احمدمسئولیة الشرطة عن االضرار الناشئة عن مزاولة وظیفتھا451

2017125.5قانون جنائيعبد الرحمن ابو المجدالدفوع االجرائیة امام المحاكم الجنائیة دراسة تطبیقیة مقارنة شاملة اراء الفقھ واحدث احكام محكمة النقض452

201715قانون جنائيعبد الرحمن ھیكلالضوابط الجنائیة لحریة الراى453

201712قانون جنائيعبد العزیز عبد هللا محمد المعمرىدور العرف فى القانون الجنائى454

201811قانون جنائيعبد العزیز عبد هللا محمد المعمرياالثر السلبي للحكم الجنائي االجنبي في االقلیم الوطني455

201915قانون جنائيعبد العزیز محمد عبد هللا محمد المعمريالدور الحدیث للضبط القضائي في دولة االمارات العربیة المتحدة456

201613قانون جنائيعبد لعزیز عبد هللا محمداستجواب المتھم457

2015122.5قانون جنائيعصام الدین عبد العال السیدالمواجھة االمنیة والتشریعیة لجرائم توظیف االموال - دراسة مقارنة458

201815.5قانون جنائيفوزیة عبد الستارشرح قانون مكافحة المخدرات459

201815.5قانون جنائيفوزیة عبد الستاراالدعاء المباشر فى االجراءات الجنائیة460

2017115قانون جنائيفوزیة عبد الستارشرح قانون العقوبات الخاص الطبعة الرابعة 4612017

201514.5قانون جنائيفوزیة عبد الستاراالخالق في االسالم462
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201414قانون جنائيفوزیة عبد الستاراالدعاء المباشر في االجراءات الجنائیة - دراسة مقارنة463

2017143قانون جنائيمامون سالمةقانون العقوبات القسم العام والقسم الخاص 3 اجزاء464

201718.5قانون جنائيمحمد احمد الشیشىالجرائم الماسة باالدیان465

201916قانون جنائيمحمد الشھاويالظروف المشددة في جرائم االعتداء علي النفس466

201812.5قانون جنائيمحمد حسن الكنداريجریمة الكسب غیر المشروع وفقا للقانون رقم2لسنة2016 في شان الھیئة العامة لمكافحة الفساد واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة467

201615قانون جنائيمحمد حسن طلحةتأثیر الرضا الوظیفي علي األداء االمني468

201517قانون جنائيمحمد حسن طلحةجرائم االتجار بالبشر469

201715قانون جنائيمحمد حسین علي محموداالحتیال في القانون الجنائي دراسة مقارنة470

201712.5قانون جنائيمحمد راشد احمد الظنحانيالتفتیش في جرائم المعلوماتیة 471

013قانون جنائيمحمد سامي الشوامسئولیة االطباء472

201814.5قانون جنائيمحمد صالح الدین بھجتتصرف النیابة العامة في التحقیق االبتدائي473

201815قانون جنائيمحمد عبد الحمید جفالنمباديء الطعن بالمعارضة في االحكام الجنائیة دراسة تحلیلیة474

201817قانون جنائيمحمد عبد الحمید جفالنمبداء المساواة وعدم التمییز في الشریعة والقانون475

201915قانون جنائيمحمد علي حسونةالقواعد الحدیثة في الحس االمني476

201717.5قانون جنائيمحمد علي قطبشرح قانون االجراءات الجنائیة البحریني دراسة تحلیة مقارنة الدعوي الجنائیة - اعمال االستدالل - التحقیق االبتدائي - تطبیقات عملیة الحكام محكمة النقض المصریة ومحمة التمییز البحرینیة منذ انشائھا وحتي 4772017

2018110قانون جنائيمحمد علي قطببشرح قانون االجراءات الجنائیة البحریني دراسة تحلیة مقارنة الدعوي الجنائیة - اعمال االستدالل - التحقیق االبتدائي - تطبیقات عملیة الحكام محكمة النقض المصریة ومحمة التمییز البحرینیة منذ انشائھا وحتي 2017  مجلد478
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201814.5قانون جنائيمحمد محمد عبد اللطیفجزاءات سلطة تنظیم االسواق المالیة وضمانات المحاكمة المنصفة479

2019250قانون جنائيمحمود نجیب حسنيشرح قانون االجراءات الجنائیة وفقا الحدث التعدیالت التشریعیة  جزان الطبعة السادسة 4802019

2016252.5قانون جنائيمحمود نجیب حسنيشرح قانون االجراءات الجنائیة وفقا الحدث التعدیالت التشریعیة  جزان الطبعة الخامسة 4812016

2013139قانون جنائيمحمود نجیب حسنيشرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ــ الطبعة الثالثة482

2012132قانون جنائيمحمود نجیب حسنيشرح قانون العقوبات ـ القسم العام ــ الطبعة السابعة483

200717قانون جنائيمحمود نجیب حسنيالفقھ الجنائي اإلسالمي ـ الجریمة484

2017114.5قانون جنائيمدحت محمد بھي الدین باظةسلطات مامور الضبط القضائي في مجال جمع االدلة في التشریعین المصري والفرنسي دراسة مقارنة485

201513.5قانون جنائيمدحت محمد عبد العزیز ابراھیمالجرائم المعلوماتیة الواقعة علي النظام المعلوماتي دراسة مقارنة486

201812.5قانون جنائيمعتز السید الزھريالحق في عدالة جنائیة ناجزة دراسة تحلیلیة تاصیلیة مقارنة487

201813قانون جنائيمعتز السید الزھريالحق في المعرفة القضائیة واثره في الخصومة الجنائیة  االعالم والقضاء488

201815قانون جنائيمعتز السید الزھرينحو تاصیل نظریة عامة للعدالة الرضائیى دراسة تاصیلیة تحلیلیة فلسفیة مقارنة489

201712قانون جنائيمعتز السید الزھريالتصالح في جرائم العدوان علي المال العام دراسة تحلیلیة نقدیة للقانون رقم 6 لسنة 4902015

201712قانون جنائيمعتز السید الزھريالوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة491

201712قانون جنائيمعتز السید الزھريالتفاوض على االعتراف 492

201115قانون جنائيممدوح خلیل بحراختصاصات مامور الضبط القضائي في القانون االماراتي والمقارن493

494Police Knowledge management 201918قانون جنائيممدوح عبد الحمید عبدالمطلبادارة المعرفة الشرطیة
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201817قانون جنائيمھند عماد عبد الستار الزبیديالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم االنتخابیة دراسة مقارنة495

2019125قانون جنائيناجي محمد ھالليضحایا الجریمة تحلیل اجتماعي496

201715قانون جنائيناجي محمد ھالليالجریمة دراسة في علم االجتماع الجنائي497

201714.5قانون جنائيناجي محمد ھالليسوسیولوجیا المشكالت االجتماعیة في المجتمع االماراتي دراسات اجتماعیة498

201918قانون جنائينبیل عبد الصبور النبروايفقھ الجریمة والعقاب في النظام الجنائي االسالمي القسم الخاص499

112توزیع 2018قانون جنائيھادیة ھاشم عبد العزیز غسل االموال الوجة االقبح للفساد500

2015114.5قانون جنائيھالة محمد امامالجوانب الموضوعیة واالجرائیة للمسئولیة الجنائیة لالطفال - دراسة مقارنة501

201713قانون جنائيھدى حامد قشقوشالتلوث باالشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي502

201711.5قانون جنائيھدى حامد قشقوشالصلح فى نطاق قانون االجراءات الجنائیة الجدید503

2017110.5قانون جنائيھدى حامد قشقوششرح قانون العقوبات العام504

201716قانون جنائيھیفاء عبد الرحمن الوقیانعذر األستفزاز الناتج عن التلبس بالزنا بین الشریعة و القانون505

201813قانون حقوق اإلنسانابراھیم علي بدوي الشیخالمحكمة العربیة لحقوق االنسان والحمایة القضائیة لحقوق االنسان علي المستوي االقلیمي العربي506

2019114قانون حقوق اإلنسانابراھیم منتصر عبد السالمالضمانات الدولیة والدستوریة لحمایة حق المواطن في المشاركة في ادارة شئون بالده507

201813قانون حقوق اإلنسانامام صالح امامالحقوق السیاسیة للمراة في المجتمعات القدیمة دراسة مقارنة بین القانون والفقھ االسالمي508

201613قانون حقوق اإلنسانایمن سید خلیل حجرقانون ھیئة حامي الحقوق الفرنسي Le Defenseur des droits وازدراء االدیان جریمة شارل ایبدو االرھابیة509

201815.5قانون حقوق اإلنسانسعید بن علي بن حسن المعمريالضمانات الدستوریة لحقوق االنسان دراسة مقارنة بین الدستور المصري والنظام االساسي للدولة في سلطنة عمان510
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2018111قانون حقوق اإلنسانسید احمد محمد عفیفىالحمایة الجنائیة لحق الفرد فى حرمة المحادثات التلیفونیة511

2018115قانون حقوق اإلنسانشریف سید كاملحقوق االنسان في القانون الجنائي الجزء االول في قانون العقوبات512

201815.5قانون حقوق اإلنسانطھ احمد سعید السیدالنظام القانوني للحق في الكرامة االنسانیة 513

201814قانون حقوق اإلنسانعبد الرازق سید متولي احمدحقوق المراءة السیاسیة بین الدستور والقانون دراسة مقارنة514

201813.5قانون حقوق اإلنسانعزة محمود مصطفيدور جمعیات المجتمع المدني في حمایة الحقوق والحریات العامة دراسة مقارنة515

2019122قانون حقوق اإلنسانغادة حلمي احمداالتجار بالبشر وحقوق االنسان دراسة قانونیة - اجتماعیة - سیاسیة516

11بدون ناشر 2018قانون حقوق اإلنسانفتحي فكريقضاء الدستوریة وحمایة حقوق المراة في الرابطة الزوجیة دراسة تحلیلیة517

2019119قانون حقوق اإلنسانلمیاء علي عبد الرحمنااللتزام الدولي بحمایة حقوق االنسان دراسة تطبیقیة علي دولة االمارات العربیة المتحدة518

201918قانون حقوق اإلنسانمبدر الویسحق الخصوصیة519

201814.5قانون حقوق اإلنسانمحمد صالح الدین عبد العظیم زاھرالمسئولیة المدنیة عن عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة 520

201916قانون حقوق اإلنسانمحمد علي حسونةمفھوم الحریات العامة بین الشریعة والقانون دراسة مقارنة521

2018120قانون حقوق اإلنسانمحمد غالي شریدة العنزيالحمایة القانونیة للطفل بین الشریعة االسالمیة والقانوني الوضعي522

201614قانون حقوق اإلنسانناصر فطواكيالتسامح والحداثة القانونیة523

2013112.5قانون حقوق اإلنساننور الدین محمد توفیقعالمیة حقوق االنسان والخصوصیة االسالمیة524

2018124قانون حقوق اإلنسانھشام فاروق محمودحریة التعبیر عن الراي في ضؤ حقوق االنسان في القانون الدولي دراسة تطبیقیة علي بعض االنظمة الداخلیة525

201817قانون دولياحمد ابو القاسمالعالقات الدبلوماسیة والقنصلیة في ضؤ القانون الدولي526
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2013111قانون دولياحمد ابو الوفاالنظریة العامة للقانون الدولي االنساني - في القانون الدولي وفي الشریعة االسالمیة - الطبعة الثالثة527

201815قانون دولياحمد رشاد سالمریمة االرھاب الدولي والتعویض عنھا والقانون الواجب التطبیق علیھا طبقا ألحدث تعدیالت قانوني الكیانات االرھابیة واالرھاب المصري528

201417.5قانون دولياحمد طارق یاسینقواعد القانون الدولي في اطار العولمة مغ التركیز على ظاھرة الشركات متعددة الجنسیات529

2019127قانون دولياحمد عبد الكریم سالمةالقانون الدولي الخاص للملكیة الفكریة دراسة لالتفاقیات الدولیة ومناھج حمایة الملكیة الفكریة530

2012118.5قانون دولياحمد عبد الكریم سالمةمدونة ابحاث في القانون الدولي الخاص531

2008121قانون دولياحمد عبد الكریم سالمةاألصول في التنازع الدولي للقوانین532

2019115قانون دولياحمد عبد الكریم سالمة / اسالم احمد عبد الكریم سالمةالقانون الحاكم للتحكیم دراسة معمقة ومقارنة حول تحدید القانون الواجب التطبیق علي اتفاق التحكیم واجراءاتھ وموضوع النزاع533

2018137قانون دولياحمد محمد عبد المعبود ابوسید احمدحق اللجؤ السیاسي في ضؤ القانون الدولي534

201717قانون دولياستقالل دلیل العازميتسویة النزاع الحدودي بین الكویت والعراق في ضؤ احكام القانون الدولي535

201815.5قانون دوليالسید ابو عیطةمفھوم التعامل  الدبلوماسى على ضوء احكام القانون الدولى536

201718.5قانون دوليامیر ارسالن حسن محمد صالحالتنظیم القانونى لالفالس الدولى537

2019110قانون دوليامیرة رفاعي متولي محمدتنازع القوانین في المسئولیة عن االضرار البیئیة 538

201718.5قانون دوليجمیلة النیاديجقوق الطفل فى القانون الدولى539

2019113قانون دوليحسام حمید شھاب المشھدانيالتعاون الدولي في مكافحة جریمة القرصنة البحریة دراسة تحلیلیة540

201815.5قانون دوليحسن یوسف محمود علیوةالتامین من مسئولیة الناقل الجوي الدولي لالشخاص دراسة قانونیة مقارنة مع التطبیق علي مءسسة مصر للطیران541

201812قانون دوليحمدي رجب عطیةعالقة مجلس االمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة ودورھما في مكافحة الجریمة الدولیة في ضؤ قرارات الوالیات المتحدة االمریكیة بنقل سفارتھا للقدس542
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201818قانون دوليخالد محمد القاضيقاض مصري في الھاي دراسات ومقاالت في القانون الدولي543

2018123قانون دوليرضاء رجب عبد اللطیف محمودالحمایة الدولیة للبیئة البحریة من التلوث النووي544

2018119قانون دوليسامح احمد محمدالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب االحمر545

201818قانون دوليسامر ھیثم حدادینحمایة طالب اللجوء مبدا عدم االعادة القسریة في القانون الدولي دراسة معززة باحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وقرارات المنظمات واللجان المتخصصة546

2019111قانون دوليسوسن صافي صالحالقانون الواجب التطبیق علي العقود المبرمة بین الدول واالشخاص االجنبیة547

201817.5قانون دوليسید احمد عابدینالنظام القانون الدولي السترداد األموال المھربة548

201914قانون دوليشریھان ممدوح حسن احمدالجھود الدولیة للحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل549

201716قانون دوليصالح عبد الحمید صالح نورالمسئولیة الدولیة في مجال المنازعات المتعلقة باالتفاقات والعقود البترولیة550

201918قانون دوليصلیحة علي صداقةاالبعاد القانونیة واالخالقیة للمعلوماتیة الصحیة551

201919قانون دوليصلیحة علي صداقةالتعامل الدولي الدبلوماسي والقنصلي552

201816قانون دوليعبد هللا صالح راكان العجميدور العالقات العامة في توجیھ السیاسة الخارجیة الكویتیة553

2018110.5قانون دوليعالء راشدالصكوك العالمیة لمكافحة االرھاب554

201714قانون دوليعمرو رضا بیوميالھجرة غیر الشرعیة بین القانون الدولي والتشریعات الوطنیة555

201811.5قانون دوليكمال التواتياحالة االوضاع الي المحكمة الجنائیة الدولیة556

2020117قانون دوليمحسن افكیرینقانون المنظمات الدولیة النظریة العامة - االمم المتحدة - المنظمات او الوكاالت الدولیة المرتبطة بھا - المنظمات الدولیة االقلیمیة557

2020137قانون دوليمحسن افكیرینالقانون الدولي العام558
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2020119قانون دوليمحسن افكیرینالقانون الدولي للبحار559

201917قانون دوليمحسن افكیرینالقانون الدولي للبیئة560

201418.5قانون دوليمصطفى عبد الكریمالقوة الملزمة التفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورھا في استرداد االموال561

2014110قانون دوليمصطفى عبد الكریمالقوة الملزمة للمعاھدات الدولیة امام القاضي الجنائي562

201811.5قانون دوليمھند الغندورالھجرة غیر الشرعیة وتھریب المھاجرین563

201918قانون دوليمھند الغندور - احمد خطابقانون الجرائم الدولیة الجسیمة بین الواقع االماراتي والمامول المصري564

201814قانون دولينوف سعود عبد العزیز عبد هللا المعتوقدور الدول الصغري في التحوالت االقلیمیة دراسة  حالة دولة قطر تجاه تحوالت منطقة الشرق  االوسط565

201813قانون دولينوف سعود عبد العزیز عبد هللا المعتوقدور الدول الكبري في اعمال نظام االمن الجماعي دراسة حالة دور الوالیات المتحدة االمریكیة تجاه البرنامج النووي االیراني566

201915قانون مدنياحمد ابوالقاسمالحق في العدول عن التعاقد في نطاق عقد البیع567

016قانون مدنياحمد ابوالقاسمضمان العیوب الخفیة في نطاق عقد البیع568

201815قانون مدنياحمد الغریب شبل البنادور القاضي المدني في انشاء القاعدة القانونیة569

201813.5قانون مدنياحمد الغریب شبل البنااثار العققد دراسة تفصیلیة في ضؤ اراء الفقھ واحكام القضاء570

201717قانون مدنياحمد بن حمود بن احمد الحبسيحمایة المستھلك اثناء عقد البیع571

201814قانون مدنياحمد سید احمد السید - احمد ابوالقاسممجاالت واھداف حمایة المستھلك572

201814قانون مدنياحمد سید احمد السید - احمد ابوالقاسممفھوم حمایة المستھلك في الشریعة االسالمیة والقوانین الوضعیة573

200818قانون مدنياحمد شرف الدیناصول الصیاغة القانونیة للعقود (الطبعة الثالثة)574
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200819قانون مدنياحمد عبد التواب محمد بھجتالمسئولیة المدنیة عن الفعل الضار بالبیئة575

201918قانون مدنياسنر خالد سلمان الناصريالمسئولیة المدنیة عن انتھاك الخصوصیة عبر وسائل التواصل االجتماعي دراسة مقارنة576

201918قانون مدنياشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحدالدور االجتماعي للملكیة الخاصة بین التقیید واالطالق دراسة تحلیلیة ومقارنة577

201814.5قانون مدنياشرف عبد العظیم عبد القادر عبد الواحداالضرار الجسدیة فیما دون الموت واشكالیات جبرھا دراسة تحلیلیة مقارنة578

2018112قانون مدنياعصم احمد حمدي اماماثر تشریعات حمایة المستھلك علي القانون المدني579

201618قانون مدنيالسید عبد الحمید فودةاصول اعداد وصیاغة البحوث القانونیة580

201715قانون مدنيایمان صالح الدین ریاض یوسفالتغییرات القانونیة التي تطرا علي المنشاة واثارھا علي عالقات العمل581

201013قانون مدنيایمن سعد سلیمأساسیات البحث القانوني 582

201917قانون مدنيتامر محمد الدمیاطيتنفیذ االلتزام التعاقدي علي نفقة المدین دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي583

2019117قانون مدنيحسني ابراھیم سلیمان عشماويمرور الزمان من سماع الدعوي دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة االسالمیة584

2018116قانون مدنيحسین عذاب السكینينظام المشاركة في الوقت في الوحدات العقاریة السیاحیة585

2019111قانون مدنيخلیل عبد المحسن الطائيالمدخل لدراسة القانون الریاضي دراسة قانونیة مقارنة586

201511.5قانون مدنيرجب كریم عبد الالهمفھوم الوكالة العامة والوكالة الخاصة وطبیعة التوكیل الرسمي العام587

201916قانون مدنيزبیري بن قویدرحمایة مركز الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة مع اسقاطات علي عقود االستھالك في ضؤ احدث تعدیالت القانون الجزائري والمقارن588

201719قانون مدنيسمیر حسني المصرىالمسئولیة التقصیریة الناشئة عن استخدام االنترنت589

201815.5قانون مدنيعبد المنعم عبد الوھاب محمداالقرار في االثبات المدني590
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201918قانون مدنيعبد الھادي فوزي العوضيدور االرادة في مجال التقادم المسقط دراسة مقارنة591

201718.5قانون مدنيعبد الھادي فوزي العوضيالخطأ المكسب في اطار المسئولیة المدنیة دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي والمصري592

201415.5قانون مدنيعبد الھادي فوزي العوضيالحق في الدخول في طي النسیان علي شیكة اإلنترنت (دراسة قانونیة تطبیقیة مقارنة)593

2018111قانون مدنيعزة محمود الصید حوتيالنظام القانوني لعقد الوكالة دراسة مقارنة594

201918قانون مدنيعصام عبد المعبودالمرجع الوافي في شرح قانون الجمعیات والمؤسسات االھلیة595

201613قانون مدنيمحمد احمد سالمالمسئولیة المدنیة بین الشریعة و القانون596

201917قانون مدنيمحمد الشھاويدعوي صحة التوقیع واجراءات تسجیل العقود في الشھر العقاري597

201717قانون مدنيمحمد سالم محمد عبد هللا الظخانيتطبیقات الشرط الجزائي في المعامالت المالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون598

201512قانون مدنيمحمد سعد خلیفةاحكام عقد بیع البناء علي الخارطة دراسة مقارنة599

201812.5قانون مدنيمحمد عبد الحمید جفالنالوجیز في اعداد البحث العلمي دراسة تحلیلیة تاصیلیة علي االبحاث العلمیة600

201918قانون مدنيمحمود محمد علي صبرهالمشكالت العملیة في تفسیر النصوص التشریعیة والعقدیة 601

201514قانون مدنيمحمود محمد علي صبرهصیاغة العقود التجاریة بالعربیة واالنجلیزیة602

200918.5قانون مدنيمحمود محمد علي صبرهاالتجاھات الحدیثة في اعداد وصیاغة مشروعات القوانین603

2007110قانون مدنيمحمود محمد علي صبرهاعداد وصیاغة العقود الحكومیة بالعربیة واالنجلیزیة604

200518.5قانون مدنيمحمود محمد علي صبرهصیاغة العقود بالعربیة واإلنجلیزیة وأثر ذلك في كسب الدعاوي605

201812.5قانون مدنيممدوح محمد علي مبروكالتزام الطبیب نحو المریض في ممارساة التطبیب عن بعد دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي والفقھ االسالمي606
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201812.5قانون مدنيممدوح محمد علي مبروكالمسئولیة المدنیة للجماعة االرھابیة تجاه المضرورین من جریمة االرھاب دراسة مقارنة بالفقھ االسالمي607

2009111قانون مدنينبیل عبد البدیع یحیىالقانون والمھندس وتطبیقات في مجال التشیید والبناء608

2018115قانون مدنيھیثم السید احمد عیسيااللتزام بالتفسیر قبل التعاقد من خالل انظمة الذكاء االصطناعي609

201718.5قانون مدنيولید الوكیلالتنظیم القانوني للمسابقات الریاضیة والمسئولیة المدنیة لمنظمیھا610

2019113قانون مدنيیخلف عبد القادرالتعویض عن االضرار الناتجة عن استخدامات الھندسة الوراثیة في ضؤ قواعد المسؤولیة المدنیة لالطباء611
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