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حق 320 / 320/حق العمل غير المشروع بإعتباره مصدر لإللتزام محمود جالل حمزة . 1985ديوان المطبوعات الجامعية :  : الجزائر 
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حق 385 / 385/حق التحكيم الدولي والداخلي عبد الحميد المنشاوي . 1995منشأة المعارف : االسكندرية 
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حق 432 / 432/حق 2/  ج1/الصيغ النموذجية للدعاوي و األوراق القضائية  ج علي عوض حسن . : 2001, االسكندرية : دار الفكر الجامعي  

حق 433 / 433/حق القانون الدولي الخاص هشام علي صادق . 1999دار  الفكر الجامعي :االسكندرية 

حق 434 / 434/حق الموجز العملي في الصورية في ضوء أحكام محكمة النقض محمد شتاأبو سعد . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 435 / 435/حق الموجز في أحكام قانون التأمينات االجتماعية السيد محمد السيد عمران . 2000دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية 

حق 436 / 436/حق جريمة الرشوة معلقا عليها بأحكام محكمة النقض شريف طه . 1999دار الكتاب الذهبي : مصر 

حق 437 / 437/حق مصادر االلتزام عبد القادر الفار . 2014, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  

حق 438 / 438/حق آثار الحق في القانون المدني: أحكام االلتزام   عبد القادر الفار . 2010, دارالثقافة : القاهرة 

حق 439 / 439/حق دراسة مقارنة:  القانون اإلداري خالد خليل الظاهر . 1998دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان 

حق 440 / 440/حق المدخل لدراسة الفقه االسالمي ابراهيم عبد الرحمان ابراهيم . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 441 / 441/حق تنفيدها- إبرامها - مفاوضاتها : العقود الدولية   محمد علي جواد . 1997دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان  ,

حق 442 / 442/حق علم األمراض و الطب الشرعي محمود حرز هللا . دار زهران للنشر والتوزيع: عمان 

حق 443 / 443/حق النظم السياسية و القانون الدستوري عبد الكريم علوان . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 444 / 444/حق علم أصول الفقه االسالمي ابراهيم عبد الرحمان ابراهيم . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 445 / 445/حق مصادر الحقوق الشخصية عدنان ابراهيم السرحان . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 446 / 446/حق الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري نعمان أحمد الخطيب . 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 447 / 447/حق القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية أحمد محمد علي داود . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 448 / 448/حق فقه األحوال الشخصية محمود محمد حمودة . 2000مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان 

حق 449 / 449/حق شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية عبد الناصر موسى أبو البصل . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 450 / 450/حق الوجيز في النظم السياسية نعمان أحمد الخطيب . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 451 / 451/حق العقود اإلدارية محمود خلف الجبوري . 1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 452 / 452/حق دراسة مقارنة: التعويض القضائي في نطاقه المسؤولية العقدية  حسن حنتوش الحسناوي . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 453 / 453/حق م الواقعة علي األشخاص الجراـئ محمد صبحي نجم . 2002دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 454 / 454/حق فقه الدعوة و أساليبها محمود محمد حمودة . 2000دار الوراق للنشر والتوزيع : عمان 

حق 455 / 455/حق دراسة مقارنة: القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق  خالد سمارة الزعبي . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 456 / 456/حق البيع و االيجار: العقود المسماة في القانون المدني  أدهم وهيب النداوي . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 457 / 457/حق لرجال القضاء واالدعاء العام: األدلة الجنائية و التحقيق الجنائي   .... منصور عمر المعايطة . 1ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 458 / 458/حق حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي علي خليل اسماعيل الحديثي . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 459 / 459/حق دراسة مقارنة: المسؤولية الجزائية عن افشاء السر المصرفي  محمد عبد الودود أبو عمر . 1999دار وائل للطباعة والنشر : عمان 

حق 460 / 460/حق دراسة مقارنة:حبس المدين في قانون االجراء االردني  عبد الرزاق رشيد أبو رمان . 1ط, 1999دار وائل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 461 / 461/حق دراسة مقارنة: تحول العقد  صاحب عبيد الفتالوي . 1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 462 / 462/حق أحكام اإلفالس والصلح الواقي : 3الجزء , الوسيط في شرح القانون التجاري  عزيز العكيلي . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 463 / 463/حق مبادئ القانون التجاري سالم القضاة . 1ط, 2000دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان 

حق 464 / 464/حق نصوصها القانونية: النزاعات اإلدارية  مصطفي صخري . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 465 / 465/حق النظام القانوني لبطاقة االئتمان فداء يحي أحمد أحمد الحمود . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 466 / 466/حق القضاء اإلداري وقضاء المظالم إعاد علي حمود القيسي . 1ط, 1998دار وائل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 467 / 467/حق الموجز في علم االجرام دردوس مكي . 2006الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية 

حق 468 / 468/حق العقود المسماة: شرح القانون المدني األردني  منذر الفضل . 1993مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 469 / 469/حق دراسة مقارنة:  المدخل لدراسة القانون سليمان الناصري . 1ط, 1999دار وائل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 470 / 470/حق اجراءات مالحقة األحداث الجانحين ابراهيم حرب محيسن . دار المكتبة القانونية: االردن 

حق 471 / 471/حق الفضالة دراسة موازنة في الفقه االسالمي وقوانين بلدان الشرق األوسط محمد جبر االلفي . 2000دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 472 / 472/حق دراسة مقارنة: بيع المحل التجاري في التشريع المقارن  كامران الصالحي . 1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 473 / 473/حق مسؤولية الناقل البري في نقل األشخاص عادل علي المقدادي . 1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 474 / 474/حق طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية ابراهيم حرب محسن . 1ط, 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 475 / 475/حق الضمان االحتياطي في األوراق التجارية ابراهيم اسماعيل ابراهيم . 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان 

حق 476 / 476/حق الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية عثمان التكروري . 1997دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان 

حق 477 / 477/حق دراسة مقارنة: كسب ملكية المضمونات بالضمان  ناصر جميل محمد الشمايلة . 1998دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان 

حق 478 / 478/حق القانون الدولي العام محمد يوسف عصوان . دار وائل  للنشر والتوزيع:عمان 

حق 479 / 479/حق علم االجرام والعقاب محمد شالل العاني . 1998دار االمسيرة للنشر والتوزيع :عمان 

حق 480 / 480/حق دراسة تحليلية مقارنة: الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء  عمادعلي الخليل . 1ط, 2000دار اوائل للنشر والتوزيع:عمان 

حق 481 / 481/حق طرق الطعن في األحكام الجزائية مصطفي صخري . 1998دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان 

حق 482 / 482/حق القواعد الدولية اآلمرة محمد ابراهيم علي محمد . 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 483 / 483/حق الطب الشرعي و مسرح الجريمة و البحث الجنائي مديحة فؤاد الخضري . 2003دار المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية 

حق 484 / 484/حق الحراسة اإلتفاقية القضائية القانونيةاإلدارية السيد احمد إبراهيم . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 485 / 485/حق الحيازة و التقادم المكسب حمدي فريدة . 2000ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 486 / 486/حق المسؤولية عن االخالل بمبدأ المساواة  وتطبيقاتها في القانون اإلداري مسعود شيهوب . 2000ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 487 / 487/حق المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون اإلداري مسعود شيهوب . 2000ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 488 / 488/حق دراسة تاصيلية وتحليلية لدور المحكمة: الصلح القضائي   ..... األنصاري حسن النيداني . 2001دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية 

حق 489 / 489/حق العقود المبرمة بين الدول و األشخاص األجنبية حفيظة السيد الحداد . 2001دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 490 / 490/حق الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية محمد باهي أبويونس . 2001دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية 

حق 491 / 491/حق الغصب في القوانين العربية و الشريعة االسالمية عبد الفتاح مراد . دار ابن خلدون: مصر 

حق 492 / 492/حق القانون القضائي الخاص الدولي هشام خالد . 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 493 / 493/حق ...... القذف و السب و البالغ الكاذب وإفشاء األسرار معوض عبد التواب . 2000دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 494 / 494/حق القضاء اإلداري عبد الغني بسيوني . 1996منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 495 / 495/حق المسؤولية المعمارية محمد حسين منصور . 1999دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 496 / 496/حق المشكالت العملية القضاء المستعجل عبد الفتاح مراد . دار الكتب للنشر والتوزيع: مصر 

حق 497 / 497/حق تعليق فقهي وقضائي: المعارضة في األحكام الجنائية  محمد شتا ابو سعد . 2001دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 498 / 498/حق النظريات العامة في الفقه االسالمي رمضان علي الشرنباصي . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 499 / 499/حق النظرية العامة لقانون العقوبات سليمان عبد المنعم . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 500 / 500/حق النظريات العامة لالئتمان محمد حسين منصور . 2001دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 501 / 501/حق الوجيز في القانون البحري هاني محمد دويدار . 2001دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 502 / 502/حق الوجيز في مبادئ القانون سوزان علي حسن . 2001دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 503 / 503/حق الوسيط في جريمتي النصب و خيانة األمانة معوض عبد التواب . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 504 / 504/حق الوسيط في شرح  جرائم الغش و التدليس و تقليد العالمات التجارية معوض عبد التواب . 5ط, 2000مطبعة االنتصار : مصر 

حق 505 / 505/حق إنتقال آثار العقود الي الخلف الخاص رضا متولي وهدان . 2001, دار الجامعة الجديدة:  اإلسكندرية 

حق 506 / 506/حق بطالن االجراء الجنائي سليمان عبد المنعم . 1999دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 507 / 507/حق قانون اإلجراءات الجزائية أحسن بوسقيعة . 2ط, 2002الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائر 

حق 508 / 508/حق الوجيز في جرائم الصحافة و النشر ابراهيم عبد الخالق . 2002دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 509 / 509/حق الوصية و الوقف في االسالم مقاصد و قواعد محمد كمال الدين إمام . 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 510 / 510/حق موقف االسالم من تعدد الزوجات رافع محمد . دار الكتاب للنشر والتوزيع: األردن 

حق 511 / 511/حق حجية األمر المقضي و قوته في المواد المدنية والتجارية عبد الحكم فودة . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 512 / 512/حق حق التعويض المدني محمد فتح هللا النشار . دار الجامعة للجديدة للنشر: اإلسكندرية 

حق 513 / 513/حق دراسة مقارنة: حقوق االنسان و واجباته في االسالم  أسامة األلفي . 1999دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : مصر

حق 514 / 514/حق دعوى بطالن العقود محمد المنجي . 2ط, 2002منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 515 / 515/حق دعوي عدم الدستورية محمد المنجي . 1ط, 2002منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 516 / 516/حق .....شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري اعالن ومد حالة الطوارى عبد الحميد الشواربي . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 517 / 517/حق شرح االفالس التجاري في قانون التجارة الجديد أحمد محمود خليل . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 518 / 518/حق شرح النظرية العامة لاللتزام فتحي عبد الرحيم عبد هللا . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 519 / 519/حق عقد البيع االبتدائي محمد المنجي . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 520 / 520/حق عقد الزواج العرفي أركانه و شروطه و أحكامه أحمد محمود خليل . 2002منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 521 / 521/حق عقد المقاولة في التشريع المصري و المقارن قدري عبد الفتاح الشهاوي . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 522 / 522/حق المدخل لدراسة القانون و المصطلحات القانونية مجموعة من المؤلفون . 1ط, 2006-2002منشورات الحلبي الحقوقية :بيروت 

حق 523 / 523/حق شهادة الشهود في المواد الجنائية محمد أحمد محمود . 2002دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 524 / 524/حق شهادة الشهود في  المجالين الجنائي والمدني مصطفي مجدي هرجة . 1999دار الفكر و القانون : مصر

حق 525 / 525/حق مبادئ علم االجرام و العقاب محمد زكي أبو عامر . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 526 / 526/حق مبادئ نظام الحكم في االسالم عبد الحميد متولي . منشأة المعارف: االسكندرية 



حق 527 / 527/حق مجموعة األحوال الشخصية في ضوء الفقه و القضاء عبد الحميد متولي . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 528 / 528/حق قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ماجد راغب الحلو . 2002منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 530 / 530/حق موسوعة الشركات التجارية أحمد ابو الروس . 2002المكتب الجامعي الحديث  : االسكندرية 

حق 531 / 531/حق موسوعة تشريعات األحوال الشخصية قدري عبد الفتاح الشهاوي . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 532 / 532/حق أصول علم الجزاء الجنائي سليمان عبد المنعم سليمان . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 533 / 533/حق موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون عصام أنور سليم . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 534 / 534/حق الموسوعة الشاملة في جرائم الشيك معوض عبد التواب . 1999مطبعة االنتصار : مصر 

حق 535 / 535/حق التنازع االنتقالي في تنازع القوانين هشام خالد . 2006دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 536 / 536/حق المعجم القانوني رباعي اللغة عبد الفتاح مراد . دار الحرف العربي: مصر 

حق 537 / 537/حق عقد البيع سليمان مرقس . عالم الكتب: مصر 

حق 538 / 538/حق الجريمة و االدمان عبد الرحمان العيسوي . 1ط, 2000الراتب الجامعية : بيروت

حق 539 / 539/حق إختصاص القضاء اإلداري بالمنازعات اإلدارية لألفراد و تطبيقاتها في العمل أحمد محمود جمعة . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 540 / 540/حق االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية هشام خالد . 2002دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 541 / 541/حق أساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربي محمد زكي شمس . دمشق

حق 542 / 542/حق أسس الثقافة القانونية عصام أنور سليم . 2001المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية 

حق 543 / 543/حق أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح منير عبد المجيد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 544 / 544/حق الدعوى الجنائية: أصول المحاكمات الجزائية  جالل ثروت . مجد المؤسسةالجامعية للدراسات والنشر والتوز: بيروت 

حق 545 / 545/حق تاريخ القانون منذر الفضل . 1998دار الثقافةة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 546 / 546/حق تاريخ القانون عباس العبودي . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 547 / 547/حق تسوية منازعات التجارة الدولية في اطار اتفاقية الجات جالل وفاء محمدين . 2002دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 548 / 548/حق ... تنازع القوانين في مسائل المسؤوليةالتقصيرية  المترتبة علي التصادم هشام علي صادق . 2002دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 549 / 549/حق األمم المتحدة- الجماعة الدولية : التنظيم الدولي  محمد سامي عبد الحميد . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 550 / 550/حق التوفيق و التحكيم و لجان فض المنازعات ممدوح طنطاوي . 2001مطبعة االنتصارا: االسكندرية 

حق 551 / 551/حق جرائم االرهاب محمد محمود سعيد . دار الفكر الجامعي: مصر 

حق 552 / 552/حق حقوق الطفل عصام أنور سليم . 2002المكتب الجامعي الحديث : مصر

حق 553 / 553/حق حماية الملكية الفردية وأحكام الرقابة علة المصنفات الفنية عبد الحميد المنشاوي . 2002دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 554 / 554/حق الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة محمد باهي أبو يونس . دار الجامعة الجديدة: مصر 

حق 555 / 555/حق القانون الدولي للبحار عبد المنعم محمد داود . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 557 / 557/حق نظرية الجزاء الجنائي سليمان عبد المنعم . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو: بيروت 

حق 558 / 558/حق المنظمات الدولية مصطفي أحمد فؤاد . دار الجامعة الجديدة: بيروت 

حق 559 / 559/حق المواجهة التشريعية لظاهرة غسل االموال مصطفى طاهر . مطابع الشرطة: مصر

حق 560 / 560/حق النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك نصيف محمد حسين . 1998دار النهضة العربية : بيروت 

حق 561 / 561/حق األمريكي/المبادئ األساسية للدستور اللبناني :  الوجيز في القانون الدستوري   محمد مصطف: ت: بارون . ا.جيروم  . الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة ال: القاهرة 

حق 562 / 562/حق نظرية في مستقبل البشرية محمود علي مكي . 1987دار العالم العربي : مصر 

حق 563 / 563/حق شرح لسمات التحقيق في جرائم القتل العمد: ضوابط االثبات الجنائي   .... عمرو عيسي الفقي . 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 564 / 564/حق شهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري خلفوني مجيد . 2ط, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 565 / 565/حق الدفوع في قضايا المخدرات مصطفىمجدي هرجة . 2002/2003دار محمود للنشر والتوزيع : مصر 

حق 566 / 566/حق البيوع التجارية في ضوء الفقه و القضاء منير قزمان . 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 567 / 567/حق دراسة مقارنة: استقاللية خصومة العرض الحقيقي و االيداع  أسامة أحمد شوقي المليجي . 2000دار النهضة العربية : بيروت 

حق 568 / 568/حق تنازع االختصاص القضائي الدولي هشام علي صادق . 2002, دار المطبوعات الجامعية  : القاهرة 

حق 569 / 569/حق أحكام األسرة للمصريين غير المسلمين سميرعبد السيد تناغو . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 570 / 570/حق ضمانات استخدام الطاقة النووية في االغراض السلمية محمد عبد هللا محمد نعمان . دار صفاء: عمان 

حق 571 / 571/حق أصول االجراءات الجنائية محمد زكي أبو عامر . دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 572 / 572/حق النظرية القضائية المستحدثة لالوضاع الظاهرة فتيحة قرة . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 573 / 573/حق نظرية المسؤولية و الجزاء سليمان عبد المنعم . 2000دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 574 / 574/حق مبادئ علم الجزاء الجنائي سليمان عبد المنعم . 2002دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية 

حق 575 / 575/حق أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2002دارالفكر الجامعي : مصر 

حق 576 / 576/حق شركات األموال- شركات األشخاص : تنظيم الشركات التجارية  عباس مصطفي المصري . 2002دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 577 / 577/حق الصيغ القانونية لدعاوي الشركات التجارية منير محمد الجنبيهي . 2000دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 578 / 578/حق تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص  ممدوح عبد الكريم . 1ط, 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 579 / 579/حق التقادم المكسب و المسقط في القانون محمد أحمد عابدين . 2002دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 580 / 580/حق جريمة غسل االموال أحمد بن محمد . 2000مكتبة العينكات : الرياض 

حق 581 / 581/حق القضاء المدني واإلداري، والقضاء الجنائي: نظرية وظيفة القضاء  ،..... أحمد محمد حشيش . 2002, دار الفكر الجامعي:   اإلسكندرية 

حق 582 / 582/حق المبادئ القضائية مصدر ذاتي للمشروعية مجدي دسوقي محمود . 2001دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 583 / 583/حق النظام القانوني للحزر في القانون الدولي للبحار محمد عبد الرحمان . دار النهضة العربية: مصر 

حق 584 / 584/حق أساليب البحث العلمي الجنائي و التقنية المتقدمة قدري عبد الفتاح الشهاوي . 1999منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 585 / 585/حق الضمان االجتماعي و التأمينات االجتماعية في لبنان و الشرق األوسط هيام مالط . 1999منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 586 / 586/حق القانون الدولي العام محمد سامي عبد المجيد . 1999منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 587 / 587/حق بين النص والواقع: اشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية   الخير قشي . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وال:  بيروت  

حق 588 / 588/حق اإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2001دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 589 / 589/حق دروس في العلم الجنائي مصطفي العوجي . مؤسسة نوفل: بيروت 

حق 590 / 590/حق دراسة مقارنة: قواعد التنازع في القانون المصري  عكاشة محمد عبد العال . 2002دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 591 / 591/حق جرائم التزييف والتزوير عزت عبد القادر . 2002دار أسامةالخولي للنشر والتوزيع : مصر 

حق 592 / 592/حق دور الشروط اإلستثنائية في تمييز العقد اإلداري مازي ليلو راضي . 2002دار المطبوعات الجامعية  : اإلسكندرية 

حق 593 / 593/حق حماية البيئة البحرية من التلوث أحمد محمود الجمل . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 594 / 594/حق دراسة مقارنة: آثار الحكم بعدم الدستورية  صبري محمد السنوسي محمد . 2000دار النهضة العربية : بيروت 

حق 595 / 595/حق النظام القانوني لبراءة االختراع و النماذج الصناعية محمد أنور حمادة . 2002دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 596 / 596/حق حقوق المجني عليه في االجراءات الجنائية دار النهضة العربية . 1990دار النهضة العربية : مصر 

حق 597 / 597/حق عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت فاروق محمد أحمد االباصيري . 2002دار الجامعية الجديدة : االسكندرية

حق 598 / 598/حق التحكيم الدولي الخاص ابراهيم أحمد ابراهيم . دار النهضة العربية: مصر 

حق 599 / 599/حق العقود اإلدارية أحمد محمود جمعة . 2002منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 600 / 600/حق في عقد النقل البحري: المركز القانوني للمرسل اليه   عباس مصطفي المصري . 2002دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 601 / 601/حق االتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم حفيظة السيد حداد . 2001دار الفكر الجامعي :االسكندرية 

حق 602 / 602/حق اثبات القانون األجنبي في القانون الدولي الخاص هشام خالد . 2001دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 603 / 603/حق التزوير و التزييف مدنيا و جنائيا في ضوء الفقه والقضاء عبد الحميد الشواربي . 1996منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 604 / 604/حق ميعاد رفع دعوى االلغاء فؤاد أحمد عامر . 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 605 / 605/حق النظام القانوني للخصومة االنصاري حسن النيداني . 2002دار الجامعية الجديدة : االسكندرية 

حق 606 / 606/حق أحكام القسمة بين الفقه االسالمي و القانون المدني محمد عبد الرحمن الضويني . 2001دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 607 / 607/حق تاريخ النظم القانونية و االسالمية صالح فركوس . 2001دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 608 / 608/حق كيف تحمي حقوقك: الدليل القانوني للمتقاضين  طاهري حسين . 1999دار المحمدية العامة : الجزائر 

حق 609 / 609/حق مذكرات في القانون الجزائي الخاص بن شيخ لحسن . 2004دار هومة : الجزائر 

حق 610 / 610/حق المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام أحسن بو سقيعة . 2005الديوان الوطني لالشغال التربوية : الجزائر 

حق 611 / 611/حق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ابراهيم محمد حسنين . 2000دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 612 / 612/حق الحدود في الفقه الجنائي االسالمي المقارن خالد رشيد الجميلي . 2002الدار الدولية لالستثمارات : مصر 

حق 613 / 613/حق الحقوق العينية األصلية نبيل ابراهيم سعد . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 614 / 614/حق المشكالت العملية في جرائم القذف و السبب ابراهيم عبد الخالق . مصر

حق 615 / 615/حق تنازع القوانين وتنازع اإلختصاص: القانون الدولي الخاص  غالب علي الداودي . 2001دار وائل للطباعة والنشر : عمان 

حق 616 / 616/حق المفهوم القانوني للبيئة أحمد محمد حشيش . 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 617 / 617/حق الدليل االحصائي في الحكم القضائي مصطفي زايد . 2002مطابع الدار الهندسية : مصر 

حق 618 / 618/حق التلبس بالجريمة في ضوء  القضاء والفقه عبد الحميد الشواربي . 1996منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 619 / 619/حق نطاق التنازل عن العقد:التنازل عن العقد  نبيل ابراهيم سعد . 2000منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 620 / 620/حق الجرائم السياسية و أوامراإلعتقال و قانون الطوارئ عبد الحميد الشواربي . 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 621 / 621/حق الحماية الجنائية للجسم البشري مهند صالح أحمد . دار الجامعة الجديدة: مصر 

حق 622 / 622/حق الموجز في عقد االيجار رمضان أبو السعود . 1996منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 623 / 623/حق علم االجرام العام فتوح عبد هللا الشاذلي . 2002دار المطبوعات الجامعية  :االسكندرية 

حق 624 / 624/حق اثبات الملكية في الوثائق العربية جمال الخولي . 1994الدار المصرية اللبنانية: القاهرة 

حق 625 / 625/حق أساسيات علم االجرام و العقاب فتوح عبد هللا الشاذلي . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : االسكندرية 

حق 626 / 626/حق الطعن بالنقض في المواد الجنائية محمد أحمد عابدين . 1994منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 627 / 627/حق الخصومة: اإلجراءات الجنائية   محمد عبد الرحمان . دار الفكر الجامعي: مصر 

حق 628 / 628/حق في الدعوي الجنائية في الفقه االسالمي فؤاد عبد المنعم أحمد . 2001المكتب العربي الحديث :االسكندرية 

حق 629 / 629/حق أشهر المحاكمات في التاريخ علي عبد العال العيساوي . دار الجيل: بيروت 

حق 630 / 630/حق فقها و قانونا: التعسف في استعمال الحق  ابراهيم سيد أحمد . 2002دار  الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 631 / 631/حق المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة منير بورشية . 2002دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 632 / 632/حق الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر نصر الدين هنوني . 2001الديوان الوطني لالشغال التربوية : الجزائر 

حق 633 / 633/حق دراسة فقهية وقضائية: البحوث القانونية في مصادر االلتزام االرادية و غير االرادية  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن . 2002منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 634 / 634/حق المدخل الي القانون نظرية القانون والحق همام محمد محمود . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 635 / 635/حق الدعوى الدستورية عبد الحميد الشواربي . 2002, منشأة المعارف : االسكندرية  

حق 636 / 636/حق أصول علم االجرام القانوني سليمان عبد المنعم سليمان . دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 637 / 637/حق األحوال الشخصية لغير المسلمين مصطفي محمد الجمال . 2001دار الفتح للطباعة والنشر : اإلسكندرية 

حق 638 / 638/حق الرهن الرسمي- الكفالة : التأمينات الشخصية و العينية   ... سمير عبد السيد تناغو . 1996منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 639 / 639/حق الصيغ النموذجية للمنازعات المستعجلة عبد الحكم فودة . 2001مكتبة اإلشعاع الفنية : مصر 

حق 640 / 640/حق اجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه عبد الحميد الشواربي . 1ط, 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 641 / 641/حق التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة محمود سليمان موسي . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 642 / 642/حق التحقيق- المحقق - الباحث الجنائي : الحدث االجرامي   .... قدري عبدالفتاح الشهاوي . 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 643 / 643/حق أحكام االسرة في االسالم أحمد فراج حسين . 1998منشأة المعارف : االسكندرية  

حق 644 / 644/حق االخالل بحق المتهم في الدفاع محمد خميس . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 645 / 645/حق بين قيمة الوقت في العوى ومبدأ سلطان اإلرادة: اإلعالن القضائي   ... طلعت محمد دويدار . 2003منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 646 / 646/حق إجراءات الدعوىمدنيا و جنائيا محمد أحمد عابدين . 2002منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 647 / 647/حق االرشادات العملية في الدعاوي الجنائية عدلي أمير خالد . 1998منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 648 / 648/حق التحكيم االختياري و االجباري في المنازعات المدنية و التجارية علي عوض حسن . 2004دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 649 / 649/حق مبادئ القانون اإلداري الجزائري قصير مزياني فريدة . 2001مطبعة قرفي عمار باتنة : الجزائر 

حق 650 / 650/حق ... القصد الجنائي و المساهمة و المسؤولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي أحمد أبو الروس . 2001المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية 

حق 651 / 651/حق دولة القانون مفاهيم أولية جورج سعد . 2000منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 652 / 652/حق دراسة مقارنة:  وقف اإلجراءات الجنائية في القانون العسكري   علي عدنان الفيل . 2005, دار هومه للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 653 / 653/حق قانون المخدرات و المؤثرات العقلية الجديد مصطفي العوجي . دار الخلود: لبنان 

حق 654 / 654/حق التنظيم الدولي النظرية العامة و المنظمات الدولية محمد المجذوب . 2005منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 655 / 655/حق نظرية الحق- القاعدة القانونية : المدخل الي القانون  محمد حسين منصور . الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية 

حق 656 / 656/حق المبادئ العامة في القانون التجاري جالل وفاء محمدين . الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية 

حق 657 / 657/حق نظرية القانون مفهوم و فلسفة و جوهر القانون محمد حسين منصور . دار الجامعة الجديدة للنشر: مصر 

حق 658 / 658/حق التحكيم في القوانين العربية أحمد أبو الوفا . 2002منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 659 / 659/حق التزوير المادي و المعنوي ابراهيم سيد أحمد . 2002دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 660 / 660/حق التشريع و القضاء في االسالم أنور العمروسي . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 661 / 661/حق الضرب المفضي- القتل العمد: جرائم االعتداء علي النفس في ضوء الفقه و قضاء النقض  ..... عبد الحكم فودة . 1ط, 2001مكتبة االشعاع : مصر 

حق 662 / 662/حق كيفية رفع الطعن بالنقض محمد المنجي . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 663 / 663/حق أحكام وتشريعات األمراض النفسية: الطب النفسي و القانون  لطفي الشربيبي . 1ط, 2001دار النهضة العربية: بيروت 

حق 664 / 664/حق أحكام التركات و المواريث في الفقه و القانون أحمد فراج حسين . 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 665 / 665/حق أحكام الميراث و الوصية في الشريعة االسالمية و القانون الوضعي عبد العظيم شرف الدين . 2001الدار الدولية لالستثمارات الثقافية : مصر 

حق 666 / 666/حق خطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال االئتمان مصطفي أحمد عبد الجواد . 2000دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 667 / 667/حق دراسات في القانون الدولي الجنائي محمد محي الدين عوض . الدار الجامعية: االسكندرية 

حق 668 / 668/حق النظم السياسية و القانون الدستوري ابراهيم عبد العزيز سيف . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 669 / 669/حق فقها وقضاءا: العقود و الشركات التجارية  ابراهيم سيد أحمد . 1ط, دار الجامعية الجديدة : االسكندرية 

حق 670 / 670/حق الحقوق و غيرها من المراكز القانونية جالل علي العدوي وآخرون . 1996منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 671 / 671/حق أركان عقد الرهن فرج زهران . 1989منشأة المعارف : مصر 

حق 672 / 672/حق شرح قانون األحوال الشخصية سعيد الجدار . 1ط, 2001االشعاع الفنية : االسكندرية 

حق 673 / 673/حق الكمبيالة في ضوء الفقه و القضاء منير قزمان . 2000دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 674 / 674/حق التعليق علي قانون اجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية مصطفي فرغلي الشقيري . 2000دار البشرى للطباعة والنشر : القاهرة 

حق 675 / 675/حق المسؤولية القضائية في ضوء الفقه و القضاء عبد الحميد الشواربي . 1997منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 676 / 676/حق في المواد المدنية و الجنائية: الخبرة  علي عوض حسن . 2007دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية 

حق 677 / 677/حق دروس في التنظيم الدولي المعاصر صدوق عمر . ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر 

حق 678 / 678/حق القانون الدولي الجنائي فتوح عبد هللا . دار المطبوعات الجامعية: مصر 

حق 679 / 679/حق المركز القانوني لمتعدد الجنسية هشام خالد . 2001دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 680 / 680/حق األوامر على العرائض محمود السيد عمر التحيوي . 2003دار  الفكرالجامعي : مصر 

حق 681 / 681/حق الضمانات غير المسماة نبيل ابراهيم سعد . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 682 / 682/حق الوجيز في تاريخ النظم دليلة فركوس . 1999دار الرغائب : الجزائر 

حق 683 / 683/حق القانون الدستوري عبد الوهاب محمد رفعت . منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 684 / 684/حق دراسة مقارنة: جنسية الشركة  هشام خالد . 2000دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 685 / 685/حق جرائم المخدرات عبد الحميد الشواربي . مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع: مصر 

حق 686 / 686/حق قانون األعمال محمد فريد العريني . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 687 / 687/حق عقد االمتياز التجاري محمد محسن ابراهيم النجار . 2001دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 688 / 688/حق عقد البيع برهام محمد عطا هللا . مؤسسة الثقافة الجامعية: االسكندرية 



حق 689 / 689/حق فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي محمد محمد شتا . 2001دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 690 / 690/حق قضاء النقض في إعالن أوراق المحضرين سعيد أحمد شعلة . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 691 / 691/حق مدي مشروعية االستشفاء بالدم البشري و أثر التصرف فيه محمد عبد المقصود حسن داود . 1999دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 692 / 692/حق مشكالت تعويض األضرار الجسدية في القانون المدني طه عبد المولي ابراهيم . 1ط, 2000دار الفكر و القانون : مصر 

حق 693 / 693/حق تسبيب االحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية و التجارية نبيل اسماعيل عمر . 2001دار الجامعة الجديدة  : مصر 

حق 694 / 694/حق تصرف الشريك في المال الشائع و أثره علي حقوق الشركاء جمال خليل النشار . 2000دار الجامعة الجديدة  : مصر 

حق 695 / 695/حق حماية الحيازة بين النيابة العامة و القضاء المستعجل سنية أحمد يوسف . 2001دار الجامعة الجديدة  : مصر 

حق 696 / 696/حق تنفيذ أحكام المحكمين أحمد هندي . 2001دار الجامعة الجديدة  : مصر 

حق 697 / 697/حق شرح الشيك من الناحيتين الجنائية و التجارية عبد الفتاح مراد . دار الجامعة الجديدة: مصر 

حق 698 / 698/حق جرائم االمتناع عن تنفيذ االحكام وغيرها من جرائم اإلمتناع عبد الفتاح مراد . دار الكتب والوثائق المصرية: مصر 

حق 699 / 699/حق حق االستمتاع بين الزوجين حامد محمود شمروخ . 2001دار الجامعة الجديدة  : مصر 

حق 700 / 700/حق دروس في القانون الجنائي الدولي سليمان عبد المنعم . 2000دار الجامعة الجديدة  : مصر 

حق 701 / 701/حق شرح تشريعات االحوال الشخصية عبد الفتاح مراد . دار الكتب والوثائق المصرية: مصر 

حق 702 / 702/حق شرح تشريعات الشهر العقاري عبد الفتاح مراد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 703 / 703/حق شرح تشريعات الغش عبد الفتاح مراد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 704 / 704/حق شرح تشريعات التحكيم الداخلي و الدولي عبد الفتاح مراد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 705 / 705/حق دعاوي بيع العقارات عبد الفتاح مراد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 706 / 706/حق محاضرات في القانون الدولي العام المدخل و المعاهدات الدولية أحمد اسكندر . دار الفجر: القاهرة 

حق 707 / 707/حق أحكام إنقاض العقد الباطل عادل حسن علي السيد . مصر مكتبة زهراء

حق 708 / 708/حق المرجع في شرح قانون األحداث معوض عبد التواب . 1997دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 709 / 709/حق دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري: عقد البيع  محمد حسن قاسم . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 710 / 710/حق االعمال التجارية: الكامل في القانون التجاري الجزائري    ...... فرحة زراوي صالح . 2003, دار إبن خلدون : الجزائر  

حق 711 / 711/حق أصول التنفيذ الجبري أحمد خليل . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 712 / 712/حق أصول المحاكمات الجزائية عبد الفتاح الصيفي . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 713 / 713/حق أصول المحاكمات الجزائية علي عبد القادر القهوجي . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 714 / 714/حق المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي علي عبد القادر القهوجي . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 715 / 715/حق مبادئ عقد التأمين محمد حسين منصور . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 716 / 716/حق العقود اإلدارية و التحكيم ماجد راغب الحلو . 2004دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 717 / 717/حق القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة في لبنان محمد المجذوب . 4ط, 2002منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 718 / 718/حق معني الشيك في القانون الجنائي فتوح عبد هللا الشاذلي . 1ط, 1998دار الجامعية الجديدة : االسكندرية 

حق 719 / 719/حق أسباب صحيفة االستئناف عبد الحكم فودة . دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 720 / 720/حق القانون الدستوري محمد رفعت عبد الوهاب . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 721 / 721/حق الحقوق العينية األصلية محمد حسين منصور . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 722 / 722/حق الدعاوي المسماة في القانون المدني أنور العمروسي . 2002دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 723 / 723/حق محاضرات في الملكية األدبية و الفنية عكاشة محي الدين . 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 724 / 724/حق الدعاوي بالمجهول و أحكامها شعبان الكومي احمد فايد . 2004دار الجامعية الجديدة : اإلسكندرية 

حق 725 / 725/حق .... الزواج و الطالق تجاه االكتشافات الحديثة تشوار جياللي . 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 726 / 726/حق المسؤولية في العمليات المصرفية االلكترونية حازم نعيم الصمادي . 1ط, 2003دار وائل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 727 / 727/حق التحكيم التجاري الدولي في الجزائر عليوش قربوع كمال . 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 728 / 728/حق الخطر الجنائي و مواجهته حسنين المحمدي . 2003منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 729 / 729/حق النظريات العامة في الفقه االسالمي بلحاج العربي . 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 730 / 730/حق قوة الورقة الرسمية والعرفية في اإلثبات وطرق الطعن عليها محمد أحمد عابدين . 2002منشأة المعرف    : اإلسكندرية 

حق 731 / 731/حق االجتهاد القضائي في المواد الجزائية جياللي بغدادي . 1ط, 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 732 / 732/حق الوجيز في المواريث عيسى حداد . 2003منشورات باجي مختار عنابة : الجزائر 

حق 733 / 733/حق دور قاضي تطبيق األحكام القضائية الجزائية طاشور عبد الحفيظ . 2001ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 734 / 734/حق قانون الجمارك الناشر نفسه . 1980ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 735 / 735/حق اإلرتباط و أثره  الموضوعي و اإلجرائي طه محمود أحمد . 2003منشأة المعارف : مصر 

حق 736 / 736/حق التكييف القانوني لعقد اإليجارالتمويلي عالء الدين عبدهللا فواز الخصاو . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع و دار: عمان 

حق 737 / 737/حق الشركات التجارية محمد فريد العريني . 2006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 738 / 738/حق النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها علي عوض حسن . 2003دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 739 / 739/حق حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة بشير علي محمد باز . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 740 / 740/حق التأمين و رياضياته إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه . 2002/2003الدار الجامعية : مصر 

حق 741 / 741/حق مبادئ اإلجتهاد القضائي: قانون األسرة   ... بلحاج العربي . 2000ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 742 / 742/حق 3-2-1الجزء : نظام الحالة المدنية في الجزائر  عبد العزيز سعد . 201, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : : الجزائر 

حق 743 / 743/حق قانون األسرة وزارة العدل . 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 744 / 744/حق التقنينات العقارية ليلي رزوقي . 1ط, 2001الديوان الوطني لالشغال التربوية: الجزائر 

حق 745 / 745/حق اآلفاق الجديدة للعدالة الجنائيةفي مجال األحداث المؤتمر الخامس . 1998دار النهضة العربية : مصر 

حق 746 / 746/حق المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي صالح محمد بدر الدين . 2000دار النهضة العربية: مصر 

حق 747 / 747/حق اتفاق التحكيم كاسلوب لتسوية منازعات العقود أحمد مخلوف . 2001دار النهضة العربية: مصر 

حق 748 / 748/حق المبادئ القضائية في التحكيم التجاري الدولي محمد شتا أبو سعد . 2000دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 749 / 749/حق األعمال المصرفية و الجرائم الواقعة عليها نائل عبد الرحمان صالح الطويل . 1999دار وائل للطباعة والنشر : عمان 

حق 750 / 750/حق الرقابة اإلدارية و المالية على األجهزة الحكومية حمدي سليمان سحيمات القبيالت . 1998دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 751 / 751/حق القانون- الفعل النافع - الفعل الضار : مصادر االلتزام  محمد حسين منصور . 2000دار الجامعية الجديدة : االسكندرية 

حق 752 / 752/حق الشركات التجارية عزت عبد القادر . 2000دار النسر الذهبي : مصر 

حق 753 / 753/حق شرح االفالس من الناحيتين التجارية والجنائية عبد الفتاح مراد . دار الكتب والوثائق المصرية: مصر 

حق 754 / 754/حق عربي- إنجليزي -فرنسي : معجم المصطلحات القانونية  أحمد زكي بدوي . 1ط, 1989دار الكتاب المصري : القاهرة 

حق 755 / 755/حق الجريمة و العقوبة في الفقه االسالمي محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي: القاهرة 

حق 756 / 756/حق دراسة مقارنة: حماية الحق في حرمة األحاديث الخاصة  يوسف الشيخ يوسف . 1998دار الفكر العربي: القاهرة 

حق 757 / 757/حق األحكام و األوامر الجنائية معوض عبد التواب . 1988دار المطبوعات الجامعية : مصر 

حق 758 / 758/حق محاضرات في الوقف محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي: القاهرة 

حق 759 / 759/حق الدعوى اإلدارية و صيغها معوض عبد التواب . 1998دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 760 / 760/حق أحكام االلتزام-االثبات  عادل حسن علي . 1997مكتبة زهراء الشرق : مصر 

حق 761 / 761/حق إذن التفتيش فقها وقضاءا كمال كمال الرخاوي . 1ط, 2000دار الفكر و القانون: مصر 

حق 762 / 762/حق كيفية التصدي إلجراءات التقاضي الكيدي علي عوض حسن . 2000دار الكتب القانونية : القاهرة 

حق 763 / 763/حق احكام المحكمة الدستورية العليا في الحريات و الحراسة و الملكية علي عوض حسن . 1999دار الكتب القانونية : القاهرة 

حق 764 / 764/حق االموسوعة التجارية الحديثة في االفالس عمرو عيسي الفقي . 1999المكتب الفني لالصدارات القانونية : القاهرة 

حق 765 / 765/حق نماذج دعاوى الياس ابو عيد . 1730

حق 766 / 766/حق االفالس معلقا عليه بأحدث احكام محكمة النقض سمير األمين . 1999دار الكتب القانونية : القاهرة 

حق 767 / 767/حق االصول القضائية في المرافعات الشرعية أشرف ندا . المكتب الفني لالصدارات القانونية: القاهرة 

حق 768 / 768/حق الوسيط في التنفيذ الجبري لالحكام نبيل اسماعيل عمر . 2000الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 769 / 769/حق االفالس و الصلح الواقي منه راشد فهيم . ط, 2000المكتب الفني لالصدارات القانونية : القاهرة 

حق 770 / 770/حق والية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات مفتاح عمر درباش . 1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن : ليبيا 

حق 771 / 771/حق أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته ممدوح محمد مبروك . المكتبة  القانونية:مصر 

حق 772 / 772/حق جريمة السرقة و الجرائم الملحقة بها عدلي خليل . 1999دار الكتب القانونية: القاهرة 

حق 773 / 773/حق الصيغ القانونية في المواد الجنائية عدلي خليل . 2000دار الكتب القانونية : القاهرة 

حق 774 / 774/حق أصول المرافعات و مذكرات الدفاع أنور العمروسي . دار الفكر الجامعي: مصر 

حق 775 / 775/حق نظرية الدفوع في المخدرات حامد الشريف . 1998دار الكتب القانونية : القاهرة 

حق 776 / 776/حق الموسوعة الشاملة في جرائم المخدرات عمرو عيسي الفقي . 1993المكتب الفني لالصدارات القانونية : القاهرة 

حق 777 / 777/حق االجرام و سياسة مكافحته علي محمد جعفر . دار النهضة العربية: بيروت 

حق 778 / 778/حق قضاء النقض المدني في العقود سعيد أحمد شعلة . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 779 / 779/حق موسوعة االثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية عبد الحكم فودة . المطبوعات الجامعية  االسكندرية

حق 780 / 780/حق الجرائم الواقعة على األشخاص- القسم الخاص : شرح قانون العقوبات  محمد سعيد نمور . 2002الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع : عمان 

حق 781 / 781/حق الصيغ النموذجية للعقود و األوراق القضائية علي عوض حسن . 1998دار الفكر الجامعي : االسكندرية 

حق 782 / 782/حق الوجيز في شرح قانون العمل علي عوض حسن . 1999دار الكتب القانونية : القاهرة 

حق 783 / 783/حق عقد البيع في ضوء الفقه و احكام النقض خلف محمد . دار الفكر الجامعي: مصر 

حق 784 / 784/حق الوسيط في الطعن باإلستئناف نبيل اسماعيل عمر . 2000دارالجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 785 / 785/حق الصورية في ضوء الفقه و القضاء عز الدين الدناصوري . 2000المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية 

حق 786 / 786/حق الصيغ التجارية عبد الفتاح مراد . المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

حق 787 / 787/حق الطب الشرعي و التحقيق الجنائي و األدلة الجنائية معوض عبد التواب . 1999منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 788 / 788/حق المسؤولية التأديبة للقضاة و أعضاء النيابة عبد الفتاح مراد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 789 / 789/حق المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القانون عز الدين الدناصوري . 1999المكتب الفني لإلصدارات القانونية : االسكندرية 

حق 790 / 790/حق جرائم التزييف و التزوير عمرو عيسي الفقي . 2000المكتب الفني لإلصدارات القانونية : اإلسكندرية 

حق 791 / 791/حق الوسيط في القانون المدني أنور طلبة . 2001المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 792 / 792/حق شرح العقود التجارية و المدنية عبد الفتاح مراد . مصر

حق 793 / 793/حق شرح تشريعات البيئة عبد الفتاح مراد . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 794 / 794/حق ضوابط تسبيب األحكام الجنائية عمرو عيسي الفقي . 1999المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية 

حق 795 / 795/حق عقد البيع محمد شتا أبو سعد . 1ط, 2000دار  الفكر العربي : االسكندرية

حق 796 / 796/حق قضاء النقض المدني في الملكية سعيد أحمد شعلة . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 797 / 797/حق قضاء النقض المدني في الطعن األحكام سعيد أحمد شعلة . 2001منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 798 / 798/حق االحكام الجزائية العامة فؤاد رزق . منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 799 / 799/حق التنفيذ العقاري اسماعيل ابراهيم الزيادي . 1997مطابع روز اليوسف : اإلسكندرية

حق 800 / 800/حق الحجز القضائي علي المنقول في ضوء الفقه و القضاء محمد عزمي البكري . 1ط, 1995دار محمود للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 801 / 801/حق المرجع في التعليق علي نصوص القانون المدني معوض عبد التواب . 5ط, 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 802 / 802/حق صيغ الدعاوي و الموجز في األوراق القضائية معوض عبد التواب . 2000منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 803 / 803/حق الملكية و أسباب كسبها في القانون المدني أنور العمروسي . 1999دار محمود للنشر : مصر 

حق 804 / 804/حق سليمان مرقس جزء13: الوافي في شرح القانون المدني    . 4ط, 1999دار الكتب القانونية: القاهرة 

حق 805 / 805/حق السرقة ،إغتصاب العقار ،إساءة اإلئتمان: جرائم في ضوء االجتهاد  فؤاد ضاهر . 2000المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 806 / 806/حق قضاء األمور المستعجلة محمد علي راتب . منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 807 / 807/حق الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية محمد علي سالم عياد الحلبي . 1996دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 808 / 808/حق عقود التجارة الدولية هشام علي صادق . 1995منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 809 / 809/حق عالقتها بالقضاء: الضابطة العدلية  يوسف شحادة . 1999مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع : لبنان 

حق 810 / 810/حق النظرية العامة للجريمة الجمركية شوقي رامز شعبان . 2000دار الجامعية الجديدة : اإلسكندرية 

حق 811 / 811/حق أصول التأمين عقد الضمان مصطفي محمد جمال . 1999منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 812 / 812/حق أصول المحاكمات المدنية أحمد خليل . 2001منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 813 / 813/حق إعادة المحاكمة في القضايا اإلدارية المدنية الجزائية نزيه نعيم شاللة . 1999منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 814 / 814/حق طرق الطعن بقرار وقف أو متابعة التنفيذ الصادرة في المعاملة التنفيذية بيار اميل طوبيا . 2000منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 815 / 815/حق أعضاء جسم االنسان ضمن التعامل القانوني أحمد عبد الدائم . 1999منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 816 / 816/حق االثبات في المواد المدنية و التجارية محمد حسن قاسم . دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 817 / 817/حق دراسة تحليلية: اإلعالنات و العالمات التجارية بين القانون و االجتهاد  القاضي أنطوان الناشق . 1999, 1999منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 818 / 818/حق دراسة مقارنة: تبييض االموال  غسان رباح . 2001منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 819 / 819/حق البيع في ضوء االجتهاد فؤاد ظاهر . 1999المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 820 / 820/حق الحجز االحتياطي نزيه نعيم شاللة . 1999منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 821 / 821/حق االجراءات المدنية و التجارية الدولية في دولة االمارات العربية المتحدة عكاشة محمد عبد العال . 1ط, 2000منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 822 / 822/حق القانون اإلداري منصور القاضي: ت: جورج قوديل  . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو: لبنان 

حق 824 / 824/حق مفهوم جديد لفكرة الدولة )التخصيص(الخصخصة   ... أنطوان الناشف . 2000منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 825 / 825/حق القانون البحري و الجوي علي البارودي وآخرون . 2001منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 826 / 826/حق قانون العقوبات القسم العام محمد ابو عامر محمد زكي . 2000دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية 

حق 827 / 827/حق القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر . 2001مؤسسة الجامعة الجديدة: مصر 

حق 828 / 828/حق المسؤولية التقصيرية ألطباء في التشريعات العربية محمود زكي شمس . 1999مؤسسة غبور: دمشق 

حق 829 / 829/حق المشكلة التنفيذية نزيه نعيم شاللة . 2000دار الجامعة الجديدة : مصر 

حق 830 / 830/حق قضاء النقض في الصورية و الشفعة سعيد أحمد شعلة . 2000منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 831 / 831/حق الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية عكاشة محمد عبد العال . منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 832 / 832/حق دراسة مقارنة: دعوى الصورية  نزيه نعيم شالال . 1999منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 833 / 833/حق دراسة في القانون المقارن: الملكية االدبية و الفنية و الحقوق المجاورة  نعيم مغبغب . 1ط, 2000دار الجامعية الجديدة : االسكندرية

حق 834 / 834/حق الوسيط في التأمينات العينية حسين عبد الطيف حمدان . 2007منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 835 / 835/حق تكوين العقد: المطول في القانون المدني  منصور القاضي: جاك غستان ت  . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو: بيروت 

حق 836 / 836/حق دعاوي القدف و الذم و التحقير نزيه نعيم شاللة . 2000, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  

حق 837 / 837/حق دعوى االفتراء نزيه نعيم شاللة . 1999منشورات الحلبي الحقوقية:لبنان

حق 838 / 838/حق دعوى الهبة نزيه نعيم شاللة . 2000منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان

حق 839 / 839/حق سبق االدعاء نزيه نعيم شاللة . 1ط, 1999المؤسسة الحديثة للكتاب :لبنان

حق 840 / 840/حق قانون العقوبات اللبناني علي عبد القادر القهوجي . 1999دار الجامعية الجديدة :االسكندرية

حق 841 / 841/حق ماذا عن مقاضات شركات التأمين أمام القضاء الجزائي؟ بيار اميل طوبيا . 2001منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان

حق 842 / 842/حق مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي عبد الغني بسيوني عبد هللا . 2001منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان

حق 843 / 843/حق القانون اإلداري عبد الغني بسيوني عبد هللا . دار الجامعية الجديدة:االسكندرية

حق 844 / 844/حق أحكام األسرة في االسالم محمد مصطفي شلبي . 1988دار النهضة العربية :بيروت

حق 845 / 845/حق موسوعة الفقه و القضاء و التشريع محمد عزمي البكري . 2001دار محمود للنشر:مصر

حق 846 / 846/حق موسوعة الشركات التجارية الياس ناصف . 1994منشورات الحلبي الحقوقية:لبنان

حق 847 / 847/حق موسوعة المرافعات المدنية و التجارية أنور طلبة . 2001منشأة المعارف :االسكندرية 

حق 848 / 848/حق مخاصمة القضاة نزيه نعيم شاللة . 1999منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان

حق 849 / 849/حق وقف تنفيذ القرار اإلداري عبد الغني بسيوني . 2001منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 



حق 850 / 850/حق قانون العقد الدولي أحمد عبد الكريم سالمة . 2001دار النهضة العربية:القاهرة

حق 851 / 851/حق الوكالة بدوي حنا . 1998منشورات الحلبي الحقوقية:لبنان

حق 852 / 852/حق شرح القانون التجاري فوزي محمد سامي . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان 

حق 853 / 853/حق التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي . 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان

حق 854 / 854/حق الكامل في قانون التجارة الياس ناصيف . 1999مطبعة عويدات للطباعة والنشر : لبنان  

حق 855 / 855/حق قضاء النقض المدني في االجراءات المدنية سعيد أحمد شعلة . 2002منشأة المعارف :االسكندرية

حق 856 / 856/حق قضاء المخدرات السيد خلف محمد . 5ط , 2000النسر الذهبي للطباعة:القاهرة

حق 857 / 857/حق موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة حمدي ياسين عكاشة . 2000دار أبو المجد للطباعة بالهرم:مصر

حق 858 / 858/حق الدفوع المدنية و التجارية معوض عبد التواب . 1999مطبعة االنتصار:مصر

حق 859 / 859/حق االفالس الياس أبو عبيد . 1998مكتبة صادر:بيروت 

حق 860 / 860/حق القانون المدني محمد حسن قاسم . 2001منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان

حق 861 / 861/حق العام-قانون العقوبات القسم  - محمد عوض . 2000دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية 

حق 862 / 862/حق الكامل في شرح القانون المدني موريس نخلة . 2001منشورات الحلبي الحقوقية:لبنان

حق 863 / 863/حق النظم السياسية عبد الغني بسيوني عبد هللا . الدار الجامعية:لبنان

حق 864 / 864/حق المحيط في شرح مسائل األحوال الشخصية حسن حسن منصور . 2001مطبعة سامي:لبنان

حق 865 / 865/حق الموسوعة العربية لالجتهادات القضائية الجزائية محمد زكي شمس . 2000منشورات الحلبي الحقوقية:لبنان

حق 866 / 866/حق سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا سعيد طربيت . 2001ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 867 / 867/حق انجليزي- المعجم القانوني عربي  حارث سليمان الفاروقي . 1982مكتبة لبنان:لبنان

حق 868 / 868/حق في الدساتير الغربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي: السلطات الثالث  سليمان محمد الطماوي . 1996, دار الفكر العربي: اإلسكندرية 

حق 869 / 869/حق الدفوع المدنية عبد الحميد الشواربي . 2002منشأة المعارف :االسكندرية 

حق 870 / 870/حق المعجم العلمي يوسف شالال . منشأة المعارف:االسكندرية 

حق 871 / 871/حق األحكام اإلدارية في قضاء مجلس الدولة حمدي ياسين عكاشة . 1997منشأة المعارف :االسكندرية 

حق 872 / 872/حق إجراءات الدعوى الجنائية في ضوء المستحدث من أحكام النقض عدلي أمير خالد . الفكر الجامعي:االسكندرية

حق 873 / 873/حق االلتزامات و العقود التجارية عبد الحميد الشواربي . 2001منشأة المعارف : االسكندرية 

حق 874 / 874/حق دراسة مقارنة: الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان  خيري أحمد الكباش . 2002منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 875 / 875/حق الدعوي البوليانية نزيه نعيم شاللة . 2000منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 876 / 876/حق جريمة االتفاق الجنائي هشام سعد الدين . 1999المكتب الفني لإلصدارات القنونية :مصر

حق 877 / 877/حق الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك . دار العلم للجميع:لبنان

حق 878 / 878/حق المشكالت العملية و الدعاوي و الدفوع في عقد البيع عز الدين الدناصوري . 2ط, 2002لمكتب الجامعي الحديث :ا االسكندرية

حق 879 / 879/حق النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس بهنام . 1997منشأة المعارف:االسكندرية

حق 880 / 880/حق عقد الوكالة في التشريع و الفقه و االجتهاد شربلطا نبوس صابر . 2000منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان

حق 881 / 881/حق وكيل التفليسة و القاضي المشرف سهيل نديم عبود . منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 882 / 882/حق دعاوي االحتيال وماجري مجراه نزيه نعيم شاللة . 2001المؤسسة الحديثة للكتاب :لبنان

حق 883 / 883/حق موسوعة قانون التجارة عبد الفتاح مراد . 1847

حق 884 / 884/حق أحكام الجنين في الفقه االسالمي عمر بن محمد بن ابراهيم . دار ابن حزم:لبنان

حق 885 / 885/حق الحجز التنفيذي نزيه نعيم شاللة . 2000المؤسسة الجامعية للكتاب : لبنان

حق 886 / 886/حق حق الحل في النظام النيابي البرلماني خالد عباس مسلم . مطبعة الثقافة: القاهرة

حق 887 / 887/حق النظام القانوني للشيك دراسة فقهية قضائية مقارنة زهير عباس عبد الكريم . دار الثقافة:األردن

حق 888 / 888/حق كتاب أدب القضاء محمد عبد القادر . 1ط, 1987دار الكتب العلمية:لبنان 

حق 889 / 889/حق االلتزام باالفضاء بالصيغة الخطرة حمدي أحمد سعد . 1853

حق 890 / 890/حق دروس في الهيئات المحلية المقارنة عمر صدوق . 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 891 / 891/حق دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري محمد يوسف المهداوي . 2ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 892 / 892/حق القانون التجاري عباس حلمي المنزالوي . 1994ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 893 / 893/حق أصول القانون الوضعي الجزائري محمود ابراهيم الوالي . 2ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 894 / 894/حق النظرية العامة ألمالك اإلدارة و األشغال العمومية محمد أنس قاسم جعفر . 3ط, 1992ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 895 / 895/حق السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري برهان الدين جمال . 2ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 896 / 896/حق 3-2-1الجزء : قانون المنازعات اإلدارية   رشيد خلوفي . 2011, ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر  
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حق 1 006 / 1006/حق النيابة العامة وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة أحمد عبد اللطيف الفقي . 1ط , 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 1 007 / 1007/حق األوامر على العرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 008 / 1008/حق قانون المرافعات المدنية و التجارية أحمد هندي . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 009 / 1009/حق مدخل في االقتصاد الحديث محفوظ بن عصمان . عنابة- 2003دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر    -



حق 1 010 / 1010/حق المسؤولية الجنائية للصيادلة أسامة عبد هللا القايد . 1ط , 1992دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 011 / 1011/حق األحكام الجلية في زكاة  األموال العصرية محمد عبد المقصود داود . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 012 / 1012/حق أحكام أوامر اآلداء في ضوء التشريع والفقه والقضاء فتح هللا خالف . 2000منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 013 / 1013/حق القانون الجنائي والطب الحديث أحمد شوقي عمر ابو خطوة . 1999دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 014 / 1014/حق النظام القانوني للمصارف و للمهن التابعة للمهن المصرفية د مالك عبال . 2000بيروت 

حق 1 015 / 1015/حق أحكام عقد الكفالة د قدري عبد الفتاح الشماوي . منشأة المعارف:اإلسكندرية

حق 1 016 / 1016/حق األسباب والشروط: دعوى إلغاء القرار اإلداري  في قضاء مجلس الدولة  عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 200,  منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 1 017 / 1017/حق أدلة اإلثبات في الفقه اإلسالمي احمد فراج حسين . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 018 / 1018/حق التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في السعودية طلعت محمد دويداز . 2001منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 019 / 1019/حق العقود المسمات عقد البيع نبيل ابراهيم سعد . دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية

حق 1 020 / 1020/حق العقود الواردة على الملكية في القانون المدني انور العمروسي . 2002دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 021 / 1021/حق مدى إعما قواعد المسؤولية الجنائية في مجال المسؤولية التأديبية شيماء عبد الغني محمد عطا هللا . 2002دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 022 / 1022/حق القضاء الجنائي و حقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة أحمد عبد اللطيف الفقي . 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 1 023 / 1023/حق نظرات في اإلحالة لعدم االختصاص القضائي محمود مصطفى يونس . 1ط , 1998دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 024 / 1024/حق المالية العامة محمد الصغير بعلي . عنابة- دار العلوم للطباعة والنشر  : الجزائر   -

حق 1 025 / 1025/حق دعوى استراد المنقوالت المحجوزة طلعت محمد دويدار . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 026 / 1026/حق الدفاع والدفوع امام محاكم الجنايات وإجراءاتها العملية وطرق الطعن على أحكامها محمد التهامي عبد الكريم . 3ط , 2002دار الوسام للكتب القانونية : مصر

حق 1 027 / 1027/حق الدفوع في الشيك شريف الطباخ . 1ط , 2002وليد حيدر 

حق 1 028 / 1028/حق جرائم التسعير الجبري محمود محمد عبد العزيز الزني . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 029 / 1029/حق النظرية العامة لإلستقالة بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية عبد اللطيف السيد رسالن عودة . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 030 / 1030/حق 10/ 1الوسيط في شرح القانون المدني ج عبد الرزاق احمد السنهوري . 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 031 / 1031/حق الصفة غير العادية و آثارها في رفع الدعوى القضائية محمود السيد التحيوي . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 032 / 1032/حق األسس العامة للعقود اإلدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 033 / 1033/حق المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية عوض محمد عوض . 2002منشأة المعارف:اإلسكندرية

حق 1 034 / 1034/حق اإلرتباط اإلجرائي في قانون المرافعات نبيل اسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 035 / 1035/حق الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية محمود السيد التحيوي . 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 036 / 1036/حق السكوت واثره على االحكام في الفقه االسالمي رمزي محمد على دراز . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 037 / 1037/حق الخلع في الشريعة االسالمية جمال عبد الوهاب عبد الغفار . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 038 / 1038/حق التحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومدى تأثره بسيادة الدولة السيد المراكبي . 2001دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 039 / 1039/حق مكافحة غسيل األموال جالل وفاء محمدين . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 040 / 1040/حق الوالية على المال كمال حمدي . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 041 / 1041/حق نظم اإلجراءات الجنائية جالل شرون . دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية

حق 1 042 / 1042/حق شرح احكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء محمد لبيب شنب . 2ط , 2004منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 1 043 / 1043/حق الصورية و أوراق الضد انور طلبة . 2004المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 044 / 1044/حق سلطة القاضي المصري إزاء احكام التحكيم أحمد شرف الدين . 2ط , النسر الذهبي : مصر

حق 1 045 / 1045/حق جرائم المخدرات إدوارد غالي الدهبي . 2ط , 1988دار غريب للطباعة : القاهرة

حق 1 046 / 1046/حق الوسيط في دعوى  إلغاء القرارات اإلدارية سامي جمال الدين . 1ط , 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 047 / 1047/حق إعالن األوراق القضائية نبيل إسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 048 / 1048/حق الحيازة و أحكامها في التشريع السوري و التشريعات العربية ياسين غانم . دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية

حق 1 049 / 1049/حق قضاء النقض في األدلة الجنائية سعيد أحمد شعلة . 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 050 / 1050/حق المفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبء المسؤ ولية المدنية عادل جبري محمد حبيب . 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 051 / 1051/حق اإلقالة في عقد البيع حامد عبده الفقى . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 052 / 1052/حق حقوق الغير في العقود المالية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي حسن محمد بودي . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 053 / 1053/حق جريمة الرشوة في النظام السعودي أسامة محمد عجب نور . مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض

حق 1 054 / 1054/حق أبحاث في لقضاء الدولي الخير فتسي . دار النهضة العربية: القاهرة

حق 1 055 / 1055/حق القضاء اإلداري و مجلس الدولة قضاء اإللغاء مصطفى أبو زيد الفهمي . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 056 / 1056/حق اجتهادات نصوص وقوانين-االيجارات   - بدوي حنا . 1999منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 057 / 1057/حق العقود الواردة على العمل في القانون المدني انور العمروسي . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 058 / 1058/حق المعارضة في االحكام الجنائية زغلول البلشي . 1998منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 059 / 1059/حق القانون التجاري محمد فريد العريني . 2001دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 060 / 1060/حق الوجيز في القانون الدستوري حسن علي عوض . عنابة- دار العلوم للطباعة والنشر  : الجزائر    -

حق 1 061 / 1061/حق النصوص الجنائية المحكوم بعدم دستوريتها علي عوض حسن . 2003دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 062 / 1062/حق دراسة مقارنة: جريمة االرهاب محمد عبد اللطيف عبد العال . 1994دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 063 / 1063/حق القاعدةالجنائية علي بياض عصام عفيفى حسني عبد البصير . 2003دار أبو المجد : مصر 

حق 1 064 / 1064/حق إدارة المحاكم في مصر و الدول العربية عبد الفتاح مراد . دار الكتب والوثائق المصرية: مصر

حق 1 065 / 1065/حق اإلشتراك بالتحريض عبد الفتاح مصطفى الصيغي . دار النهضة العربية: القاهرة

حق 1 066 / 1066/حق تنظيم القضاء اإلداري- مبدأ المشروعية - الرقابة على أعمال اإلدارة - القضاء اإلداري  سامي جمال الدين . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 067 / 1067/حق )القضاء اإلداري دعوى اإللغاء- والية القضاء اإلداري  ) إبراهيم عبد العزيز شيحة . منشأة المعارف:اإلسكندرية

حق 1 068 / 1068/حق الندب للتحقيق علي عبد القادر القهوجي . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 069 / 1069/حق إعالن الحكم كضابط إستثنائي لبدئ ميعاد الطعن عيد محمد القصاص . 2002دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 070 / 1070/حق قواعد و أحكام القضاء اإلداري جورجي شفيق ساري . 5ط , 2003-2002دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 071 / 1071/حق الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة أحمد عبد اللطيف الفقي . 1ط , 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 1 072 / 1072/حق أعمال القاضي التي تجوز حجية األمر المقضي وضوابط حجيتها أحمد ماهر زغلول . 2ط , 1999دار الكتب المصرية : مصر

حق 1 073 / 1073/حق التنفيذ الجبري و اشكاالته بلغيث عمارة . عنابة-2004دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر   -

حق 1 074 / 1074/حق القضاء اإلداري نواف كنعان . 2002دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 075 / 1075/حق األصول العامة لإللتزام نظرية العقد همام محمد محمود زهران . دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية

حق 1 076 / 1076/حق إلتزام الوديع برد الوديعة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي خالد محمد حسين . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 077 / 1077/حق التشريع- القضاء- العقود اإلدارية في ضوء الفقه عبد الحميد الشواربي . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 078 / 1078/حق الحبس اإلحتياطي في ضوء الفقه والقضاء محمد السيد أحمد . 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 079 / 1079/حق حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي رمضان على السيد الشرنباصي . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 080 / 1080/حق النظام القانوني لزيادة رأس مال الشركة المساهمة نغم حنا رؤوف ننيس . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 081 / 1081/حق ماذا تعرف عن الرهن الرسمي والرهن الحيازي فاروق اسماعيل . 2045

حق 1 082 / 1082/حق B-O-T العقود اإلدارية وعقد البوت أحمد سالمة بدر . 2003دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 083 / 1083/حق شرح اإلجراءات التأديبية محمد ماجد يلقوت . 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 084 / 1084/حق الحماية الدولية للمال األجنبي هشام علي صادق . 2002دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 085 / 1085/حق احكام عقد الوكالة في التشريع المصري و المقارن قدري عبد الفتاح الشهاوي . 2001منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 086 / 1086/حق العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها أيمن رمضان الزيني . 1ط , 2003دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 087 / 1087/حق التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية صالح فوزان بن عبد هللا الفوزان . 3ط , جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية : الرياض

حق 1 088 / 1088/حق المسؤولية المدنية للخبير القضائي مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 089 / 1089/حق دور القاضي اإلداري في اإلثبات هشام عبد المنعم عكاشة . 2003دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 090 / 1090/حق الوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائية نبيه صالح . 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 091 / 1091/حق دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني أشرف توفيق شمس الدين . مجلة حقوق حلوان الدراسات القانونية واإلقتصا: سوريا

حق 1 092 / 1092/حق المدخل والمصادر: القانون الدولي العام جمال عبد الناصر مانع . 2005, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 093 / 1093/حق اختصاص محاكم أمن الدولة علي عبد القادر القهوجي . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 094 / 1094/حق الجرائم السلبية في قانون العقوبات محمد عبد الحميد األلفي . 2003دار المطبوعات الجامعية : مصر 

حق 1 095 / 1095/حق النظام القانوني لحماية الورثة من الوصاية المستترة عبد الحكم فودة . 2003دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 096 / 1096/حق بدائل الحبس المؤقت االحتياطي علي بولحية بن بوخميس . 2004دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 097 / 1097/حق اإلدارة المحلية الجزائرية محمدالصغير بعلي . 2004دار العلوم للنشر والتوزيع :  الجزائر  

حق 1 098 / 1098/حق التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية والدولية نبيل اسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 099 / 1099/حق النظام القانوني للخصخصة احمد محمد محرز . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 100 / 1100/حق النظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونية عبد الفتاح بيومي الحجازي . 1ط , 2003دار الفكر العربي : القاهرة

حق 1 101 / 1101/حق المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء الجنائي أبو الوفاء محمدأبو الوفاء إبرا . 2ط , 2004دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 102 / 1102/حق الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 103 / 1103/حق الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 104 / 1104/حق دعاوي الضمان في القانون المدني أنور العمروسي . 2004منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 105 / 1105/حق حرية القاضي الجنائي في اإلقتناع اليقيني وأثره في تسبيب األحكام الجنائية محمد عيد الغريب . 1997-1996النسر الذهبي : مصر

حق 1 106 / 1106/حق الخلوة و اآلثار المترتبة عليها في الشريعة اإلسالمية ناصر أحمد إبراهيم النشوي . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 107 / 1107/حق مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي محمود محمد عبد العزيز الزيني . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 108 / 1108/حق الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني  في قانون المرافعات المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 109 / 1109/حق الشورى والديمقراطية النيابية داود الباز . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 110 / 1110/حق الدولة وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة أحمد عبد اللطيف الفقي . 1ط, 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة 

حق 1 111 / 1111/حق في ضوء قضاء النقض واإلدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا: المحاماة  أسامة توفيق عبد الهادي . 2075

حق 1 112 / 1112/حق الوديعة في القانون الروماني و الشريعة اإلسالمية فايز محمد حسين محمد . 2006دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 113 / 1113/حق النظرية العامة لجريمة اإلفتراء جمال الزغبي . 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 114 / 1114/حق المسؤولية اإلليكترونية محمد حسين منصور . 2007دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 1 115 / 1115/حق األحكام العامة للعالنية في قانون العقوبات أحمد السيد عفيفي . 1ط , 2002-2001دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 116 / 1116/حق الضوابط القانونية والشبهات الشرعية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: عقد الحساب الجاري عباس مصطفى المصري . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 117 / 1117/حق التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء منير قزمان . 2002دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 118 / 1118/حق المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب حسام علي عبد الخالق الشيخة . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية
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حق 1 156 / 1156/حق دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الكويتي والمصري: نظام التحكيم سيد أحمد محمود . 2000دار الكت : مصر

حق 1 157 / 1157/حق وفاءالقرارات اإلدارية محمد المنشاوي . دار النهضة العربية: القاهرة

حق 1 158 / 1158/حق الشرط الصريح الفاسخ محمدحسين منصور . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 159 / 1159/حق القضاء اإلداري مجلس الدولة محمد الصغير بعلي . 2004دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 160 / 1160/حق إنقضاء الدعوى الجنائية البدائل و المفترضات مصطفى محمد عبد المحسن . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 1 161 / 1161/حق إيجار المال الشائع بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني جمال خليل النشار . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 162 / 1162/حق أصول االثبات في المواد المدنية والتجارية نبيل ابراهيم سعد . 2001دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 163 / 1163/حق مصادر اإللتزام: الوجيز في النظرية العامة لاللتزام دربال عبد الرزاق . 2004دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 164 / 1164/حق طبيعة الغرر المبطل للمفاوضات في القانون المصري عصام أنور سليم . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 165 / 1165/حق العقود التجارية وعمليات البنوك مصطفى كمال طه . 2002دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 
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حق 1 167 / 1167/حق التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه شريف الطباخ . 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 168 / 1168/حق التهمة في مجال المعامالت وآثارها على التصرف في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي حسن صالح الصغير . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية
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حق 1 178 / 1178/حق في القانون المدني الجزائري: الوجيز في احكام االلتزام عبد الرزاق دربال . 2004دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  
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حق 1 211 / 1211/حق جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء شريف الطباخ . 1ط , 2003اإلسكندرية دار الفكر الجامعي 

حق 1 212 / 1212/حق أساليب إرتكاب الجرائم أحمد أبو الروس . 22, 1996المكتب الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 213 / 1213/حق الحماية الجنائية إللتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه محمود صالح العادلي . 1ط, 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 214 / 1214/حق األصل واإلستثناء: إجراءات رفع الدعوى القضائية محمود السيد التحيوي . اإلسكندرية 2003دار الجامعة الجديدة : ِ 

حق 1 215 / 1215/حق إختصاص المحاكم التأديبية عبد الرؤوف عيد المتولي . 2004منشأة المعارف : االسكندرية

حق 1 216 / 1216/حق جرائم األموال- جرائم األشخاص: شرح قانون العقوبات الجزائري حسين فريجة . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 217 / 1217/حق اصول االجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية محمد حسين أبو سردانة . 1ط , 2003دار العلوم للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 218 / 1218/حق دراسة متعمقة: أصول التحقيق الجنائي والتأديبي عبد الفتاح بيومي حجازي . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 219 / 1219/حق االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد محمد أبو العال عقيدة . 2004دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 220 / 1220/حق التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية صالح الدين جمال الدين . 1ط , 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 221 / 1221/حق دراسة مقارنة: التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط علي محمد علي قاسم . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 222 / 1222/حق التمسك بالبطالن في قانون المرافعات احمد هندي . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 223 / 1223/حق الجريمة االرهابية عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 224 / 1224/حق في نطاق الوظيفة العامة: الجريمة التأديبية محمد فؤاد عبد الباسط . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 225 / 1225/حق الحقوق المجاورة لحق المؤلف رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 226 / 1226/حق في القانون المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية: الحماية الجنائية للمستهلك أحمد محمد محمود علي خلف . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 227 / 1227/حق الرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري حسين عبد العال محمد . 2004دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 228 / 1228/حق القانون الجنائي الدولي علي يوسف . دار النهضة العربية: مصر 

حق 1 229 / 1229/حق القرار اإلداري المستمر عبد العليم عبد المجيد مشرف . 2004دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 230 / 1230/حق بين النظرية والتطبيق: القضاء اإلداري فهد عبد الكريم أبو العثم . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 231 / 1231/حق في قضاء مجلس الدولة : المرافعات اإلدارية ( األحكام- الدفوع- الخصومة- اإلختصاص ) عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2005دار الكتب القانونية: مصر

حق 1 232 / 1232/حق دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاهات القضاء: المسؤولية القانونية للطبيب بابكر الشيخ . 1ط , 2002دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 233 / 1233/حق دراسات كمبردج في حقوق الملكية األدبية: الملكية الفكرية ومفهومها المعاصر براد شرمان و ليونيل بنتلي . 1ط , 2003مكتبة العبيكان : السعودية

حق 1 234 / 1234/حق دراسة تحليلية معاصرة: النظام القانوني إلتفاق التحكيم عبد الباسط محمد عبد الواسع الض . 1ط , 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 235 / 1235/حق النظرية العامة للحق رمضان أبو السعود . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 236 / 1236/حق النظم السياسية و القانون الدستوري محمد جمال مطلق الذنيبات . الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر وا: عمان

حق 1 237 / 1237/حق الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي عبد الوهاب عرفه . 2005دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 238 / 1238/حق الوسيط في القانون اإلداري مصطفى أبو زيد فهمي . دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية

حق 1 239 / 1239/حق في القانون الدولي العام: الوضع القانوني لرئيس الدولة محمد عبد هللا الخشن . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 240 / 1240/حق المنهجية في علم القانون وسام حسين غياض . ط, 2007دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت

حق 1 241 / 1241/حق حقوق اإلنسان و حرياته علي محمد صالح الدباس، علي عليا . 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 242 / 1242/حق شرح القانون المدني محمد كامل مرسي باشا . 2004منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 1 243 / 1243/حق دراسة تحليلية تأصيلية في القوانين األردنية والمصرية: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ...... كامل السعيد . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 244 / 1244/حق دراسة تطبيقية: في النظام الدستوري و السياسي محمد نصر مهنا . 1ط , 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 245 / 1245/حق قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها عزري الزين . 1ط , 2005دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 1 246 / 1246/حق قواعد و إجراءات البروتستو في القانون التجاري أنور العمروسي . 2005ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية

حق 1 247 / 1247/حق مفهوم العدالة السياسية في الشرائع القديمة و الشريعة اإلسالمية سمير عبد المنعم أبو العينين . 2002دار النهضة المصرية : القاهرة

حق 1 248 / 1248/حق المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة والحماية القانونية تاج عطاء هللا . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 249 / 1249/حق تطور الفكر و األساليب في اإلدارة صبحي العتيبي . 1ط, 2004دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 250 / 1250/حق باللغة اإلنجليزية: مصطلحات قانونية   حسين أحمد الطراونة . 2007, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن 

حق 1 251 / 1251/حق التجربة الدستورية في الجزائر محفوظ لعشب . 2001المطبعة الحديثة للفنون المطبعية  : الجزائر

حق 1 252 / 1252/حق بين النظرية و التطبيق: السلوك التنظيمي محمد إسماعيل بالل . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 253 / 1253/حق المنظمة العالمية للتجارة محفوظ لعشب . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 1 254 / 1254/حق تطبيقا باستخدام الحاسب: مدخل معاصر في بحوث العمليات فتحي رزق السوافيري . 2004الدار الجامعية : اإلسكندرية

حق 1 255 / 1255/حق مبادئ المالية العامة حامد عبد المجيد دراز، المرسي ا . 2004الدار الجامعية : اإلسكندرية

حق 1 256 / 1256/حق قاموس المصطلحات القانونية فيليب ابو فاضل . 2004مكتبة لبنان : لبنان 

حق 1 257 / 1257/حق عربي- فرنسي- معجم مصطلحات العلوم اإلدارية إنجليزي أحمد زكي بدوي . 2ط , 1994دار الكتاب المصري : القاهرة

حق 1 258 / 1258/حق دراسة مقارنة: الحماية اإلجرائية لإلستثمارات األجنبية الخاصة  مصطفى خالد مصطفى النظامي . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار ا: عمان 

حق 1 259 / 1259/حق موسوعة القانون الجنا ئي لالرهاب محمود صالح العادلي . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 261 / 1261/حق موسوعة القانون الدولي االنساني وائل أنور بندق . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 262 / 1262/حق موسوعة المرافعات المدنية و التجارية مصطفى صخري . 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 263 / 1263/حق االفالس و التسوية القضائية في القانون الجزائري نادية فضيل . 2008ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 1 264 / 1264/حق العالج- األسباب- غسيل االموال الظاهرة محسن احمد خضيري . 1ط , 2002مجموعة النيل العربية : القاهرة

حق 1 265 / 1265/حق 2+1القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ج دردوس مكي . 2005ديوان المطبوعات الجامعية : قسنطينة

حق 1 266 / 1266/حق 2005مع آخر تعديالت : مدعم باالجتهادات قضاء المحكمة العليا: قانون األسرة   العيش فضيل . 2ط , 2007ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 267 / 1267/حق 1962-1516الوالية البلدية : المؤسسات المحلية في الجزائر محمد العربي سعودي . 2011, 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 268 / 1268/حق المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري محفوظ لعشب . 3ط , 2006ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر

حق 1 269 / 1269/حق دراسة مقارنة- في الفترة ما بين اإلصدار والشهر: القانون والقرار اإلداري عبد العزيز السيد الجوهري . 2ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 270 / 1270/حق النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي فوزي اوصديق . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 271 / 1271/حق الوجيز في القانون المصرفي الجزائري محفوظ لعشب . 2ط , 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 272 / 1272/حق قانون الصفقات العمومية القوانين الخاصة باإلقتصاد: سلسلة القوانين اإلدارية فؤاد حجري . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 273 / 1273/حق قانون االستثمارات: سلسلة القوانين اإلدارية فؤاد حجري . 2006ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر

حق 1 274 / 1274/حق القانون العام للوظيف العمومي: سلسلة القوانين اإلدارية فؤاد الحجري . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر

حق 1 275 / 1275/حق ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة: االوراق التجارية  مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 276 / 1276/حق اإلجتهاد القضائي وفقا  ألحكام قانون األسرة عمر بن سعيد . 2004دار الهدىللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 277 / 1277/حق اإلجتهاد القضائي وفقا  ألحكام القانون المدني عمر بن سعيد . 2004دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 278 / 1278/حق التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري بن صاري ياسين . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 279 / 1279/حق الجرائم الواقعة على العقار الفاضل خمار . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 280 / 1280/حق الحقوق السياسية للمراة في الشريعة االسالمية والقانون الدولي عمر يحياوي . 2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 281 / 1281/حق السلوك التنظيمي و التطوير االداري جمال الدين عديسات . 2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 282 / 1282/حق القانون التجاري شادلي نور الدين . 2003دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 284 / 1284/حق الجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد الجنسيات محمد طيبة . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 285 / 1285/حق نظرية الحق- نظرية القانون: المدخل للعلوم القانونية مصطفى مصباح شليبك . 1ط , 2002دار الكتب الوطنية : طرابلس

حق 1 286 / 1286/حق مدخل للعلوم القانونية محمد الصغير بعلي . 2006, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 287 / 1287/حق المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري الفرنسية والعربية ابتسام  القرام . 1998قصر الكتاب: البليدة

حق 1 288 / 1288/حق شرح لقانون اإلجراءات الجبائية: المنازعات الضريبية طاهري حسين . 2005دار الخلدونيةللنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 289 / 1289/حق 2+1جباية األشخاص الطبيعيين والمعنويين ج: النظام الجبائي الجزائري الحديث خالصي رضا . 2005دار هومة للطباعة والنشر  والتوزيع : الجزائر

حق 1 290 / 1290/حق الوجيزفي القانون التجاري و قانون االعمال علي بن غانم . 2005موفم للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 291 / 1291/حق الوجيزفي شرح القانون التجاري الجزائري عمار عمورة . 2000د ار  المعرفة: الجزائر

حق 1 292 / 1292/حق الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائرية طاهري حسين . 3ط , 2005دار الخلدونيةللنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 293 / 1293/حق الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية عجة الجاللي . 2005دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 294 / 1294/حق 2/1/3الوسيط في القانون الدولي العام   عبد الكريم علوان . 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 295 / 1295/حق تأديب الموظف العام في القانون الجزائري كمال رحماوي . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 

حق 1 296 / 1296/حق جرائم االعتداء على االموال العامة والخاصة عبد العزيز سعد . ط, 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 297 / 1297/حق جرائم التزوير وخيانة االمانة واستعمال المزور عبد العزيز سعد . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 298 / 1298/حق جريمة غسيل االموال مجد سعود قطيفان الخريشة . دار الثقافة للطباعة والنشر: عمان 

حق 1 299 / 1299/حق رؤساء المجالس الشعبية البلدية ضباطا للشرطة القضائية دمدوم كمال . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 300 / 1300/حق 2+1الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ج  محمد صبري السعدي . 2008/20دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 301 / 1301/حق دراسة مقارنة: ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية  محمد الطراونة . 2003دار وائل للنشر والتوزيع  : عمان 

حق 1 302 / 1302/حق علم االجرائم و السياسية الجنائية محمد الرازقي . 3ط , 1999دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروت

حق 1 303 / 1303/حق قانون العمل بلعروسي احمد التيجاني، وابل رش . 3ط , 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر

حق 1 304 / 1304/حق قانون الوظيف  العمومي بلعروسي احمد التيجاني، وابل رش . ط, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 305 / 1305/حق مدعما باإلجتهاد القضائي المقارن: قضاء االستعجال فقها وقضاء طاهري حسين . دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر

حق 1 306 / 1306/حق مقدمة في القانون علي فياللي . 2005موفم للنشر والتوزيع :الجزائر

حق 1 307 / 1307/حق نصوص قانون الدستوري الجزائري: سلسلة القانون في متناول الجميع مولود ديدان . 1ط , 2005دار النجاح للكتاب : الجزائر

حق 1 308 / 1308/حق نظريات علم الجريمة عابد عواد الوريكات . 1ط , 2004دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 309 / 1309/حق الكامل في القانون الجزائري لالستثمار عجة الجاللي . 2006دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 310 / 1310/حق دراسة مقارنة: البطالن قانون اإلجراءات الجزائية  احمد الشافعي . ط, 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 311 / 1311/حق الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية طاهري حسين . 2ط , 2004دار الريحانة للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 312 / 1312/حق في المصاريف اإلسالمية )القراض(عقد المضاربة  عجة الجاللي . 2006دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 313 / 1313/حق ذات المجرم وواقعه اإلجتماعي: جريمة القتل في المجتمع الجزائري الطيب نوار . 2004دار الغرب للنشر والتوزيع : وهران

حق 1 314 / 1314/حق 2+1التشريع والتنظيم العسكري ج بلعروسي احمد التيجاني، وابل رش . 1ط, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 315 / 1315/حق الحماية القانونية للحيازة رمضان جمال كامل . 200دار األلفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا : مصر

حق 1 316 / 1316/حق علم االجرام و السياسة الجنائية منصور رحماني . 2006دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 317 / 1317/حق احكام الطالق في الشريعة االسالمية نصر سليمان، سعاد سطحي . 2003دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 318 / 1318/حق قانون التامينات اال قتصادية بلعروسي احمد التيجاني، وابل رش . ط, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 319 / 1319/حق القضاء العسكري و النصوص المكملة له دمدوم كمال . ط, 2004دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 320 / 1320/حق فقها- تشريعا- نشأة: الدستور الجزائري عبد هللا بو قفة . 2005دار الهدىللطباعة والنشر والتوزيع  : الجزائر

حق 1 321 / 1321/حق 2+1القانون الدولي الخاص الجزائري ج أعراب بلقاسم . 1ط , 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر

حق 1 322 / 1322/حق نصا وتعليقا، شرحا وتطبيقا: قانون االجراءات المدنية سائح سنقوقة . ط, 2001دار هومة للطباعة والنشر  والتوزيع : الجزائر

حق 1 323 / 1323/حق التحكيم التجاري الدولي ضمان اإلستثمارات: اإلستثمارات الدولية قادري عبد العزيز . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 324 / 1324/حق دراسة مقارنة: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري عبد هللا بوقفة . 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 325 / 1325/حق من منظور إسالمي: تأصيل مبادئ القانون الدولي اإلنساني جابر عبد الهادي سالم الشافعي . 2007دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 326 / 1326/حق وضع العقود المدنية والقانون الجنائي محمود توفيق اسكندر . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 327 / 1327/حق قانون الصحة بارتي الجزائر . 2004بارتي : الجزائر

حق 1 328 / 1328/حق قانون النقل بارتي الجزائر . 2003بارتي : الجزائر

حق 1 329 / 1329/حق أحكام الميراث في قانون األسرة الجزائري فشار عطاء هللا . 2006دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 330 / 1330/حق التحكيم الدولي أحمد بلقاسم . ط, 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 331 / 1331/حق الغش نحو القاتون نادية فضيل . 2005دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر



حق 1 332 / 1332/حق 2002-1962النظام القضائي الجزائري  عمار بوضياف . 1ط , 2003دار ريحانة للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 333 / 1333/حق في الشريعة والقانون )المواريث(علم الفرائض  منصور كافي . 2005دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 334 / 1334/حق مبادئ اإلثبات المنازعات اإلدارية لحسين بن شيخ أث ملويا . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 335 / 1335/حق شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية طاهري حسين . 2005دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 336 / 1336/حق دليل أعوان القضاء و المهن الحرة طاهري حسين . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 337 / 1337/حق مقارنة- تطبيقية- دراسة نظرية: عقد العمل محدد المدة بن صاري ياسين . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 338 / 1338/حق الحالة المدنية و اجرائتها في التشريع الجزائري بن عبيد عبد الحفيظ . ط, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 339 / 1339/حق القضاء التجاري حمدي باشا عمر . 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 340 / 1340/حق المحاكم االدارية محمد الصغير بعلي . 2005دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 341 / 1341/حق جرائم الحاسوب و االنترنت محمد أمين أحمد الشوابكة . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 342 / 1342/حق قانون األجانب في الجزائر زهير سناسني . 2005دار الغرب للنشر والتوزيع : وهران

حق 1 343 / 1343/حق الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسن بو سقيعة . 2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 344 / 1344/حق أنواع العقد-معيار العقد اإلداري: العقود اإلدارية  .... محمد الصغير بعلي . 2005, دار العلوم للنشر والتوزيع :  الجزائر 

حق 1 345 / 1345/حق دراسات قانونية مختلفة حمدي باشا عمر . 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 346 / 1346/حق القرارات اإلدارية محمد الصغير بعلي . دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر  

حق 1 347 / 1347/حق الوقف- الوصية- الهبة: عقود التبرعات حمدي باشا عمر . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 348 / 1348/حق القسم الخاص: مذكرات في القانون الجزائي الجزائري بن وارث م . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 349 / 1349/حق المسؤو لية المدنية التقصيرية الفعل الضار عبد العزيز اللصاصمة . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 350 / 1350/حق دليل تحرير العرائض و الرسائل االدارية طاهري حسين . دار الريحانة: الجزائر 

حق 1 351 / 1351/حق التحكيم التجاري الدولي محمود مختار أحمد بريري . 3ط , 2004دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 352 / 1352/حق التحكيم بواسطة األنترنت محمد إبراهيم أبو الهيجاء . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 353 / 1353/حق الجرائم المعلوماتية الفقي عمرو عيسى . 2006دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 1 354 / 1354/حق حقوق و التزامات المؤلف في عقد النشر حسن محمد محمود بودي . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 355 / 1355/حق غسيل األموال في الدول العربية وائل أنور بندق . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 356 / 1356/حق قاموس قانوني موسوعي شامل ومفصل: القاموس القانوني الثالثي ( إنجليزي- فرنسي- عربي  ) موريس نخلة، روحي البعلبكي، صال . 1ط , 2002منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 357 / 1357/حق قانون األعمال و الشركات سعيد يوسف البستاني . 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 358 / 1358/حق 3،ج2،ج1آفاق وتحديات ج: القانون الدولي االنساني مؤتمر جامعة بيروت العربية . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 359 / 1359/حق 2004إلى1954األنظمة والتعليمات الصادرة من سنة :قانون ضريبة الدخل:موسوعة التشريعات الضريبية خليل محمد الضمور . 1ط , 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 360 / 1360/حق مبدأ عدم التدخل و اتفاقية تحرير التجارة العالمية ياسر الحوشي . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 361 / 1361/حق (األسناد التجارية)محاضرات في القانون التجاري  صبحي عمر . 2000- 1999الجزائر 

حق 1 362 / 1362/حق المدخل للملكية الفكرية صالح زين الدين . 1ط , 2004مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 363 / 1363/حق الملكية الشائعة أنور طلبة . 2004المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 364 / 1364/حق للمحكمين وأطراف النزاع والمحامين والخبراء: منهج التحكيم في منازعات االنشاءات زكريا محمود عبد العليم . 1ط , 2004دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 365 / 1365/حق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مصطفى أبو الخير . 1ط , 2005إيتراك للطباعة والنشر والوزيع : القاهرة

حق 1 366 / 1366/حق الحصانة الدبلوماسية سمير فرنان بالي . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 367 / 1367/حق حقوق اإلنسان- دستوري- إداري: دراسات معمقة في القانون العام  مدانات نفيس . 2004, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 368 / 1368/حق دراسة تحليلية مقارنة: النظام القانوني لشركات اإلستثمار المالي   مرتضى حسين إبراهيم السعدي . 2011, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 1 369 / 1369/حق الشر كات التجارية فوزي عطوي . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 370 / 1370/حق الضوابط القانونية لنظرية األعمال التجارية عباس مصطفى المصري . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 371 / 1371/حق العقود التجارية مصطفى  كمال طه . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 372 / 1372/حق عقد التأمين- العقود الصغيرة  أنور طلبة . 2004المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 373 / 1373/حق االفالس، العقود التجارية، عمليات البنوك- القانون التجاري  محمد السيد الفقي . 1ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 374 / 1374/حق األوراق التجارية- القانون التجاري  محمد السيد الفقي . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 375 / 1375/حق القانون الدولي الخاص سعيد يوسف البستاني . 1ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 376 / 1376/حق النظرية العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونية أحمد شوقي محمد عبد الرحمان . 2005منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 1 377 / 1377/حق المدخل للعلوم القانونية مقارنة بالقوانين العربية سليمان الناصري . 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 378 / 1378/حق )الدخل للفقه االسالمي  5،ج4،ج3،ج2،ج1ج  ) محمد سليم مذكور . 2005دار الكتاب الحديث : القاهرة

حق 1 379 / 1379/حق الوجيز في القانون اإلداري محمد جمال مطلق الذنيبات . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 380 / 1380/حق الوجيز في القانون التجاري سوزان علي حسين . 2004منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 1 381 / 1381/حق المصطلحات القانونية و التجارية و المالية يوسف شالال . منشأة المعارف: االسكندرية 

حق 1 382 / 1382/حق معجم المصطلحات القانونية جرار كورنو . 2004لبنان

حق 1 383 / 1383/حق )لغة المحاكم  عر-انك-ف  ) لين مطر . م ج ج لبنان

حق 1 384 / 1384/حق الميراث في القانون الجزائري ججيك صالح . 2002, الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائر 

حق 1 385 / 1385/حق مذيل باجتهاد القضاء الجنائي: قانون العقوبات   عبيدي الشافعي . 2008, دار الهدى : الجزائر 

حق 1 387 / 1387/حق عربي- فاموس المصطلحات القانونية فرنسي فليب أبو فاضل . مكتبة لبنان

حق 1 388 / 1388/حق ... اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في ادوارد غالي ذهبي . 3ط , 1993مكتبة غريب : القاهرة

حق 1 389 / 1389/حق الطعن في التحريات واجراءات الضبط صالح الدين جمال الدين . 1ط , 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 390 / 1390/حق الموجز العملي في الدفوع االدارية محمد محمد محمد شتا . 1996ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية

حق 1 391 / 1391/حق 1992 لسنة 23في ضوء القانون : التنظيم القانوني الجديد لمنازعات الحيازة مصطفى محمدي هرجة . 1994ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 392 / 1392/حق االتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية وأثرها على القانون الواجب التطبيق حفيظة السيد الحداد . 2003ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية

حق 1 393 / 1393/حق القدس و القانون الدولي موسى القدسي الدوبك . 2002منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 394 / 1394/حق المبسط في طرق التنفيذ عمار بومرزاق . مطبعة الشهاب: باتنة

حق 1 395 / 1395/حق الموسوعة الشرطية القانونية قادري عبد الفتاح الشهاوي . 1977عالم الكتب : القاهرة

حق 1 396 / 1396/حق البطالن في قانون المرافعات فرج علواني هليل . 2002ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 397 / 1397/حق أصول التنفيذ الجبري أحمد هندي . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 398 / 1398/حق في قانون المرافعات المدنية والتجارية: النظام القانوني في الحكم القضائي نبيل اسماعيل عمر . 1ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 399 / 1399/حق االسس العامة لتحكيم الدولي و الداخلي منير عبد المجيد . 2005دار الكتب : اإلسكندرية

حق 1 400 / 1400/حق النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ابراهيم أحمد خليفة . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : إلسكندرية

حق 1 401 / 1401/حق الطعن في أحكامها- إختصاصاتها- تشكيلها: المحاكم الخاصة  صالح الدين محمد شوشاري . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وا: عمان 

حق 1 402 / 1402/حق المحكمة الجنائية الدولية منتصر سعيد حمودة . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 403 / 1403/حق بين النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية: إساءة إستعمال الحق في التقاضي أحمد قطيب عباس . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 404 / 1404/حق انهاء عقد االيجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائري نور الهدى بلكعول . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 405 / 1405/حق الملكية و النظرية العقد في الشربعة االسالمية حسين أحمد فراج . 1999دار المطبوعات الجامعية : إلسكندرية 

حق 1 406 / 1406/حق األوراق التجارية و االفالس هاني دويدار . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 407 / 1407/حق أصول علم اإلجرام و العقاب محمد صبحي نجم . دار الثقافة  و الدار العلمية للنشر والتوزيع: عمان 

حق 1 408 / 1408/حق أصول التحكيم في المنازعات الهندسية محمد ماجد عباس خلوصي . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 409 / 1409/حق الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية عدلي خليل . 2005دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 410 / 1410/حق الجهاز االلكتروني لمكافحة الجريمة مصطفى محمد موسى . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 411 / 1411/حق التعاون الدولي البحري في عمليات مكافحة المخدرات عبد الغني سمير محمد . 2006دار  الكتب القانونية : مصر

حق 1 412 / 1412/حق التعويض في المسؤوليتين التقصيرية والعقدية: المسؤولية المدنية ابراهيم السيد أحمد . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 413 / 1413/حق طرق شغل الوظيفة العامة: الموسوعة العلمية في نظام العاملين المدنيين بالدولة محمد حسن علي، أحمد فاروق الحمي . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 414 / 1414/حق القبض و التفتيش في قانون اإلجراءات الجنائية سعيد محمود الديب . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 415 / 1415/حق أحكام اإليجار في القانون المدني وقانون إيجار األماكن محمد حسين منصور . 2006منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 416 / 1416/حق القاتون الدولي العام علي صادق أبو هيف . منشأة المعارف:اإلسكندرية

حق 1 417 / 1417/حق اإلختصاص و اإلحالة أنور طلبة . 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 418 / 1418/حق التعسف في إستعمال الحق اإلجرائي نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبلي . 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 419 / 1419/حق الججز االداري نجيب أحمد عبد هللا . 2006دار الجامعة الجديدة : االسكندرية 

حق 1 420 / 1420/حق التأمين البحري مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 421 / 1421/حق 5، 4، 3، 2، 1الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري ج علي الدين زيدان، محمد السيد . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 422 / 1422/حق الموسوعة الجمركية مجدي محب حافظ . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 423 / 1423/حق التنفيذ الجبري في المواد المدنية و التجارية فايز أحمد عبد الرحمان . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 424 / 1424/حق ضمانات حقوق االنسان و حمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي نبيل عبد الرحمان نصر الدين . 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 425 / 1425/حق في مجال مكافحة الجرائم الدولية: أحكام القانون الدولي محمد منصور الصاوي . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 426 / 1426/حق أحكام عقود التجارة االلكترونية نضال اسماعيل برهم، غازي أبو عر . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 427 / 1427/حق أصول التنفيذ الجبري سيد أحمد محمود . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 428 / 1428/حق في ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع الداخلي: االعتماد المستندي و التجارة االلكترونية  مازن عبد العزيز فاعور . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 429 / 1429/حق الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي و مشكلة قرصنة البرامج عماد محمد سالمة . 1ط , 2005دار وائل للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 430 / 1430/حق الشرعية االجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 1ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 431 / 1431/حق في القوانين األردنية والمصرية واللبنانية والتونسية والقانون البريطاني: الصلح الواقي من االفالس نشأت األخرس . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 432 / 1432/حق القانون الجنائي الدستوري أحمد فتحي سرور . 4ط , 2006دار الشروق  : القاهرة

حق 1 433 / 1433/حق 1المصادر ووسائل الرقابة ج: القانون الدولي لحقوق االنسان محمد يوسف علوان، محمد خليل الم . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 434 / 1434/حق الحماية الدستورية للحقوق و الحريات سرور أحمد فتحي . 2000ممصر دار الشروق  

حق 1 435 / 1435/حق دراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي أحمد محمد قايد مقبل . 1ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 436 / 1436/حق المسؤولية المدنية و التعويض عنها أمير فرج يوسف . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 437 / 1437/حق الصحافة والنشر: النظام القانوني لحرية التعبير حسن محمد هند . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 438 / 1438/حق النظام القانوني للمنع من السفر نعيم عطية، حسن محمد هند . 2005دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 439 / 1439/حق النظام القانوني لعقد القرض العام محمد جمال مطلق الذنيبات . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 440 / 1440/حق األسباب والنتائج: بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي ممدوح عبد العزيز العنزي . 1ط , 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 441 / 1441/حق دراسة مقارنة: جريمة غسيل األموال أمجد سعود قطيفان الخريشة . 2006دار الثقافة : عمان

حق 1 442 / 1442/حق في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي: حقوق المتهم نايف بن محمد السلطان . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 443 / 1443/حق حماية الموظف العام إداريا محمد ابراهيم الدسوفي علي . 2006دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 444 / 1444/حق شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية عباس العبودي . 1ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 445 / 1445/حق وأساس إلتزام المرسل إليه بشرط التحكيم: شرط التحكيم باالحالة محمد عبد الفتاح ترك . 1ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 446 / 1446/حق عمليات غسيل األموال و آليات مكافحتها محمد علي العريان . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 447 / 1447/حق قواعد البحث القانوني الشخيلي عبد القادر . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 449 / 1449/حق اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية: مبدأ اإلشراف القضائي على اإلقتراع العام عبد  هللا شحاتة الشقاني . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 450 / 1450/حق مكافحة عمليات غسل األموال سمير الخطيب . 2005منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 451 / 1451/حق اإلختصاص القضائي الدولي أشرف عبد العظيم الرفاعي . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 452 / 1452/حق 2، 1أصول اإلجراءات الجنائية ج سليمان عبد المنعم . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 453 / 1453/حق بين المثالية والواقعية: جوهر القانون السيد عبد الحميد فودة . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 454 / 1454/حق الحماية الجنائية للحقوق السياسية حسني قمر . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 455 / 1455/حق الشرعية الدستورية ألعمال الضبطية القضائية جمال جرجس مجلع تاوضروس . 2006النسر الذهبي للطباعة : مصر

حق 1 456 / 1456/حق اآلثار- اإلجراءات-المقومات: العقد اإلداري محمد فؤاد عبد الباسط . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 457 / 1457/حق اإلستجابات الدولية وجهود المكافحة اإلقليمية والوطنية: غسل األموال محمد شريف بسيوني . 1ط , 2004دار الشروق  : القاهرة

حق 1 458 / 1458/حق مسؤولية المصارف في اإلعتماد المالي لبنى عمر مسقاوي . 2006, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 459 / 1459/حق تقدير التعويض بين الخطأ و الضرر محمد براهيم دسوقي . مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر وا: اإلسكندرية

حق 1 460 / 1460/حق آفاق القانون في المستقبل اللورد ديننج . 1ط , 1991دار الجيل : بيروت

حق 1 461 / 1461/حق معجم المصطلحات القانونية م ط يعقوبي . 1ط , 2001قصر الكتاب : الجزائر

حق 1 462 / 1462/حق وقائع و طرائف- علم الجريمة   - فؤاد شاكر . 1ط , 2002مكتبة الدار العربية للكتاب : القاهرة

حق 1 463 / 1463/حق قواعد أسياسية في نظام محكمة الجزاء الدولية عبد الفتاح بيومي حجازي . 1ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 464 / 1464/حق دراسات في القانون الدولي العام صالح الدين أحمد حمدي . 2002منشورات : الجزائر ELGA,  1ط

حق 1 465 / 1465/حق الوجيز في نظرية القانون- مدخل الى العلوم القانونية   - محمد سعيد جعفور . 200, دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 466 / 1466/حق فقه، قضايا: الوجيز في القانون الجنائي العام منصور رحماني . 2006, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 467 / 1467/حق أبحاث في القانون الدولي الجنائي عبد العزيز عشاوي . 2007دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 468 / 1468/حق طرق واجراءات الطعن في األحكام و القرارات القضائية عبد العزيز سعد . 2008دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر ,

حق 1 469 / 1469/حق المفهوم و المصادر- القانون الدولي العام   - أحمد بلقاسم . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 470 / 1470/حق في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري: النظام القانوني للحبس المؤقت حمزة عبد الوهاب . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 471 / 1471/حق اجراءات ممارسة الدعوى الجنائية ذات العقوبة الجنحية:  سلسلة تبسيط القوانين  عبد العزيز سعد . 2006, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 472 / 1472/حق اإلجتهاد القضائي وفقا ألحكام قانون اإلجرءات المدنية عمر بن سعيد . 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 473 / 1473/حق الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية محمد حماد الهيتى . 1ط ,  2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 474 / 1474/حق اتفاقيات التعاون القضائي و القانوني يوسف دالندة . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 475 / 1475/حق شرح قانون العقوبات القسم العام نظام توفيق المجالي . 2004, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان 

حق 1 476 / 1476/حق القضاء المستعجل محمد براهيمي . 2006ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر 

حق 1 477 / 1477/حق أساليب و تقنيات ابرام العقود الدولية محمودي مسعود . 2006ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر 

حق 1 478 / 1478/حق المدخل الى تاريخ النظم فاضلي ادريس . 2006ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر 

حق 1 479 / 1479/حق البيئة و األمن فؤاد حجري . 2006ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر 

حق 1 480 / 1480/حق العقار األمالك العمومية و أ مالك الدولة فؤاد حجري . 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 1 481 / 1481/حق القانون المصرفي محفوظ لعشب . 2001:  الجزائر

حق 1 482 / 1482/حق أحكام البيع التقليدية و اإللكترونية والدولية وحماية المستهلك محمد حسين منصور . 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 483 / 1483/حق أصول القانون التجاري مصطفى كمال طه . 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 484 / 1484/حق لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات: اإلفالس التجاري شريف محمد غنام . 2006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 1 485 / 1485/حق في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر واألنترنت: التجارة اإللكترونية عبد الفتاح بيومي حجازي . 1ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 486 / 1486/حق التجارة اإللكترونية و حمايتها القانونية عبد الفتاح بيومي حجازي . 2004دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 487 / 1487/حق الشركات اإللكترونية منير محمد الجنيهي، ممدوح محمد . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 488 / 1488/حق التحكيم اإللكتروني منير محمد الجنيهي . 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 489 / 1489/حق الجرائم المعلوماتية أحمد خليفة الملط . 2ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 490 / 1490/حق الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات أيمن أحمد رمضان . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 491 / 1491/حق عمليات البنوك- العقود التجارية: القانون التجاري أحمد البارودي، محمد فريد العري . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 492 / 1492/حق القانون الدستوري حسين عثمان محمد عثمان . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 493 / 1493/حق النظرية العامة للقانون: المدخل إلى القانون همام محمد محمود زهران . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية



حق 1 494 / 1494/حق حماية المستهلك بين الشريعة و القانون عبد العزيز فارح . 2003كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  : المغرب

حق 1 495 / 1495/حق دراسة فقهية قضائية مقارنة: المسؤولية المدنية للطبيب   طالل العجاج . 2011, عالم الكتب الحديث : عمان  

حق 1 496 / 1496/حق المجرم الشاذ عبد الرحمن العيسوي . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 497 / 1497/حق النقود االلكترونية منير محمد الجنيهي . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 498 / 1498/حق فعل األشياء-فعل الحيوان-  ماهية الحراسة الفعلية : فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية  ........ أسامة أحمد بدر . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر :  مصر - اإلسكندرية ,

حق 1 499 / 1499/حق األموال العامة إبراهيم عبد العزيز شيحا . 2006منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 500 / 1500/حق المرشد في الدعوى اإلدارية إبراهيم محمد غنيم . 2006منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 501 / 1501/حق األصول العملية في قضاءالتنفيذ والمآخذ القضائية والصيغ القانونية المتعلقة بها عبد الحميد المنشاوي . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 502 / 1502/حق قواعد وأحكام: عقد النقل البحري عدلي أمير خالد . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 503 / 1503/حق محاضرات في أحكام قانون اإليجار محمد حسين منصور . مؤسسة الثقافة الجامعية: اإلسكندرية

حق 1 504 / 1504/حق شرح العقود المسماة في عقدي البيع و المقايضة رمضان أبو السعود . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 505 / 1505/حق التأمينات الشخصية و العينية رمضان أبو السعود . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 506 / 1506/حق دعوى اإللغاء، دعاوي التسوية: الدعاوي االدارية مصطفى أبو زيد الفهمي . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 507 / 1507/حق امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض عبد الحكم فودة . 2005دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 508 / 1508/حق الجديد في التحكيم في الدول العربية عمرو عيسى الفقي . 2003المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 509 / 1509/حق األعمال التجارية بالقياس هاني دويدار . 2004دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 510 / 1510/حق نظرات حول االدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية محمد سليم محمد غزوي . 1ط , 1994المكتبة الوطنية : عمان

حق 1 511 / 1511/حق ادارة األعمال الصيدلية أحمد محمد المصري . 2005مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية

حق 1 512 / 1512/حق تحديث في اإلدارة العامة و المحلية محمد نصر مهنا . 2005مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية

حق 1 513 / 1513/حق الصيدليات- المستشفيات - ادارة األعمال الطبية  أحمد محمد المصري . 2005مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية

حق 1 514 / 1514/حق الموسوعة الشاملة للدفوع أمام محاكم مجلس الدولة في ضوء أحكام النقض عبد الغفار إبراهيم موسى . 2005دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 515 / 1515/حق شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية: أصول اإلجراءات الجزائية محمد سعيد نمور . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 516 / 1516/حق في قانون أصول المحاكمات الجزائية: الدفوع الشكلية هنري روبير- فرنسوا تاره، جاك . 1ط , 2005المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت

حق 1 517 / 1517/حق نظرية التوكيل في الدعوى بين المتخاصمين في الشريعة اإلسالمية: المحاماة في الشريعة االسالمية رحائي سيد أحمد العطافي الفقي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 518 / 1518/حق نظرية الحق- القاعدة القانونية : المدخل الى القانون نبيل إبراهيم سعد . 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 519 / 1519/حق النقض الجنائي أحمد فتحي سرور . 2005دار الشروق  : مصر

حق 1 520 / 1520/حق الحقوق العينية: الوجيز في شرح القانون المدني علي هادي العبيدي . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 521 / 1521/حق دراسة فقهية مقارنة: بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية   أحمد سالم ملحم . 2005, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 1 522 / 1522/حق أحكام المسؤولية الجزائية جمال إبراهيم الحيدري . 2010, منشورات زين الحقوقية: بغداد 

حق 1 523 / 1523/حق تعويض المضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة وكيفية تمويل مصادر التعويض رمضان عبد هللا الصاوي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية
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حق 1 529 / 1529/حق مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية سعيد علي بحبوح النقبي . 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 530 / 1530/حق دراسة مقارنة- في الفقه اإلسالمي: مسؤولية رئيس الدولة محمد فوزي لطيف نويجي . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية
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حق 1 533 / 1533/حق المجلس الدستوري الجزائري رشيدة العام . 1ط , 2006دار الفجر للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 534 / 1534/حق ضمانات عدم المساس بالحريات الفردية شيتور جلول . 1ط , 2006دار الفجر للنشر والتوزيع : الجزائر
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حق 1 547 / 1547/حق التأمين و القضاء في قرارات محكمة التمييز أيمن محمد أحمد المومني . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 548 / 1548/حق موسوعة حقوق الملكية الفكرية خاطر لطفي . 2003شركة ناس للطباعة : مصر

حق 1 549 / 1549/حق النظرية العامة في القانون اإلداري عبد الغني بسيوني عبد هللا . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 550 / 1550/حق حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية جمال محمود الكودي . 2003دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 551 / 1551/حق الوسيلة الفنية إلعمال األثر السلبي لإلتفاق على التحكيم ونطاقه محمود السيد عمر التحيوي . 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 552 / 1552/حق التعويض بين الضرر المادي و األدبي والموروث محمد احمد عابدين . 2002منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 553 / 1553/حق األدلة التأديبية ممدوح طنطاوي . 2ط , 2003منشأة المعارف :اإلسكندرية
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حق 1 559 / 1559/حق مصادر اإللتزام: النظرية العامة لإللتزامات أمجد محمد منصور . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 560 / 1560/حق أحكا م التركات و المواريث في األموال و األراضي محمد سمارة . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 561 / 1561/حق ألحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر الجنائية: المو سوعة الجنائية الحديثة ايهاب عبد المطلب . 1ط , 2003المركز القومي لإلصدارات القانونية : مصر

حق 1 562 / 1562/حق دراسة في علماإلجتماع القانوني: القانون و المجتمع حسين عبد الحميد أحمد رشوان . 2003المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 563 / 1563/حق دراسة في النظرية العامة لإللتزام: الغير عن العقد صبري حمد خاطر . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 564 / 1564/حق مبا دىء اإلجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية حمدي باشا عمر . 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 565 / 1565/حق نقل الملكية العقارية حمدي باشا عمر . 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 566 / 1566/حق القضاء العقاري حمدي باشا عمر . 9ط, 2009الجزائر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 

حق 1 567 / 1567/حق الوساطة والمحاماة وأثرهما في الحقوق: احكام الشفاعة خلدون محمد عقلة حماشا . الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر وال: عمان

حق 1 568 / 1568/حق التنظيم وأساليب العمل نادر أحمد أبو شيخة . 2011, دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان 

حق 1 569 / 1569/حق الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية أعمر يحياوي . 2001دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 570 / 1570/حق تصرفات ناقص األهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه المالي محمد سعيد جعفور . 2002, دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع :  الجزائر 
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حق 1 572 / 1572/حق وأثرها على األحكام الفقهية: البصمة الوراثية خليفة علي الكعبي . 1ط , 2006دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 573 / 1573/حق دراسة تأصيلية وتحليلية وتطبيقية مقارنة: االسنادفي الموارد الجنائية محمد علي سويلم . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 574 / 1574/حق أثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم سميح عبد القادر المجالي . 1ط , 2006دار وائل للنشر والتوزيع: عمان

حق 1 575 / 1575/حق البحث و التحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر واألنترنت ممدوح عبد الحميد عبد المطلب . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 576 / 1576/حق قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع اشارة لقواعد القانون االوربي: التعاقد عن بعد   محمد حسن قاسم . 2005, دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية  

حق 1 577 / 1577/حق التامين في االسالم فايز أحمد عبد الرحمان . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 578 / 1578/حق االعتمادات المستندية سعيد عبد العزيز عثمان . 2005الدار الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 579 / 1579/حق االشكاالت الوقتية في تنفيذ األحكام اإلدارية ثروت عبد العال أحمد . 2ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 580 / 1580/حق دراسة مقارنة-مكافحتها .... ماهيتها: أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية مصطفى محمد موسى . 2005دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 581 / 1581/حق التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية احمد السيد صاوي . 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 582 / 1582/حق ماهيته والنظم المرتبطة به: الصلح في قانون االجراءات الجنائية أسامة حسنين عبيد . 1ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 583 / 1583/حق المرافعات المدنية و التجارية أحمد ابو الوفا . 1990مصر منشأة المعارف

حق 1 584 / 1584/حق التعويض عن األضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرور عبد المجيد عامر شيبوب . 2006دار الكتب القانونية : مصر

حق 1 585 / 1585/حق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: أحكام التعامل بالكمبيالة و الشيك ناصر أحمد إبراهيم النشوي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 586 / 1586/حق الدليل الى قضاء األمور المستعجلة محمود عدنان مكية . 1ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 587 / 1587/حق في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض: إشكاالت التنفيذ عبد الحكم فودة . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 
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حق 1 589 / 1589/حق دراسة مقارنة: التفاوت في تقدير العقوبة المشكلة والحل رمزي رياض عوض . 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 590 / 1590/حق التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب واألنترنت علي محمد حسين الطوالبة . 1ط , 2004عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : األردن
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حق 1 593 / 1593/حق الطب الشرعي القضائي جالل الجابري . 1ط , 2000دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 594 / 1594/حق التأمين البري في التشربع عبد القادر العيطر . 1ط , 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 595 / 1595/حق أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات محمود سيد أحمد . 2005: مصر

حق 1 596 / 1596/حق اإلتجاهات الفنية و األمنية لمواجهة جرائم المعلوماتية أيمن عبد الحفيظ . 2005مطابع الشرطة : مصر
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حق 1 602 / 1602/حق إستئناف أحكام الجنايات حاتم عبد الرحمان منصورالشحات . 1ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرة
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حق 1 620 / 1620/حق في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية: الطاعة الزوجية محمد جمال أبوسنينة . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 621 / 1621/حق الفقه اإلسالمي: أصول األحكام الشرعية محمد كمال الدين إمام . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 622 / 1622/حق األحكام القانونية لعقد إيجار األماكن غير السكنية عبد العزيز المرسي حمود . 2005: مصر

حق 1 623 / 1623/حق الشكوى كقيد عام على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أحمد أحمد أبو سعد . 1ط , 2005دار العدل للنشر والتوزيع : مصر

حق 1 624 / 1624/حق الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني عصام أحمد عطية البهجي . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 625 / 1625/حق التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات فايز أحمد عبد الرحمان . 2006دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 626 / 1626/حق الحماية الجنائية إلستخدام الجنيات الوراثية في الجنس البشري أحمد حسام طه تمام . 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 627 / 1627/حق الحماية القانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة السيد عتيق . 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 628 / 1628/حق اإلستدالل الجنائي و التقنيات الفنية قدري عبد الفتاح الشهاوي . 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 629 / 1629/حق أثر السجن في سلوك النزيل عبد هللا عبد الغني غانم . 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض ,

حق 1 630 / 1630/حق أساليب البحث الجنائي في الوقاية من الجريمة محجوب حسن سعد . 2003أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض ,

حق 1 631 / 1631/حق أساليب التزييف و التزوير و طرق كشفها وقيع هللا محمد أحمد . 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض

حق 1 632 / 1632/حق الخطأ غير العمدي في القانون الوضعي و الشريعة عبد اللطيف أحمد . 2004دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 633 / 1633/حق إعتراف المتهم وأثره في اإلثبات مراد أحمد فالح العبادي . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 634 / 1634/حق اإلثراء على حساب الغير بالسبب الكبيس عايش رجب . 2001األردن

حق 1 635 / 1635/حق أثر براءة المتهم في إثبات جريمة البالغ الكاذب جابر حسين عبد السالم . 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 636 / 1636/حق دراسات في القانون الدولي العام إبراهيم رمعت الجمال . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر  : مصر

حق 1 637 / 1637/حق اإلجهاض بين الحظر و اإلباحة في الفقه اإلسالمي شحاتة عبد المطلب حسن أحمد . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 638 / 1638/حق األمر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية القبالوي محمود عبد ربه . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 639 / 1639/حق الطعن في إجراءات التفتيش صالح الدين جمال الدين . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية

حق 1 640 / 1640/حق دراسة مقارنة: اإلجراءات في الدعوى اإلدارية شادية إبراهيم المحروقي . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 641 / 1641/حق اإلشراف القضائي على اإلنتخابات النيابية عفيفي عفيفي كمال . 2002منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 642 / 1642/حق في إجراءات التحقيق الجنائي وأعمال الضابطة العدلية: الجامع الشرطي عبد الكريم الردايدة . 1ط , 2005دائرة المطبوعات والنشر : عمان

حق 1 643 / 1643/حق شرح عقد البيع في القانون المدني: العقود المسماة محمد يوسف الزغبي . 1ط , 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن 

حق 1 644 / 1644/حق الكتاب الثاني"   "الكتاب األول "القانون اإلداري   " كنعان نواف . 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن 

حق 1 645 / 1645/حق المدخل إلى علم البصمات طه كاسب فالح الدروبي . 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن 

حق 1 646 / 1646/حق النظرية العامة للحق- مبادئ القانون: المدخل لدراسة العلوم القانونية الفار عبد القادر . 1ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن 

حق 1 647 / 1647/حق المعاملة الضريبية للدخل غير المشروع موفق سمور المحاميد . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن 

حق 1 648 / 1648/حق النظم اإلسالمية منير حميد البياتي . 1ط , 2006داروائل للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 649 / 1649/حق ثقافتك القانونية عبد القادر الشيخلي . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 650 / 1650/حق وفقا ألحدث التعديالت: شرح قانون العمل أبو شنب أحمد عبد الكريم . 2ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 651 / 1651/حق قانون التجارة الدولية طالب حسن موسى . 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 652 / 1652/حق قانون العقوبات القسم العام و القسم الخاص محمد صبحي نجم . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن 

حق 1 653 / 1653/حق محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات توفيق أحمد عبد الرحمان . 2006دار وائل للنشر  : األردن 



حق 1 654 / 1654/حق الفعل الضار-مصادر اإللتزام   - بشار ملكاوي  وفيصل العمري . 2006دار وائل للنشر : األردن 

حق 1 655 / 1655/حق موانع المسؤولية الجنائية الزلمي مصطفى إبراهيم . 2005دار وائل للنشر : األردن 

حق 1 656 / 1656/حق أحكام األسرة الخاصة بالزواج الشافعي جابر عبد الهادي سالم . 2007دار الجامعية الجديدة للنشر : مصر 

حق 1 657 / 1657/حق ومشكالته العملية وحلولها في المملكة العربية السعودية: إستخدام الشيك عبد الفتاح سليمان . 2ط , 2006الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع : الرياض

حق 1 658 / 1658/حق اإلفالس في القانون الدولي الخاص زمزم عبد المنعم . 2006دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 659 / 1659/حق التأمين في التطبيق والقانون والقضاء شكري بهاء بهيج . 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان 

حق 1 660 / 1660/حق إلتزام المحامي بالحفاظ على أسرار العميل عبد الجواد حجازي مصطفى أحمد . 2005دار النهضة العربية   : القاهرة

حق 1 661 / 1661/حق 2+1الجديد في مجال التأمين و الضمان في العالم العربي ج  المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت . 1ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 662 / 1662/حق الجريمة والقانون في ثقافة االعالم شيال بروان . 1ط , 2006مجموعة النيل العربية : القاهرة

حق 1 663 / 1663/حق الحماية الجنائية للبيئة من التلوث محمود أحمد طه . 2007منشأة المعارف :اإلسكندرية

حق 1 664 / 1664/حق (جرائم البورصة)الحماية الجنائية للثقة قي سوق رأس المال مظهر فرغليلي علي محمد . 1ط , 2006دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 665 / 1665/حق الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها عادل عبادي علي عبد الجواد . 1ط , 2006الدار العالمية للنشر والتوزيع : مصر

حق 1 666 / 1666/حق الدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية محمود بليغ حمدي . 2007دار الجامعية الجديدة  : اإلسكندرية

حق 1 667 / 1667/حق الدعوى بين الفقه و القانون محمد إبراهيم البدارين . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 668 / 1668/حق القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي إبراهيم أحمد خليفة . 2007دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 1 669 / 1669/حق 2، ج1العقد، المسؤولية المدنية ج: القانون المدني مصطفى العوجي . 4ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 670 / 1670/حق دراسة مقارنة: القراراإلداري شريف يوسف حلمي خاطر . 2007- 2006دار النهضة العربية : لقاهرة

حق 1 671 / 1671/حق في الفقه وقضاء مجلس الدولة: القرارت اإلدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2007منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 1 672 / 1672/حق المختبر الجنائي و دوره في التعريف بضحايا الكوارث والحروب عمر الشيخ األصم . ط, 2005جامعة نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض

حق 1 673 / 1673/حق المدخل الى علم القانون عوض أحمد الزعبي . 3ط , 2006داروائل للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 674 / 1674/حق 2ج/1نظرية الحق ج- القاعدة القانونية: المدخل الى دراسة القانون محمد حسن قاسم . 2007-2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 675 / 1675/حق المرافعة كما يجب أن تكون أحمد صدقي محمود . 1ط , 2006دار النهضة العربية  : مصر 

حق 1 676 / 1676/حق تعويض األضرار الناشئة عن جرائم االارهاب الزقرد أحمد السعيد . 2007دار الجامعية الجديدة : مصر 

حق 1 677 / 1677/حق المعجم االداري سمير الشوبكي . 1ط, 2006دار أسامة، دار المشرق الثقافي : عمان

حق 1 678 / 1678/حق 2التشريعات التجارية واإللكترونية ج: الموسوعة التجارية و المصرفية محمود الكيالني . 1ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 679 / 1679/حق النظام القانوني للعقوبات اإلدارية فودة محمد سعد . 2007-2006:  مصر

حق 1 680 / 1680/حق النظم السياسية و القانون الدستوري هاني علي الطهراوي . 1ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 681 / 1681/حق الوسيط في الشركات التجارية عزيز العكيلي . 1ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 682 / 1682/حق الوسيط في قانون التنظيم الدولي أبو حجازة أشرف عرفات . 2ط , 2007-2006دار النهضة العربية  : مصر 

حق 1 683 / 1683/حق الوظيفة العامة شريف يوسف حلمي خاطر . 2007-2006دار النهضة العربية  : مصر 

حق 1 684 / 1684/حق تسوية المنازعات في اطار إتفاقيات منظمة التجارة العالمية البصيلي خيري فتحي . 2007دار النهضة العربية  : مصر 

حق 1 685 / 1685/حق 2ج/1تطبيق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون العام ج جمعة أحمد محمود . 2007منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 1 686 / 1686/حق تعويض الحوادث الطبية ثروت عبد الحميد . 2007دار الجامعية الجديدة : مصر 

حق 1 687 / 1687/حق حرمة الحياة الخاصة و نظرية التفتيش الشاوي توفيق محمد . 2006منشاة المعارف : مصر 

حق 1 688 / 1688/حق حرية الممارسة السياسية للموظف العام علي عبد الفتاح محمد . 2007دار الجامعية الجديدة : مصر 

حق 1 689 / 1689/حق حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري زيدومة درياس . 1ط , 2007دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 1 690 / 1690/حق حماية المستهلك في المعامالت االالكترونية إبراهيم خالد ممدوح . 2007الدار الجاممعية  : مصر 

حق 1 691 / 1691/حق دراسات في القانون الدولي العام مصطفى أحمد فؤاد . 2007منشأة المعارف : مصر 

حق 1 692 / 1692/حق دراسات في النظام القضائي الدولي مصطفى أحمد فؤاد . 2007منشأة المعارف : مصر 

حق 1 693 / 1693/حق سلوك المستهلك محمود جاسم الصميدعي، ردينةعثما . 1ط , 2007دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 694 / 1694/حق 2الجرائم الواقعة على األموال ج- القسم الخاص: شرح قانون العقوبات محمد سعيد نمور . 1ط , ر2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 695 / 1695/حق شرح قانون العقوبات القسم العام محمد علي سالم عياد الحلبي . 2007دار الثقافة  للنشر والتوزيع    : األردن 

حق 1 696 / 1696/حق ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة علي فضل البوعينين . 2006دار النهضة العربية   : القاهرة

حق 1 697 / 1697/حق ضوابط التحريم واإلباحة في جرائم الرأي عبد هللا إبراهيم محمدالمهدي . 1ط, 2005دار النهضة العربية : القاهرة

حق 1 698 / 1698/حق قانون التجارة اإللكتروني إبراهيم سيدأحمد . 2005الدار الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 699 / 1699/حق قانون التحكيم في النظريةوالتطبيق فتحي والي . 1ط , 2007منشأةالمعارف: اإلسكندرية

حق 1 700 / 1700/حق مبادئ المالية العامة محمود حسين الوادي  و زكريا أحم . ط, 2007دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان

حق 1 701 / 1701/حق مبدأ التكامل في المحكمةالجنائية الدولية خالد عكاب حسون العبيدي . 2007دار النهضة العربية  : مصر 

حق 1 702 / 1702/حق دراسة مقارنة- اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج:  مدى مشروعية  حسن صالح الصغير عبد هللا . 2007دارالجامعيةالجديدة   : مصر 

حق 1 703 / 1703/حق مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والقانون والقضاء في الفقه والقانون والقضاء محمدكمال الدين إمام  و جابر عب . 1ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 704 / 1704/حق مصادر اإللتزام أنورسلطان . 2007دارالثقافة للنشر والتوزيع  : األردن 

حق 1 705 / 1705/حق 2ج/1مقدمةفي علم اإلدارة   ج سرور إبراهيم سرور . 2007دار المريخ للنشر والتوزيع  : الرياض 

حق 1 706 / 1706/حق مكافحةغسيل األموال عبدالفتاح سليمان . 1ط, 2004دار عالء الدين للطباعة  النشر  : مصر 

حق 1 707 / 1707/حق أثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية محمد غنام شريف . 2007دار الجامعيةالجديدة: مصر 

حق 1 708 / 1708/حق إجراءات التنفيذ أحمد أبوالوفاء . 2007الدار الجامعيةالجديدة  : مصر 

حق 1 709 / 1709/حق أحكام الشيك مدنيا وجنائيا محمد محمود المصري . 2005دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 710 / 1710/حق أحكام شهادة النساء النشار محمد فتح هللا . 2006الدارالجامعية الجديدة  : مصر 

حق 1 711 / 1711/حق أحكام عبء اإلثبات عصام أحمد البدجي . 2007دار الجامعية الجديدة : مصر 

حق 1 712 / 1712/حق إستخدام تكنلوجيا المعلومات عياد سامي علي حامد . 2007داتر الفجر الجامعية  : مصر 

حق 1 713 / 1713/حق أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية محمد ماجد ياقوت . 2007دار الجامعية الجديدة  :  مصر 

حق 1 714 / 1714/حق أصول القانون اإلداري حسين عثمان محمد عثمان . 2004دار المعرفة الجامعية   : مصر 

حق 1 715 / 1715/حق أصول المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصية أنور العروسي . 2001دار الفجر الجامعية   : مصر 

حق 1 716 / 1716/حق اإلثبات التقليدي واإللكتروني منصور محمد حسين . 2006دار الفجر الجامعية   : مصر 

حق 1 717 / 1717/حق األحداث واألنترنت حجازي عبدالفتاح . 2004دار المعرفة الجامعية  : مصر 

حق 1 718 / 1718/حق اإلدارة األلكترونية محمد الصيرفي . 2007دار الفجر االجامعية  :مصر 

حق 1 719 / 1719/حق اإلعتراف المعفى من العقاب في جريمة الرشوة فاروق ياسر األمير . 2006دار المعرفة الجامعية   : مصر 

حق 1 720 / 1720/حق اإلعالن اإلداري عبدالتواب سالم . 2005دارالوسام للنشر والتوزيع 

حق 1 721 / 1721/حق اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان خليفة إبراهيم أحمد . 2007, دار الجامعيةالجديدة : مصر  

حق 1 722 / 1722/حق األوراق التجارية و اإلفالس كمال طه مصطفى . 2005دار المعرفة الجامعية   : مصر 

حق 1 723 / 1723/حق األوراق التجارية الشواربي عبد الحميد . 2002منشأةالمعارف  : مصر 

حق 1 724 / 1724/حق التاجر واألعمال التجارية والشركات وجيه كمال أباظة . 2007الدار الجامعية :مصر 

حق 1 725 / 1725/حق لمكافحة الجماعات: التأصيل الشرعي والقانوني  ..... أبوالوفاء محمدأبوالوفاء . 2007, الدار الجامعيةالجديدة   : اإلسكندرية 

حق 1 726 / 1726/حق التأمين في مجال المعلوماتية و الشبكات نبيلة إسماعيل رسالن . 2007دار الجامعيةالجديدة    : مصر 

حق 1 727 / 1727/حق دراسة تحليلية مقارنة: التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية   شيروان هادي إسماعيل . 2010, دار دجلة ناشرون وموزعون : عمان  

حق 1 728 / 1728/حق التعويض اإلداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام الطباخ شريف أحمد . 2006دار الفجر الجامعية   : مصر 

حق 1 729 / 1729/حق التكييف في المواد الجنائية محمد علي سويلم . 2005الدار المعرفة  الجامعية : مصر 

حق 1 730 / 1730/حق التنفيذ المباشر اإلداري عبد الحميد جبريل حسين آدم . 2007دار المعرفة الجامعية   : مصر 

حق 1 731 / 1731/حق التوقيع اإللكتروني قنديل سعيد السيد . 2004دار الجامعية الجديدة   : مصر 

حق 1 732 / 1732/حق الجرائم الدولية عبد الغني محمد عبد المنعم . 2007مصر دار الجامعية الجديدة   

حق 1 733 / 1733/حق الجنسية ومراكز األجانب هشام صادق عكاشة   و  محمد عبد . 2006دار المعرفة الجامعية   : مصر 

حق 1 734 / 1734/حق الجوانب اإلشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين عبد المنعم سليمان . 2007دار الجامعية الجديدة   : مصر 

حق 1 735 / 1735/حق الحماية الدولية للمرأة حمودة منتصر سعيد . 2007الدار الجامعية الجديدة   : مصر 

حق 1 736 / 1736/حق الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني إبراهيم أحمد خليفة . 2007دار الجامعية الجديدة  : مصر 

حق 1 737 / 1737/حق السلطة التقديرية للقاضي الجنائي الكيك محمد علي . 2007دار العرفة الجامعية   : مصر 

حق 1 738 / 1738/حق العقود الدولية منصور محمد حسين . 2006الدار الجامعية الجديدة   : مصر 

حق 1 739 / 1739/حق القانون الزراعي أنور سليم عصام . 1995منشأة المعارف   : مصر 

حق 1 740 / 1740/حق المسؤولية اإلدارية عبد المنعم خليفة عبد العزيز . 2007دار الفكر الجامعي : مصر 

حق 1 741 / 1741/حق دراسة مقارنة: األحكام العامة والخاصة  : الشركات التجارية  فوزي محمد سامي . 1ط, 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان 

حق 1 742 / 1742/حق المشكالت العملية التي يثيرها عقد البيع العرفي جمال كمال رمضان . دار األلفي لتوزيع الكتب: مصر 

حق 1 743 / 1743/حق المشكالت العملية في جرائم الشيك مصطفى مجدي هرجة . 2005دار المطبوعات الجامعية     : مصر 

حق 1 744 / 1744/حق المشكالت العملية في القبض والتفتيش  والدفوع والبطالن مصطفى مجدى هرجة . 2005دار المطبوعات الجامعية  : مصر 

حق 1 745 / 1745/حق النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني مصطفى فهمي خالد . 2007مصر دار الجامعية الجديدة  

حق 1 746 / 1746/حق الوسيط في التوثيق السيد عبد الوهاب عرفة . 2006دار المطبوعات الجامعية   : مصر 

حق 1 747 / 1747/حق المنظمات الدولية: حق المساواة في القانون الدولي  محمد مصطفى المغربي . 2007دار المطبوعات الجامعية  : مصر 

حق 1 748 / 1748/حق حقوق المرأة بين اإلتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية  والتشريع الوضعي خالد مصطفى فهمي . 2007دار الجامعة الجديدة  

حق 1 749 / 1749/حق حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني أسامة أحمد بدر . 2005دار الجامعية الجديدة   : مصر 

حق 1 750 / 1750/حق علم اإلجرام والجزاء سليمان عبد المنعم . 2005منشورات الحلبي الحقوقية  : لبنان 

حق 1 751 / 1751/حق فلسفة القانون فايزمحمد حسين . 2007دار المطبوعات الجامعية  : مصر 

حق 1 752 / 1752/حق التشريع الجزائري عمار بقيوة . 2005ورشة باب الزوار  : الجزائر 

حق 1 753 / 1753/حق الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة أبو بكر صالح بن عبد هللا . 2006المطبعة العربية  : الجزائر 

حق 1 754 / 1754/حق الصلح في المادة اإلدارية شفيقة بن صاولة . 2006دار هومة   : الجزائر 

حق 1 755 / 1755/حق القانون التجاري مولود ديدان . 2006دار بلقيس  : الجزائر 

حق 1 756 / 1756/حق المدخل إلى العلوم القانونية عمار بوضياف . دار الريحانة للكتاب  وجسور للنشر والتوزي: الجزائر 

حق 1 757 / 1757/حق الوجيز في القانون اإلداري عمار بوضياف . دار الريحانة للكتاب، دار جسور للنشر والت: الجزائر 

حق 1 758 / 1758/حق الوجيز في القانون الدستوري حسني بوديار . 2003دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 1 759 / 1759/حق الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري عبد الحليم أكمون . 2006قصر الكتاب  : الجزائر 

حق 1 760 / 1760/حق بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود: حقوق اإلنسان في الجزائر   شطاب كمال . 2005الدار الخلدونية    :  الجزائر  

حق 1 761 / 1761/حق حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني لعسري عباسية . 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 762 / 1762/حق دور القاضي اإلداري بين المتقاضي و اإلدارة سكاكني باية . ط, 2006دار هومة  للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 763 / 1763/حق في ضوء أحكام القانون الجنائي: إبعاد األجانب   أحمد عبد الظاهر . 1ط, 2007دار النهضة العربية  : القاهرة 

حق 1 764 / 1764/حق شرح قانون اإلجراءات المدنية الجزائري بارش سليمان . 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 765 / 1765/حق عولمة التجريم والعقاب عثمانية لخميسي . 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع   : الجزائر  ,

حق 1 766 / 1766/حق قانون األسرة يوسف دالندة . 2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 767 / 1767/حق مبادئ القانون الجزائي العام بن الشيخ لحسن . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 768 / 1768/حق مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري بارش سليمان . 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 769 / 1769/حق مبسوط القانون التجاري الجزائري في األوراق التجارية علي فتاك . 2004إبن خلدون للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 770 / 1770/حق بين الفقه اإلسالمي و القوانين الوضعية: نظام الديون  وفاء محمد عزت الشريف . 2010, دار النفائس: األردن 

حق 1 771 / 1771/حق مناهج العلوم القانونية شمشيم رشيد . 2006الدار الخلدونية : الجزائر 

حق 1 772 / 1772/حق والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري عشي عالء الدين . 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 773 / 1773/حق الحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري الشاوي سما سلطان . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 1 774 / 1774/حق المسؤولية عن األشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري إدريس فاضلي . 2006ديوان المطبوعات الجامعية    :الجزائر 

حق 1 775 / 1775/حق دراسة مقارنة:  عقد الزواج  عيسى حداد . 2006عنابة  _منشورات جامعة  باجي مختار : الجزائر 

حق 1 776 / 1776/حق المالية العامة علي زغدود . 2006ديوان المطبوعات الجامعية   :  الجزائر  

حق 1 777 / 1777/حق 1871_1844في ضوء شرق البالد :  إدارة المكاتب العربية واإلحتالل الفرنسي للجزائر  صالح فركوس . 2006عنابة  _منشورات جامعة باجي مختار  : الجزائر 

حق 1 778 / 1778/حق 1996 نوفمبر 28إستفتاء : الدستور  وزارة العدل . 1ط , 2006الديوان الوطني لألشغال التربوية 

حق 1 779 / 1779/حق في النظام الدستوري الجزائري: الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة  عباس عمار . 2006, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 1 780 / 1780/حق العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان عقيلة خرباشي . 2007دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر

حق 1 781 / 1781/حق موقف الشريعة اإلسالمية من نقل األعضاء بين البشر محمد بن المدني بوساق . 2004دار الخلدونية للنشر والوزيع : الجزائر 

حق 1 782 / 1782/حق 1/أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ج محمد أرزقي نسيب . 1998دار األمة للطباعة للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 783 / 1783/حق الدليل العملي لدخول وإقامة األجانب في الجزائر زهير سناسني . 2006دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 784 / 1784/حق الزواج والطالق في الشريعة والقانون والعرف أحمد دكار . 2005دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 785 / 1785/حق التفريق القضائي بين الزوجين في الفقه اإلسالمي عبد المؤمن بلباقي . 2000دار الهدى للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 786 / 1786/حق الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري أمال قارة . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 787 / 1787/حق النصوص التطبيقية ، اإلجتهاد القضائي ، النصوص المتممة: القانون التجاري الجزائري  مبروك حسين . 6ط , 2006دار هومة للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 788 / 1788/حق وسائل المشروعية: دروس في المنازعات اإلدارية  حسين بن الشيخ آث ملويا . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 789 / 1789/حق قانون اإلجراءات الجزائية يوسف الدالندة . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 790 / 1790/حق قانون العقوبات يوسف دالندة . ط, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 791 / 1791/حق مبادئ اإلدارة جمال الدين لعويسات . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 1 792 / 1792/حق في قانون التجارة الجديد دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي: جريمة اإلدعاء بتزوير شيك  أبو الوفا محمد أبو الوفا . 2007دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 793 / 1793/حق فقها وقضاءا: مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء  إبراهيم سيد أحمد . 2003, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 

حق 1 794 / 1794/حق وسائل اإلتصال الحديثة وحجيتها في اإلثبات عمرو عيسى الفقي . 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 1 795 / 1795/حق حقوق المرأة وحقوق زوجها كما جاء بها عبد اللطيف السيد . 2006دار الثقافة : اإلسكندرية 

حق 1 796 / 1796/حق الحماية الجنائية واألمنية لبطاقات اإلئتمان إيهاب فوزي السقا . 2007دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 1 797 / 1797/حق طبيعته_ مصادره _ مباحثه _ نشأته: المدخل للقانون الدولي الخاص العربي  هشام خالد . 2006دارالفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 798 / 1798/حق النشاط اإلداري_ )اإلدارة (التنظيم اإلدارى : أسس اإلدارة العامة  زكريا المصري . 2007دار الكتب القانونية : مصر 

حق 1 799 / 1799/حق القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية صالح المنزالوي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 1 800 / 1800/حق الجريمة المنظمة عبر الوطنية نسرين عبد الحميد نبيه . 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 801 / 1801/حق اإلتجار في البشر بين اإلقتصاد الخفي واإلقتصاد الرسمي سوزي عدلي ناشد . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 802 / 1802/حق مدى مشروعية اإلنتفاع بأعضاءاآلدمي حيا أو ميتا في الفقه اإلسالمي عبد المطلب عبد الرازق حمدان . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 804 / 1804/حق التكلفة اإللكترونية ألغراض القياس والتخطيط والرقابة عطية عبد الحي مرعي . 2006منشأة الشنهابي للطباعة والنشر : اإلسكندرية 

حق 1 805 / 1805/حق دراسة مقارنة: الحماية الجنائية واألمنية للشاهد  أحمد يوسف السولية . 1ط , 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 806 / 1806/حق الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة اإلسالمية عبد المطلب عبد الرازق حمدان . 1ط , 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 807 / 1807/حق 2003مع أحدث األحكام حتى : منازعات التعويض في مجال القانون العام  أحمد محمود جمعة . 2005منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 1 808 / 1808/حق التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 1ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 809 / 1809/حق فقها وقضاءا: مسؤولية المحامي  إبراهيم سيد أحمد . 2ط , 2006مكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 1 810 / 1810/حق أنواعه  أركانه  شروط صحته سحبة وإلغائه: القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة  عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2008, المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة 

حق 1 811 / 1811/حق مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل اإللكتروني للنقود شريف محمد غنام . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 1 812 / 1812/حق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: مسؤولية اآلباء المدنية عن األبناء القصر  جمال مهدي محمود الكشة . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 1 813 / 1813/حق التهرب الضريبي واإلقتصاد األسود عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : إلسكندرية 

حق 1 814 / 1814/حق دراسة مقارنة بنظام المرافعات الشرعية السعودي: إجراءات دعوى التزوير الفرعية  نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبلي . 2006المكتبة القانونية : اإلسكندرية 



حق 1 815 / 1815/حق اإلجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد اإلدارة نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبلي . 2006المكتبة القانونية :  اإلسكندرية 

حق 1 816 / 1816/حق النفاذ واإلنقضاء_ التعريف والمقومات _ القرار اإلداري  محمد فؤاد عبد الباسط . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 1 817 / 1817/حق الدولة والحكومة في ضوء الشريعة اإلسالمية: النظم السياسية  داود الباز . 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 818 / 1818/حق التنظيم اإلداري_ طبيعة القانون اإلداري : القانون اإلداري   ..... مازن ليلو راضي . 2005دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 819 / 1819/حق دراسة مقارنة: حق المتهم في محاكمة عادلة  عمر فخري  الحديثي . 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 820 / 1820/حق على نظم الحاسوب واألنترنت: التفتيش الجنائي  علي حسن محمد الطوالبة . 2004عالم الكتب الحديث : عمان 

حق 1 821 / 1821/حق في ميزان الشريعة والقانون وأحكام القضاء: اإلعدام  محمد أحمد شحاته . 2007المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 1 822 / 1822/حق اإلثبات_ المصادر: الوجيز في النظرية العامة لإللتزام   ... عبد الرزاق السنهوري . 2004منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 1 823 / 1823/حق في ضوء الفقه والقضاء: الوكالة التجارية   منير قزمان . 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 1 824 / 1824/حق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: التوكيل في الخصومة  خالد أحمد شبكة . 2006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 825 / 1825/حق حماية حقوق الملكية الفكرية أنور طلبة . 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 1 826 / 1826/حق في ضوء التطورات العلمية الحديثة: الحماية الجنائية للجنين   ... عبد النبي محمد محمود أبو العين . 2006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 827 / 1827/حق قواعد وأحكام: عقد النقل البري   ... عدلي أمير خالد . 2006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 828 / 1828/حق إتخاذ القرارات التنظيمية محمد عبد الفتاح ياغي . 2010, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 1 829 / 1829/حق دراسة في القوانين المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية: أثار التأمين على اإللتزام بالتعويض  فايز أحمد عبد الرحمان . 2006دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 830 / 1830/حق المصادر: األداة في القانون الدولي العام  عبد العزيز قادري . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 1 831 / 1831/حق في القضايا الجنائية واإلرهابية: إعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية  مصطفى محمد موسى . 2007دار الكتب القانونية : مصر 

حق 1 832 / 1832/حق عرض ألسباب البراءة: البراءة في قضايا المخدرات   ..... عبد الحميد الشواربي . 2003مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 833 / 1833/حق بصمة الصوت_ بصمات األصابع : الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي   .... حسنين المحمدي بوادي . 2005منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 1 834 / 1834/حق دراسة فقهية مقارنة: أثر اإلشتراك في الجناية على النفس   إبراهيم رفعت الجمال . 2005, دار الجامعة الجديدة : : مصر / اإلسكندرية 

حق 1 835 / 1835/حق الحماية الجنائية ألمن الدولة إبراهيم محمود اللبيدي . 2ط , 2006دار الكتب القانونية  : مصر 

حق 1 836 / 1836/حق قاموس ثالثي: الدليل القانوني   محمد نعيم علوة . 2011, مكتبة زين الحقوقية واألدبية : بيروت 

حق 1 837 / 1837/حق دراسة مقارنة: الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فنا وقانونا  غازي مبارك الذنيبات . 2005, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن /عمان 

حق 1 838 / 1838/حق النظرية والتطبيق في القوانين الجزائرية: مدخل للعلوم القانونية   احمد سي علي . 2009, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر  

حق 1 839 / 1839/حق دراسة مقارنة: دور التشريع في مكافحة الجريمة من منظور أمني  عوض محمد يحي يعيش . 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 1 840 / 1840/حق دراسة قانونية مقارنة: تداول األوراق المالية والقيد في الحساب   ........ هشام فضلي . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 841 / 1841/حق دراسة علمية: المركز القانوني للربان  وسلطاته   ....... عبد الرحيم محمد عبد هللا عوض ا . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 842 / 1842/حق عن تطبيقات الهندسة الوراثية: تعويض األضرار الناتجة    ...... عصام أحمد البهجي . 2006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 843 / 1843/حق في الفقه اإلسالمي والقانون المدني: أحكام بيع ملك الغير  إسماعيل عبد النبي شاهين . 2005دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 844 / 1844/حق دراسة تأصيلية تحليلية: جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي   .... محمد عبد هللا أبو بكر سالمة . 2006المكتب العربي الحديث   : اإلسكندرية 

حق 1 845 / 1845/حق المدخل إلى التدقيق الحديث أحمد حلمي جمعة . 2ط, 2005دار صفاء للنشر والتوزيع   : عمان 

حق 1 846 / 1846/حق اإلختصاص الممتد إقليميا والقانون الدولي محمود حجازي محمود . 2007دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 1 847 / 1847/حق حقيقته ومشروعيته   دراسة مقارنة: عقد التأمين  عبد الهادي السيد محمد تقي الحك . 2003منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت 

حق 1 848 / 1848/حق أسس التشريع الجنائي في اإلسالم محمد علي السالم عياد الحلبي . 1ط, 2005دار وائل للنشر   : عمان 

حق 1 849 / 1849/حق دراسة مقارنة: إساءة استعمال السلطة في القرا رات  اإلدارية إبراهيم سالم العقيلي . 1, 2008دار قنديل للنشر والتوزيع  :  األردن 

حق 1 850 / 1850/حق إنعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية محمد إبراهيم موسى . 2007دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 1 851 / 1851/حق التكنلوجيا الحديثة والقانون الجنائي محمد حماد مرهج الهيتي . 1ط, 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان 

حق 1 852 / 1852/حق دراسات في فقه القانون الجنائي محمد سعيد نمور . 1ط, 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان 

حق 1 853 / 1853/حق دراسة تحليلية مقارنة: القضاء الدولي اإلقليمي  مرشد أحمد السيد وخالد سلمان ال . 1ط, 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان 

حق 1 854 / 1854/حق دراسةتحليلية وصفية موجزة: أصول علم اإلجرام وعلم العقاب  محمد صبحي نجم . 1ط, 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان 

حق 1 855 / 1855/حق دراسة مقارنة: الجريمة الدولية  محمود صالح العادلي . س.دار الفكر الجامعي   د: اإلسكندرية 

حق 1 856 / 1856/حق دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: النظرية العامة للجريمة العسكرية  إبراهيم أحمد الشرقاوي . 2009المكب الجامعي الحديث  : اإلسكندرية 

حق 1 857 / 1857/حق وضمان رد المال العام المعتدى عليه:  فعالية المحاكمة الجنائية  أبو الوفا محمد أبو الوفا . 2007دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية 

حق 1 858 / 1858/حق دراسة مقارنة: القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج  هشام خالد . 2006منشأة المعارف   : اإلسكندرية 

حق 1 859 / 1859/حق قضاتها_ إجراءاتها _ أنواعها : المعالم البارزة للماحكم المدنية األمريكية  محمد ظهري محمود . 2006المكتب الجامعي الحديث   : اإلسكندرية 

حق 1 860 / 1860/حق .... حقوق حاملي براءات اإلختراع ونماذج المنفعة يسرية عبد الجليل . 2005منشأة المعارف   : اإلسكندرية 

حق 1 861 / 1861/حق الوجيز في التحديد والتحرير والسجل العقاري جورج ن شدراوي . 2010, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 1 862 / 1862/حق مفهوم القانون  مصادره وتطبيقه: مبادئ القانون  ... محمد حسين منصور . 2006دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية 

حق 1 863 / 1863/حق بحث عملي في ضوء الفقه وقضاء النقض: جرائم العرض في قانون العقوبات   ..... عبد الحكم فوده . 2005دار المطبوعات الجامعية   :  اإلسكندرية 

حق 1 864 / 1864/حق دراسة في القانون المقارن: تهريب وتبيض األموال  نعيم مغبغب . 1ط, 2005: لبنان

حق 1 865 / 1865/حق دراسة تحليلية قانونية معلوماتية مقارنة: اإلرهاب الدولي والعدالة الجنائية   .... نزيه نعيم شالال . 1ط, 2003منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت 

حق 1 866 / 1866/حق المرأة والطفل وحقوق اإلنسان وائل أنور بندق . دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 1 867 / 1867/حق تميزه_أساسه: أصول القضاء اإلداري في النظام اإلسالمي  داود الباز . 2004دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية 

حق 1 868 / 1868/حق دراسة في واجب اإلعالم: مبدأ المواجهة ودوره في التنفيذ الجبري   ..... أحمد خليل . 2005دار المطبوعات الجامعية   : اإلسكندرية 

حق 1 869 / 1869/حق المعارضة واإلستئناف  في ضوءآراء الفقه وأحكام القضاء: الطعن في األحكام  محمود صالح العادلي . 2005دار الفكر الجامعي   : اإلسكندرية 

حق 1 870 / 1870/حق في األحكام الجنائية والمدنية في ضوء أحدث اآلراء: طرق الطعن غير العادية  ..... مصطفى مجدي هرجة . 2004دار محمود للنشر والتوزيع  : مصر 

حق 1 871 / 1871/حق عقود الشركات عقود الهبة: الصيغ النموذجية في العقود   ..... فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز . 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونية: عابدين 

حق 1 872 / 1872/حق دراسة مقارنة: الرقابة القضائية على مالية الدولة اإلسالمية   ...... عوف محمود الكفراوي . 2004مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية 

حق 1 873 / 1873/حق إستخدام التكنلوجيا الحديثة في اإلثبات الجنائي محمد محمد محمد عنب . 2007مطبعة السالم الحديثة  : القاهرة 

حق 1 874 / 1874/حق دوافع الجريمة عبد الرحمن محمد العيسوي . 1ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت 

حق 1 875 / 1875/حق تعيين هيئة التحكيم: العنصر الشخصي لمحل التحكيم   .... محمود السيد التحيوي . 1ط ,  2003دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية 

حق 1 876 / 1876/حق التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان وائل أنور بندق . دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 1 877 / 1877/حق دراسة مقارنة: يقين القاضي الجنائي  إيمان محمد علي الجابري . 2005منشأة المعارف  : اإلسكندرية 

حق 1 878 / 1878/حق البصمات الوراثية فؤاد شاهين: فيليب روجيه    ت  . 1ط , 2003عويدات للنشر والطباعة   : بيروت 

حق 1 879 / 1879/حق المدنية الجزائية:  دعاوى اإلستئناف  نزيه نعيم شالال . 1ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت 

حق 1 880 / 1880/حق الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي وسيم حسام الدين األحمد . 1, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : اإلسكندرية 

حق 1 881 / 1881/حق اإلختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية واإلعتراف والتنفيذ الدولي  لألحكام األجنبية صالح جاد المنزالوي . 2008دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية 

حق 1 882 / 1882/حق دراسة في العرف والدستور بين الشريعة والقانون: الدستور والسلطة  محمد كمال الدين إمام . 2005دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية 

حق 1 883 / 1883/حق النظا- التمثيل النيابي- األحزاب السياسية- الدساتير المصرية- المبادئ الدستورية :  : القانون الدستوري  ماجد راغب الحلو . 2007, دار الجامعة الجديدة : :  اإلسكندرية 

حق 1 884 / 1884/حق نحو العدالة الدولية:  المحكمة الجنائية الدولية   قيدا نجيب حمد . 1, 2006منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت

حق 1 885 / 1885/حق حقوق اإلنسان وضماناتها الدستورية في إثني  وعشرين دولة عربية سعدي محمد الخطيب . 1, 2007منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت 

حق 1 886 / 1886/حق الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق األوالد:أحكام األسرة  .... رمضان علي السيد الشرنباصي  و . 1, 2007منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت 

حق 1 887 / 1887/حق بين النص واإلجتهاد والفقه: أصول المحاكمات الجزائية  إلياس أبو عيد . 1, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 1 888 / 1888/حق األسلحة النارية في الطب الشرعي حسين شحرور . 1ط, 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 889 / 1889/حق اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية ريما مالك تقي الدين الحلبي . 1ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 890 / 1890/حق دراسة مقارنة: اإليجاب والقبول في العقد اإلداري  مهند مختار نوح . 1ط, 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 891 / 1891/حق م1987وفقا لإلتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام : التحكيم التجاري الدولي  صادق محمد محمد الجبران . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 892 / 1892/حق مقدمة في قوانين البيئة: التنظيم القانوني للبيئة في العالم   ... محمد خالد جمال رستم . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 893 / 1893/حق التنظيم القانوني واإلثبات اإللكتروني في العالم محمد خالد جمال رستم . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت 

حق 1 894 / 1894/حق الدليل الطبي الشرعي ومسرح الجريمة حسين علي شحرور . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 895 / 1895/حق الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات العمل محمد عبد هللا الظاهر . 1ط, 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 896 / 1896/حق القانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية جورج سعد . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 1 897 / 1897/حق دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الوضعي: القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة  عبد العزيز سليمان الحوشان . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 898 / 1898/حق دراسة مقارنة: أثر الحكم الجزائي على الحكم اإلداري والتأديبي وعلى اإلدارة  سعد.أنطوان أ . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 899 / 1899/حق المرتكز في دعاوى اإلفالس نزيه نعيم شالال . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 1 900 / 1900/حق المرتكز في دعاوى األوقاف نزيه نعيم شالال . 1ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 901 / 1901/حق المرتكز في دعاوى الحجز العقاري نزيه نعيم شالال . 1ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 902 / 1902/حق لدىجميع الطوائف: المرتكز في دعاوى النفقة  نزيه نعيم شالال . 1ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 903 / 1903/حق فرنسي_عربي/عربي  _المصطلحات القانونية والتجارية والمصرفية  فرنسي هيام الجرد و سعد الجرد . 1ط , 2006منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 1 904 / 1904/حق النظام القانوني لبطاقات اإلعتماد أنس العلبي . 1ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 905 / 1905/حق الهيئة اإلتهامية بين اإلجتهاد واإلختصاص نزيه نعيم شالال . 1ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 906 / 1906/حق تاريخ النظم القانونية فايز محمد حسن و طارق المجذوب . 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 907 / 1907/حق تاريخ النظم القانونية واإلجتماعية عكاشة محمد عبد العال و طارق ال . 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 908 / 1908/حق دراسة مقارنة: تحديات شبكة األنترنت  على صعيد القانون الدولي الخاص  بولين أنطونيوس أيوب . 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 1 909 / 1909/حق المسؤولية الجزائية والمدنية: اإلستخدام غير المشروع لبطاقة اإلئتمان  كميت طالب البغدادي . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان 

حق 1 910 / 1910/حق دراسة مقارنة بين القوانين: التعاون الدولي في تنفيذ األحكام  الجنائية األجنبية   ..... جمال سيف فارس . 2007دار النهضة العربية  : القاهرة 

حق 1 911 / 1911/حق الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء جهاد رضا الحباشنة . 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 912 / 1912/حق دراسة مقارنة: الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية  أشرف توفيق شمس الدين . 2007دار النهضة العربية  : القاهرة

حق 1 913 / 1913/حق دراسة مقارنة: الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة اإلنسانية  شريف يوسف حلمي خاطر و صالح الد . 2006دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 1 914 / 1914/حق المسؤولية المدنية للمنتج زاهية حورية سي يوسف . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 1 915 / 1915/حق في ضوء الفقه وأحكام القضاء: المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك  أيمن حسين العريمي و أكرم طراد . 2008دار الثقافة  للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 916 / 1916/حق دراسة مقارنة بالقانون المدني: المنتقى في شرح قانون العمل  هيثم حامد المصاروة . 1ط , 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

حق 1 917 / 1917/حق دراسة مقارنة: الخصخصة -النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص  مهند إبراهيم علي فندي الجبوري . 1ط, 2008دار الحامد للنشر و التوزيع : عمان 

حق 1 918 / 1918/حق النظرية العامة للحراسة في القانون المدني رضا محمد عبد السالم . 2007دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية 

حق 1 919 / 1919/حق إشكالية العالقة بين الدولة ورأس المال: النفوذ العالمي للشركات عبر الوطنية   سالم الربضي . 2009, دار المنهل اللبناني : بيروت  
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حق 2 016 / 2016/حق دراسة فقهية مقارنة: شهادة أهل الخبرة وأحكامها  أيمن محمد علي محمود حتمل . 1ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع  : عمان 

حق 2 017 / 2017/حق قانون أصول المحاكمات المدنية نبيل إسماعيل عمر . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 018 / 2018/حق دراسة مقارنة: قرينة الخطأ في مجال المسؤولية اإلدارية  عبد الرؤوف هاشم بسيوني . 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 019 / 2019/حق دراسة تركيبية داللية: لغة الحكم القضائي  سعيد أحمد بيومي . 2008دار الكتب القانونية : مصر 

حق 2 020 / 2020/حق محاولة إلنقاذ العقود من الفسخ اإلتجاهات الحديثة في القانون المقارن أحمد السعيد الزقرد . 2007المكتبة العصرية للنشر والتوزيع : مصر 

حق 2 021 / 2021/حق دراسة في القانون المقارن: نظريات في القوانين المصرفية واإلدارية والمدنية نعيم مغبغب . 1ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 022 / 2022/حق وسيكولوجية االبتزاز السياسي: انتهاكات حقوق اإلنسان سعاد جبر سعيد . 2008, عالم الكتب الحديث :  األردن _عمان

حق 2 023 / 2023/حق إضطرابات الوسط األسري وعالقتها بجنوح األحداث محمد سند العكايلة . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 024 / 2024/حق حرية االعالم في القانون الدولي محمد عطاهلل شعبان . 1ط , 2007مركز االسكندرية للكتاب : اإلسكندرية

حق 2 025 / 2025/حق خصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية عايدة الشامي . 1ط , 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 2 026 / 2026/حق )ديناميات اإلنحراف والجريمة  الممارسة العامة-القضايا - التفسبرات ) أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم . 1ط , 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 2 027 / 2027/حق المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ياسر محمد فاروق المنياوي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 2 028 / 2028/حق في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري:  المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين   منير رياض حنا . 2007, دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية  

حق 2 029 / 2029/حق أمركة القانون ت محمد وطفة: فرانسوا تريه  . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز: بيروت

حق 2 030 / 2030/حق أخالقيات الموظف العام محمد الصريفي . 1, دار الكتاب القانوني

حق 2 031 / 2031/حق التأمين ضد أخطار التلوث نبيلة إسماعيل رسالن . 2007دار الجامعة الجديدة : األسكندرية 

حق 2 032 / 2032/حق مبادئه ، قواعده الموضوعية واإلجرائية: القضاء الجنائي الدولي عصام عبد الفتاح مطر . 1ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 2 033 / 2033/حق لتخفيض رأس مال شركات األموال الخاصة: النظام القانوني معن عبد الرحيم عبد العزيز جويح . 1, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 034 / 2034/حق الوجيز في القانون التجاري خالد إبراهيم التالحمة . جهينة للنشر والتوزيع: عمان

حق 2 035 / 2035/حق إدارة منظمات المجتمع المدني مدحت محمد أبو النصر . 1ط , 2007إيتراك للنشر والتوزيع : القاهرة

حق 2 036 / 2036/حق دراسة مقارنة: الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية  حسن صالح الصغير عبد هللا . 1, 2007دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 037 / 2037/حق أشخاص السفينة.السفينة: القانون البحري   ....... طالب حسن موسى . 1, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 038 / 2038/حق االحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان نقل الملكية على سبيل الضمان: الملكية كوسيلة للضمان  نبيل إبراهيم سعد . 1ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 2 039 / 2039/حق أحكام  البطاقات اإلئتمانية في القانون و االراء الفقهية اإلسالمية عبد الحكيم أحمد محمد عثمان . 1ط , 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 040 / 2040/حق شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية: أحكام وآثار الزوجية  محمد سمارة . 1ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 041 / 2041/حق بين الشريعة االسالمية والقانون المدني: اإلئتمان العقاري حسني محمود عبد الدايم . 1ط , 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 042 / 2042/حق دراسة قانونية مقارنة: اإلسم التجاري  عز الدين مرزا ناصر العباسي . 2002دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 043 / 2043/حق الدعوى اإللكترونية  وإجراءاتها أمام المحاكم: التقاضي اإللكتروني  خالد ممدوح إبراهيم . 1, 2007دار الفكر الجامعي   : اإلسكندرية 

حق 2 044 / 2044/حق في نطاق الوظيفة العامة:  التحقيق اإلداري  سعد الشتيوي . 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 045 / 2045/حق في دعوى اإللغاء والدعاوى التأديبية و المستعجلة: الدفوع اإلدارية  عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2008المركز القومي لإلصدارات  القانونية : مصر 

حق 2 046 / 2046/حق دراسة تحليلية مقارنة: دراسة تحليلية مقارنة  : العقد اإلداري اإللكتروني  رحيمة الصغير ساعد نمديلي و ماج . 2007, 2007دار الجامعة الجديدة :  اإلسكندرية 

حق 2 047 / 2047/حق في ضوء المحكمة الجنائية الدولية: القانون الدولي اإلنساني  عمر محمود المخزومي . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 048 / 2048/حق دراسة مقارنة: مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة : القضاء اإلداري  محمد محمد عبده إمام . 1ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 049 / 2049/حق .......... المخبر الخاص ومدى شرعية اإلستعانة به في كشف الجريمة عادل عبد العال خراشي . 2007دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 050 / 2050/حق النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي حفيظة السيد الحداد . 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 051 / 2051/حق أمن الحكومة اإللكترونية خالد ممدوح إبراهيم . 2008الدار الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 052 / 2052/حق دراسة فقهية في ضوء علم اإلجرام والعقاب والشريعة اإلسالمية: إنحراف األحداث  منتصر سعيد حمودة . 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 053 / 2053/حق ............. تبييض األموال وسرية أعمال المصارف المنظمة العربية للتنمية اإلدار . منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداري:  القاهرة 

حق 2 054 / 2054/حق جرائم تزوير المحررات أحمد محمود خليل . 2008المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 

حق 2 055 / 2055/حق رؤية جديدة للجريمة الحديثة:  جرائم تكنولوجيا المعلومات   جعفر حسن جاسم الطائي . 2007, دار البداية ناشرون وموزعون :  عمان  

حق 2 056 / 2056/حق دراسة مقارنة:  جريمة تلويث البيئة   إبتسام سعيد الملكاوي . 200, دار الثقافة للنشر والتوزيع  :  األردن / عمان 

حق 2 057 / 2057/حق دراسة مقارنة: حماية المستهلك  عبد المنعم موسى إبراهيم . 1ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 058 / 2058/حق ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها محمد محمد أحمد عجيز . 2ط, 2007دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 2 059 / 2059/حق بحث في التجارة اإللكترونية: عقد البيع اإللكتروني  طاهر شوقي مؤمن . 2007دار النهضة العربية : القاهرة

حق 2 060 / 2060/حق في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي: قواعد تفسير المعاهدات  محمد فؤاد رشاد . 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 061 / 2061/حق مختارات من أدوات حقوق اإلنسان الدولية  وببلوغرافيا للبحث في القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجموعة من المؤلفون . 1ط, 2007األهلية للنشر والتوزيع :عمان 

حق 2 062 / 2062/حق في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية: نظرية الضبط اإلداري   عبد الرؤوف هاشم بسيوني . 2007, اإلسكندرية   : دار الفكر الجامعي 

حق 2 063 / 2063/حق أصول البحث والتحقيق الجنائي:  الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي   .......... محمد حماد مرهج الهيتي . 2008, دار الكتب القانونية : مصر  

حق 2 064 / 2064/حق البنوك وعمليات غسيل األموال خالد رميح تركي المطيري . 1ط, 2007دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 2 065 / 2065/حق المبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية محمد رضا بن حماد . 2006مركز النشر الجامعي : تونس 

حق 2 066 / 2066/حق إمتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري حمد محمد حمد الشلماني . 2007دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 067 / 2067/حق أمن الجريمة اإللكترونية خالد ممدوح إبراهيم . 2008الدار الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 068 / 2068/حق شبه العقد في القانون اإلداري عبد الرؤوف هاشم بسيوني . 1ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 069 / 2069/حق فن المحاماة وروائع المرافعة هالل يوسف إبراهيم . 2008دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 070 / 2070/حق دراسة مقارنة: التعاقد عبر اإلنترنت  سامح عبد الواحد التهامي . 2008دار الكتب القانونية : مصر 

حق 2 071 / 2071/حق الجوانب القانونية و الشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية محمد أحمد غانم . 2008, دار الجامعة الجديدة :  اإلسكندرية 

حق 2 072 / 2072/حق القانون المصرفي والنقدي محمد يوسف ياسين . 1ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 073 / 2073/حق القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير علي يوسف الشكري . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 074 / 2074/حق أمن مراسالت البريد اإللكتروني خالد ممدوح إبراهيم . 2008الدار الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 075 / 2075/حق بين الفكر اإلسالمي والتشريع الوضعي: حقوق اإلنسان  هايل عبد المولى طشطوش . 2007دار الكندي للنشر والتوزيع : األردن 

حق 2 076 / 2076/حق 1/4المبسوط في شرح القانون المدني  حسن علي الذنون . 1ط, 2006دار وائل للنشر : عمان 

حق 2 077 / 2077/حق المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية والصرفية عبد القادر عبد الجليل . 1ط, 2006دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 078 / 2078/حق 1/4في ضوء الفقه وقضاء النقض : الموسوعة العملية في البطالن  عبد الحكم فوده . المكتب الفني للموسوعات القانونية: القاهرة 

حق 2 079 / 2079/حق 1/4الموسوعة النموذجية في شرح قضايا التعويضات والمسؤولية المدنية  رضا السيد عبد العاطي و صبري مح . دار مصر للموسوعات القانونية: مصر 

حق 2 080 / 2080/حق في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة: ضمانات اإلستثمار  عمر مصطفى جبر إسماعيل . 2010, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  

حق 2 082 / 2082/حق موسوعة الصيغ القانونية الحديثة و القانون  المصري محمود ربيع خاطر  و أنور العمرو . دار محمود للنشر والتوزيع: مصر 

حق 2 083 / 2083/حق دراسة مقارنة: األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة  أحمد سعيفان . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 084 / 2084/حق دروس في القانون الدولي الخاص عبده جميل غصوب . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز: لبنان

حق 2 085 / 2085/حق دراسة فقهية قضائية مقارنة  في النظم القانونية: ماهية الحكم القضائي األجنبي  هشام خالد . 2007منشأة المعارف  : اإلسكندرية 

حق 2 086 / 2086/حق تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع خالد عبد العظيم أحمد . 1, 2007دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية 

حق 2 087 / 2087/حق دراسة قانونية: تطبيقات العرف في المعامالت المالية المعاصرة  محمد محمود محمد الجمال . 2007دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية 

حق 2 088 / 2088/حق التعامالت المعاصرة: تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر االعام في   ..... الغريب إبراهيم محمد الرفاعي . 1, 2007دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية 

حق 2 089 / 2089/حق ضمانات اإلستثمارات األجنبية في القانون الدولي عمر هاشم محمد صدقة . 2008, دار الفكر الجامعي  :  اإل سكندرية  

حق 2 090 / 2090/حق ما بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني: عقود المستهلكين الدولية  طرح البحور على حسن . 1ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 091 / 2091/حق المواجهة التشريعية واألمنية للجرائم الناشئة  عن استخدام شبكة المعلومات الدولية سليمان  أحمد فضل . 2007دار النهضة العربية   : القاهرة 

حق 2 092 / 2092/حق الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: شرح قانون العقوبات   كامل السعيد . 1, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن 

حق 2 093 / 2093/حق شرح القواعد العامة لقانون العقوبات عبد الرؤوف مهدي . 2007: اإلسكندرية

حق 2 094 / 2094/حق التنظيم القانوني إلعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة سامي محمد الخرابشة . 1, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع   : األردن 

حق 2 095 / 2095/حق المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإختصاصها لندة معمر يشوي . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 096 / 2096/حق التنظيم الدولي: موسوعة القانون الدولي  سهيل حسين الفتالوي . 1ط, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 097 / 2097/حق لألطفال المستخدمين: الحماية الجنائية الموضوعية  فاطمة بحري . 1ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 098 / 2098/حق المطول في القانون التجاري منصور القاض: ريبير وآخرون ت. ج . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنش: لبنان : بيروت

حق 2 099 / 2099/حق دراسة مقارنة: األحكام التكفلية في قانون  األمم  صفي الدين مصطفى سالمة . 1, 2007دار النهضة  العربية : القاهرة 

حق 2 100 / 2100/حق الحق المالي للمؤلف وحمايته القانونية ذاكر خليل العلي . 2009, دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت  

حق 2 101 / 2101/حق في الشريعة والقانون: اإلرهاب   محمد وليد أحمد جرادي . 2008, دار النفائس: لبنان / بيروت 

حق 2 102 / 2102/حق دراسة مقارنة:في ضوء الفقه االسالمي وإتفاقيات الجات : التجارة الدولية  محمد السانوسي محمد شحاته . 1ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 103 / 2103/حق القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة أسامة أحمد الحواري . 1ط , 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 104 / 2104/حق المسؤولية المدنية للطبيب أحمد حسن الحياري . 1, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن 

حق 2 105 / 2105/حق في قانون المرافعات المدنية  والتجارية: التنفيذ المباشر  بخيت محمد بخيت علي . 2007دار الجامعة الجديدة  : القاهرة 

حق 2 106 / 2106/حق الوسيط في شرح التشريعات التجارية عزيز العكيلي . 1, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان 

حق 2 107 / 2107/حق براءات  اإلختراع في مجال األدوية محمد إبراهيم موسى . 2006دار الجامعة الجديدة  : القاهرة 

حق 2 108 / 2108/حق دراسة مقارنة: الحماية الجنائية لبورصة األوراق المالية  محمد فاروق عبد الرسول . 1 , 2007دار الجامعة الجديدة  : القاهرة 

حق 2 109 / 2109/حق معجم  تعريف مصطلحات القانون الخاص بشارعدنان ملكاوي . 1ط , 2008دار وائل  للنشر والتوزيع    : عمان

حق 2 110 / 2110/حق دور السلطة العامة في مجال براءات اإلختراع سينوت حليم دوس . 1983منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 111 / 2111/حق إجراءات رفع الدعوى اإلدارية وتحضيرها: المرافعات اإلدارية  عبد الرؤوف هاشم بسيوني . 1ط, 2007دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية 

حق 2 112 / 2112/حق تطور القضاء الدولي الجنائي حيدر عبد الرزاق حميد . 2008دار الكتب القانونية   : مصر 

حق 2 113 / 2113/حق أثناء النزاعات المسلحة: حقوق اإلنسان  منتصر سعيد حمودة . 1, 2008دار الجامعة الجديدة   : مصر 

حق 2 114 / 2114/حق دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية: القانون الدولي الجنائي  محمد عبد المنعم عبد الغني . 2008دار الجامعة الجديدة : القاهرة  

حق 2 115 / 2115/حق دعاوى التدخل واإلدخال نزيه نعيم شاللة . 1, 2007منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت 

حق 2 116 / 2116/حق المحاكمة_  الدعوى الجنائية_اإلستدالل: شرح قانون اإلجراءات الجنائية  أسامة عبد هللا قايد . 2007دار النهضة العربية  : القاهرة 

حق 2 117 / 2117/حق دراسة مقارنة: عوارض الدعوى المدنية  أجياد ثامر نايف الدليمي . 2007دار الحامد للنشر والتوزيع   : األردن 

حق 2 118 / 2118/حق موسوعة القانون الدولي حقوق اإلنسان سهيل حسين  الفتالوي . 1, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن 

حق 2 119 / 2119/حق الجوانب القانونية لعقد التجارة اإللكترونية: إبرام العقد اإللكتروني و إثباته  إيمان مأمون و أحمد سليمان . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 120 / 2120/حق في إستيفاء الدائنين حقوقهم من التفليسة: آثار اإلفالس  عبد األول عابدين محمد بسيوني . 1ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 121 / 2121/حق أسباب إعادة المحاكمة في التنازع اإلداري زياد أيوب . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 122 / 2122/حق التقادم وإسقاطه للحقوق حسني محمود عبد الدايم . 1ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 123 / 2123/حق التنظيم السياسي والنظام الدستوري مصطفى صالح العماوي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان 

حق 2 124 / 2124/حق المضمون الواسع المتعدد الموضوعات: الجامع في القانون الدولي الخاص  سعيد يوسف البستاني . 1ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 125 / 2125/حق السلطة التأديبية لصاحب العمل فريدة العبيدي . 2008دار الكتب القانونية : مصر 

حق 2 126 / 2126/حق الشبكة الرقمية وعالقاتها بالملكية الفكرية كوثر مازوني . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 127 / 2127/حق القانون التجاري حلو أبو حلو . الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون

حق 2 128 / 2128/حق 1/2المبسوط في شرح القانون المدني ج  ياسين محمد الجبوري . 1ط, 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 129 / 2129/حق دراسة في نظريتي القانون والحق: المدخل لدراسة علم القانون  سهيل حسين الفتالوي . 2ط, 2009مكتبة الذاكرة : بغداد 

حق 2 130 / 2130/حق دراسة مقارنة: المسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد  به موبرويز . 1ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 131 / 2131/حق القسم الخاص و القسم العام  : شرح قانون العقوبات  : الموسوعة الجنائية  ( ( أجزاء3 فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد . 200, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان  

حق 2 132 / 2132/حق حكم إستئجار األرحام محمد عبد ربه محمد السبحي . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 133 / 2133/حق دراسة مقارنة: حماية القاضي وضمانات نزاهته  عادل محمد جبر أحمد شريف . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 134 / 2134/حق في المواد المدنية والتجارية : سلطة القاضي التقديرية  ( دراسة تحليلية وتطبيقة) نبيل إسماعيل عمر . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 135 / 2135/حق الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق: علم الجزاء الجنائي  أمين مصطفى محمد . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 



حق 2 136 / 2136/حق فساد المعامالت التجارية وأثرها على الحركة اإلقتصادية السيدة البرعي . 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 137 / 2137/حق في القوانين العربية: الملكية الفكرية   شحاته غريب شلقماني . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 138 / 2138/حق دراسة مقارنة: قضاء األحداث  زينب أحمد عو ين . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 139 / 2139/حق ماهية العقد الدولي هشام خالد . 2007منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 140 / 2140/حق في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي: مبدأ إقليمية قانون العقوبات  رفعت رشوان . 2008, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  

حق 2 141 / 2141/حق مدى إلزام الغير بما لم يلتزم محمود عبد الرحيم الديب . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 142 / 2142/حق في ضوء الدساتير العربية المعاصرة: مقدمة في القانون الدستوري  حمدي العجمي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 143 / 2143/حق وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي: نظرية اإلثراء بال سبب  وليد أبو الوفا على حنفي الشرقا . 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 144 / 2144/حق الدليل التطبيقي للباحثين: البحث العلمي  محمد عبد الفتاح الصيرفي . 2ط, 2008دار وائل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 145 / 2145/حق إتخاذ القرارات اإلدارية نواف كنعان . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 146 / 2146/حق أخالقيات العمل بالل خلف السكارنة . ط, 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان 

حق 2 147 / 2147/حق وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا و فرنسا ومصر: اإلدارة المحلية  محمد علي الخاليلة . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 148 / 2148/حق الرقابة على األعمال اإلدارية زاهر عبد الرحيم عاطف . 2009دار الراية للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 149 / 2149/حق النظام القانوني للحماية المعلوماتية: األمن المعلوماتي  طارق إبراهيم الدسوقي عطية . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 150 / 2150/حق التبعية في نطاق عالقة العمل الفردية ممدوح محمد علي مبروك . 2009دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 2 151 / 2151/حق التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية مصطفى محمد موسى . 1ط, 2009مطابع الشرطة : القاهرة 

حق 2 152 / 2152/حق إلتزامات البائع في التعاقد أشرف محمد مصطفى أبو الحسن . 2009منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 153 / 2153/حق التنظيم القانوني للتوقيع اإللكتروني خالد عبد الفتاح محمد . 200, المركز القومي لإلصدارت القانونية :  القاهرة  

حق 2 154 / 2154/حق التنفيذ المعجل نجيب أحمد عبدهللا ثابت الجبلي . 2009المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية

حق 2 155 / 2155/حق المستحدثة- التقليدية : الجرائم اإلقتصادية  نسرين عبد الحميد . 2009المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 156 / 2156/حق والتحكيم في منازعاتها(ppp) اإلطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص المنظمة العربية للتنمية اإلدار . 2012, المؤلف نفسه: مصر 

حق 2 157 / 2157/حق الحبس اإلحتياطي وحماية الحرية الفردية في ضوء أخر اإلجراءات الجنائية إدريس عبد الجواد عبد هللا بريك . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 158 / 2158/حق الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب خليفة سالم الجهمي . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 159 / 2159/حق الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي أحمد بسيوني أبو الروس و مديحة . 2007, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 

حق 2 160 / 2160/حق العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي . 1ط, 2008إثراء للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 161 / 2161/حق القاضي والوسائل اإللكترونية الحديثة األنصاري حسن النيداني . 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 2 162 / 2162/حق عربي/عربي فرنسي /إنكليزي: القاموس الدولي العام  مجموعة من المؤلفين . 1ط, 2006دار الكتب العلمية : بيروت 

حق 2 163 / 2163/حق دراسة مقارنة: القرائن الجنائية ودورها في اإلثبات الجنائي  عبد الحكيم ذنون الغزالي . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 164 / 2164/حق المحاكمة الغيابية في مواد الجنايات طارق سرور . 1ط, 2007دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 2 165 / 2165/حق للشركات متعددة الجنسية: المركز القانوني الدولي  طلعت جياد لجي الحديدي . 1ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 166 / 2166/حق الوجيز في الطب الشرعي أمال عبد الرازق مشالي . 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية 

حق 2 167 / 2167/حق دراسة مقارنة:  تعطيل الدستور   جعفر عبد السادة بهير الدراجي . 2009, دار الحامد للنشر والتوزيع :  عمان  

حق 2 168 / 2168/حق ..... دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات أشرف فايز اللمساوي . 200المركز القومي لإلصدارات القانونية : اإلسكندرية 

حق 2 169 / 2169/حق ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن بالل أمين زين الدين . 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 170 / 2170/حق عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء ساسي سالم الحاج . 1ط, 2005دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروت 

حق 2 171 / 2171/حق عقود الزواج الفاسدة في نظام اإلسالم أحمد محمد الخليفي . 1ط, 2002دار المدار اإلسالمي : بيروت 

حق 2 172 / 2172/حق اإلستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ياسين بن الريح . 1ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية 

حق 2 173 / 2173/حق محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للطفل مدحت الدبيسي . 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 2 174 / 2174/حق مستقبل العقوبات الدولية باألمم المتحدة عبد الغفار عباس سليم . 1ط, 2008دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 2 175 / 2175/حق مكافحة غسيل األموال في الدول العربية عمرو عيسى الفقي . 2009المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 176 / 2176/حق نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة صبري جلبي أحمد عبد العال . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 177 / 2177/حق قضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانية: اإلعالم وحقوق اإلنسان  قدري علي عبد المجيد . 2008دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 178 / 2178/حق اإلرهاب وغسل األموال: الجريمة المنظمة  أحمد محمود خليل . 2009المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 179 / 2179/حق دراسة تحليلية: الجريمة المنظمة  جهاد محمد البريزات . 1ط , 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 180 / 2180/حق حرية اإلعالم والقانون ماجد راغب الحلو . 1ط, 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 181 / 2181/حق بين النظرية والتطبيق: دولة المشروعية  عليان بوزيان . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 182 / 2182/حق إبرام العقد اإللكتروني خالد ممدوح إبراهيم . 1ط, 2007الدار الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 183 / 2183/حق أحكام اإللتزام واإلثبات سمير عبد السيد تناغو . 1ط, 2009دار الوفاء القانونية : اإلسكندرية 

حق 2 184 / 2184/حق مناهجه ومفترضاته ومصادره: أصول البحث العلمي في علم القانون  أحمد إبراهيم عبد التواب . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 185 / 2185/حق اإلثبات أمام القضاء الدولي أحمد رفعت مهدي خطاب . 1ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 186 / 2186/حق دراسة مقارنة: اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني  مراد محمود الشنيكات . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 187 / 2187/حق دراسة مقارنة: اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين  محمود سليمان موسى . 2008دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 188 / 2188/حق األحكام الموضوعية واإلجرائية للجريمة المنظمة محمد علي سويلم . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 189 / 2189/حق الجرائم المعلوماتية نهال عبد القادر المومني . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 190 / 2190/حق دراسة مقارنة: الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  أسعد عبيد الجميلي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 191 / 2191/حق عبد الحميد الشواربي ج9: التعليق الموضوعي على قانون العقوبات  . منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 2 192 / 2192/حق التنظيم القضائي الجزائري دالندة يوسف . 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 193 / 2193/حق الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني نبيل محمود حسن . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 194 / 2194/حق دراسة تأصيلية مقارنة: السند التنفيذي في قانون المرافعات  السعيد محمد اإلزمازي عبد هللا . 2008المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 195 / 2195/حق دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي: الطعون اإلنتخابية في اإلنتخابات التشريعية  إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسي . 2007المكتب الجامعي الحديث  : اإلسكندرية 

حق 2 196 / 2196/حق القيود الشرعية الواردة على حرية التجارة وأثرها في التنمية اإلقتصادية محمد علي عكاز . 1ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 197 / 2197/حق المكافحة- المسؤولية الجنائية - الجريمة : الكيان القانوني لغسل األموال  محمد عبد هللا أبو بكر سالمة . 2007المكتب العربي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 198 / 2198/حق الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي نسرين عبد الحميد نبيه . 2008منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 199 / 2199/حق دراسة قانونية: المحكمة الجنائية الدولية   طالل ياسين العيسى . 2009, دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع : عمان  

حق 2 200 / 2200/حق دراسة مقارنة: النظام القانوني للجرائم اإلنتخابية  الوردي براهيمي . 1ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 201 / 2201/حق النظرية العامة لألوامر التحفظية في اإلجراءات الجنائية محمد علي سويلم . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 202 / 2202/حق تعديل بعض مواد قانون نقابة المهن الرياضية محمود عبد البصير الجارحي . 2009دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  ,

حق 2 203 / 2203/حق جريمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت عبد الفتاح بيومي حجازي . 1ط, 2009منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 204 / 2204/حق حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن . 1ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 205 / 2205/حق عقود المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي عبد المطلب عبد الرزاق حمدن . 1ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 206 / 2206/حق بين النظم الوظعية واألحكام والشرعية: معامالت البورصة  أحمد محمد لطفي أحمد . 1ط, 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 207 / 2207/حق نظرية الحق: مقدمة  الثقافة القانونية  عصام أنور سليم . 1ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية 

حق 2 208 / 2208/حق نماذج العقود والتصرفات القانونية أنور طلبة . 2009المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 209 / 2209/حق أبحاث في اإلفالس فرنان بالي و سمير فرنان بالي . 1ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 210 / 2210/حق أثر الروابط األسرية على تطبيق القانون الجنائي محمد عبد الرؤوف محمد أحمد . 2009المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة  ,

حق 2 211 / 2211/حق في إثبات الحقوق والجرائم: أثر الطب الشرعي  طارق صالح يوسف عزام . 1ط, 2009دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن 

حق 2 212 / 2212/حق إجراءات التقاضي واإلثبات في الدعاوى اإلدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2008منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 213 / 2213/حق بين القانون المدني والفقه اإلسالمي: أحكام شروط البيع  محمد محي الدين إبراهيم سليم . 2007دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية

حق 2 214 / 2214/حق في القانون المدني والفقه اإلسالمي: أحكام قسمة المهايأة  حمدي محمد إسماعيل سلطح . 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 215 / 2215/حق إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط اإلداري محمد عبد الحميد مسعود . 200مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة 

حق 2 216 / 2216/حق إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية سعيد يوسف البستاني . 1, 2006منشورات الحلبي القانونية : بيروت 

حق 2 217 / 2217/حق إغتيال الدستور محمود عثمان . 2006المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون : لبنان 

حق 2 218 / 2218/حق دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: اآلثار القانونية لإلرتباط بين األفعال اإلجرامية  حاتم حسن بكار . 2007منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 219 / 2219/حق اآلثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة لينا يعقوب الفيومي . منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 220 / 2220/حق بواسطة الفاكس ، البرقيات: اإلثبات   .......... نزيه نعيم شالال . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 221 / 2221/حق دراسة مقارنة: األثر الرجعي في الفقه اإلسالمي والقانون المدني  أحمدإبراهيم الغول . 2008منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 222 / 2222/حق في قواعد الفقه اإلسالمي: األحكام العامة للشفعة  أحمد اباش . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 223 / 2223/حق األخطاء الطبية هشام عبد الحميد فرج . 2007مطابع الوالء الحديثة : مصر 

حق 2 224 / 2224/حق 1/2اإلخالء وإسترداد المأجور في قانون اإليجارات اللبناني وفي القضاء ج  محمد علي فينو . 1ط, 2005المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 2 225 / 2225/حق اإلدانة والبراءة في تزوير المحررات مصطفى يوسف . 2009دار الكتب القانونية : مصر 

حق 2 226 / 2226/حق األقليات وحقوق اإلنسان وائل أنور بندق . 2ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية 

حق 2 227 / 2227/حق السياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث براء منذر عبد اللطيف . 1ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 228 / 2228/حق اإلنجاب بين التجريم والمشروعية محمود أحمد طه . 2008منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 229 / 2229/حق مبادئه ، أنواعه: التأمين  عز الدين فالح . 1ط, 2008دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 230 / 2230/حق ماهيتها ، إثباتها: التجارة عبر الحاسوب   .................. عامر محمود الكسواني . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 231 / 2231/حق دراسة مقارنة في القانون الخاص: التحايل على القانون   ........... بيار إميل طوبيا . 2009المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 2 232 / 2232/حق دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن: التطهير العرقي  محمد عادل محمد سعيد شاهين . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 233 / 2233/حق الجرائم والجنايات من المنظور النفسي عبد الفتاح محمد دويدار و مايسة . 1ط, 2009دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 234 / 2234/حق أحكام الشركة طبقا  للقانون التجاري الجزائر ي نادية فضيل . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 235 / 2235/حق المنازعات اإلدارية بلعروسي أحمد التيجاني و وابل ر . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 236 / 2236/حق في ضوء القوانين واإلتفاقيات الدولية: جريمة المخدرات  نصر الدين مروك . 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 237 / 2237/حق 2/1المتعلقان  بحماية المستهلك ج: التشريع والتنظيم  يوسفي أحمد . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 238 / 2238/حق في الفقه والقانون: آثار عقد الزواج  جميل محمد جانم . 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 239 / 2239/حق المنتقى في قضاء اإلستعجال اإلداري لحسين بن الشيخ آث ملويا . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 240 / 2240/حق الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجبائية العيد صالحي . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 241 / 2241/حق دعوى تقدير الشرعية في القضاء اإلداري عمار عوابدي . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 242 / 2242/حق المدونة البنكية الجزائرية مبروك حسين . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 243 / 2243/حق ودورها في حماية  حقوق اإلنسان:  العدالة الجنائية الدولية  سكاكني باية . 2004, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر 

حق 2 244 / 2244/حق قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يوسف دالندة . ط, 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 245 / 2245/حق النصوص القانونية من اإلعداد إلى التنفيذ بوحميدة عطاهللا . 2008, ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر  

حق 2 246 / 2246/حق قانون اإلجراءات أمام الجهات القضائية اإلدارية رشيد خلوفي . 1, 2009ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر 

حق 2 247 / 2247/حق تطور مناهج العلوم القانونية عبر العصور حسين فريجة . 2009ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر 

حق 2 248 / 2248/حق الخبرة القضائية في المواد المدنية بغاشي كريمة . 1, 2009ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر 

حق 2 249 / 2249/حق في التشريع الجزائري: أحكام عقد الوكالة  بوعبد هللا رمضان . 2, 2008الدارالخلدونية   : الجزائر 

حق 2 250 / 2250/حق وفقا للقانون  التجاري الجزائري: األوراق التجارية   عمورة عمار . 1, 2008دار الخلدونية    : الجزائر 

حق 2 251 / 2251/حق الخالصة في أحكام  الزواج والطالق عبد القادر بن حرز هللا . 2007دار الخلدونية   : الجزائر 

حق 2 252 / 2252/حق االوجيز في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر . 1, 2009الدر الخلدونية  : الجزائر 

حق 2 253 / 2253/حق الوصية والميراث في قانون األسرة الجزائري بن شويخ الرشيد . 1, 2008دار الخلدونية    : الجزائر 

حق 2 254 / 2254/حق دراسة تطبيقية حول عقد البيع وعقد المقاولة: إنحالل العقد  حسين التونسي . 1, 2007دار الخلدونية    : الجزائر 

حق 2 255 / 2255/حق وأخالقياتها في الجزائر: تنظيم مهنة المحاماة  علي سعيدان . 1, 2008دار الخلدونية    : الجزائر 

حق 2 256 / 2256/حق 3/1دروس في المسؤولية اإلدارية  ج لحسين بن شيخ  أث ملوية . 1, 2007دار الخلدونية    : الجزائر 

حق 2 257 / 2257/حق دليل الموثق حسين طهراوي . 1ط, 2007الدار الخلدونية  : الجزائر 

حق 2 258 / 2258/حق كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع من فروع القانون بي: التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونية  حازم محمد الشرعة . 2010, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن / عمان 

حق 2 259 / 2259/حق الجزائرية- اإلسالمية-القديمة : مختصر تاريخ النظم القانونية واإلجتماعية  أرزقي العربي أبرباش . 2006الدار الخلدونية : الجزائر 

حق 2 260 / 2260/حق نظرية القانون: مدخل للعلوم القانونية  عجة الجياللي . 2007دارالخلدونية : الجزائر 

حق 2 261 / 2261/حق مفهوم القانوني الدولي العام محمد سعادي . 2008دار الخلدونية  : الجزائر 

حق 2 262 / 2262/حق دراسة مقارنة: عقود التجارة اإللكترونية  سليم سعداوي . 1, 2008دار الخلدونية    : الجزائر 

حق 2 263 / 2263/حق حق اإلسترجاع في اإليجارات التجارية حزيط محمد . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 264 / 2264/حق طرق التنفيذ في المواد المدنية مروك نصر الدين . 2ط, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 265 / 2265/حق القضاء المدني حمدي باشا عمر . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 266 / 2266/حق بين الشريعة اإلسالمية والقانون المدني: الشفعة   ...... أحمد خالدي . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 267 / 2267/حق القانون الدولي اإلنساني الممتلكات المحمية عمر سعدهللا . 2008ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 2 268 / 2268/حق نظرية المال العام عمر يحياوي . 3ط, 2005دار هومةللطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 269 / 2269/حق طبعةجديدة في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام: المنازعات العقارية  عمر حمدي باشا و ليلى زروقي . 1ط, 2009دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 270 / 2270/حق أخالقيات المهنة ألمناء الضبط طاهري حسين . 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 271 / 2271/حق منازعات أمالك الدولة عمر يحياوي . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 272 / 2272/حق دليل المحضر القضائي طاهري حسين . ط, 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 273 / 2273/حق المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للقانون عبد المجيد زعالني . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 274 / 2274/حق مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري محمد حزيط . 4ط, 2009دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 275 / 2275/حق أبحاث تحليلية في قانون اإلجراءات الجزائية عبد العزيز سعد . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 276 / 2276/حق نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري عمار عوابدي . 5ط, 2009دار هومة للنشر والتوزيع  : الجزائر 

حق 2 277 / 2277/حق المدونة الجزائرية للملكية الفكرية حسين مبروك . 1ط, 2007دار هومة للنشر والتوزيع    : الجزائر 

حق 2 278 / 2278/حق قانون الضمان اإلجتماعي بلعروسي أحمد التيجاني   وابل ر . 2007دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع   : الجزائر 

حق 2 279 / 2279/حق الطلبات العارضة والدعاوى الفرعية في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري حدادي رشيدة . ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 280 / 2280/حق النظرية المعاصرة: قانون التجارة الدولية  عمر سعدهللا . 1ط, 2007دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 281 / 2281/حق النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة: مساهمة في دراسة المالية العامة  عمر يحياوي . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 282 / 2282/حق المحل التجاري مقدم مبروك . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 283 / 2283/حق العقوبة موقوفة التنفيذ مقدم مبروك . 2ط, 2008دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 284 / 2284/حق الزواج والطالق: دليل المتقاضي في مادة شؤون األسرة  يوسف دالندة . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 285 / 2285/حق التنظيم القضائي الجزائري طاهري حسين . 2ط, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 286 / 2286/حق من المحاكمات الكبرى عبد الحميد زروال . 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 287 / 2287/حق المنتقى في عقد البيع لحسن بن الشيخ آث ملويا . ط, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 288 / 2288/حق ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األولية أحمد غاي . 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 289 / 2289/حق تطبيق قانون المحل على شكل التصرف نادية فضيل . ط, 2006دار هومةللطباعة و النشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 290 / 2290/حق العقار: الملكية والنظام العقاري في الجزائر  عمار علوي . 5ط, 2009دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 291 / 2291/حق قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري محمد حزيط . 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 292 / 2292/حق الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيق عبد الوهاب بوضرسة . 2ط, 2006دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 293 / 2293/حق العقار الصناعي بوجردة مخلوف . 3ط, 2009دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 294 / 2294/حق التحري والتحقيق: شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  عبد هللا اوهايبية . 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 2 295 / 2295/حق إجراءات التقاضي واإلثبات في منازعات الجنسية وفقا للقانون الجزائري والمقارن مقني بن عمار . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 



حق 2 296 / 2296/حق أدلة اإلثبات وأوجه بطالنها في ضوء الفقه والقضاء إيهاب عبد المطلب . ط, 2009المركز القومي لإلصدارت القانونية : القاهرة 

حق 2 297 / 2297/حق إشكاالت التنفيذ وطلب إعادة النظر إيهاب عبد المطلب . 2009المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة  ,

حق 2 298 / 2298/حق دراسة مقارنة: اإلجراءات اإلدارية للطعن في األحكام القضائية اإلدارية  جيهان محمد إبراهيم جادو . 2009دار الكتاب القانوني : القاهرة 

حق 2 299 / 2299/حق سلسلة الجرائم المالية والمستحدثة: اإلحتيال المصرفي  حسين محمد الشلبي و مهند فايز ا . 1ط, 2008دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 300 / 2300/حق دراسة مقارنة: اإلستثمارات األجنبية في مجال العقارات   ..... محمد محمد أحمد سويلم . 1ط, 2009منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 2 301 / 2301/حق دراسة تحليلية مقارنة: األوراق التجارية اإللكترونية  ناهد فتحي الحموري . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 302 / 2302/حق التأمين التجاري إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه . 20مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع : اإلسكندرية 

حق 2 303 / 2303/حق دراسة مقارنة: التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنت  محمود عبد الرحيم الشريفات . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 304 / 2304/حق التزوير واألسس العلمية لمقارنة الخطوط اليدوية محمد نصار . 2008دار العلوم للنشر والتوزيع : القاهرة 

حق 2 305 / 2305/حق غسل األموال وتمويل اإلرهاب: التعاون الدولي في مكافحة جريمتي  عادل محمد السيوى . ط, 2008نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة 

حق 2 306 / 2306/حق ..... التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية محمد سيدأحمد محمد . 2008المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 2 307 / 2307/حق في التشريع الجزائري والمقارن )المؤقت(التنظيم القانوني للحبس اإلحتياطي نبيلةرزاقي . دار الجامعة الجديدة للنشر:اإلسكندرية 

حق 2 308 / 2308/حق دراسة مقارنة: التوازن بين السلطة والحرية في األنظمة الدستورية  جعفر عبد السادة بهير الدراجي . 1ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 309 / 2309/حق البلديات والمحليات في ظل األدوار الجديدة للحكومة منشورات المنظمة العربية للتنمي . 200منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : مصر 

حق 2 310 / 2310/حق وطرق مواجهتها: الجرائم المستحدثة  محمد علي قطب . 1ط, 2009دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة 

حق 2 311 / 2311/حق دراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على أمن الدولة  محمود سليمان موسى . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 312 / 2312/حق الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب محمد عودة الجبور . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 313 / 2313/حق دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية واإلسالمية: الجريمة  خالدمصطفى هاشم . 1ط , 2007المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : فرجينيا

حق 2 314 / 2314/حق الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون أحمد محمد علي داود . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 2 315 / 2315/حق دراسة نظرية تطبيقية: الحيل وأثرها في األحوال الشخصية  إيهاب أحمد سليمان أبو الهيجاء . دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 316 / 2316/حق دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة: الدعوى المباشرةفي العالقات القانونية غير المباشرة   ماجد رشاد محمد . 2008, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان / بيروت 

حق 2 317 / 2317/حق وأثره على حكم القاضي: الرجوع عن الشهادة   ...... محموداألمير يوسف الصادق . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 318 / 2318/حق الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة عبد الكريم محمد محمد السروي . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 319 / 2319/حق .... السلطة التشريعية وضمانات إستقاللها في النظم الديمقراطية علي محمد الدباس . 1ط, 2008وزارة الثقافة : األردن 

حق 2 320 / 2320/حق الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب مشهور بخيت العريمي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 321 / 2321/حق الطبيعة القانونية للقرار اإلداري عصام نعمة إسماعيل . 1ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 322 / 2322/حق العقود الخاصة البيع والمعاوضة نذير بن عمو . 1ط, 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت 

حق 2 323 / 2323/حق في منازعات عقود اإلستثمار: الفعالية الدولية للتحكيم  بشار محمد األسعد . 1ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 324 / 2324/حق ماهية القانون اإلداري: القانون اإلداري   .... هاني علي الطهراوي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 325 / 2325/حق التنظيم القانوني للتجارة: القانون التجاري   ..... هاني دويدار . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 326 / 2326/حق القانون الدستوري عمر حوري . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 327 / 2327/حق الدستور- الحكومة -الدولة : القانون الدستوري  محمد كاظم المشهداني . 2008مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 328 / 2328/حق المبادئ العامة والنظم السياسية: القانون الدستوري العام   نزيه رعد . 200,  المؤسسة الحديثة للكتاب:  لبنان 

حق 2 329 / 2329/حق مصادره، مبادئه وأهم قواعده: القانون الدولي اإلنساني عصام عبد الفتاح مطر . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 2 330 / 2330/حق المصادر القانونية: القانون الدولي العام جمال محي الدين . 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 2 331 / 2331/حق القضاء والبحث العلمي عبد الرحمان محمد العيسوي . 1ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 2 332 / 2332/حق القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني عيسى غسان ربضي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 333 / 2333/حق ....القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي و محمد يونس فالح الزعبي . 1ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 334 / 2334/حق ........ القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن الدولي لمى عبد الباقي محمود العزاوي . 1ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 2 335 / 2335/حق المؤسسات العقابية وإجرام األحداث نسرين عبد الحميد نبيه . 1ط , 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية

حق 2 336 / 2336/حق المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الخاص زياد عياتي . 1ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 2 337 / 2337/حق المسؤولية الدولية عن إنتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق اإلنسان جوتيار محمد رشيد صديق . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 338 / 2338/حق الموجز في القانون الدولي العام سهيل حسين الفتالوي . 1ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 339 / 2339/حق دراسة مقارنة: النظرية العامة في التفويض اإلداري والتشريعي  شروق أسامةعواد . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 340 / 2340/حق الوجيز في الشركات التجارية واإلفالس أسامة نائل المحيسن . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 341 / 2341/حق .......الوسيط في تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وظباط الشرطة خالد عبد الفتاح محمد . ط, 2009المركز القومي لإلصدارات القانونية :القاهرة

حق 2 342 / 2342/حق الوصاية في الفقه اإلسالمي عبد هللا محمد ربابعة . 1ط , 2008دار النفائس للنشر والتوزيع  : االردن

حق 2 343 / 2343/حق آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري المنظمة العربية للتنمية االدار . منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية:القاهرة 

حق 2 344 / 2344/حق اليمين القضائية جميل فخري محمد جانم . 1ط , 2009دار حامد للنشر والتوزيع  :عمان 

حق 2 345 / 2345/حق تدخل الغيرأمام محكمة العدل الدولية حيدر أدهم عبدالهادي . 1ط , م2009دار حامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 346 / 2346/حق .....جرائم القتل العمد والقتل الخطأو عبد الحكم فودة وأحمد محمد أحمد . 200دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع : اإلسكندرية 

حق 2 347 / 2347/حق دراسة مقارنة: حماية المساهم في شركة المساهمة عماد محمد أمين السيد رمضان . 2008دار الكتب القانونية : مصر

حق 2 348 / 2348/حق حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في الدول العربية المنظمة العربية للتنمية اإلدار . 2008المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : مصر

حق 2 349 / 2349/حق حوادث المرور ومنازعاتها القانونية المنظمة العربية للتنمية اإلدار . 2009المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : عمان 

حق 2 350 / 2350/حق دراسة في األسس اإلقتصادية والقانونية: حوكمة شركات المساهمة  المعتصم باهلل الغرياني . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 

حق 2 351 / 2351/حق سد الذرائع في جرائم القتل دراسة مقارنة ماجد سالم الدراوشة . 1ط , 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 352 / 2352/حق سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية محمد علي خليل الطعاني . ط, 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان

حق 2 353 / 2353/حق شرح أحكام قانون البينات الجديد عباس العبودي . 2007, دار الثقافة للنشر والتوزيع:  عمان 

حق 2 354 / 2354/حق شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية بوادلي محمد . 2005دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة 

حق 2 355 / 2355/حق شرح قانون األسرة الجزائري أحمدنصر الجندي . 2009دار الكتب القانونية : مصر

حق 2 356 / 2356/حق عقد اإلعالن في القانون شير زاد عزيز سليمان . 1ط , 2008دار دجلة : عمان

حق 2 357 / 2357/حق دراسة مقارنة: رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية   مأمون عبد الكريم . دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية  

حق 2 358 / 2358/حق دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية: عقوبة اإلعدام في القوانين العربية    ناصر كريمش خضر الجوراني . 2009, دار الحامد للنشر والتوزيع :  األردن / عمان 

حق 2 359 / 2359/حق فقدان األساس القانوني كسبب من أسباب التمييز المدني جوني سهيل موسى . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 360 / 2360/حق قانون األسرة، قانون الجنسية الجزائرية، قانون الحالة المدنية منشورات بيرتي . 2008-2007منشورات بيرتي : الجزائر

حق 2 361 / 2361/حق قانون السجون ودليل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية نسرين عبد الحميد نبيه . 1ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية

حق 2 362 / 2362/حق قانون الضمان اإلجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية خالد علي سليمان بني أحمد . 1ط , م2008دار حامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 363 / 2363/حق قوانين المخدرات الجزائية كامل فريد السالك . 1ط , 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 2 364 / 2364/حق مبدأ حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق راميا الحاج . 1ط , 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 2 365 / 2365/حق مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية منال فنجان علك . 1ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت

حق 2 366 / 2366/حق من جرائم أصحاب الياقات البيضاء الرشوة وتبييض األموال فاديا قاسم يبضون . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 367 / 2367/حق دراسةمقارنة: المقاصة في المعامالت المصرفية  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 368 / 2368/حق دراسة مقارنة:الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية  عالء آباريان . 1ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 369 / 2369/حق دراسة  تحليلية: مسؤلية  المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص  بمنازعاتها   عبد الملك يونس محمد . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان 

حق 2 370 / 2370/حق الجريمة المغايرة نسرين عبد الحميد نبيه . 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  ,

حق 2 371 / 2371/حق في ضوء الفقه والقضاء: الشيك المتأخر  التاريخ  ياسر األمير فاروق . 2009دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 2 372 / 2372/حق العقود و اإلتفاقات في التجارةاإللكترونية مجموعة خبراء . المنظمة العربية للتنمية العربية اإلدارية: القاهرة 

حق 2 373 / 2373/حق القانون اإلداري ماجدراغب الحلو . 2008دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية

حق 2 374 / 2374/حق دراسة تحليلية مقارنة: تحديد المسؤولية بتكوين شركة أو اإلشتراك فيها  سحر رشيد النعيمي . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان

حق 2 375 / 2375/حق دراسة تطبيقية على قاعدة:القواعد اإلجرائية في الشريعة اإلسالمية ................ عماد محمد فوزي ملوخية . 2009دارالجامعة الجديدة  للنشر : اإلسكندرية

حق 2 376 / 2376/حق دراسة مقارنة: الكفالة كتأمين شخصي للحقوق حسني محمود عبدالدايم . 1ط , 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 377 / 2377/حق وتطبيقاتها في المواد الجنائية: النظرية العامة للصلح محمد حكيم حسين الحكيم . 2009دار الكتب القانونية : القاهرة

حق 2 378 / 2378/حق دراسة مقارنة:حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات  خالد ممدوح إبراهيم . 1ط , 2008دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية

حق 2 379 / 2379/حق خصخصة السجون محمدالسباعي . 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 380 / 2380/حق دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية محمد ممتاز . 1ط, 2008دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية : مصر

حق 2 381 / 2381/حق دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية عبد الكريم بوزيد المسماري . 1ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 2 382 / 2382/حق عقد السمسرة وآثاره في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي إبراهيم علوان . 1/ط, 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 383 / 2383/حق قانون التوقيع اإللكتروني وائل أنوربندق . 1ط, 2009مكتبةالوفاءالقانونية  : اإلسكندرية

حق 2 384 / 2384/حق دراسة مقارنة: مجلس العقد وأثره في عقودالتجارة اإللكترونية أسامة عبد العليم الشيخ . 2008دار الجامعة الجديدة للنشر :  اإلسكندرية

حق 2 385 / 2385/حق في الفقه اإلسالمي والقانون المدني: مسقطات الشفعة  جهاد محمود األشقر . 1ط, 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية

حق 2 386 / 2386/حق دراسة متعمقة في التعريف بجرائم التقنية الحد: نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي  عبد الفتاح بيومي حجازي . 2009, 2009منشأة المعارف : اإلسكندرية

حق 2 387 / 2387/حق الزواج والطالق بين الحنفية والشافعية: أحكام األسرة إسماعيل أبا بكر علي البامري . 1ط , 2009دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 388 / 2388/حق 2/ 1ج ..... األحوال الشخصية فقه األحوال الشخصية المقارن أحمد محمد علي داود . 1ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 389 / 2389/حق طبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء: التعسف في استعمال الحق شوقي السيد . 1ط , 2008دار الشروق : القاهرة

حق 2 390 / 2390/حق الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة عبد الفتاح بيومي حجازي . 1ط , 2009دار النهضة العربية : القاهرة

حق 2 391 / 2391/حق الحماية اإلجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة رائف محمد لبيب . 1ط , 2009دار النهضة العربية: القاهرة

حق 2 392 / 2392/حق مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية: النزاهة في اإلنتخابات البرلمانية أحمد الديين وآخرون . المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات: بيروت

حق 2 393 / 2393/حق ..... جرائم العصر جعفر مشيمش . 1ط , 2009منشورات زين الحقوقية واألدبية 

حق 2 394 / 2394/حق خطف األنثى-الزنا-الفعل الفاضح-هتك العرض - اإلغتصاب : جرائم هتك العرض وإفساد األخالق  أحمد محمود خليل . 2009, 2009المكتب الجامعي الحديث :  القاهرة 

حق 2 395 / 2395/حق فلسفة القانون منذر الشاوي . 1ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 396 / 2396/حق 3/ 1التزوير، اإلحتيال، جرائم السرقة ج: موسوعة القضايا الجزائية بدوي حنا . 1ط , 2009منشورات زين الحقوقية واألدبية : بيروت 

حق 2 397 / 2397/حق المناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري هيبة سردوك . 1ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية 

حق 2 398 / 2398/حق بين النظريةوالتطبيق: إعادة التأمين  بهاء بهيج شكري . 1ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 399 / 2399/حق التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية صالح الدين شوشاري . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 400 / 2400/حق دراسة مقارنة: دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي  عامر فتحي البطاينة . 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

حق 2 401 / 2401/حق التحكيم بين القضاء و القانون أيمن محمد أحمد المومني . الدار العلمية الدولية للنشر و-دار الثقافة : عمان 

حق 2 402 / 2402/حق األعمال التجارية و التاجر و المتجر و العقود التجارية-الشركات : القانون التجاري   أكرم ياملكي . 2008, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 2 403 / 2403/حق باإلضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية: شرح أحكام الجنسية  قصي محمد العيون . 1ط, 2009دار وائل للطباعةوالنشر: عمان

حق 2 404 / 2404/حق أصول علمي اإلجرام والعقاب محمدعبدهللا الوريكات . 1ط, 2009دار وائل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 405 / 2405/حق عقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق سلطان عبد هللا محمود الجواري . 1ط, 2010منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 406 / 2406/حق تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها عباس العبودي . 1ط, 2010منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 407 / 2407/حق في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية: حماية حقوق المرأة   .... وسام حسام الدين األحمد . 1ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 408 / 2408/حق التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري زرارة عواطف . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 409 / 2409/حق إجازة العقد في القانون المدني و الفقه اإلسالمي محمد سعيد جعفور . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 410 / 2410/حق قاموس المصطلحات القانونية في تسيير شؤون الجماعات المحلية عمتوت عمر . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 411 / 2411/حق حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي الدولي و القانون الدولي ميلود بن عبد العزيز . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 412 / 2412/حق التنزيل في قانون األسرة الجزائري دغيش أحمد . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 413 / 2413/حق التصرف الدائر بين لبنفع و الضرر في القانون المدني الجزائري محمد سعيد جعفور . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 414 / 2414/حق دراسة مقارنة: السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية  علي شمالل . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 415 / 2415/حق المسؤولية الجنائية الدولية للفرد أحمد بشارة موسي . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 416 / 2416/حق اإلطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري دوة آسيا، رمول خالد . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 417 / 2417/حق األوراق التجارية في القانون الجزائري نادية فضيل . 2006, دار هومة: الجزائر 

حق 2 418 / 2418/حق قانون المسؤولية الدولية أعمر يحياوي . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 419 / 2419/حق الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عبد هللا مسعودي . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 420 / 2420/حق وقواعد الفرائض والمواريث في التشريع اإلسالمي: أحكام التركات  ... عزة عبد العزيز . 2009, دار هومة : الجزائر 

حق 2 421 / 2421/حق الخبرة القضائية في مادة المنازعات اإلدارية نعيمة تراعي- نصر الدين هنوني  . 2009, دار هومة : الجزائر 

حق 2 422 / 2422/حق حماية الملكية العقارية الخاصة حمدي باشا عمر . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 423 / 2423/حق الضبطية القضائية في القانون الجزائري دارين يقدح-نصر الدين هنوني . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 424 / 2424/حق وفق أحكام قانون اإلجراءات المدنية وال.... : طرق الطعن العادية وغير عاديةفي األحكام والقرارات الصادرة يوسف دالندة . 2009, دار هومة : الجزائر 

حق 2 425 / 2425/حق تقنين الصفقات العمومية حسينة شريخ-علي معطي هللا . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 426 / 2426/حق 2الجزء: قانون المرور  سايغي مح-بلعروسي أحمد التيجاني . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 427 / 2427/حق 1أدلة اإلثبات الجنائي الجزء: محاضرات في اإلثبات الجنائي  مروك نصر الدين . 2009, دار هومة: الجزائر 

حق 2 428 / 2428/حق المسؤولية الدولية في قانون الفضاء بن حمودة ليلي . 2009, دار هومة : الجزائر  

حق 2 429 / 2429/حق إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر حسين فريجة . 2008, دار العلوم للنشر و التوزيع: الجزائر 

حق 2 430 / 2430/حق حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية و الكيمائية في القانون الجزائري علي سعيدان . 2008, دار الخلدونية: الجزائر 

حق 2 431 / 2431/حق اإليجار المدني في القانون الجزائري مجيد خلفوني . 2008, دار الخلدونية: الجزائر 

حق 2 432 / 2432/حق دراسة مقارنة: شرح القانون اإلداري   حسين فريجة . 2009, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 2 433 / 2433/حق الفعل المستحق للتعويض-اإلرادة المنفردة-العقد: الوجيز في النظرية العامة لإللتزام  إدريس فاضلي . 2009, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 2 434 / 2434/حق القانون التجاري الجزائري عبد القادر البقيرات . 2010, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 2 435 / 2435/حق من اإلستقالل إلى اليوم: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر  صالح بلحاج . 2010, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 2 436 / 2436/حق عالمية القانون الدولي للحدود الجزء األول: المطول في القانون الدولي للحدود  عمر سعد هللا . 2010, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 2 437 / 2437/حق 2التعبير الدستوري للحريات والحقوق الجزء : مدخل إلى الحريات وحقوق اإلنسان   الطاهر بن خرف هللا . 2009, طاكسيج: الجزائر 

حق 2 438 / 2438/حق دراسة تحليلية ونقدية: التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة  بجاوي المدني . 2008, دار هومة: الجزائر 

حق 2 439 / 2439/حق بين النظري والعلمي: شرح قانون اإلجراءات الجزائية  فضيل العيش . 2008, دار البدر: الجزائر 

حق 2 440 / 2440/حق من خالل مبادئ و أحكام الفقه اإلسالمي: مباحث في قانون األسرة الجزائري  عبد الفتاح تقية . 2000, دار ثالة: الجزائر 

حق 2 441 / 2441/حق دعوي اإلخالء لعدم سداد األجرة ومشكالتها العملية فقها و قضاءا ابراهيم سيد أحمد . 2003, المكتب الجامعي الحديث : األسكندرية  

حق 2 442 / 2442/حق الحماية الجنائية لشرف و اعتبار الشخصيات العامة مدحت رمضان . دار النهضة العربية: القاهرة  

حق 2 443 / 2443/حق الوجيز في حقوق اإلنسان و حرياته األساسية غازي حسن صباريني . مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن  - عمان 

حق 2 444 / 2444/حق التوقيع اإللكتروني و قانون التجارة اإللكترونية عمر حسن المومني . 2003, دار وائل للنشر و التوزيع: األردن  - عمان

حق 2 445 / 2445/حق اإلتصاب ، هتك العرض، الفعل المنافي ل: الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية   علي أبو حجيلة . 2003, دار وائل للنشر و التوزيع : عمان األردن  

حق 2 447 / 2447/حق الجزء األول/ القانون التجاري  / عادل علي المقدادي . الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر: عمان  

حق 2 449 / 2449/حق نشأتها و مفهومها و نطاقها و أهميتها/ المدخل إلي الملكية الفكرية  / صالح زين الدين . 2004, دار الثقافة : عمان  

حق 2 450 / 2450/حق دراسة مقارنة: القواعد الموضوعية و اإلجرائية لجريمة غسل األموال  عادل محمد السيوي . 2008, نهضة مصر: القاهرة 

حق 2 451 / 2451/حق دراسة تحليلية انتقادية تاريخية موازنة بالقانون األردني و القانون: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير  أحمد ابراهيم الحياري . 2003, دار وائل للنشر : األردن  - عمان

حق 2 452 / 2452/حق دعاوى رخص البناء نزيه نعيم شالال . 2006, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 2 453 / 2453/حق المسؤولية المدنية الناتجة عن زرع األلغام ذنون يونس المحمدي . 2003, دار الحامد للنشر والتوزيع : األردن  - عمان

حق 2 454 / 2454/حق بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: نقل وبيع األعضاء البشرية   نسرين عبد الحميد نبيه . 200, دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر : اإلسكندرية  

حق 2 455 / 2455/حق النزاع اإلداري ريمون اودان . 2000, مركز النشر الجامعي : تونس  

حق 2 456 / 2456/حق دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والتشريعات: النظام المالي للزوجين   .... رعد مقداد محمود الحمداني . 2003, الدار العلمية: األردن /عمان 

حق 2 457 / 2457/حق الوجيز في القانون اإلداري علي خطار شطناوي . 2003, دار وائل: األردن / عمان 



حق 2 458 / 2458/حق دراسة مقارنة: حماية المستهلك عبر اإلنترنت ومكافحة الجرائم اإللكترونية   فريد منعم جبور . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 459 / 2459/حق الفعل الفاضح-الزنا -هتك العرض -اإلغتصاب : جرائم العرض   ..... إيهاب عبد المطلب . المركز القومي لإلصدارات القانونية: مصر 

حق 2 460 / 2460/حق أسس العالقات الدولية اإلقتصادية الدولية مجدي محمود شهاب و سوزي عدلي نا . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 2 461 / 2461/حق المواريث في الشرع والقانون أحمد نصر الجندي . 2008, دار الكتب القانونية: مصر  

حق 2 462 / 2462/حق اإلختصاص-التنظيم القضائي : 1أصول المحاكمات المدنية ج عوض أحمد الزعبي . 2003, دار وائل للنشر: عمان 

حق 2 463 / 2463/حق دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: الحماية الشرعية والقانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة   زكي زكي حسين زيدان . 2008, دار الكتاب القانوني : مصر 

حق 2 464 / 2464/حق دراسة مقارنة في ضوء القواعد الع: الجوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق اإلبتدائي في الجرائم المعلوماتية   عبد الفتاح بيومي حجازي . 2009, دار النهضة العربية : اإلسكندرية  

حق 2 465 / 2465/حق دراسة تحليلية تاصيلية  مقارنة: التحفظ على أموال المتهم   أسامة عطية محمد عبد العال . 2011, دار الفكر والقانون: مصر 

حق 2 466 / 2466/حق شركة األعمال و أحكامها في الفقه اإلسالمي عماد عبد الحفيظ الزيادات . 2008, دار النفائس للنشر و التوزيع: عمان 

حق 2 467 / 2467/حق آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل األموال: غسيل األموال   بابكر الشيخ . 2003, دار الحامد: عمان 

حق 2 468 / 2468/حق القانون الواجب التطبيق عليها-ماهيتها : عقود اإلستثمار في العالقات الدولية الخاصة   بشار محمد األسعد . 2006, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 2 469 / 2469/حق نظرية التعسف في إستعمال الحق و نظرية الظروف الطارئة مجيد محمود سعيد أبو حجير . الدار العلمية الدولية للنشر- دار الثقافة : عمان  ,

حق 2 470 / 2470/حق نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية حسن بن أحمد الحمادي . الدار العلمية الدوليةللنشر و- دار الثقافة : عمان 

حق 2 471 / 2471/حق أسس حقوق اإلنسان في التشريع الديني و الدولي سعدي محمد الخطيب . 2010, منشورات الحلبي القانونية : بيروت 

حق 2 472 / 2472/حق إصابات العمل والتعويض عنها رامي نهيد صالح . 2010, دار الثقافة : عمان 

حق 2 473 / 2473/حق أصول المحاكمات العمالية بين القبول والرفض هيثم حامد المصاروة . 2010, دار الحامد للنشر و التوزيع: األردن 

حق 2 474 / 2474/حق اإلتفاقيات الدولية و اإلقليمية لحقوق اإلنسان لينا الطبال . 2010, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  - طرابلس

حق 2 475 / 2475/حق اإلحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة واإلتفاقات الدولية معين فندي الشناق . 2010, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان 

حق 2 476 / 2476/حق اإلنتهاكات الجنائية الدو لية لحقوق الطفل بشرى سلمان حسين العبيدي . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 477 / 2477/حق االنظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق عصام سليمان . 2010, منشورات الحلبي القانونية : بيروت  

حق 2 478 / 2478/حق التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام محمد غازي ناصر الجنابي . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  

حق 2 479 / 2479/حق التمالؤ و أثره في ارتكاب جريمة القتل في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي محمود محمد عبد العزيز الزيني . دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيعى: اإلسكندرية  

حق 2 480 / 2480/حق األساليب واإلستشارات: التنظيم ااإلداري  موسى اللوزي . 2010, زمزم ناشرون و موزغون: االردن 

حق 2 481 / 2481/حق الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة اإلحتباس الحراري سالفة طارق عبد الكريم الشعالن . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 482 / 2482/حق القانون اإلداري الخاص ألبرت سرحان واخرون . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 483 / 2483/حق القانون العام اإلقتصادي والعقد اإلداري الدولي الجديد محمد عبد المجيد اسماعيل . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  

حق 2 484 / 2484/حق دراسة مقارنة: القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري واإلعتماد المستندي  سلطان عبد هللا محمود الجواري . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 485 / 2485/حق القيادة اإلدارية بشير العالق . 2010, اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : األردن  

حق 2 486 / 2486/حق دراسة مقارنة بين التشريع المصري و التشريع الجزائري: المسؤولية الجنائية عن االعمال البنكية  زينب سالم . 2010, دارالجامعة الجديدة للنشر: االسكندرية 

حق 2 487 / 2487/حق المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا مرادمحمود المواجدة . 2010, دار الثقافة : عمان 

حق 2 488 / 2488/حق النظرية العامة لحقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي جبار صابر طه . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  - بيروت 

حق 2 489 / 2489/حق دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة اإلمارات العربية المتحدة: النظم السياسية و القانون الدستوري   غازي كرم . 2009, مكتبة الجامعة  الشارقة : األردن  

حق 2 490 / 2490/حق عبء اإلثبات من قبل النيابة العامة-تحريك الدعوى الجنائية : النيابة العامة   .... نزيه نعيم شالال . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  

حق 2 491 / 2491/حق الوجيز في النظام الدستوري أمين سالمة العضايلية . 2010, دار الثقافة : عمان  

حق 2 492 / 2492/حق إندماج الشركات المساهمة العامة و اإلثار القانونية المترتبة عليها فايز اسماعيل بصبوص . 2010, دار الثقافة : عمان األردن  

حق 2 493 / 2493/حق تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل االموال محمود محمد سعيفان . 2010, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان 

حق 2 494 / 2494/حق تدويل الدساتير الوطنية هيلين تورار . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 2 495 / 2495/حق دراسة مقارنة: حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة  هاتف كاظم جاسم الموسوي . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 496 / 2496/حق ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ أظين خالد عبد الرحمان . 2009, الحامد للنشر و التوزيع : عمان األر دن  

حق 2 497 / 2497/حق علم النفس الجنائي محمد عبد حسين . 2010, دار الراية للنشر و التوزيع : عمان  - األردن

حق 2 498 / 2498/حق مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي حسين يوسف الغلي الرحامنة . 2010, الجنان للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 499 / 2499/حق مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و اإلتفاقات الدولية سالم محمد رديعان العزاوي . 2008, دار الثقافة : عمان  

حق 2 500 / 2500/حق مقومات الدستور الديمقراطي و آليات الدفاع عنه سرهنك حميد البرزنجي . 2009, دار حجلة : عمان ، بغداد 

حق 2 501 / 2501/حق موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة في تسبيب القرارات اإلدارية أشرف عبد الفتاح أبو المجد . الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوري: القاهرة  

حق 2 502 / 2502/حق دراسة مقارنة- ودورها في اإلصالح والتأهيل: وظيفة العقوبة  فهد يوسف الكساسبة . 2010, دار وائل للنشر: االردن / عمان 

حق 2 503 / 2503/حق التفريط و أثره في الفقه اإلسالمي مايسه كمال عبد الحكيم أحمد . 2009, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  

حق 2 504 / 2504/حق شبهة الربا وأثرها في عقد البيع والمعامالت المالية المعاصرة وليد محمد علي كرسون . 2009, دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 2 505 / 2505/حق العقوبات الجنائية في ضوء الفقه و القضاء ايهاب عبد المطلب . 20, المركز القومي لإلستشارات القانونية : القاهرة  

حق 2 506 / 2506/حق وجوه كسب المال وإنفاقه في ضوء القرآن الكريم محمود أحمد محمود مخلص . 2008, دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 2 507 / 2507/حق الفساد األقتصادي وأثره على المجتمع اسامة السيد عبد السميع . 2009, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 2 508 / 2508/حق المسؤولية المدنية عن االضرار بالبيئة نبيلة اسماعيل رسالن . 2007, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 2 509 / 2509/حق القضاء اإلداري دعوى اإللغاء محمد الصغير بعلي . 2007, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 2 510 / 2510/حق دراسة مقارنة: انهاء عالقة العمل في المنشات العمالية الصغيرة  سعيد السيد قنديل . 2008, -دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 2 511 / 2511/حق ، شروط قبوا دعوي اإللغاء ) 1ج (في األنظمة المقارنة: القضاء اإلداري  ( 2ج  ) محمد وليد العبادي . 2008, مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع : األردن  

حق 2 512 / 2512/حق الصلح واثره في انقضاء الدعوى الجنائية واحوال بطالنه احمد محمد محمود خلف . 2008, دار الجامغة الجديدة: االسكندرية 

حق 2 513 / 2513/حق نشوء القانون المدني المعاصر: مدونة الصنهوري القانونية  غاي بيخور . 2009, الشبكة العربية لالبحاث والنشر: بيروت 

حق 2 514 / 2514/حق تشريعها ةالياتها في االقطار العربية: المساءلة والمحاسبة  احمد ابو دية . 2007, المنظمة العربية لمكافحة الفساد: بيروت 

حق 2 515 / 2515/حق دور القانون الدولي العام في النظام االقتصاديالعالمي الجديد محمد عبد الستار كامل نصار . 2007, دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 2 516 / 2516/حق دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي: المسؤولية المدنية التوفيقية عن القتل في الشريعة و التطبيق القانوني   محمد أحمد شحاتة حسين . 2009, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  

حق 2 517 / 2517/حق ضمانات التأديب في الوظيفة لعامة حمد محمد حمد الشلماني . 2007, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  

حق 2 518 / 2518/حق القانون الدبلوماسي سهيل حسين الفتالوي . 2010, دارالثقافة للنشر و التوزيع: عمان 

حق 2 519 / 2519/حق دراسة مقارنة: الحماية الجزائية لتداول األوراق المالية  أحمد محمد اللوزي . 2010, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 520 / 2520/حق جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية نايف حامد العليات . 2010, دار الثقافة : األردن / عمان 

حق 2 521 / 2521/حق علم النفس الجنائي أكرم نشأت إبراهيم . 2009, دار الثقافة: عمان األردن 

حق 2 522 / 2522/حق آلية إثبات المسؤولية الجنائية محمد علي سكيكر . 2008, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  

حق 2 523 / 2523/حق مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية عبد الباقي محمود سوادي . 2010, دار الثقافة: األردن /عمان 

حق 2 524 / 2524/حق النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته: حق المؤلف  نواف كنعان . 2009, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 525 / 2525/حق دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمي: الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي  سيد محمود رمضان . 2010, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 526 / 2526/حق دراسةمقارنة: دعاوي اإلستمالك أمام القضاء  خالد حمادة الخريشا/ د . 2010, دار الفكر: األردن /عمان 

حق 2 527 / 2527/حق دراسة تحليلية مقارنة: القناعة الوجدانية للقاضي  الجزائي ورقابة القضاء عليها  محمد عبد الكريم العبادي . 2010, دار الفكر: األردن / عمان 

حق 2 528 / 2528/حق درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية جهاد القضاة . 2010, دار وائل للنشر: األردن /عمان 

حق 2 529 / 2529/حق التحقيق الجنائي و األدلة الجرمية محمود حماد الهيتي . 2009, دار المناهج للنشر والتوزيع: األردن / عمان 

حق 2 530 / 2530/حق دراسة تأصيلية في الفقه اإلسالمي والسياسة الش: النظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي  أمجد علي سعادة . 2010, دار الثقافة: األردن - عمان 

حق 2 531 / 2531/حق المسؤولية المدنية على اإلعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول حسين شاكر- جعفر محمود المغربي . 2010, دار الثقافة : األردن / عمان 

حق 2 532 / 2532/حق دراسة مقارنة بالقانون: أحكام الزواج والطالق في الفقه اإلسالمي المقارن   مصطفى إبراهيم الزلمي . 2011, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  

حق 2 533 / 2533/حق دراسة مقارنة: المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي  ماجد محمد الفي . 2009, دار الثقافة: األردن / عمان

حق 2 534 / 2534/حق بيان مناهج وقواعد وظوابط تفسير: القانون في تفسير النصوص    ..... أبي الطيب مولود السريري . 2006, دار الكتب العلمية : بيروت 

حق 2 535 / 2535/حق الجزاءات اإلجرائية: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  وعدي سليمان علي المزوري . 2008, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن / عمان 

حق 2 536 / 2536/حق التمييز العنصري و القانون الدولي سعدة بو عبد هللا . 2008, دار النهضة العربية : القاهرة  

حق 2 537 / 2537/حق دراسة مقارنة/ ضمانات حريتها ونزاهتها : اإلنتخابات  سعد مظلوم العبدلي . 2009, دار دجلة: األردن / عمان 

حق 2 538 / 2538/حق دراسة مقارنة: أثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في اللة الحديثة  محمد حلمي الطوابي . 2007, دار الفكر الجامعي: مصر / االسكندرية 

حق 2 539 / 2539/حق ودرأ المسؤولية عنها: المسؤولية عن عمل الغير دعوى التعويض  مصطفى مجدي هرجة . 2008, دار محمود للنشر والتوزيع: مصر / القاهرة  

حق 2 540 / 2540/حق دكتوراه- ماجستير - ليسانس: إعداد البحث العلمي  غازي عناية . 2009, مؤسسة شباب الجامعة: مصر / االسكندرية 

حق 2 541 / 2541/حق منظور تطبيقي: أساليب البحث العلمي  ماجد راضي الز-نبيل جمعة النجار . 2010, دار الحامد: األردن / عمان 

حق 2 542 / 2542/حق تدهور النظام البيئي: التصحر  حسوني جدوع عبد اللله . 2010, دار دجلة: األردن / عمان 

حق 2 543 / 2543/حق فكرة العدالة ترجمة مازن جندلي/  امارتيا سن  . 2010, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  

حق 2 544 / 2544/حق حلول- أخطار - أسباب: التلوث البيئي  سلطان الرفاعي . 2009, دار أسامة: األردن / عمان 

حق 2 545 / 2545/حق مخاطرها-تلوثها-حمايتها: البيئة  عماد محمد ذياب الحفيظ . 2009, دار صفاء للنشر والتوزيع : األردن / عمان 

حق 2 546 / 2546/حق دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان عبد هللا علي عبو سلطان . 2010, دار دجلة للنشر والتوزيع: األردن / عمان 

حق 2 547 / 2547/حق دراسة مقارنة: التأمين من المسؤولية المفترضة لمستخدمي اإلنترنيت  أحمد محمد عطية محمد . 2007, دار الفكر الجامعي : مصر / األسكندرية 

حق 2 548 / 2548/حق االتجاهات الفكرية لحقوق االنسان وحرياته العامة اماني جرار . 2009, دار وائل للنشر : عمان  

حق 2 549 / 2549/حق دور القاضي في اإلثبات- اإلثبات غير المباشر - اإلثبات المباشر: اإلثبات أمام القاضي اإلداري  عبد العزيز عبد المنعم خليفة . 2008, دار الفكر الجامعي : مصر / االسكندرية

حق 2 550 / 2550/حق وفقا ألخر تعديالت قانون المرافعات و أحدث أحكام محكمة النقض: دعوى إسترداد الحيازة علما وعمال  أحمد حلمي مصطفى . 2009, دار الفكرالقانوني: مصر / طنطا 

حق 2 551 / 2551/حق علما وعمال: أوامر األداء   أحمد حلمي مصطفى . 2006, دار المجد للنشر والتوزيع: مصر 

حق 2 552 / 2552/حق دراسة مقارنة- في الشريعة اإلسالمية والقانون: ضمانات القاضي  حامد إبراهيم عبد الكريم الجبور . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 553 / 2553/حق في النظرية الدستورية يوسف حناشي . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت

حق 2 554 / 2554/حق أثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون: حماية حقوق اإلنسان   آدم عبد الجبار عبد هللا بيدار . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان  / بيروت 

حق 2 555 / 2555/حق دراسة مقارنة في التشريعات الدولية: ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم  طلعت محمد دويدار . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت

حق 2 556 / 2556/حق في ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والتربية واإلعالم: حماية البيئة  عبد القادر الشيخلي . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 557 / 2557/حق دراسة مقارنة من خالل الفقه واإلجتهاد: حصانة المحامي  ....... نزيه نعيم شالال . 2010, منشورات الحلبي الحقوقة: لبنان / بيروت 

حق 2 558 / 2558/حق العقود الدولية العقود اإلئتمانية في القانون المقارن إلياس ناصيف . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت

حق 2 559 / 2559/حق اإلتصاالت السلكية والالسلكية والمكالمات الهاتفية: التنصت على الغير  نزيه نعيم شالال . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 560 / 2560/حق العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد: نظام الجزاء الدولي  علي جميل حرب . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  

حق 2 561 / 2561/حق في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي: جرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتها  عبد القادر الشيخلي . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 562 / 2562/حق الركن المادي للجريمة معن أحمد محمد الحياري . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت

حق 2 563 / 2563/حق في قوانين عقوبات الدول العربية: جريمة اإلحتيال  عبد القادر الشيخلي . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 564 / 2564/حق مع دراسة نقدية تحليلية: تأمالت في العقود الدولية وأثر العولمة على عقود الدولة  محمد عبد المجيد إسماعيل . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان /بيروت 

حق 2 565 / 2565/حق دراسة مقارنة: الحق في الحبس للضمان  عدنان هاشم جواد الشروفي . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 566 / 2566/حق بين القوانين الداخلية واإلتفاقيات الدولية: حقوق الطفل  غالية رياض النبشة . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت 

حق 2 567 / 2567/حق التحريات كأساس إلصدار قرارات الضبط اإلداري و الرقابة القضائية عليها أشرف إبراهيم مصطفي سليمان . 2008, دار النهضة 

حق 2 568 / 2568/حق دراسة مقارنة: الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية  عبد القادر العطير، باسم محمد م . 2009, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 569 / 2569/حق تنازع القوانين: موسوعة القانون الدولي الخاص  عامر محمد الكسواني . 2010, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 570 / 2570/حق قرار منع المحاكمة سميح عبد القادر المجالي . 2010, دار الثقافة: االردن -عمان

حق 2 571 / 2571/حق في األحوال العادية و اإلستثنائية: اإلختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي  عبد هللا ماجد العكايلة . 2010, دار الثقافة: عمان 

حق 2 572 / 2572/حق اإلشكاالت اإلجرائية للشهادة في المسائل الجزائية حمود فالح الخرابشة . 2010, دار الثقافة: األردن -عمان

حق 2 573 / 2573/حق األضرار البيئية و أثرها على اإلنسان و كيف علجها األسالم زكي زكي حسين زيدان . 2009, دار الكتاب القانوني: مصر 

حق 2 574 / 2574/حق اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة اإلنترنت بشار محمود دودين . 2010, دار الثقافة: األردن -عمان

حق 2 575 / 2575/حق البنوك اإلسالمية محمد محمود العلجوني . 2010, دار المسيرة: األردن -عمان

حق 2 576 / 2576/حق الجريمة المستحيلة أيمن نواف الهواوشة . 2010, دار الثقافة - : األردن - عمان 

حق 2 577 / 2577/حق النظام القانوني للحريات العامة    )1ج(مفهوم الحريات العامة : الحريات العامة و حقوق اإلنسان   ( 2ج  ) أحمد سليم سعيفان . 2010, منشورات الحلبي القانونية -  : لبنان- بيروت

حق 2 578 / 2578/حق الحضانة بين الشريعة و القانون محمد عليوي ناصر . 2010, دار الثقافة: األردن -عمان

حق 2 579 / 2579/حق بطاقات الدفع اإللكتروني نموذجا: وعي المواطن العربي تجاه جرائم اإلحتيال  نجاح محمد فوزي . 2007, مركز الدراسات والبحوث: الرياض 

حق 2 580 / 2580/حق الذمة المالية للزوجين في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 581 / 2581/حق وعقوبته في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة: السب  أحمد فضل الدين بن محمد . 2010, دار النفائس: األردن /عمان 

حق 2 582 / 2582/حق وأثره في الدعوى العامة: الصلح الجنائي  علي محمد المبيضين . 2010, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 583 / 2583/حق الصلح و تطبيقاته في األحوال الشخصية أحمد محمود أبو هشهش . 2010, دار الثقافة : عمان األردن  

حق 2 584 / 2584/حق الصيغ النموذجية في الدعاوي الحقوقية الدعاوي الجزائية العقود و اإلتفاقات صالح الدين شوشاري . 2010, دار الثقافة -  : األردن- عنان 

حق 2 585 / 2585/حق دراسة مقارنة: الغبن في القانون المدني  محمود علي الرشدان . 2010, دار الثقافة : األردن / عمان 

حق 2 586 / 2586/حق واألحكام الفقهية المتعلقة به: الفحص الطبي قبل الزواج  عبد الفتاح أحمد أبو كيلة . 2008, دارالفكر الجامعي: مصر / اإلسكندرية 

حق 2 587 / 2587/حق القاضي والجزاء اإلجرائي األنصاري حسن التيداني . 2009, دار الجامعة الجديدة: مصر / اإلسكندرية 

حق 2 588 / 2588/حق المدخل للعلوم القانونية: القانون المدني   سامي منصور/حسن محيو . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 589 / 2589/حق القتل بدافع الشفقة أحمد محمود نهار أبو سويلم . 2010, دار الفكر : عمان  

حق 2 590 / 2590/حق المالية العامة و التشريع الضريبي أعاد حمود القيسي . 2010, دار الثقافة : عمان  

حق 2 591 / 2591/حق المسؤولية المدنية عن اإلستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع اإللكتروني أمجد حمدان الجهني . دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطبا: عمان األردن  

حق 2 592 / 2592/حق الملكية الصناعية و التجارية صالح زين الدين . 2010, دار الثقافة : األردن -عمان

حق 2 593 / 2593/حق دراسة تحليلية تأصيلية نقدية: الوجيز في الضبطية القضائية  ... عبد هللا ماجد العكايلة . 2010, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 594 / 2594/حق تسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية يوسف محمد المصاروة . 2010, دار الثقافة : عمان  

حق 2 595 / 2595/حق تطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء أمين حسين يونس . 2010, دار الثقافة -  : األردن- عمان 

حق 2 596 / 2596/حق تعدد الزوجات بين اإلسالم وخصومه راسم شحدة سدر . 2010, دار الثقافة: األردن /عمان 

حق 2 597 / 2597/حق حق الحصول علي المعلومات أشرف فتحي الراعي . 2010, دار الثقافة -  : األردن- عمان 

حق 2 598 / 2598/حق ضمان ضرر الموت في القوانين المدنية و التطبيقات القضائية هيثم فالح شهاب . 2010, دار الثقافة : عملن األردن  

حق 2 599 / 2599/حق بين الشريعة والقانون: عضل النساء والتفريق للشقاق  نايف محمد الجنيدي . 2010, دار الثقافة: األردن / عمان 

حق 2 600 / 2600/حق عن الضرر الواقع على األشخاص و أمتعتهم: مسؤولية الناقل الجوي الدولي  عيسى غسان ربضي . 2008, دار الثقافة: األردن /عمان 

حق 2 601 / 2601/حق دراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي واإلسالمي: نظرية الذمة المالية  منصور حاتم الفتالوي . 2010, دار الثقافة: األردن /عمان 

حق 2 602 / 2602/حق أنماط التخطيط العمراني وعالقتها بالمخالفات المرورية جامعة نايف العربية للعلوم األم . 2008, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض 

حق 2 603 / 2603/حق المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي عبد القادر زهير النقوزي . 2008, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان /بيروت 

حق 2 604 / 2604/حق القانون الدولي للبحار جمال محي الدين . 2009, دار الخلدونية : الجزائر  

حق 2 605 / 2605/حق وفقا لقواعد القانون الدولي: مشروعية أسلحة الدمار الشامل  عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوش . 2007, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان _بيروت
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حق 2 609 / 2609/حق الجوانب اإلجرائية   قواعد روبرت التنظيمية في إدارة اإلجتماعات: إدارة اإلجتماعات  عبد الباري إبراهيم درة . 2009, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 610 / 2610/حق إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة خالد مصطفى قاسم . 2007, الدار الجامعية: اإلسكندرية 

حق 2 611 / 2611/حق مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر:  إدارة التعليم الجامعي  هشام فوزي دباس العبيدي و  يوسف . 2007, الوراق للنشر والتوزيع: األردن 

حق 2 612 / 2612/حق أساسيات نظم المعلومات اإلدارية عالء السالمي و عثمان الكيالني . 2009, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 613 / 2613/حق أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات سعد غالب عوض ياسين . 2009, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 614 / 2614/حق أساسيات وطرق البحث العلمي في اإلدارة نعيم حافظ أبوجمعة . 2009, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة 

حق 2 615 / 2615/حق إستراتيجيات التطوير اإلداري ثروت مشهور . 2010, دار أسامة: األردن - عمان 

حق 2 616 / 2616/حق أصول علم اإلدارة العامة حسين عثمان محمد عثمان . 2007, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 
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حق 2 619 / 2619/حق اإلتصاالات اإلدارية محمد الصيرفي . 2008, مؤسسة حورس الدولية: اإلسكندرية 

حق 2 620 / 2620/حق اإلتصاالت اإلدارية شعبان فرج . 2008, دار أسامةللنشر والتوزيع: عمان 
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حق 2 629 / 2629/حق البيئة والتشريعات البيئية يونس إبراهيم أحمد يونس . 2008, دار حامد للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 630 / 2630/حق البيئة والمجتمع سحر أمين كاتوت . 2009, دار دجلة: عمان 

حق 2 631 / 2631/حق التخطيط اإلداري رضا إسماعيل البسيوني . 2008, مؤسسة طيبة للطبع  للنشر : القاهرة 

حق 2 632 / 2632/حق التخطيط اإلداري حسام العربي . 2010, دار أسامة  للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 633 / 2633/حق التطوير التنظيمي واإلداري بالل خلف السكارنة . 2009, دار الميسرةللنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 634 / 2634/حق مدخل تحليلي المفاهيم والعالاقات  اإلستراتيجيات والعمليات   المناهج والتقنيات: التطوير التنظيمي   طاهر محسن الغالبي و أحمد علي ص . 2009, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 635 / 2635/حق العقود اإلدارية وأحكام إبرامها مفتاح خليفة عبد الحميد  و  حمد . 2008, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية 

حق 2 636 / 2636/حق القانون اإلداري :دومنيك بويو  و  بروسبيرويل  ت . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو: بيروت 

حق 2 637 / 2637/حق القانون الدولي لحقوق اإلنسان عروبة جبار الخزرجي . 2010, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 638 / 2638/حق بين لنص واإلجتهاد والفقه المقارن: المجلس الدستوري  الياس أبوعيد . 2007, المؤلف نفسه

حق 2 639 / 2639/حق المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البية البحرية أحمد خالد الناصر . 2010, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 640 / 2640/حق حق الملكية األدبية والفنية: الملكية الفكرية   كمال سعدي مصطفى . 2009, دار دجلة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 641 / 2641/حق المعارضة واإلستئناف: الموسوعة الذهبية في الطعن في األحكام الجنائية    أسامة شاهين  و  سمير الششتاوي . 2008, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 

حق 2 642 / 2642/حق النظام القانوني الدولي لحماية البيئة صالح عبد الرحمان عبد الحديثي . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 643 / 2643/حق التحديات السياسية واإلقتصادية الهجرة ونزيف العقول العربية اإلسالمية: آثار التخلف في البحث العلمي  إبراهيم عيسى . 2010, دار الكتاب الحديث: القاهرة 

حق 2 644 / 2644/حق آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر فريد علواش . 2010, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية 

حق 2 645 / 2645/حق تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام سهى حميد سليم الجمعة . 2009, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية 

حق 2 646 / 2646/حق دراسة تحليلية مقارنة: تميز القرار اإلداري من العمل التشريعي   سردار عماد الدين محمد سعيد . 2010, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان 

حق 2 647 / 2647/حق في إرساء مؤسسات المجتمع المدني: دور القضاء اإلداري والدستوري  محمد إبراهيم خيري محمد الوكيل . 2009, دار النهضة العربية : القاهرة  

حق 2 648 / 2648/حق دراسة مقارنة في القانون األردني مع اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالمي: عقد التأجير التمويلي  صخر أحمد الخصاونة . 2005, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 649 / 2649/حق في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: عقد التأمين التعاوني   هيثم حامد المصاروة . 2008, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية 

حق 2 650 / 2650/حق عقد التجارة اإللكترونية فادي محمد عماد الدين توكل . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 2 651 / 2651/حق عقد التحكيم وطبيعته  الرضاء به وشوائبهذا الرضاء  ماال يجوز فيه التحكيم: عقد التحكيم وإجراءاته    .... أحمد أبو الوفاء . 2007, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية 

حق 2 652 / 2652/حق دراسة مقارنة: عقد التدريب الرياضي والمسؤولية الناجمة عنه    فرات رستم أمين الجاف . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 2 653 / 2653/حق في ضوء اإلجتهادات القضائية: عقد الليزنغ  نادر عبد العزيز شافي . 2004, المؤسسة الحديثة للكتاب: طرابلس 

حق 2 654 / 2654/حق في الشرائع الشرقية القديمة: الوجيز في نظم القانون الخاص   أحمد أبو الحسن,فايز محمد حسين  . 2011, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 2 655 / 2655/حق 2000دراسة لسند الشحن وقواعد األنكو لسنة : عقود البيوع البحرية الدولية  محمد عبد الفتاح ترك . 2007, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 2 656 / 2656/حق التأمين والشريعة اإلسالمية تيسير التري:محمد مصلح الدين تر . 2011, منتدى المعارف : بيروت  

حق 2 657 / 2657/حق وأثرها على إلتزامات المقاول والمهندس ورب العمل: عقود الفيديك  عصام أحمد البهجي . 2008, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 2 658 / 2658/حق بين القطاعين العام والخاص (ppp) عقود المشاركة المنظمة العربية للتنمية اإلدار . 2008, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة 

حق 2 659 / 2659/حق علم اإلجرام المعاصر جمال إبراهيم الحيدري . 2009, دار النهضة العربية: بيروت 

حق 2 660 / 2660/حق علم البيئة محمد محمود دهبية . 2010, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 661 / 2661/حق دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية واألجن: عمليات اإلتجار بالبشر  هاني السبكي . 2010, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 2 662 / 2662/حق بين اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي: عمليات غسيل األموال  عبد محمود هالل السميرات . 2009, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان 
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حق 2 683 / 2683/حق الجنسية والموطن ومركز األجانب: موسوعة القانون الدولي الخاص   عامر محمود الكسواني . 2010, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 684 / 2684/حق وظائف المدير: مبادى اإلدارة   محمود أحمد فياض  و  عيسى يوسف . 2010, دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 685 / 2685/حق وظائف المنظمة: مبادئ اإلدارة  محمود أحمد فياض، عيسى يوسف قدا . 2010, دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 686 / 2686/حق مبادئ اإلدارة العامة عبد العزيز صالح بن حبتور . 2009, دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 687 / 2687/حق بين النظرية والتطبيق: مبادئ اإلدارة   محمد إسماعيل بالل . 2004, دار الجامعية الجديدة: اإلسكندرية 
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حق 2 690 / 2690/حق وظيفة الخاليا وظيفة األحياء: بيئتنا والكائنات الحية   جورج قاضي . 2006, عويدات للنشر والطباعة : بيروت 
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حق 2 692 / 2692/حق منظور إداري: نظم المعلومات اإلدارية   فايز جمعة النجار . 2009, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

حق 2 693 / 2693/حق دراسة مقارنة: حقا اإلنتخاب والترشيح وضماناتهما  منصور محمد محمد الواسعي . 2010, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 
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حق 2 695 / 2695/حق أبحاث في القانون اإلداري جهاد صفا . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 2 696 / 2696/حق المحضر: سلسلة مهن القضائية  مولود ديدان . 2008, دار بلقيس: الجزائر 

حق 2 697 / 2697/حق المساعدون القضائيون: سلسة مهن القضاء   مولود ديدان . 2009, داربلقيس : الجزائر  

حق 2 698 / 2698/حق نظام اإلنتخابات الجزائري مولود ديدان . 2009, دار بلقيس: الجزائر 

حق 2 699 / 2699/حق مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية مولود ديدان . 2007, دار بلقيس : الجزائر 
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حق 2 704 / 2704/حق في القانون الدولي: حقوق اإلنسان   عبد العزيز العشاوي . 2009, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر 
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حق 2 730 / 2730/حق دراسة مدعمة بإجتهادات المحكمة العليا وأحكام: أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري  بلعليات إبراهيم . 2007, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر 
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حق 2 739 / 2739/حق في الشريعة اإلسالمية: مالمح القانون اإلنساني الدولي   محمد المدني بوساق . 2004, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر 
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حق 2 744 / 2744/حق تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة ضريفي نادية . 2010, دار بلقيس : الجزائر 
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حق 2 749 / 2749/حق قانون المنافسة مولود ديدان . 2009, دار بلقيس: الجزائر  

حق 2 750 / 2750/حق مدونة الجماعات اإلقليمية مولود ديدان . 2008, دار بلقيس: الجزائر 
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حق 2 763 / 2763/حق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مبروك بوخزنة . 2010, مكتبة الوفاء القانونية: مصر /اإلسكندرية 
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حق 2 765 / 2765/حق وأثرها على الفتوى في األحوال الشخصية: المستجدات العلمية   صفاء محمود محمد العياصرة . 2009, عماد الدين للنشر والتوزيع : عمان  
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حق 3 551 / 3551/حق الجوانب الموضعية واإلجرائية: الغرامة التهديدية أمام القضاء المدني  بخيت محمدعلي . 2008, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 552 / 3552/حق مبادئ القانون التجاري عليان الشريف و آخرون . 2000, دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة: عمان 

حق 3 553 / 3553/حق على ضوء القوانين الطبية المعاصرة: معصومية الجثة  في الفقه اإلسالمي  بلحاج العربي . 2009, دار الثقافة: عمان 

حق 3 554 / 3554/حق أنواع المحاكم،حسابات المدد: الدليل العملي للمحامي  ... صالح الدين شوشاري . 2007, دار الثقافة: عمان 

حق 3 555 / 3555/حق في القانون الجزائري و القانون المقارن: جرائم المفلس  وردة دالل  ت؛ فتوح الشاذلي . 2009, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 556 / 3556/حق فقها و قضاء: الطعن باإلنكار والجهالة  إبراهيم سيد أحمد . 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 3 557 / 3557/حق دعوى إلغاء القرارات اإلدارية دعاوى التسوية: الدعاوى اإلدارية  سامي جمال الدين . 2003, منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 3 558 / 3558/حق االلتزامات: شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية   نوري حم,عدنان ابراهيم السرحان  . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 3 559 / 3559/حق النصوص المتظمنة تنفيذ ميثاق السلم  و المصالحة الوطنية وزارة العدل . 2006, الجزائر

حق 3 560 / 3560/حق مدخل للتنظيم اإلداري والمالية العامة أبومنصف . دار المحمدية العامة: الجزائر 

حق 3 561 / 3561/حق جرائم اإلعتداء على األشخاص و األموال: قانون العقوبات القسم الخاص  مأمون محمد سالمة . 1982, دار النهضة العربية: القاهرة 

حق 3 562 / 3562/حق 29/11/2001 وتعديالتها حتى 1972لسنة : القواعد الدولية لتفادي المصادمات في البحار  محمد أحمد النطاح . 2003, المكتب المصري لتوزيع المطبوعات: القاهرة 

حق 3 563 / 3563/حق جرائم اإلحتيال و العوامل اإلجتماعية والنفسية المهيئة لها أحسن مبارك طالب . 2007, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض 

حق 3 564 / 3564/حق النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن اإلدارة الفردية مصطفى أحمد فؤاد . 2004, دار الكتب القانونية: مصر 

حق 3 565 / 3565/حق في القانون الجزائري و القانون المقارن : 2أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي ج أحمد مجحودة . 2004, دار هومة: الجزائر 

حق 3 566 / 3566/حق في التشريعات العربية والدولية: المبادئ الدستورية المدنية   اشرف فايز اللمساوي . 2009, المركز القومي لالصدرات القانونية : القاهرة 

حق 3 567 / 3567/حق الوسيط  في القانون الدولي العام أحمد أبو الوفاء . 2004, دار النهضة العربية: القاهرة 

حق 3 568 / 3568/حق المعاملة الجنا ئية لمتعاطي المخدرات الهادي أبو حمزة . الدار الجماهيرية: ليبيا 

حق 3 569 / 3569/حق في المواد المدنية و التجارية: قواعد األثبات  أنور سلطان . 2005, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 571 / 3571/حق قانون العقوبات العام و الخاص صالح مطر/رنيه غارو  لين   . 2003, منشورات الحلبي الحقوفية: لبنان 

حق 3 572 / 3572/حق دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقه اإلسالمي: العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابية  محمد حكيم الحكيم . دار شتات للنشر و الب/  دار الكتب القانونية  : مصر 

حق 3 573 / 3573/حق الموجز في الجنسية ومركز األجانب حفيظة السيد الحداد . 2003, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 574 / 3574/حق جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة محمد عبد اللطيف . 1999, دار النهضة العربية: القاهرة 

حق 3 575 / 3575/حق كسبب للطعن بإلتماس إعادة النظر: غش الخصوم  سنية أحمد يوسف . 2002, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 576 / 3576/حق وثائق و آراء: القانون الدولي اإلنساني  عمر سعد هللا . 2002, دار مجدالوي: عمان 

حق 3 577 / 3577/حق البسيط في شرح اإلبداع القانوني للمصنفات هاني الشعالن . 2008, دار دجلة: عمان 

حق 3 578 / 3578/حق اإلفالس و التسوية القضائية: محاضرات في القانون التجاري  صبحي عرب . 2000, الكاهنة: الجزائر 

حق 3 579 / 3579/حق دراسة مقارنة-في تشريعات الدول العربية  : الجنسية و القومية  - سعيد البستاني . 2003, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 580 / 3580/حق 2الموجز في القانون الدولي الخاص   ج حفيظة السيد الحداد . 2003, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 581 / 3581/حق الوجيز في القانون اإلداري عبد الفتاح أبوالليل . 2000, دار النهضة العربية: القاهرة 

حق 3 582 / 3582/حق التعليق الموضوعي على قانون العقوبات عبد الحميد الشورابي . 2003, منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 3 583 / 3583/حق دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية: الجريمة الدولية   منتصر سعيد حمودة . 2011, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  

حق 3 584 / 3584/حق عالقات العمل الفردية: التشريعات اإلجتماعية قانون العمل   شواخ محمد األحمد . 2007, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : سوريا  

حق 3 585 / 3585/حق دراسة مقارنة: الضريبة على العقارات المبنية  محمد جمال الذنيبات . 2002, دار الثقافة: عمان 



حق 3 586 / 3586/حق الشركات المختلطة- اإلمتياز : طرق خصخصة المرافق العامة   - BOT - تفويض المرفق العام مروان القطب . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 587 / 3587/حق دراسة مقارنة: التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية في القانون الجنائي  حسني زعال . 2, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر: عمان 

حق 3 588 / 3588/حق دراسة مقارنة بين القانون األردني و المواثيق الدولية: حقوق اإلنسان  سعد علي البشير . 2002, دار روائع مجدالوي: عمان 

حق 3 589 / 3589/حق قانون الطوارئ وأمن الدولة عزت أحمد يوسف/أحمد يوسف  . المكتب الفني لإلصدارات القانونية: مصر 

حق 3 590 / 3590/حق القسم العام: شرح قانون العقوبات  سمير عالية . 2002, المؤسسة الجامعية للدراسات: لبنان 

حق 3 591 / 3591/حق دراسة مقارنة: عقد الترخيص  عالء حميد الجبوري . 2003, دار الثقافة: عمان 

حق 3 592 / 3592/حق دراسة مقارنة: حماية األحداث المحالفين للقانون والمعرضين لخطر اإلنحراف  علي محمد جعفر . 2004, المؤسسة الجامعية للدراسات: لبنان 

حق 3 593 / 3593/حق في الشريعتين اإلسالمية والمسيحة والقانون الوضعية: جريمة الزنا  أحمد محمود خليل . 2002, منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 3 594 / 3594/حق دراسة نظرية تطبيقية: الحجوز التنفيذية في النظام القانوني الجزائري  بلقاسمي نور الدين . 2006, المؤلف نفسه: الجزائر 

حق 3 595 / 3595/حق بطالنه/ آثاره/ أركانه: العقد المدني  مصطفى مجدي هرجة . 2002, دار محمود للنشر والتوزيع: مصر 

حق 3 596 / 3596/حق الضرب المفضي-القتل الخطأ-القتل العمد: القتل والضرب واإلصابة الخطأ وجرائم البلطجة  ... مصطفى مجدي هرجة . 2003, دار محمود: مصر 

حق 3 597 / 3597/حق المنظمات الدولية الشافعي محمد بشير . 2002, منشأة المعارف: مصر 

حق 3 598 / 3598/حق التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني أنور العمروسي . 2003, دار الفكر الجامعي: مصر 

حق 3 599 / 3599/حق التنظيم وعالقات العمل فاروق مداس . 2002, دار مدني: الجزائر 

حق 3 600 / 3600/حق دراسة تحليلية تأصيلي: التكييف الشرعي القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة  مراد حسن حيدر . 2009, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية 

حق 3 601 / 3601/حق التطورات الحديثة في مسؤولية اإلدارة محمد محمد عبد اللطيف . 2000, دار النهضة العربية: القاهرة 

حق 3 602 / 3602/حق الوفاء باألوراق التجارية المعالجة إلكترونيا هاني دويدار . 2003, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 603 / 3603/حق حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه: الحقوق العينية األصلية  أحمد شوقي محمد عبد الرحمان . 2004, منشأة المعارف: القاهرة 

حق 3 604 / 3604/حق التحقيق الجنائي وفن إستنطاق مسرح الجريمة طه أحمد طه متولي . 2000, منشأة المعارف : اإلسكندرية 

حق 3 605 / 3605/حق أحكامها ومصادرها: الوجيز في الحقوق العينية واألصلية   رمضان أبو السعود . 2001, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية 

حق 3 606 / 3606/حق في قضاء المحكمة اإلدارية العليا: موانع المسؤولية التأديبية للموظف العام  عبد الحفيظ علي الشيمي . 2006, دار النهضة العربية : القاهرة 

حق 3 607 / 3607/حق دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق: حقوق اإلنسان  أحمد الرشيدي . 2003, مكتبة الشروق الدولية: مصر 

حق 3 608 / 3608/حق وجتمع المستقبل: الفساد اإلداري  السيد علي شتا . 1999, مكتبة اإلشعاع: مصر 

حق 3 609 / 3609/حق مبادئ اإلثبات وطرقه: قانون اإلثبات   محمد حسين منصور . 2004, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 610 / 3610/حق دعوى العرض طلعت محمد دويدار . 2000, منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 3 611 / 3611/حق حقوق اإلنسان بين التشريع ةالتطبيق سعدي محمد الخطيب . 2009, منشورات الحلبي الجقوقية: لبنان 

حق 3 612 / 3612/حق الحكم في عالم يتجه نحو العولمة دوناهيو.جون د /جوزيف س ناي . 2002, مكتبة العبيكان: الرياض 

حق 3 613 / 3613/حق الجريمة المستحيلة نسرين عبد الحميد نبيه . 2008, دار الوفاء: اإلسكندرية 

حق 3 614 / 3614/حق دراسات في المشكالت اإلجتماعية: العنف والجريمة المنظمة   علي عبد الرزاق جلبي . 2007, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية 

حق 3 615 / 3615/حق دراسة مقارنة: حماية الشهود في قانون اإلجراءات الجنائية  أمين مصطفى . 2008, دار النهضة العربية: مصر 

حق 3 616 / 3616/حق التوقيف للنظر أحمد غاي . 2005, دار هومة: الجزائر 

حق 3 617 / 3617/حق عقود بيع األسلحة في النطاق الدولي جمال محمود الكردي . 2003, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 618 / 3618/حق موسوعة قانون العقوبات العام والخاص لين صالح مطر . 2003, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 619 / 3619/حق نظرية القانون ونظرية الحق: المدخل لدراسة القانون  الشهابي إبراهيم- محدي حسن خليل . 2009, مكتبة الجامعة: األردن 

حق 3 620 / 3620/حق في الفقه المالكي: النفقات والحضانة والوالية على المال  أحمد نصر الجندي . 2006, دار الكتب القانونية: مصر 

حق 3 621 / 3621/حق في التشريعات العربية والدولية: المبادئ الجنائية الدستورية والدولية  أشرف فايز اللمساوي . 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونية: مصر 

حق 3 622 / 3622/حق التعليق على قانون الوالية على المال بالشرح: الوالية على المال   ..... معوض عبد التواب . 2003, مكتبة عالم الفكر والقانون: القاهرة 

حق 3 623 / 3623/حق دراسة للطبيعة القانونية الجديدة واألحكام الخاصة: عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها  ..... محمد عبد المجيد إسماعيل . 2003, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 624 / 3624/حق ماهيته ، إجراءاته: التحكيم اإللكتروني  .... عصام عبد الفتاح مطر . 2009, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 625 / 3625/حق نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلوفي . 2008, دار هومة: الجزائر 

حق 3 626 / 3626/حق اإلبداع اإلداري جمال خير هللا . 2008, دار أسامة: عمان 

حق 3 627 / 3627/حق التشريعات المصرفية حسين شحادة الحسين . 2007, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : سوريا  

حق 3 628 / 3628/حق في الفقه اإلسالمي: أصول التنظيم القضائي  أحمد محمد لطفي أحمد . 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 3 629 / 3629/حق األمر على عريضة ماهيته وحاالته: األوامر على العرائض  .... مصطفى مجدي هرجة . 2007, دار محمود للنشر والتوزيع: القاهرة 

حق 3 630 / 3630/حق األصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية علي محمود علي حموده . 2003, دار النهضة العربية: مصر 

حق 3 631 / 3631/حق السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون عالقات العمل طربيت سعيد . 2013, دار هومة: الجزائر 

حق 3 632 / 3632/حق أحكام اإللتزام: النظرية العامة لإللتزام  أنور سلطان . 2005, الجامعه الجديدة للنشر: القاهرة 

حق 3 633 / 3633/حق الجرائم المعلوماتية محمد علي العريان . 2004, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 634 / 3634/حق في ضوء التشريعات الداخلية واإلتفاقيات الدولية: مكافحة غسيل األموال   وسيم حسام الدين األحمد . 2008, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 3 635 / 3635/حق في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: موانع الرجوع في الهبة  حسن محمد بودي . 2004, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 

حق 3 636 / 3636/حق الذم والقدح: جرائم الصحافة والنشر  أشرف فتحي الراعي . 2010, دار الثقافة: األردن 

حق 3 637 / 3637/حق األعمال اإلدارية ومنازعاتها عزري الزين . 201, مطبوعات مخبر اإلجتهاد القضائي بسكرة: الجزائر 

حق 3 638 / 3638/حق محاسبة تكاليف العقود والمقاوالت محمد سامي راضي . 2007, الدار الجامعية: اإلسكندرية 

حق 3 639 / 3639/حق لعقد اإليجار الموثق في إخالء العين المؤجرة: القوة التنفيذية  بخيت محمد بخيت علي . 2008, دار الجامعة الجديدة: القاهرة 

حق 3 640 / 3640/حق النظرية العامة للقانون: الوجيز في القانون المدني  .... سوزان علي حسن . 2004, منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 3 641 / 3641/حق المساهمة والقطاع العام: تمويل أسهم العمال في الشركات   أحمد محمد محرز . 2003, منشأة المعارف: اإلسكندرية 

حق 3 642 / 3642/حق في التشريع والتطبيق: التأمين البحري  بهاء بهيج شكري . 2008, دار الثقافة: األردن 

حق 3 643 / 3643/حق 2000-1984: أحكام مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي  محيي الدين إسماعيل علم الدين . 2002, مركز القاهرة اإلقليمي: القاهرة 

حق 3 644 / 3644/حق اإلستجواب-القبض-اإلستيقاف: المرشد في المشكالت اإلجرائية في المسائل الجنائية  محمود عبد العزيز محمد . 2009, دار الكتب القانونية : مصر 

حق 3 645 / 3645/حق التأمين-البيوع-النقل-أشاص المالحة -السفينة: القانون البحري  لطيف جبر كوماني . 2003, دار الثقافة: األردن 

حق 3 646 / 3646/حق دراسة قانونية مقارنة: النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية   صدام سعد هللا محمد البياتي . 2002, دار حامد : عمان 

حق 3 647 / 3647/حق اإلنفساخ-التفاسخ-الفسخ : إنحالل العقد  ... أنور طلبة . 2004, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية 

حق 3 648 / 3648/حق 1999سنة18في ضوء الفقه والقضاء والقانون رقم: التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية  مصطفى مجدي هرجة . 2000, دار محمود للنشر: مصر 

حق 3 649 / 3649/حق دراسة  مقارنة  بين القانون الوضعي  و الفقه: أحكام  القسمة  القضائية  و اثارها   في القانون  المدني   زايد  أحمد رجب  البشبيشى . 2015, دار  الجامعة  الجديدة : اإلسكندرية 

حق 3 650 / 3650/حق دراسة مقارنة: المركز القانوني للنيابة  محمد عيد الغريب . 2001, دار الفكر العربي: مصر 

حق 3 651 / 3651/حق في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها العملية: أحكام زكاة الثروة الزراعية والحيوانية  أحمد محمد إسماعيل برج . 2004, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 
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حق 4 419 / 4419/حق دراسة مقارنة: الجرائم المرورية   سعيد أحمد علي قاسم . 2010, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 
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حق 4 436 / 4436/حق دراسة مقارنة: جريمة الرشوة اإلنتخابية   علي عدنان الفيل . 2012, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية 
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حق 4 459 / 4459/حق نظرية المصلحة في الطعن الجنائي محمد عباس حمودي . 2010, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية 
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حق 4 501 / 4501/حق أساسيات القانون البحري مصطفى كمال طه . 2006, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 502 / 4502/حق في الشريعة اإلسالمية  و التطبيق  القضائي: القضاء و الدعوى واإلثبات و الحكم    أحمد محمد علي داود . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن -عمان  

حق 4 503 / 4503/حق في ضوء القضاء والفقه: ندب الخبراء في الدعاوى  المدنية والجنائية   شريف الطباخ . 2006, دار العدالة: القاهرة 

حق 4 504 / 4504/حق أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية ليلى حسن محمد الزوبعي . 2006, الوراق للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 559 / 2559/عس الوافي في العمل تلدبلوماسي السفبر عبد/ رالف جي فالثم   ت . دار الفرقد

حق 4 506 / 4506/حق البيع الدولي للبضائع: أصول قانون التجارة الدولية   أحمد السعيد الزقرد . 2007, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: القاهرة  

حق 4 507 / 4507/حق اإلحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي قحطان عبد الرحمان الدوري . 2011, الكتاب ناشرون : لبنان 

حق 4 508 / 4508/حق مع اإلشارة الى مقابلها في الشرائع األخرى: األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية   محمد محي الدين عبد الحميد . 2007, المكتبة العلمية : لبنان 

حق 4 509 / 4509/حق دراسة فقهية قانونية: اإلعتمادات المستندية من منضور شرعي  خالد ومزي سالم البزايعة . 2009, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 510 / 4510/حق بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ: األعمال الوالئية في التنفيذ الجبري  األنصاري حسن النيداني . 2009, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية 

حق 4 511 / 4511/حق التزوير واإلحتيال  بالبطاقات اإلئتمانية حسين محمد الشبلي و مهند فايز ا . 2009, دار مجدالوي  للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 512 / 4512/حق تشريعات التعاون: التشريعات اإلجتماعية   حمود غزال و شواخ األحمد . 2010, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية: سوريا 

حق 4 513 / 4513/حق دراسة مقارنة: التعليق وآثاره في التصرفات   همام ذياب عبد الكريم عقل . 2008, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 514 / 4514/حق التفكير والبحث العلمي محمد بكر نوفل و  فلاير محمد أب . 2010, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان 

حق 4 515 / 4515/حق األسباب والضوابط: التكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية  محمد بن وليد بن عبد اللطيف الس . 2011, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 516 / 4516/حق دراسةمقارنة بين الشريعة والقانون: الحقوق المتعلقة بالذمة المالية  مصطفى أحمد عمران الدراجي . 2008, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 4 517 / 4517/حق الخطأ الطبي علي عصام غصن . 2010, منشروات زين الحقوقية : لبنان 

حق 4 518 / 4518/حق الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية أحمد سفر . 2008, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 4 519 / 4519/حق السهل في المواريث يوسف بن طالب الرفاعي . 2007, دار المأمون للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 520 / 4520/حق مسؤولية المصارف-تعطل اآللية -آلية دفعها : الضمانة غب الطلب  بسام عاطف المهتار  و  مايا سلي . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان 

حق 4 521 / 4521/حق في ضوء الفقه والقضاء: الطعن بالبطالن في اإلجراءات أو الحكم   إيهاب عبد المطلب . 2008, المركز القومي لألصدارات القانونية: مصر 

حق 4 522 / 4522/حق في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: العفو عن العقوبة   ماهر عبد المجيد عبود . 2007, دار الكتب العلمية : لبنان 

حق 4 523 / 4523/حق دراسة شرعية قانونية تطبيقية: الفحص الطبي قبل الزواج   صفوان محمد عضيبات . 2011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 524 / 4524/حق القانون دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية محمد أحمد شحاتة . 2009, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

حق 4 525 / 4525/حق الجزء الخاص: القانون الدولي العام   محمد حسين القضاة: لوكاشوك  ت . 2010, الوراق للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 526 / 4526/حق في ضوء اإلجتهاد القضائي: القواعد العامة في المحاكمات الجزائية   عاصم شكيب صعب . 2009, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 4 527 / 4527/حق أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي: المحافظ المالية اإلستثمار ية   أحمد معجب العتيبي . 2007, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 528 / 4528/حق المدخل إلى الجنسية ومركز األجانب حفيظة السيد الحداد . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 4 529 / 4529/حق تقنين الفقه اإلسالمي والفرق بينه وبين الشريعة: المدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية  .... رابح بن غريب . 2007, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 4 530 / 4530/حق مصادره- مدارسه - تطوره : المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي   رمضان علي السيد الشرنباصي . 2007, دار الجامعة الجديدة  للنشر : اإلسكندرية  

حق 4 531 / 4531/حق المسؤولية الناشئة عن إساءة إستخدام أجهزة الحاسوب واإلنترنت: المسؤولية التقصيرية اإللكترونية   عايد رجا الخاليلة . 2011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 532 / 4532/حق في الفقه اإلسالمي: المعامالت المالية المعاصرة   محمد عثمان بشير . 2007, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 533 / 4533/حق حق حماية اإلبداع واإلختراع: الملكية الفكرية   محمد إبراهيم بسيوني . 2007, دارالرشاد للنشر والتوزيع: القاهرة 

حق 4 534 / 4534/حق التعبير عن التفكير: المنهجية أو البالغة القانونية  عبد المجيد الزروقي . 379, دار الكتب العلمية : لبنان 

حق 4 535 / 4535/حق المواريث في الشريعة والقانون منصور كافي . 200,  دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر 

حق 4 536 / 4536/حق بين المرونة والحزم: الموازنة  في التشريع اإلسالمي   أبوآدم سلطان غانيجيف . دارالكتب العلمية للنشر والتوزيع: لبنان 

حق 4 537 / 4537/حق دراسة مقارنة: النظرية العامة للقانون التجاري والبحري   مصطفى كمال طه . 2006, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 4 538 / 4538/حق النظرية العامة في تنازع القوانين في التشريع الجزائري والمقارن: الوافي في القانون الدولي الخاص  دربال عبد الرزاق . 2010, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  

حق 4 539 / 4539/حق BOT  الوجيز في عقود البوت مصطفى عبد المحسن الحبشي . 2008, دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع: مصر 

حق 4 540 / 4540/حق األحكام وطر- اإلختصاص القضائي  -التنيظيم القضائي  : الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني   عوض أحمد الزعبي . 2007, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 541 / 4541/حق اليمين في القضاء اإلسالمي عكرمة سعيد صبري . 2008, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 542 / 4542/حق أمن المستندات اإلكترونية خالد ممدوح إبراهيم . 2008, الدار الجامعية : اإلسكندرية  

حق 4 543 / 4543/حق دراسة مقاونة: تصفية الشركات المساهمة العامة   أحمد محمود عبد الكريم المساعدة . 2011, اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 544 / 4544/حق أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري العربي بختي . 2012, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 4 545 / 4545/حق حكم اإلكتتاب أو المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة صالح بن زابن المرزوقي البقمي . 2008, مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع: الرياض 

حق 4 546 / 4546/حق حكم الزواج من الكتابية الشريف أبي محمد الحسن بن علي ب . 2006, دار الكتب العلمية : لبنان 

حق 4 547 / 4547/حق دعاوى تغيير المذهب والدين نزبه نعيم شالال . 2010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 4 548 / 4548/حق في التطبيق القضائي: ضوابط  تفتيش األشخاص واألماكن  عاطف عبد السميع فرج . 2009, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية  

حق 4 549 / 4549/حق دراسة مقارنة بين الشريعة واإلسالمية والقانون الضعي: عقد الفندقة اإللتزامات والحقوق الناشئة عنه   أيمن فوزي المستكاوي . 2007, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية 

حق 4 550 / 4550/حق دراسة مقارنة: مستقبل القانون اإلداري   وفاء سيد رجب محمد . 2007, مطبعة العشري

حق 4 551 / 4551/حق ثالثية البحث والباحث واإلشراف العلمي: منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية  ..... عبود عبد هللا العسكري . 2001, دار النمير للنشر والتوزيع: دمشق 



حق 4 552 / 4552/حق القانون الدولي اإلنساني: موسوعة القانون الدولي   سهيل حسين الفتالوي و عماد محمد . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 553 / 4553/حق دراسة مقارنة: موقف الشريعة اإلسالمية من اإلحتكار   حسني عبد السميع إبراهيم . منشأة المعارف: اإلسكندرية  

حق 4 554 / 4554/حق في الشريعة اإلسالمية: نظام األسرة   عالء الدين حسين رحال  و  مروان . 2010, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 555 / 4555/حق ج2نظرية المساواة في الشريعة اإلسالمية  رشاد حسن خليل . 2007, دار الفاروق للنشر والتوزيع : الجيزة 

حق 4 556 / 4556/حق التعريف بالفقه اإلسالمي والنظريات الفقهية عبد الحميد الجياش . دار النهضة العربية و مكتبة الزهراء للنشر و: لبنان 

حق 4 557 / 4557/حق دراسة مقارنة: الطفيلية اإلقتصادية  حلمي محمد الحجار و هالة حلمي ا . 2004, منشورات زين الحقوقية : لبنان 

حق 4 558 / 4558/حق الميزان في أصول الفقه نوزاد  صديق سليمان . 2009, دار دجلة  للنشر والتوزيع: عمان  

حق 4 559 / 4559/حق تأصيل وتطبيق: القواعد األصولية  عدنان ضيف هللا الشوابكة . 2011, دار النفائس للنشر و التوزيع: األردن 

حق 4 560 / 4560/حق مقدمة اإلدارة  في المالية المعاصرة دريد كامل آل شبيب . 2013, دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة: عمان 

حق 4 561 / 4561/حق دراسة: وطرق تسوية المنازاعات الناشئة عنها  1999األثار الناجمة عن إبرام عقد المقاولة اإلنشائية فيديك  ماجد أحمد الحياري . 2012, دار يافا العلمية للنشر و التوزيع : عمان  

حق 4 562 / 4562/حق دراسة مقارنة بين القانون ال: النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان اإلجتماعي األردني   مهند صالح  الزعبي . دار يافا العلمية للنشر والتوزيع: االردن  -عمان   ,

حق 4 563 / 4563/حق البينات الخطية,اليمين, اإلقرار:دراسة تطبيقية على القانون المدني: البينة القضائية في الفقه اإلسالمي  , أحمد محمد النيف . 2013, الجنادرية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 564 / 4564/حق أحكام التعايش مع غير المسلمين  في المعا مالت  واألحوال الشخصية مصطفى مكي حسين الكبيسي . 2013, دار النفائس للنشر و التوزيع : عمان   

حق 4 565 / 4565/حق دراسة مقارنة بالقانون واألعراف العشائرية: دية النفس في الشريعة اإلسالمية  أحمد محمد النيف . 2013, الجنادرية للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 566 / 4566/حق المعاصر في قانون التجارة الدولية محمود فياض . 2012, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 567 / 4567/حق التفكك االسري ورعاية ضحاي: دور التشريعات و المنظمات االجتماعية الحكومية والتطوعية في الحد من ظاهرة   صالح خليل الصقور . 2012, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 568 / 4568/حق اإلحتصاص القضائي بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات الشرعية و المدنية األردنيين هشام عبد الفتاح شحادة شاهين . 2012, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 569 / 4569/حق المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة: العمل غير المشروع  سلوان علي الكسار . 2012, دار امنة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 570 / 4570/حق نظرية الفساد عند الشافعية  في المعماالت المالية علي محمد القضاة . 2013, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 571 / 4571/حق القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية رافع خلف العرميط العيثاوي . 2013, دار آمنة للنشر و التوزيع: األردن -عمان 

حق 4 572 / 4572/حق العنف اإل جتماعي والحماية القانونية لأليدي خليل  سالم أحمد أبو سليم . 2012, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 573 / 4573/حق مدخل مفاهيمي متكامل: فرق العمل   احسان دهش جالب و كمال كاظم طاه . 2013, دار الصفاء للنشر والتوزيع  : عمان  

حق 4 574 / 4574/حق دراسة العمل والهندسة البشرية نجم عبود نجم . 2012, دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 575 / 4575/حق في الشريعة اإلسالمية و القانون: أحكام التركات و الوصايا  خلوق ضيف ال-محمد خلف بني سالمة . 2012, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان 

حق 4 576 / 4576/حق إتجاهات إدارية معاصرة رافدة عمر الحريري . 2011, دار الفكر: عمان 

حق 4 577 / 4577/حق المدخل و التقييم و التطبيقات: نظريات علم الجريمة   سيلر.كريستين س/ل اكارس.رونالد . 2013, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان 

حق 4 578 / 4578/حق دراسة قانونية: صالحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و الدائمة  عامر علي سمير الدليمي . 2013, دار غيداء للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 579 / 4579/حق الحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداري صدام الخمايسة . 2013, عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 580 / 4580/حق دراسة مقارنة باإلدارة النظيفة: إدارة الفساد  نعيم إبراهيم الظاهر . 2013, عالم الكتب الحديث: عمان 

حق 4 581 / 4581/حق الحديث والمعاصر تجديد أم ترديد: أصول الفقه في الفكر اإلسالمي  جياللي بوبكر . 2012, عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 582 / 4582/حق بحوث في التأمين بهاء بهيج شكري . 2012, دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن -عمان 

حق 4 583 / 4583/حق دراسة  مقارنة: اإلثبات اإللكتروني  في المواد المدنية والمصرفية   يوسف أحمد النوافلة . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 584 / 4584/حق الجرائم الواقعة  على  األموال وفق أحدث  التعديالت: شرح  قانون العقوبات القسم  الخاص   عبد الرحمان توفيق أحمد . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 585 / 4585/حق دراسة مقارنة: تداول األوراق المالية الحماية الجزائية  سيف ابراهيم المصاروة . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 586 / 4586/حق دراسة مقارنة: ترقية الموظف العام  وليد سعود القاضي . 2012, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 587 / 4587/حق الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية اإلقتصادية زياد جالل الدماغ . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 588 / 4588/حق الرقابة اإلدارية حسين أحمد الطراونة، توفيق صالح . 2012, دار الحامد  للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 589 / 4589/حق في القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية: السلوك االحق على إتمام الجريمة  معمر خالد سالمة الجبوري . 2013, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 590 / 4590/حق اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري وفاء شيعاوي . 2012, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

حق 4 591 / 4591/حق النفطي المالحي في القانون الدولي: تلوث البحار   إيناس الخالدي . 2012, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 592 / 4592/حق اآلثار القانونية لعملية خصم األوراق التجارية عيسى طايل أحمد عواوده . 2012, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 593 / 4593/حق دراسة فقهية قضائية مقارنة: التزامات و حقوق المحامي  طالل العجاج . 2012, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 594 / 4594/حق آفة  تهدد المجتمع الدولي:  جريمة المخدرات  يوسف المراشدة . 2012, دار الحامد: عمان 

حق 4 595 / 4595/حق دراسة مقارنة: حالة الضرورة في قانون العقوبات   حسن عبد الحليم العبد الالت . 2013, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 596 / 4596/حق الثورة واإل,الوفاة,إنتهاء العهدة ,اإلقالة,اإلستقالة: أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري و المقارن  زواقري الطاهر . 2013, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 597 / 4597/حق دراسة مقارنة: دستورية المعاهدات الدولية و الرقابة عليها  سلوى أحمد ميدان المفرجي . 2013, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 598 / 4598/حق سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة محمد أحمد علي المحاسنة . 2013, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 599 / 4599/حق في العقود اإللكترونية دراسة مقارنة: تنازع القوانين  محمد أحمد علي المحاسنة . 2013, دار حامد للنشرو التوزيع: عمان 

حق 4 600 / 4600/حق ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية: حماية البيئة   قريد سمير . 2013, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن  

حق 4 601 / 4601/حق التدخل في اإلستئناف أمام القضاء محمد نصر محمد . 2012, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 602 / 4602/حق أحكام وقواعد التنفيذ محمد نصر محمد . 2012, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 603 / 4603/حق أصول الدفوع  والمحاكمات محمد نصر محمد . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع : عمان  

حق 4 604 / 4604/حق علم اإلجرام محمد نصر محمد . 2012, دار  الراية للنشر  والتوزيع: عمان  

حق 4 605 / 4605/حق الوافي في عقود التجارة الدولية محمد نصر محمد . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 606 / 4606/حق مدخل في القانون األداري غسان مدحت الخيري . 2012, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 607 / 4607/حق الشرعية الدولية و الشفافية في ظل النظام الدولي الراهن محمد مدحت غسان . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 608 / 4608/حق أصول التحقيق اإلبتدائي كحق من حقوق اإلنسان غسان مدحت الخيري . 2012, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 609 / 4609/حق التدخل الدولي: القانون الدولي اإلنساني   غسان مدحت خير الدين . 2012, دار الراية للنشر و التوزيع : عمان  

حق 4 610 / 4610/حق الرقابة القضائية على القوانين غسان مدحت الخيري . 2012, دار الراية للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 611 / 4611/حق طرق الطعن في األحكام غسان مدحت الخيري . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 612 / 4612/حق ترابط العالقات بين القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان غسان مدحت الخيري . 2013, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 613 / 4613/حق الطب العدلي و التحري الجنائي غسان مدحت الخيري . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 614 / 4614/حق الحماية الدولية لحقوق اإلنسان محمد مدحت غسان . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع: األردن -عمان 

حق 4 615 / 4615/حق دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون: أحكام الشيك  عيسى محمود عيسى العواوده . 2013, دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 616 / 4616/حق مقاصد البيوع و طرق إثباتها في الفقه اإلسالمي زهر الدين عبد الرحمن هاشم . 2011, دار النفائس للنشر و التوزيع : عمان 

حق 4 617 / 4617/حق تطور األحكام الفقهية في القضايا المالية محمد طارق و آخر . دار النفائس للنشر و التوزيع: األردن -عمان 

حق 4 618 / 4618/حق من خالل مناقشة كتاب رفع الحرج واآلصار عن الناس في هذه األعصار: الربا في النقود الورقية المعاصرة  علي بن محمد آل حمدان . 2011, جهينة للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 619 / 4619/حق علم الوراثة شوق أسعد محمود . 2012, دار البداية ناشرون و موزعون: عمان 

حق 4 620 / 4620/حق اإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية سهى خلف عبد . 2013, دار البداية: عمان 

حق 4 621 / 4621/حق جرائم مستحدثة معن خليل العمر . 2012, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 622 / 4622/حق دراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على  األشخاص   محمد عودة الجبور . 2012, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 623 / 4623/حق وفق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ضمانات المتهم أثناء المحاكمة  أحمد فنر العبيدي . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 624 / 4624/حق دراسة مقارنة: المتاجرة با ألشخاص بروتوكول منع األتجار بالبشر و التزامات االردن به   زهراء ثامر سلمان . 2012, دار وائل للنشر : عمان 

حق 4 625 / 4625/حق دراسة تحليلية مقارنة: النيابة العامة   أمجد سليم الكردي . 2012, دار  وائل للنشر : عمان  

حق 4 626 / 4626/حق تقدم و استمتع,تعلم : المصطلحات القانونية  عبد الناصر زياد هياجنه . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 627 / 4627/حق في المملكة األردنية الهاشمية: علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته  زهير أحمد قدورة . 2012, دار وائل للنشروالتوزيع: عمان 

حق 4 628 / 4628/حق دراسة في نظريتي القانون و الحق مقارنة بقوانين الدول العربية: مبادئ القانون السعودي  سهيل حسين الفتالوي . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 629 / 4629/حق دراسة مقارنة: التأمين من المسؤولية  المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية   أحمد عبد الكريم موسى الصرايره . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 630 / 4630/حق دراسة مقارنة: مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية  إبراهيم صالح الصرايرة . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 631 / 4631/حق دراسة مقارنة: الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية  جابر محمد الظاهر مشاقبة . 2012, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن 

حق 4 632 / 4632/حق طبيعة الدفع بمرور الزمن في الدعوى المدنية فاتن جمال محمد مسعود . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 633 / 4633/حق دراسة مقارنة: جرائم اإلتجار بالبشر  طالل أرفيفان الشرفات . 2012, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 634 / 4634/حق قراءات فقهية: المدخل إلى الشريعة اإلسالمية   هدى علي جواد الشمري . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: األردن -عمان 

حق 4 635 / 4635/حق مصادره-نطاقه-والدته: القانون الدولي اإلنساني  حسين علي الدريدي . 2012, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 636 / 4636/حق العالج- المظاهر - األساليب: جرائم  النصب واإلحتيال   أسامة حمدان الرقب . 2011, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع: عمان  

حق 4 637 / 4637/حق في الفقه  اإلسالمي دراسة مقارنة: عقد النقل   عمر خالد مصطفى حمد . 2010, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان 

حق 4 638 / 4638/حق دراسة مقارنة: أثر الجرائم اإلنتحابية على مشروعية اإلنتخابات التشريعية   أمل لطفي . 2013, دار الفكر الجامعي : القاهرة  

حق 4 639 / 4639/حق أثر الوسائل اإللكترو نية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانو نية أمل لطفي حسن جاب هللا . 2013, دار الفكر الجامعي: القاهرة 

حق 4 640 / 4640/حق أحكام المسؤولية الجنائية الدولية محمد نصر محمد . 2012, دار الراية : عمان 

حق 4 641 / 4641/حق في العقود الدولية التجارية و المالية: إ رادة  اإلختيار  عو ني الفخري . مكتبة الحق- منشورات زين الحقوقية  : بغداد - بيروت 

حق 4 642 / 4642/حق أساليب الوقاية في تشريعات االحداث العربية رجاء مراد الشا وي . 2013, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان  

حق 4 643 / 4643/حق في القانون و اإلجتهاد: أصول المحاكمات الجزائية  عارف زيدالزين . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 644 / 4644/حق على الشخص الطبيعي المدين: األثار المالية لإلفالس  رشاد نعمان شايع العامري . 2012, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

حق 4 645 / 4645/حق نظرية-نظرية الجريمة الدولية -القانون الدولى الجنائى : اإلجرام العالمى المنظم بين النظرية و التطبيق  السيد أبو عيطة . 2013, دار الفكر الجامعي: القاهرة 

حق 4 646 / 4646/حق دراسة قانو نية إجتماعية: اإلجهاض   جعفر عبد األمير الياسين . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 647 / 4647/حق دراسة تحليلية ألهم مالمحه وإتجاهاته في  اإلقتصاد العالمي: اإلستثمار  األجنبي المباشر   أشرف السيد حامد  قبال . 2013, دار الفكر  الجامعي : القاهرة 

حق 4 648 / 4648/حق دراسة قانونية مقارنة: اإلطار القانوني لعقود بنك المعلومات  أمير طالب الشيخ التميمي . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 649 / 4649/حق و آثاره في الحد من الجريمة و محاربة الفساد و تطوير القطاع العام: اإلعالم الجنائي  بهاء الدين محمد حمدي . 2013, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 650 / 4650/حق دراسة مقارنة: تطور نظرية األعمال الحكومية  مصباح وليد عرابي . 2013, منشورات زين الحقوقية: بيروت 

حق 4 651 / 4651/حق دراسة  مقارنة: األهمية الجنائية لتحديد  لحظة الوفاة  صفاء حسن العجيلي . 2011, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 652 / 4652/حق ماهيته و ضماناته: التحقيق الجزائي األولي  سامر توفيق عزيز . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 653 / 4653/حق دراسة مقارنة: التراضي في عقود التجارة اإللكترونية  خالد صبري الجنابي . 2013, دار قنديل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 654 / 4654/حق التشريعات  السياحية عمار  عبد الها- نعيم  الظاهر   . دار  اليا زوري العلمية  للنشر  و التوزيع: عمان   ,

حق 4 655 / 4655/حق للخدمات المصرفية: التكييف الفقهي  محمد سالم  بن عبد هللا بخضر . 2013, دار النفائس: عمان 

حق 4 656 / 4656/حق الجريمة المنظمة الرشوة و تبييض األموال فاديا قاسم بيضون . 2012, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 657 / 4657/حق الجزاءات التأديبية في عالقات العمل الفردية هيثم حامد المصاروة . 2013, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 658 / 4658/حق الجهالة  واثرها في الدعوى القضائية محمد عمر أبو هالل . 2013, مركز الكتاب األكاديمي : عمان  

حق 4 659 / 4659/حق دراسة فقهية: الحسابات الجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية  حاتم أمين محمد عبادة . 2013, دار الفكر الجامعي: القاهرة 

حق 4 660 / 4660/حق الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية عبد هللا تركي حمد العيال الطائ . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  

حق 4 661 / 4661/حق دراسة نظرية تطبيقية مقار نة: الطريق القو يم لإلتفاق على التحكيم  محمد علي بني مقداد . 2013, دار اليازوري/ حمادة : عمان 

حق 4 662 / 4662/حق في قانون المرافعات المدنية و تطبيقاته القضائية: الطعن باإلستئناف  لفته هامل العجيلي . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيرو ت 

حق 4 663 / 4663/حق دراسة  مقارنة: العوامل  المؤ ثرة في تقدير  التعو يض  عن الفعل الضار   إبراهيم  صالح  عطية الجبوري . 2013, منشورات  الحلبي  الحقوقية : بيروت  

حق 4 664 / 4664/حق النظرية العامة للعقو بة و التدابير اإلحترازية: القانون الجزائي  محمد مصباح القاضي . 2013, الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 665 / 4665/حق مفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة  في الفقه اإلسالمي: القروض  المتبادلة    نذير  عدنان عبد الرحمان الصالح . 2011, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان 

حق 4 666 / 4666/حق المبادئ  الدستورية  العامة في ضوء الشريعة اإلسالمية محمد محمد عبده إمام . 2013, مكتبة الوفاء القانونية : القاهرة  

حق 4 667 / 4667/حق المتغيرات اإلقتصادية و أثرها على السلوك الجرمي و اإلنحراف عمر عبد هللا المبارك الزواهرة . 2013, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 668 / 4668/حق دراسة قانونية: المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني  سلمان علي حمادي الحلبوسي . 2012, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 669 / 4669/حق و أثرهما في ضو ء السياسات النقدية و اإلئتمانية للبنك ا: المعامالت المصرفية و المدفوعات اإللكترو نية  أشرف السيد حامد قبال . 2013, دار الفكر الجامعي: الفاهرة 

حق 4 670 / 4670/حق والقانون الدولي اإلنساني: المهجرون   محامي فاضل الغراوي . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 671 / 4671/حق الموجز في قانون الشركات التجارية يوسف حميد معوض . 2012, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 4 672 / 4672/حق دراسة تحليلية في عالقات العمل الجماعية: النظام القانوني للتوفيق في النزاعات  هيثم حامد المصاروة . 2013, دار قنديل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 673 / 4673/حق الوجيز في القواعد القانونية لحقوق اإلنسان أكرم حسن ياغي . 2013, منشورات زين الحقوقية: بيروت 

حق 4 674 / 4674/حق الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل و إنقضاء أجلها حيدر سعيد جبر . 2012, الصايل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 675 / 4675/حق دراسة مقارنة: إندماج الشركات كظاهرة مستحدثة  محمود صالح قائد األرياني . 2013, دار الفكر الجامعي: القاهرة 

حق 4 676 / 4676/حق تاريخ النظم القانو نية و  اإلجتماعية أحمد  إبراهيم حسن . 2013, منشورات  الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 677 / 4677/حق وأثرها في إ نتهاكات حقوق اإلنسان: تجارة األسلحة   كرولين يوسف . 2013, منشورات زين الحقوقية: بيروت 

حق 4 678 / 4678/حق أنموذجا-األردن : تطور الصناعات العسكرية   موفق محمد الضمور . 2013, دار ومكتبة الحامد: عمان 

حق 4 679 / 4679/حق تكميل العقد خالد عبد حسين الحديثي . 2012, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 680 / 4680/حق جريمة  غش  المستلزمات الطبية و العقوبات المقررة في الفقه اإلسالمي شاكر حامد علي حسن جبل . 2013, دار الفكر الجامعي : القاهرة  

حق 4 681 / 4681/حق مجموعة دراسات: حقوق المرأة في قانون العمل   هيثم حامد المصاروة . 2013, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  

حق 4 682 / 4682/حق دراسة فقهية قانونية مقارنة: حكم التسويق بعمولة هرمية  أحمد سمير قرني . 2012, دار النفائس للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 683 / 4683/حق دعاوىإنهيار و تردي المباني و المنشات نزيه نعيم شالال . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 4 684 / 4684/حق سلطة المنظمة الدولية في إبرام المعاهدات رضا هميسي . 2013, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 685 / 4685/حق دراسة مقارنة: ضمانة المتهم في التفتيش  عبد هللا محمد الحكيم . 2013, دار الفكر الجامعي: القاهرة 
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عس 601 / 601/عس تساؤل الزمن الصعب: المواطنة والعولمة  قايد دياب . 2007مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  : القاهرة 

عس 602 / 602/عس اإلعالم الدولي والعولمة جمال محمد أبو شنب . 1ط, 2009دار المعرفة والعولمة : اإلسكندرية 

عس 603 / 603/عس البحث عن ديمقراطية عربية الخطاب والخطاب المقبل العربي صديقي . 1ط, 2007مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت 

عس 604 / 604/عس الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي ..... أمحمد مالكي و رغيد الصلح . 2007مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت 

عس 605 / 605/عس دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي كمال عبد العزيز ناجي . 1ط, 2007مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت 

عس 606 / 606/عس نظرات في العالقات الدولية السيد أمين شلبي . 1ط, 2008عالم الكتب : القاهرة

عس 607 / 607/عس المشاركة اإلجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث محمد سيد فهمي . 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  ,

عس 608 / 608/عس اإلعالم السياسي بين التنظير و التطبيق محمد نصر مهنا . 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية  ,

عس 609 / 609/عس إدارة اتخاذ القرار اإلداري خليل محمد العزاوي . 1ط, 2006دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع  : عمان 

عس 610 / 610/عس 1/2أبحاث ودراسات في السياسة واإلدارة   عمار بوحوش . 1, 2007دار الغرب اإلسالمي : بيروت 

عس 611 / 611/عس إبن خلدون و ماكيافللي: بحوث اجتماعية  عبد هللا العروي . 1, 1990دار الساقي : الطبعة العربية 

عس 612 / 612/عس وجهة نظراقتصادية: إدارة الحكم والعولمة   إبراهيم فريد عاكوم . مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيج: أبوظبي 

عس 613 / 613/عس طريقك للفوز في اإلنتخابات: إدارة الحمالت اإلنتخابية  محمد منير حجاب . 1, 2007دار الفجر للنشر والتوزيع   : القاهرة 

عس 614 / 614/عس إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرقاألوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي . 2004دار الساقي   : بيروت 

عس 615 / 615/عس الفرنكفونية- أسئلة الهوية واالستشراق في الرواية العربية: ارتبكات الهوية نورة محمد فرج . 1ط, 2007المركز الثقافي العربي: المغرب

عس 616 / 616/عس مقومات الدولة في الجغرافية السياسية: إستراتيجيات سياسة القوة   محمد  أحمد عقلة المومني . 1, 2007دار الكتاب الثقافي  : األردن 

عس 617 / 617/عس أسلحة حروب المستقبل  بين الخيال والواقع صفات أمين سالمة . مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيج: أبوظبي 

عس 618 / 618/عس تحوالت المفهوم في ارتحالة: أقلمة المفاهيم  عمر كوش . 1, 2002المركز الثقافي  العربي  : الغرب

عس 619 / 619/عس في تنظير السياسة: اإلتجاهات المعاصرة  محمد نصر مهنا . 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  : اإلسكندرية 



عس 620 / 620/عس اإلتحاد اإلفريقي في ظل النظام الدولي سالم محمد الزبيدي . 2منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة   : طرابلس 

عس 621 / 621/عس الفضائيات والحرب اإلعالمية: اإلتصال والديمقراطية  مي العبد هللا . 1, 2005دار النهضة العربية   : بيروت 

عس 622 / 622/عس في ظل المتغيرات الدولية: اإلرهاب الدولي  أحمد حسين سويدان . 1, 2005منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت 

عس 623 / 623/عس األساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي المنظمة العربية للتنمية اإلدار . 2008المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  : القاهرة  ,

عس 624 / 624/عس ألف ليلة وليلة: اإلستبداد السلطوي والفساد الجنسي في  محمد عبد الرحمان يونس . 1, 2007الدار العربية للعلوم    : بيروت 

عس 625 / 625/عس مدخل إلى تاريخ الدراسات العربية واإلسالمية في روسيا: اإلستشراق الروسي  عبد الرحيم العطاوي . 1, 2002المركز الثقافي العربي : المغرب 

عس 626 / 626/عس األسطورة والسياسة تركي علي الربيع و فاضل الربيعي . 2007دار الفكر : دمشق

عس 627 / 627/عس اإلسالم  األخالق والسياسية محمد أركون . 1 , 2007دار النهضة العربية : بيروت 

عس 628 / 628/عس اإلصالحية العربية والدولة  الوطنية علي أومليل . 2, 2005المركز الثقافي العربي    : المغرب 

عس 629 / 629/عس اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث حمدي محمد شعبان . الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدا: القاهرة 

عس 630 / 630/عس اإلعالم والمعلومات في الوطن العربي مصطفى محمد رجب . 1, 2007مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع   : األردن 

عس 631 / 631/عس البيروقراطية  والتمثيل البيروقراطي والتكافؤ في المملكة العربية السعودية حمد الوردي . 1, 2006مركز دراسات الوحدة العربية   :بيوت 

عس 632 / 632/عس التخطيط األمني لمواجهة عصر العولمة مركز الدراسات والبحوث . 2006جامعة نايف العربية للعلوم األمنية   : الرياض  ,

عس 633 / 633/عس التدخل اإلنساني في العالقات الدولية محمد يعقوب عبد الرحمان . مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيج: أبوظبي 

عس 634 / 634/عس التدخل العسكري واألسلحةالنووية: دراسات عالمية   :هارالد مولر وشتيفانيزونيوس ت . 1, 2007الغمارات العربية المتحدة  : أبو ظبي 

عس 635 / 635/عس دراسة في األسس األنطولوجية لعلم الكالم اإلسالمي: التشكالت المبكرة للفكر اإلسالمي  عبد الحكيم أجهر . 1, 2005المركز الثقافي العربي  : المغرب 

عس 636 / 636/عس قراءة نفسية اجتماعية للعالقة بالذات واألخر: التمويه في المجتمع العربي السلطوي محمد عباس نور الدين . 1, 2000المركز الثقافي العربي : المغرب 

عس 637 / 637/عس أساليب_معوقات _عطاءات _مفاهيم : التنمية في الفكر اإلسالمي  ابراهيم حسين العسل . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو: بيروت 

عس 638 / 638/عس الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح عبد الفتاح بيومي حجازي . 1, 2007دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

عس 639 / 639/عس بين النظرية والتطبيق: الدبلوماسية  سهيل حسين الفتالوي . 1, 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن 

عس 640 / 640/عس الديمقراطية دائما....الديمقراطية أوال  عبد الرحمان منيف . 20المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع   : المغرب 

عس 641 / 641/عس لما بعد الشمولية:  الديمقراطية  محمد الخالدي: جون بيار لوغوف ت . 1, منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة: طرابلس 

عس 642 / 642/عس من تاريخ الوالية العثمانية في بالد الشام: السلطة والمجتمع والعمل السياسي  وجيه كوثراني . مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

عس 643 / 643/عس السياسة بين النمذجة والمحاكاة محمد سعد أبو عامود وعبد العزيز . 1, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

عس 644 / 644/عس القوة والعقل بين الخوف والمجهول: السياسة والحكم  محسن دلول . ريض الريس للكتب والنشر: بيروت

عس 645 / 645/عس التعددية السياسية في عالم الجنوب رعد صالح اآللوسي . 1ط, 2006دار مجدالوي للنشر والتوزيع  : عمان 

عس 646 / 646/عس العالقات العامة في األجهزة األمنية ودعم تنسيقها مع وسائل اإلعالم عبد المحسن بدوي محمد محمد . 2006مركز الدراسات والبحوث  : الرياض 

عس 647 / 647/عس دراسة مقارنة: العولمة بين الفكرين اإلسالمي والغربي  خالد أحمد حسنين حربي . 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  : اإلسكندرية 

عس 648 / 648/عس دراسات في التنمية واإلجتماع المدني:  الوطن والمجتمع العالمي _العولمة والدولة  غسان منير حمزة سنو  و علي أحمد . 1, 2002دار النهضة العربية   : بيروت

عس 649 / 649/عس المتغيرات الدولية وسيناريهات الثقافة العربية حسن عبد هللا العايد . 1, 2004دار النهضة العربية : بيروت 

عس 650 / 650/عس المدخل إلى دراسة اإلستراتيجة عبد القادر محمد فهمي . 1, 2006دار مجدالوي للنشر والتوزيع   : عمان 

عس 651 / 651/عس المدخل للعالقات الدولية مبروك غضبان . 2007دار العلوم للنشر والتوزيع  : الجزائر 

عس 652 / 652/عس اإلنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية: النبوءة والسياسة  محمد السماك: غريس هالس ت . 2005دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  : بيروت  ,

عس 653 / 653/عس قراءة الواقع واسشفاف المستقبل: النظام العربي المعاصر  عبد الحليم خدام . 1, 2003المركز الثقافي العربي  : المغرب 

عس 654 / 654/عس النظم والمؤسسات السياسية جمال محمد أبوشنب . 2007دار المعرفة الجامعية  : القاهرة 

عس 655 / 655/عس الوطن العربي و التحديات المعاصرة أحمد سعيد نوفل و أحمد جمال الظ . الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدا: القاهرة 

عس 656 / 656/عس نشأتها  مؤسساتها  قواعدها  قوانينها: الوظيفة الدبلوماسية  عالء أبوعامر . 1, 2001دار الشروق للنشر والتوزيع  : عمان 

عس 657 / 657/عس الوعي السياسي في العالم العربي محمد عبد الواحد حجازي . 1, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية 

عس 658 / 658/عس 1967دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن منذ : أمريكا الخصم والحكم  نصير حسن عاروري . 1, 2007مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت 

عس 659 / 659/عس األوروبية على قضايا األمة العربية حقبة مابعد نهاية الحرب الباردة_تأثير الخالفات األمريكية  ناظم عبد الواحد الجاسور . 1, 2007مركز دراسات الوحدة العربية   : بيروت 

عس 660 / 660/عس إشكاالت األلفية الجديدة: إتجاهات العولمة السيد ولد أباه . 1ط, 2001المركز الثقافي : المغرب 

عس 661 / 661/عس بحوث ومناقشات الندوة الفكرية: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي   ........ سعد الدين إبراهيم و عادل حسين . 2002مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت 

عس 662 / 662/عس دراسة المفاهيم والنظريات: التكامل والتنازع في العالقات الدولية الراهنة محمد بوعشة . 1ط, 1999دار الجيل : بيروت 

عس 663 / 663/عس دراسة تحليلية: التنشئة السياسية  مصطفى عبد ال: ريتشارد داوسن ت  . منشورات جامعة قار يونس: ليبيا 

عس 664 / 664/عس مابعد النفط صباح صديق الدم/ديفيس ت.كينيث س . 2009, المنظمة العربية للترجمة: لبنان 

عس 665 / 665/عس أوراق المؤتمر العلمي الرابع لكلية ااآلداب والفنون: العولمة والهوية  صالح أبو أصبع وآخرون . 2ط , 2002دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان 

عس 666 / 666/عس وفجوة األمن في الوطن العربي: العولمة  ثامر الخزرجي و ياسر علي المشهد . 1ط, 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان 

عس 667 / 667/عس المؤسسات السياسية واإلجتماعية في الدولة المعاصرة إبراهيم مشورب . دار المنهل اللبناني: بيروت 

عس 668 / 668/عس األنظمة السياسية الكبرى: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري  جورج سعد: موريس دوفرجيه ت . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت 

عس 669 / 669/عس إقصاء أم تكامل: المجتمع المدني والنخبة السياسية  حسن قرنفل . 2000أفريقيا الشرق : بيروت

عس 670 / 670/عس المجتمع والدولة في المغرب العربي مركز دراسات الوحدة العربية . 2ط, 1999مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت 

عس 671 / 671/عس المغرب العربي- المشرق العربي :  المجتمع  والدولة في الوطن العربي   حسين أبو رمان و رزق هللا هيالن . مكتبة مدبولي:  القاهرة 

عس 672 / 672/عس في المواجهة النضالية والمشاركة العامة: المرأة العربية  أحمد جابر و فاضل الربيعي . 1ط, 2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت 

عس 673 / 673/عس دراسة في العالقات السياسية العربي: النظام اإلقليمي العربي   جميل مطر و علي الدين هالل . مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

عس 674 / 674/عس دراسة معاصرةفي إستراتيجية إدارة السلطة: النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة  ثامر كامل محمد الخزرجي . 1ط, 2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع  : عمان 

عس 675 / 675/عس قضايا ومواقف: الواقع اإلقليمي والدولي  فوزي صلوخ . 1999دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر  : بيروت  ,

عس 676 / 676/عس مقاربة سوسيولوجية: اإلدارة الجزائرية  عبد الحميد قرفي . 2008دار الفجر للنشر والتوزيع   : القاهرة

عس 677 / 677/عس القرارات- المعلومات - اإلتصاالت : اإلدارة الحديثة  أحمد محمد المصري . مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية 

عس 678 / 678/عس هيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية: اإلدارة العامة  موفق حديد محمد . 2007دار الشروق للنشر والتوزيع  : األردن 

عس 679 / 679/عس ااإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة اإللكترونية محمد الصيرفي . دار الكتاب القانوني: اإلسكندرية 

عس 680 / 680/عس ما الذي تفعله األجهزة الحكومية ولماذا؟: البيروقراطية  عبد هللا بن مس: جيمس ويلسن  ت  . 2000مركز البحوث : السعودية 

عس 681 / 681/عس 1995_1945النزاعات اإلقليمية في نصف قرن  علي صبح . 2006دار المنهل اللبناني : بيروت 

عس 682 / 682/عس وسيادة الدولة الوطنية:  العولمة   عثمان هندي و نادية جبر . 2005دار الهدى للنشر والتوزيع 

عس 683 / 683/عس السياسة والمجتمع في العالم الثالث: أصول اإلجتماع السياسي  محمد علي محمد . دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية

عس 684 / 684/عس نظريات تحليل التكامل  الدولي عامر مصباح . 2008ديوان المطبوعات الجامعية   

عس 685 / 685/عس التنشئة السياسية والقيم سمير خطاب . 1, 2004إيتراك للنشر والتوزيع  : القاهرة 

عس 686 / 686/عس وأثرها في السياسة الخارجية الليبية : المتغيرات السياسية اإلقليمية والدولية  ( م1990-2003 ) فتحي معتوق أمحمد . 2008مجلس الثقافة العام  : ليبيا

عس 687 / 687/عس والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: المجتمع المدني  سعد الدين إبراهيم . دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة 

عس 688 / 688/عس دراسة تطبيقية على العالقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي: النظرية العامة للعالقات الدولية  سيد إبراهيم الدسوقي . 2004دار النهضة العربية : القاهرة 

عس 689 / 689/عس األسس العقلية للسياسة بليمان عبد القادر . 2007ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

عس 690 / 690/عس العولمة وإقتصاد السوق الحرة ضياء الدين الموسوي . 2ط, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

عس 691 / 691/عس ........  الفرنسية والهولندية للدستور األوروبي واإليرانية للتيار اإلصالحي2005الالءات الثالث  ضياء مجيد الموسوي . 2006ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر 

عس 692 / 692/عس إهتزازات في أسس العولمة ضياء مجيد الموسوي . 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر 

عس 693 / 693/عس دراسة في علم اإلجتماع السياسي: القوى السياسية والتنمية  نور الدين زمام . 2007ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر 
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عس 2 505 / 2505/عس دراسة مقارنة: النظام القانوني إلنشاء الوحدات اإلتحادية  وتنظيمها  يمامة محمد حسن كشكول . 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة 

عس 2 506 / 2506/عس دراسة  مقارنة: النظم السياسية  ومبادئ  القانون الدستوالي  زهير  أحمد  قدورة . 2015, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

عس 2 507 / 2507/عس في السياسية الخارجية المصرية: السياسة الدولية واإلستراتيجية الوظيفة السياسية لصانع القرار  محمد عبد العظيم . 2015, المكتب العربي للمعارف: القاهرة 

عس 2 508 / 2508/عس قراءة  سياسية  ألحداث   أقليمية ودولية: أنفاق  الهيكل     أسعد  العزوني . 2015, دار دجلة ناشرون  و موزعون: عمان 

عس 2 509 / 2509/عس 2007-1921تطور  التجربة  الحزبية  في  االردن    عبد  الحليم  مناع  أبو  العماش . 2014, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان 

عس 2 510 / 2510/عس دراسة لبعض الحاالت األفريقية: دور البرلمان في المصالحة الوطنية  حنان عز العرب خالد . 2015, المكتب العربي للمعارف: القاهرة 

عس 2 511 / 2511/عس دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة األمم المتحدة نايف أحمد ضاحي الشمري . 2015, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

عس 2 512 / 2512/عس صنع السياسة األمريكية و العرب محمد عبد العزيز ربيع . 2014, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان 

عس 2 513 / 2513/عس صور التدخالت الدولية السلبية وانعكاساتها على الساحة الدولية سامح عبد القوي السيد عبد القوي . 2, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع : القاهرة 

عس 2 514 / 2514/عس عقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية طارق مبروك تراي . 2014, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 515 / 2515/عس دراسة تطبيقية على أعمال األمن: مبادئ علم اإلدارة والعمل الشرطي  أشرف إبراهيم سليمان . 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة 

عس 2 516 / 2516/عس في ظل النظام النيابي: مدى تمثيل النائب للناخبين   سمير داود سلمان . 201, المركز القانوني لإلصدارات القانونية: القاهرة 

عس 2 517 / 2517/عس الدولة في النظم السياسية و الدستورية أحمد حلمي خليل هندي . 2015, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

عس 2 518 / 2518/عس خواطر دستورية حول المبادئ األساسية التي يتعين أن تتضمنها الد: الدساتير العربية بين الواقع و المأمول  محمد عبد المجيد إسماعيل . 2015, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

عس 2 519 / 2519/عس العلوم السياسية  والعالقات الدولية عبد  الوهاب  محمد خالد . 2015, الجنادرية  للنشر  والتوزيع: عمان 

عس 2 520 / 2520/عس دراسة تحليلية نقدية لنماذج ممثلة للوجود ا: األمن اإلنساني بين الصراع الدولى المعاصر و القيم الخلقية  عزة حسن سليمان مساعد . 2015, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية 

عس 2 521 / 2521/عس دراسة  مقارنة  في  دساتير العالم  المعاصر  في ضوء الفقة و القضاءالدستوري: مبادئ  اإلصالح الدستوري    محمد  على  سو يلم . 2015, المكتب  الجامعي  الحديث : القاهرة  

عس 2 522 / 2522/عس إستراتجية  حروب التحرير  الوطنية صل-  صباح  نوري علوان العجيلي  . 2015, مركز  الكتاب  األكاديمي : عمان 

عس 2 523 / 2523/عس الدولة  و البيروقراطية بوبكر بوخريسة-  ت-ماكس فيبر   . 2015, مركز الكتاب  األكاديمي  : عمان 

عس 2 524 / 2524/عس دراسة مقارنة: حماية  المدنيين  أثناء  النزاعات  المسلحة  عبد  علي  محمد  سوادي . 2015, دار وائل للنشر و التوزيع : عمان 

عس 2 525 / 2525/عس حقوق اإلنسان واإلعالم  بين تكاملية  المعايير  و انتقائية  المضامين زهراء كبة. م-  حسين الزو يني   . 2015, دار أسامة للنشر و التوز يع  : عمان  

عس 2 526 / 2526/عس ودورها في حل المنازعات الدولية: العالقات الدبلوماسية   عبد مجيد حمادي العيساوي . 2015, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

عس 2 528 / 2528/عس اإلستعمار اإللكتروني واإلعالم عبير شفيق الرحباني . 2015, دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 529 / 2529/عس و تأثيراتها  البيئية: األسلحة الكيميائية و البيولوجية   عادل أحمد جرار . 2014, دار اليازوري العلمية: عمان 

عس 2 530 / 2530/عس تحقيقات عابرة للحدود: التغطية الصحفية االستقصائية  بشرىحسين الحمداني . 2012, دار أسامة: عمان 

عس 2 531 / 2531/عس التفاوض خالد نشأت . 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية 

عس 2 532 / 2532/عس في الشرق األوسط:  سبتمبر على الحركة اإلسالمية 11انعكاسات أحداث  بن عيسى لزهر . 2015, مكتبة الوفاء القانونية : االسكندرية 

عس 2 534 / 2534/عس على القانون الدولي العام: أثر التكنولوجيا المستحدثة   محمد سعادي . 2014, سعادي: دار الجامعة الجديدة 

عس 2 535 / 2535/عس مؤلف جماعي أيلول سبتمبر11بعض أبعاد : حوارات في قضايا  العولمة واإلسالم اإلرهاب والهوية  . 2014, دار الخليج للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 537 / 2537/عس في ظل نظام  األمن الجماعي: إدارة األزمات  الدولية   رواد  غالب سليقة . 2014, منشورات  الحلبي الحقوقية: بيروت  

عس 2 538 / 2538/عس أسس السياسة المقارنة جان فان ديث- كينيث نيو تن  . 2015, دار جامعة الملك سعود للنشر: الرياض 

عس 2 539 / 2539/عس 2/أسس السياسة المقارنة   ج جان فان ديث-  كينيث نيو تن   . 2015, دار جامعة الملك سعود للنشر: الرياض 

عس 2 540 / 2540/عس الصومال"دراسة حالة  : اإلتحاد اإلفريقي و تسوية المنازعات  " مهند عبد الواحد النداوي . 2014, العربي للنشر و التوزيع : القاهرة 

عس 2 541 / 2541/عس و انتهاك حقوق اإلنسان: اإلحتالل  محمود سامي نعمة الجبوري . 2015, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

عس 2 542 / 2542/عس البيروقراطية  و التنمية  السياسية  في  الجزائر بومدين  طاشمة . 2015, مكتبة  الوفاء  القانونية: اإلسكندرية 

عس 2 543 / 2543/عس التحليل السياسي و السياسة اإلجتماعية محمد يوسف محمد . 2015, دار الكتب المصرية : القاهرة 

عس 2 544 / 2544/عس 1789-1783بعد حرب اإلستقالل : التطورات السياسية الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية   نغم طالب عبد هللا . 2015, دار صفحات : دمشق 

عس 2 545 / 2545/عس إشكاليات الواقع و رؤى المستقبل: الجزائر  أمال قاسيمي و آخرون . 2013, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

عس 2 546 / 2546/عس الجوانب  الموضوعية  و اإلجرائية  في اتفاقية األمم  المتحدة لمكافحة الفساد سليمان عبد المنعم . 2015, دار المطبوعات  الجامعية : اإلسكندرية 

عس 2 547 / 2547/عس الحرب الباردة الكونية مي مقلد/أود آرن وستاد ت . 2014, المركز القومي للترجمة : القاهرة 

عس 2 548 / 2548/عس مستعربون و سفراء ورحالة: الحملة األمريكية   محمد الخولي/روبرت كابالن  ت . 2014, المركز القومي للترجمة: القاهرة 

عس 2 549 / 2549/عس التمثيل و اإلتصال في دنيا العولمة: الدبلوماسية المعاصرة  جيفري الين بيجمان . 2014, دار الفجر للنشر و التوزيع: القاهرة 

عس 2 550 / 2550/عس مسار  التحركات  العربية  الراهنة من  أجل الديمقراطية: الديمقرطية  المتعثرة     عبد الفتا/   علي خليفة الكواري . 2014, مركز  دراسات  الوحدة  العربية : بيروت 

عس 2 551 / 2551/عس مقاربة ثقافية: الرمزية العرقية و القومية  أنتوني دي سميث . 2013, المركز القومي للترجمة: القاهرة 

عس 2 552 / 2552/عس النظم الحاكمة و المقاومة: السلطوية في الشرق األوسط  ميشيل-مارشا بريشتاين بوسوزني  . 2014, المركز القومي للترجمة: القاهرة 

عس 2 553 / 2553/عس من حرب العراق إلى ثورات الربيع العربي  الوقائع و التفسيرات: الغرب وقضايا الشرقاألوسط   محمد مطاوع . 2014, مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

عس 2 554 / 2554/عس القوة في العالقات الدولية عادي سليمان العبيدي . 2015, دار المنهل اللبناني : بيروت 

عس 2 555 / 2555/عس األسباب ،و التكاليف ،و المستقبل: الماء أزمة عالمية  منير شريف/جوليان كالديكوت  ت . 2014, المركز القومي للترجمة: القاهرة 

عس 2 556 / 2556/عس المشاركة  السياسية  وتأثيرها  في عملية  التحول  الديمقراطي تارا عمر محمد . دار شتا-  دار الكتب القانونية  : اإلمارات -  مصر  

عس 2 557 / 2557/عس دراسة و تو ثيق: الهوية العربية و األمن اللغوي  عبد السالم المسدي . 201, المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات: قطر  

عس 2 558 / 2558/عس دراسة  في فلسفة  السياسة: الهيمنة  األمريكية  على  األمم المتحدة و  مستقبل  الصراع  الدولي   محمد  يوسف الحافي . 2014, مركز  دراسات الوحدة  العربية : بيروت  

حق 5 707 / 5707/حق دراسة مقارنة: بطالن الشركات التجارية  بالل عطية حسين فرج هللا مركز الدراسات العربية

عس 2 560 / 2560/عس أوباما والشرق االوسط نهاية العصر االمريكي فواز جرجس . 2014, مركز الدراساتالوحدة العربية : بيروت 



عس 2 561 / 2561/عس تحوالت  النوع  في الرواية العربية  بين مغرب ومشرق أحمد  المديني . 2013, منتدى  المعارف: بيروت 

عس 2 562 / 2562/عس دراسة حالتي نيجيريا و موريطانيا: تداول السلطة و اإلستقرار السياسي في إفريقيا  شيماء محي الدين محمود . 2015, المكتب العربي للمعارف: القاهرة 

عس 2 563 / 2563/عس تسوية المنازعات الدولية سهيل الفتالوي . 2014, الذاكرة للنشر والتوزيع: بغداد 

عس 2 564 / 2564/عس تغير  المناخ  العالمي  بين العلم  والسياسة دليل للمناقشة عبد المقصود  عبد الكريم-  ت . 2014, المركز القومي  للترجمة: القاهرة 

عس 2 565 / 2565/عس مراجعات  ما بعد  التغير : 2014-2013حال  األمة العربية    علي الدين  هالل . 2014, مركز الدراسات الوحدة  العربية : بيروت  

عس 2 566 / 2566/عس قصة امريكية جديدة عن المواطنة واإلقتصاد ودور الحكومة: حدائق الديمقراطية   عبد: إيريك ليو نيك هاناوير ت  . 2014, دار الفرقد : دمشق  

عس 2 567 / 2567/عس في  تسو ية الصراعات في أفريقيا: دور مجلس السلم  و األمن  األفريقي  مجدي  جالل صالح . 2015, المكتب العربي  للمعارف: القاهرة 

عس 2 568 / 2568/عس دور  مؤسسات  و جمعيات  المجتمع  المدني  في مراقبة  العملية اإلنتخابية دعاء  إبراهيم عبد المجيد . دار الفكر و القانون  للنشر و التوزيع: اإلسكندرية  ,

عس 2 569 / 2569/عس ديمقراطيات في خطر الفرد ستيبان . 2014, شركة المطبوعات للنشر والتوزيع: بيروت 

عس 2 570 / 2570/عس الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة: روح الديمقراطية  الري دايموند . 2014, الشبكة العربية لألبحاث و النشر: بيروت 

عس 2 571 / 2571/عس مبادئ العالقات الدولية أريغ.إيفان م - منغست .كارين إ  . 2013, دار الفرقد  : دمشق 

عس 2 572 / 2572/عس مدخل  إلى  علم  السياسة عصام  سليمان . 2015, منشورات  الحلبي  الحقوقية: بيروت 

عس 2 573 / 2573/عس مدخل إلى نظرية العالقات الدولية خالد موسى المصري . 2014, دار نينوى للدراسات  و النشر و التوزيع: دمشق 

عس 2 574 / 2574/عس مفهوم  المواطنة في الدولة الديمقراطية  المعاصرة  و  حالة المواطنة  في الجزائر منير مباركية . 2013, مركز دراسات الوحدةالعربية: بيروت 

عس 2 575 / 2575/عس مقدمة في العلوم السياسية مايكل روسكن و آخرون . 2015, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة 

عس 2 576 / 2576/عس مقدمة في علم الخرائط رائد راكان الجواري . 2014, المكتب الجامعي الحديث: القاهرة 

عس 2 577 / 2577/عس دراسة تحليلية للواقع الدستوري  مقار: مالمح النظام السياسي المقترح على ضو ء المبادئ الدستورية العامة  أشرف عبد الفتاح أبو المجد . 2015, المركز القومي لإلصدارات القانو نية: القاهرة 

عس 2 578 / 2578/عس )موقف  الواليات  المتحدة األمريكية  من الوحدة العربية    1918  -2008 ) محمد  علي  حلة . 2014, مركز  دراسات الوحدة العربية: بيروت  

عس 2 579 / 2579/عس نظريات  العالقات  الدولية محمد  صفار-  ت . 2014, المركز  القومي للترجمة: القاهرة 

عس 2 580 / 2580/عس كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو األمم: نقمة النفط   محمد هيثم نشوا/مايكل إل روس  ت . 2014, منتدى العالقات العربية و الدولية: قطر  

عس 2 581 / 2581/عس تجارب األمم  المتقدمة  في تكريم  اإلنسان: دولة  الرعاية  اال جتماعية  في القرن العشرين  روبرت  شيريل-  جون ديكسون  . 2014, الشبكة  العربية لألبحاث  و النشر: بيروت 

حق 5 435 / 5435/حق التعسف في استعمال الحق االجرائي في الدعوى المدنية علي عبيد الحديدي 2000المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 5 053 / 5053/حق أخالقيات الوظيفة العامة عثمان سلمان غيالن العبودي . 2014, الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 5 403 / 5403/حق الحماية الجنائية لسوق األوراق المالية تامر محمد صالح النشر الجديد الجامعي

حق 5 454 / 5454/حق الرواتب و االجور شيرين قطيش هاشم منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 404 / 5404/حق الزواج المدني أكرم حسن ياغي . 2013, منشورات الحلبي الحقوقية: بيرو ت 

حق 5 405 / 5405/حق السلطات االدارية المستقلة رنا سمير اللحام 2015, منشورات زين الحقوقية: بيروت  

حق 5 406 / 5406/حق العقوبات البديلة عبد الرحمن خلفي 2014, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان 

حق 5 407 / 5407/حق القانون الواجب التطبيق ليندا جابر 2014, المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 408 / 5408/حق المشاكل القانونية للمياه الدولية و تسوية منازعاتها صالح انور عبد هللا 2015, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

حق 5 409 / 5409/حق النظام االنضباطي للقضاة و المدعين العامين عثمان سلمان العبودي 2015, منشورات  الحلبي الحقوقية: بيروت 

حق 5 410 / 5410/حق بيع العقار تحت االنشاء لينا جميل الحشيمي 2014, المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 411 / 5411/حق تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود االدارية عثمان ياسين علي 2015, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت 

D 7 / D/7 9789947570050 يوسف شالال . 2006

عس 2 593 / 2593/عس جامعة الدول العربية سيار الجميل دار العربية للعلوم

عس 2 594 / 2594/عس ال مكان لإلختباء جلين جرينوالد دار العربية للعلوم

عس 2 595 / 2595/عس القائد العزيز جانغ جين سونغ دار العربية للعلوم

عس 2 596 / 2596/عس الخليج محمد عبيد الدار العر,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

عس 2 597 / 2597/عس ادارة الصراعات و فض المنازعات سامي ابراهيم الخزندار الدار العر,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

عس 2 599 / 2599/عس النموذج االنتفاضي الفلسطيني بشير سعيد ابو القرايا معهد دراسات العالم االسالمي بجامعة زايد

عس 2 600 / 2600/عس مالك هللا و االوطان علي حرب دار العربية للعلوم

عس 2 601 / 2601/عس المسالة االخالقية و اسلحة الدمار الشامل سهيل هاشمي دار العربية للعلوم

عس 2 601 / 2601/عس المسالة االخالقية و اسلحة الدمار الشامل ستيفن لي دار العربية للعلوم

عس 2 603 / 2603/عس قطار الرافدين السريع قاسم حسين صالح دار العربية للعلوم

عس 2 602 / 2602/عس ازمة العقل العربي المعاصر قاسم حسين صالح دار العربية للعلوم

عس 2 626 / 2626/عس الفكر و النظام السياسي في العراق القديم شفيق عبد الرزاق السامرائي دار المعتز: عمان 

عس 2 604 / 2604/عس االمريكي- التقارب االيراني  فاطمة الصمادي الدار العر,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

حق 5 527 / 5527/حق القضاء الدولي الجنائي و حقوق اإلنسان هشام محمد فريحة . دار الخلدونية

عس 2 605 / 2605/عس 2013 -1995السياسة الخارجية لدولة قطر  جمال عبد هللا الدار العر,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

عس 2 606 / 2606/عس مشروع النهوض العربي ساسين عساف دار العربية للعلوم

حق 5 525 / 5525/حق الدستور الجزائري و إشكالية ممارسة السلطة في ظل المرحلة اإلنتقالية بلودنين أحمد . دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

عس 2 607 / 2607/عس موريتانيا وقضية الصحراء من الحرب الى الحياد ولد محمد فال المختار الدار العر,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

حق 5 528 / 5528/حق البحث العلمي و مصادره في الدراسات العربية و اإلسالمية عباس محجوب 2010, عالم الكتب الحديث : عمان  

عس 2 608 / 2608/عس من أجل السالم و االسالم خالد القشطيني دار العربية للعلوم

عس 2 609 / 2609/عس تحليل النظم الدولية اكرم علي حمدان الدار العر,مركز الجزيرة للدراسات : بيروت  ,الدوحة 

حق 5 524 / 5524/حق قرارات قضائية في المسؤولية الطبية عبد القادر خضير دار هومه

عس 2 610 / 2610/عس دور البرامج االخبارية و الحواريو في قناة الجزيرة في نشر الوعي السياسي راشد الكواري دار العربية للعلوم

عس 2 621 / 2621/عس الديمقراطية التشاركية بوحنية قوي . دار الحامدللنشر و التوزيع

عس 2 611 / 2611/عس فشل  المفاوضات  و تغيير  قواعد  اللعبة حمادة فراعنة 1ط, 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر : األردن

عس 2 612 / 2612/عس األمة  و الدولة  و المواطنة  في  الفكر  اإلسالمي عبد هللا العليان 1ط, 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر : األردن

عس 2 613 / 2613/عس الوعود البلفورية علي ابراهيم حطيط المؤسسة العربية للدراسات و النشر

عس 2 614 / 2614/عس وسطاء الكتاب رشيد الخالدي اإلسكندرية 2003دار الجامعة الجديدة : ِ 

عس 2 614 / 2614/عس وسطاء الكتاب سارة عبد الحليم اإلسكندرية 2003دار الجامعة الجديدة : ِ 

عس 2 615 / 2615/عس صفحات فلسطينية اياد احمد ملحم دار العلوم العربية

عس 2 616 / 2616/عس اإلسالم و حقوق اإلنسان عبد الحسين شعبان منشورات المركز الثقافي العراقي

عس 2 617 / 2617/عس الطاقة النووية للبالد العربية نعمان سعد الدين النعيمي 2015, دار األيام للنشر و التوزيع : عمان 

حق 2 618 / 2618/حق في القرن الحادي والعشرين: اإلبداع اإلداري   همام عبد خالق عبد الغفور 2008, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة 

عس 2 618 / 2618/عس التقتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق همام عبد خالق عبد الغفور 1ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

عس 2 619 / 2619/عس 2ج /1قضايا اوروبية و غربية  شائكة ج ميثاق بيات عبد الضيفي دار الحامدللنشر و التوزيع

عس 2 622 / 2622/عس 1921مؤتمر القاهرة و القضية الكردية  عبد العزيز المفتي . دار المعتز: عمان 

عس 2 623 / 2623/عس تطور دولة االمارات العربية المتحدة عبد الرحمن سيف دار المعتز: عمان 

عس 2 624 / 2624/عس افغانستان بين االمارة و الدولة ابراهيم عبد الطالب السامرائي دار المعتز: عمان 

عس 2 627 / 2627/عس 2014-2006نوري المالكي   شفيق عبد الرزاق السامرائي دار المعتز: عمان 

عس 2 628 / 2628/عس تركيا في عهد حزب العدالة و التنمية احمد يوسف الكيطان دار امجد

عس 2 629 / 2629/عس ما وراء الخليج سمير ايوب العبيدي دار امجد

عس 2 630 / 2630/عس الصدى السياسي للظواهر التاريخية في العالقات العراقية االيرانية رعد خميس البيدر عمان-دار دجلة 

عس 2 633 / 2633/عس 2006-1999دور العوامل الخارجية في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية  وهيبة دالع دار الخلدونية: الجزائر  

حق 5 476 / 5476/حق قوانين واخالقيات اعمال االدارة باسم محمد- بسام حمد الطراونة  . دار المسيرة

حق 5 477 / 5477/حق الوساطة القضائية في الشريعى اإلسالمية بسام نهار الجبور 2015, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

حق 5 502 / 5502/حق الحماية القانونية للمرأة في ضوء أحكام اإلتفاقيات الدولية ريم صالح الزبن مركز الدراسات العربية

حق 5 480 / 5480/حق دراسة تطبيقية على المحكمة الجنائية الدولية:الحماية االجرائية امام المحاكم الدولية محمود محمد الشيخ مركز الدراسات العربية

حق 5 481 / 5481/حق العدالة اإلصالحية لألحداث عالء ذيب معتوق دار الثقافة

حق 5 482 / 5482/حق احكام عقد النقل النقل البحري النقل البري النقل الجوي محمود محمد عبابنة دار الثقافة

حق 5 483 / 5483/حق العقود اإلدارية عبر االنترنت فهد مبارك الهاجري دار الثقافة

حق 5 484 / 5484/حق حق الرد و التصحيح في التشريعات اإلعالمية و الصحفية الطيب  بلواضح . دار الثقافة

حق 5 485 / 5485/حق النظام االقتصادي في اإلسالم أحمد علي جرادات . 2011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 5 486 / 5486/حق دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني عامر علي ابو رمان دار الحامدللنشر و التوزيع

حق 5 487 / 5487/حق سرية التحقيقات الجزائية و حقوق الدفاع موفق علي عبيد دار الحامدللنشر و التوزيع

حق 5 488 / 5488/حق أحاكم الخطأ الطبي مراد بن صغير دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 631 / 2631/عس األحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية عبد القادر مشري دار الخلدونية: الجزائر  

عس 2 632 / 2632/عس الدين والسياسية في  خطاب محمد الغزالي مفالح بن عبد هللا دار الخلدونية: الجزائر  

حق 5 490 / 5490/حق الزواج و فرقه في الفقه اإلسالمي محمد عقلة االبراهيم 2014, دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن 

حق 5 491 / 5491/حق الرقابة على اعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة عايض حامد ذياب الشنون 2014, دار وائل للنشر والتوزيع: االردن 

حق 5 493 / 5493/حق تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية محمد الشبلي العتوم 2015, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 5 494 / 5494/حق أحكام عقد التامين محمد المرسي زهرة بيروت دار الكتاب الجامعي

حق 5 494 / 5494/حق أحكام عقد التامين مبارك المقبالي بيروت دار الكتاب الجامعي

حق 5 496 / 5496/حق الملكية الصناعية في القانون الجزائري نوارة حسين دار االمل:الجزائر

حق 5 497 / 5497/حق سلطة رب العمل ابراهيم مالوي مؤسسة حسين راس الجبل

حق 5 497 / 5497/حق سلطة رب العمل محمد دحدوح مؤسسة حسين راس الجبل

حق 5 498 / 5498/حق عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة االفالت من العقاب ولد يوسف مولود دار االمل:الجزائر

حق 5 499 / 5499/حق الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي االنساني احمد بوغانم دار االمل:الجزائر

حق 5 500 / 5500/حق شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف . جسور للنشر و التوزيع

حق 5 504 / 5504/حق العقوبة و بدائلها محمد الصغير سعداوي دار الخلدونية:الجزائر 

حق 5 503 / 5503/حق دعوى االلغاء في قانون االجراءات المدنية و االدارية عمار بوضياف جسور للنشر و التوزيع

عس 2 634 / 2634/عس مبادئ علم السياسة المقارن باتريك ه أونيل دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 634 / 2634/عس مبادئ علم السياسة المقارن باسل جبيلي دار الفرقد للنشر والتوزيع

2حق 5 691 / 2/5691حق اإلختصاص المالي للسلطة التشريعية محمد طه حسين الحسيني منشورات زين الحق_ الوسام العربي : لبنان - الجزائر 

2حق 1 260 / 2/1260حق موسوعة القانون الدولي للحرب وائل أنور بندق دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 505 / 5505/حق الهيئات االستشارية في االدارة الجزائرية أحمد بوضياف . دار الخلدونية:الجزائر 

عس 2 757 / 2757/عس تجربة العدالة االنتقالية في افريقيا هايدي الطيب المكتب العربي للمعارف

حق 5 506 / 5506/حق مركز مجلس االمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي . دار الخلدونية:الجزائر 

حق 5 507 / 5507/حق نظام رد االعتبار الجزائي وقاف العياشي . دار الخلدونية:الجزائر 

عس 2 637 / 2637/عس حوار في العالم اآلخر بين ماكيافيللي و مونتيسكيو أو سياسة ماكيافيللي في القرن التاسع عشر موريس جولي دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 637 / 2637/عس حوار في العالم اآلخر بين ماكيافيللي و مونتيسكيو أو سياسة ماكيافيللي في القرن التاسع عشر نبيل أبو صعب دار الفرقد للنشر والتوزيع

حق 5 508 / 5508/حق القانون البحري سخري بوبكر 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

عس 2 638 / 2638/عس الربيع العربي الشتاء الليبي فيجي براشاد دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 638 / 2638/عس الربيع العربي الشتاء الليبي منذر محمود محمد دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 638 / 2638/عس الربيع العربي الشتاء الليبي عبد الفتاح عموره دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 639 / 2639/عس تلخيص السياسة ألفالطون ابن رشد دار الفرقد للنشر والتوزيع

حق 5 510 / 5510/حق اجراءات ممارسة دعاوى شؤون االسرة امام اقسام المحاكم االبتدائية عبد العزيز سعد . دار هومة: الجزائر 

عس 2 639 / 2639/عس تلخيص السياسة ألفالطون حسن مجيد العبيدي دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 641 / 2641/عس الديمقراطية بين الوهم و الحقيقة أحمد حسن الفقره نور للطباعة و النشر و التوزيع

عس 2 642 / 2642/عس لماذا يكذب القادة و الزعماء جون ميرشايمر. جي  دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 642 / 2642/عس لماذا يكذب القادة و الزعماء منذر محمود محمد دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 642 / 2642/عس لماذا يكذب القادة و الزعماء عبد الفتاح عموره دار الفرقد للنشر والتوزيع

حق 5 511 / 5511/حق قانون العمران الجزائري صافية اقلولي اولد رابح دار هومة: الجزائر 

عس 2 643 / 2643/عس تاريخ وسائل اإلعالم و اإلتصال فضيل دليو دار الخلدونية:الجزائر 

حق 5 512 / 5512/حق اثر الزنى في االحوال الشخصية امين حسين يونس 2010, دار الثقافة : عمان  

حق 5 517 / 5517/حق كيفية كتابة االبحاث العلمية والقانونية و اعداد المحاضرات محي محمد مسعد . 2009, 2009المكتب الجامعي الحديث :  القاهرة 

حق 5 514 / 5514/حق جرائم اإلرهاب على المستوى الدولي والمحلي اسامة حسين محي الدين 2009, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية  

حق 5 518 / 5518/حق مشكل القتل و االيذاء الخطأ ادوارد غالي الدهبي دار غريب:القاهرة 

حق 5 519 / 5519/حق جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللية رشيدة بوكر 2012, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 5 522 / 5522/حق اسباب عزل السلطة زواقري الطاهر . دار الحامدللنشر و التوزيع

حق 5 523 / 5523/حق قرائن التهرب الجمركي ابراهيم مالوي مؤسسة حسين راس الجبل

عس 2 654 / 2654/عس الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد األوربي محمد حمزة حسين الدليمي دار غيداء للنشر و التوزيع

عس 2 620 / 2620/عس اليوم األخير للملكية في العراق أحمد فوزي عمان-دار دجلة 

عس 2 640 / 2640/عس السياسة و اإلعالم سعاد جبر سعيد . عالم الكتب الحديث:اربد

عس 2 655 / 2655/عس عوامل إنهيار الدول و إنتهاء األنظمة و سقوط الحكومات محمد سرور الحريري . الدار المنهجية للنشر و التوزيع

حق 5 526 / 5526/حق القضاء العسكري صالح الدين جبار دار الخلدونية:الجزائر 

عس 2 656 / 2656/عس مفاهيم و إتجاهات إستراتيجية في التنمية اإلقتصادية سياسيا في الوطن العربي فارس رشيد البياتي السواقي العلمية للنشر والتوزيع

عس 2 644 / 2644/عس البراغماتية جيمس وليم دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 644 / 2644/عس البراغماتية وليد شحادة دار الفرقد للنشر والتوزيع

عس 2 645 / 2645/عس مهارات االتصال الجماهيري طالل عبد هللا الزعبي عالم الكتب الحديث:اربد

عس 2 646 / 2646/عس المقابلة الصحفية نسيم الخوري 2009, دار المنهل اللبناني : بيروت  

عس 2 647 / 2647/عس الكتابة االعالمية نسيم الخوري 2009, دار المنهل اللبناني : بيروت  

عس 2 648 / 2648/عس الصحافة ليست مهنتي رياض نجيب الريس دار رياض الريس:بيروت

عس 2 658 / 2658/عس إستراتيجية حروب التحرير الوطنية صالح حسن الربيعي مركز الكتاب األكاديمي

عس 2 658 / 2658/عس إستراتيجية حروب التحرير الوطنية صباح نوري العجيلي . مركز الكتاب األكاديمي

عس 2 652 / 2652/عس بولند أجويد و دوره في السياسة التركية دينا محمد االدهمي دار غيداء للنشر و التوزيع

عس 2 657 / 2657/عس االوضاع السياسية في الخليج العربي في ظل التسلط البرتغالي دينا محمد االدهمي 2014, دار السواقي العلمية للنشر و التوزيع: عمان 

عس 2 650 / 2650/عس 1958-1957تاريخ األزمة السياسية في لبنان   ياسر طالب راجي الخزاعلة النشر الجديد الجامعي

عس 2 651 / 2651/عس 2003-1923العالقات التركية االيرانية  منهل الهام عقراوي دار غيداء للنشر و التوزيع

حق 5 474 / 5474/حق القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم االلكتروني محمود محمد الشيخ 2015, دار  الثقافة  للنشر  و التوزيع: عمان 

عس 2 653 / 2653/عس 1914-1882السياسة البريطانية تجاه الحركة الوطنية في مصر  محمد حمزة حسين الدليمي دار غيداء للنشر و التوزيع

D 1 018 / D/1018 les droits de l'homme dans les politiques de l'union européenne michel melchoir . bruxelles : larcier, 2006

D 992 / D/992 ANTIMANUEL de guérilla politique jean laurent lastelle jean - claud gawsewitch

D 1 019 / D/1019 'Ethique,justice et médecine emmanuel hirsch paris  : vuibert, 2010

D 993 / D/993 Droit  BTS 2e année grégoire arenaud paris : foucher, 2011

D 994 / D/994 Droit des procédures fiscales 2014 AURELIEN BAUDU GUALINO

D 1 020 / D/1020 DROIT DE LA FOCTION PUBLIQUE FREDERIC COLIN النشر الجديد الجامعي



D 1 023 / D/1023 institutions juridictionnelles LAURENT COLLON VUIBERT,2005

D 1 022 / D/1022 droit international de l'environnement Roland Séroussi . النشر الجديد الجامعي

D 1 024 / D/1024 le statut juridique de l'argent immobilier laurent collon LARCIER

D 1 026 / D/1026 Droit civil suretés Publicité foncière marie noelle jobard bachellier paris  : dalloz, 2012

D 1 026 / D/1026 Droit civil suretés Publicité foncière vincent brémond paris  : dalloz, 2012

D 1 028 / D/1028 contentieux administratif gustave peiser France : DALLOZ

D 1 029 / D/1029 droit fiscal sophie lambert wiber paris : groupe studyram-vocatis, 2011

D 995 / D/995 MONSIEUR LE PRESIDENT jean luc romero jean - claud gawsewitch

D 1 032 / D/1032 fiches de droit des sociétés franck marmoz النشر الجديد الجامعي

D 1 030 / D/1030 droit des personnes droit de la famille allison fiorentino ARMAND COLIN

D 1 031 / D/1031 les relations internationales depuis 1945 maurice vaisse ARMAND COLIN

D 1 001 / D/1001 paroles libres de militants anne dhoquois النشر الجديد الجامعي

D 1 002 / D/1002 antimanuel de droit emmanuel pierrat BREAL

D 1 017 / D/1017 droit de la sànté publique didier truchet paris  : dalloz , 2012

D 1 011 / D/1011 droit fiscal 2014 emmanuel disle DUNOD

D 1 009 / D/1009 droit social paulette bauvert DUNOD

D 1 016 / D/1016 droit pharmaceutique hervé dion النشر الجديد الجامعي

D 1 009 / D/1009 droit social nicole siret DUNOD

D 1 015 / D/1015 vocabulaire juridique gerard cornu PUF

D 1 006 / D/1006 afghanistan en finir  avec la guerre dominique lagarde L'EXPRESS

D 999 / D/999 la criminologie maurice cusson HACHETTE

D 1 012 / D/1012 la présidentielle en 25 débats béatrice mathieu EXPRESS ROULART

D 1 012 / D/1012 la présidentielle en 25 débats emmanule lechypre EXPRESS ROULART

D 1 008 / D/1008 lagauche après la crise guillaume bachelay jean - claud gawsewitch

D 997 / D/997 confessions d'un sarkozyste repenti maniputions mensonges et autres trahisons amine bénalia brouch jean - claud gawsewitch

D 996 / D/996 président candidat Eric mandonnet EXPRESS ROULARTA

D 1 025 / D/1025 DCG2 Droit des sociétés 2013/2014-Manuel et Applications guiramand france DUNOD

D 1 013 / D/1013 Révélations sur une femme de pouvoir Gille gaetner jean - claud gawsewitch

D 1 003 / D/1003 les cobayes de l'apocalypse nucléaire contre -enquete indite sur les victimes des essais francais jean philippe desbordes L'EXPRESS

D 1 004 / D/1004 Méthode des études de droit grua cayrol France : DALLOZ

D 1 014 / D/1014 journal de bourbier AFGHAN d'après les rapport con fidentiels de l'armée américaine dévoile par wiki jaen dominique merchet jean - claud gawsewitch

D 1 005 / D/1005 qui veut la peau des service publics? jacques cotta jean - claud gawsewitch

D 1 007 / D/1007 introduction au droit fiscal génarale et à la théorie de l'impot michel bouvier LEXTENSO

D 1 010 / D/1010 Tout vos droit bertrand couette PRAT

D 1 000 / D/1000 introduction au droit public belge et européen de l'économie grégoire brouhns bruxelles  : larcier, 2003

D 998 / D/998 le grand échec européen une seule solution pour la france jean foyer FRANCOIS XAVIER DE GUIBERT

حق 5 029 / 5029/حق قانون الضرائب غير المباشرة 104-76أمر رقم  قانون الضرائب غير المباشرة دار بلقيس: الجزائر 

حق 5 088 / 5088/حق دراسة مقارنة: نظرية الشكل في العقود المدنية واإللكترونية  بيرك فارس حسين الجبوري 2014, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان 

حق 5 146 / 5146/حق وتطبيقاتها في القانون الجزائري: النظرية العامة للحق عمار بوضياف جسور للنشر و التوزيع

حق 5 047 / 5047/حق و أثره في برامج الدفاع المد ني: التخطيط العمراني  يحيى علي دماس الغامدي 2014, حامد للنشر و التوزيع: عمان 

حق 5 150 / 5150/حق حجمها و تقدير تكاليفها اإلقتصادية: حوادث المرور في الوطن العربي  عامر بن ناصر المطير جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض 

حق 5 152 / 5152/حق شروط قبول دعوى اإللغاء محمد الصغير بعلي دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 155 / 5155/حق أصول المحاكمات المدنية صالح الدين سلحدار منشورات جامعة حلب

حق 5 158 / 5158/حق الوجيز في عقد المقاولة جعفر محمد جواد الفضلي 2011, مكتبة زين الحقوقية واألدبية : بيروت 

حق 5 159 / 5159/حق إختصاصات المحكمة اإلتحادية العليا في العراق فرمين درويش حمد 2013, منشورات زين الحقوقية: بيروت 

حق 5 236 / 5236/حق دراسة وصفية تحليلية:المركز القانوني للمحافظ العقاري  الطاهر بريك دار الهدى للطباعة و النشر: الجزائر 

D 1 035 / D/1035 pouvoirs  émiratset monarchies du golfe mohamed ali adraoui paris : seuil, 2011

D 1 034 / D/1034 pouvoirs  les archives philippe artiéres paris : seuil, 2011

D 1 033 / D/1033 Pouvoirs n2015/3(n 154) les primaires pierre avril SEUIL

D 1 036 / D/1036 pouvoirs les impots GUILLAUME BAZIN SEUIL

D 1 037 / D/1037 POUVOIRS franklin D.ROOSEVELT karine berger SEUIL

D 1 039 / D/1039 pouvoirs le Maire EMMANUEL BELLANGER SEUIL

D 1 038 / D/1038 la Gouvernance Européenne michael w .Bauer SEUIL

D 1 040 / D/1040 L'écriture de l'histoire dans les pays en développement chloé maurel paris : armand colin, 2000

D 1 041 / D/1041 la santé globale nouveau la boratoire de l'aide internationale laetiyia -atlani duault paris : armand colin, 2000

D 1 042 / D/1042 Bruno LAUTIER UN SOCIOLOGUE ENGAGé emmanuelle jamard paris : armand colin, 2000

D 1 043 / D/1043 la mesure du développement jean -jacque gabas paris : armand colin, 2000

D 1 044 / D/1044 juristes,faiseurs d'état barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 045 / D/1045 politique africaine 137 barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 046 / D/1046 politique africaine 136 barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 051 / D/1051 POLITIQUE AFRICAINE 131 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 047 / D/1047 politique afrcaine 135 barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 052 / D/1052 politique africain 130 barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 048 / D/1048 politique africaine barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 053 / D/1053 politique africaine  129 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 049 / D/1049 politique africaine 133 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 050 / D/1050 politique africaine 132 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 059 / D/1059 politique africaine  122 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 060 / D/1060 politique africaine barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 058 / D/1058 politique africaine 124 barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 054 / D/1054 politique africaine  128 barbel mullbacher paris : karthala, 2000

D 1 056 / D/1056 politique africaine 126 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 055 / D/1055 politique africaine  127 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 061 / D/1061 politique africaine  120 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 062 / D/1062 politique africaine 119 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 063 / D/1063 politique africaine  117 barbel mullbacher paris : Karthala, 2004

D 1 064 / D/1064 politique étrangére dolinique david PRINTEMPS

D 1 066 / D/1066 politique étrangére dolinique david PRINTEMPS

عس 2 336 / 2336/عس 1970-1851التيارات السياسية الحديثة و المعاصرة  عبد الحميد البطريق دار الفكر العربي

حق 5 565 / 5565/حق المسؤولية االجتماعية للشركات و المنظمات مدحت محمد ابو النصر 2009, المجموعة العربية للتدريب والنشر : القاهرة 

حق 5 546 / 5546/حق فسخ عقد النكاح بين الشريعة اإلسالمية و القانون عمر جمعة محمود منشورات زين الحقوقية

عس 2 660 / 2660/عس الوقائع و التفسيرات" الربيع العربي" إلى ثورات "حرب العراق "الغرب و قضايا الشرق األوسط من  محمد مطاوع . مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

حق 5 568 / 5568/حق المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني كاظم  علي  الجنابي . المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 536 / 5536/حق القاضي اإلداري و التوازن المالي في العقود اإلدارية السيد فتوح محمد هنداوي المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 566 / 5566/حق المسؤولية اإلدارية عن االعمال الطبية زياد خالد يوسف المفرجي منشورات زين الحقوقية

حق 5 533 / 5533/حق التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية  و غير العقدية عبد العزيز عبد المنعم خليفة . المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

حق 5 538 / 5538/حق المعاملة العقابية للمسجون أحمد عبد الاله المراغي المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 554 / 5554/حق االتجاهات الحديثة في التجريم و العقاب سعيد على القططي مركز الدراسات العربية  للنشر و التوزيع: القاهرة   ,

حق 5 557 / 5557/حق المالك المسجل و المالك المستفيد في سوق األوراق المالية دعاء عماد مشهور المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 561 / 5561/حق المدخل لدراسة قانون المرافعات المدنية اجياد ثامر نايف الديلمي . دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

عس 2 527 / 2527/عس المساواة نادر ادريس التل دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع: عمان 

حق 5 337 / 5337/حق قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية:الموسوعة الجنائية  عبيدي الشافعي دار الهدى

عس 2 659 / 2659/عس اتجاهات الرأي العام العربي نحو الديمقراطية يوسف محمد جمعة الصواني مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

حق 5 564 / 5564/حق المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية مونية بن بو عبد 2014, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان 

حق 5 556 / 5556/حق القضاء العادل كضمانة للعدالةاإلنتقالية طلعت يوسف خاطر دار الفكر و القانون

حق 5 509 / 5509/حق الحالة المدنية و اجراءاتها في التشريع الجزائري عبد الحفيظ بن عبيدة 2011, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر  

حق 5 552 / 5552/حق أصول القانون الدولي العام الحياة الدولية محمد سامي عبد المجيد . دار الجامعة  الجديدة: االسكندرية 

حق 5 551 / 5551/حق أصول القانون الدولي العام التنظيم الدولي محمد سامي عبد المجيد . دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 545 / 5545/حق عوامل إنهيار الدول و انتهاء األنظمة و سقوط الحكومات محمد سرور الحريري الدار المنهجية للنشر و التوزيع

عس 2 671 / 2671/عس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة يوسف محمد جمعة الصواني مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

حق 5 574 / 5574/حق الوجيز في تاريخ النظم القانونية و الشرعية أكرم حسن ياغي . منشورات زين الحقوقية

حق 5 550 / 5550/حق استقالل القضاء جابر فهمي عمران النشر الجديد الجامعي

حق 5 543 / 5543/حق ضوابط صحة إصدار األحكام اإلدارية و الطعن عليها عبد العزيز عبد المنعم خليفة دار الفكر و القانون

حق 5 539 / 5539/حق أصول إجراءات اإلثبات في الخصومة اإلدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة دار الفكر و القانون

حق 5 548 / 5548/حق وقف تنفيد القرار اإلداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

حق 5 537 / 5537/حق القضاء اإلداري شريف أحمد الطباخ دار الفكر و القانون

عس 2 670 / 2670/عس الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة و مستقبل الصراع الدولي محمد يوسف الحافي مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

حق 5 534 / 5534/حق الضربية على الرواتب و األجور و المخصصات عباس مفرج الفحل منشورات زين الحقوقية

حق 5 532 / 5532/حق التحقيق الجنائي السري عبد القادر محمد القيسي المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 559 / 5559/حق المحاكم اإلقتصادية الجنائية محمد محمد المتولي الصعيدي دار الجامعية الجديدة: االسكندرية 

حق 5 364 / 5364/حق جرائم االستغالل الجنسي لالطفال عبر شبكة األنترنت و طرق مكافحتها عادل عبد العال ابراهيم خراشي دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 570 / 5570/حق المواجهة األمنية و التشريعة لجرائم توظيف األموال عصام الدين عبدالعال السيد دار النهضة العربية: مصر 

حق 5 573 / 5573/حق الوجيز في الشرح والتعليق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وفقا الخر التعديالت حامد سيد محمد حامد المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

عس 2 662 / 2662/عس أسس التحالفات و التنسيق الدولي في الصراعات اإلقليمية جهاد عودة دار الكتاب الحديث

حق 5 569 / 5569/حق التظاهر بين اإلباحةو التجريم شيماء عبد الغني محمد عطا هللا . دار الفكر و القانون

عس 2 663 / 2663/عس القرارات اإلستراتيجية لدول العالم الثالث في الصراعات الدولية جهاد عودة دار الكتاب الحديث

عس 2 666 / 2666/عس إدارة البروتوكول الرسمي و الدبلوماسي نادية الحفني محمود مكتبة الدار العربية للكتاب

عس 2 664 / 2664/عس مفاهيم العالقات الدولية التخطيط اال ستراتيجي لتحقيق األمن جهاد عودة دار الكتاب الحديث

حق 5 562 / 5562/حق المرافعات المدنية و التجارية السيد أبو عيطة . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 542 / 5542/حق صفة النهائية في القرار اإلداري رشا عبد الرزاق جاسم الشمري المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 535 / 5535/حق العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي حامد سيد محمد حامد المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 531 / 5531/حق األسس العامة للقرارت اإلدارية مقومات و عيوب القرار اإلداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة دار الفكر و القانون

حق 5 541 / 5541/حق دور اإلدارة في منح اإلجازة اإلستثمارية و إلغائها رنا محمد راضي المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 549 / 5549/حق التنظيم القانوني  للخصخصة و دورها في جذب اإلستثمارات األجنبية أميرة جعغر شريف المكتب الجامعي الحديث

حق 5 553 / 5553/حق اإلبطال اإلداري للخصومة المدنية أجياد ثامر نايف الديلمي . دار شتات للنشر وا- دار الكتب القانونية : القاهرة  

حق 5 547 / 5547/حق مبادئ القانون الدستوري محمد طه حسين الحسيني منشورات زين الحقوقية

حق 5 544 / 5544/حق طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي رقية فالح حسين المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

عس 2 668 / 2668/عس المجتمع السياسي بين اإلستقرار و الوحدة الوطنية هشام محمود األقداحى مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية 

عس 2 665 / 2665/عس األمن المجتمعي في تشكيل العالقات الدولية الجديدة عامر مصباح دار الكتاب الحديث: القاهرة 

عس 2 669 / 2669/عس النظم السياسية شفيق السامرائي دار المعتز: عمان 

عس 2 667 / 2667/عس إدارة الفوضي المنهج المتكامل للتعامل مع الفوضي محسن الخضيري دار إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع

حق 5 558 / 5558/حق المجتمع المدني محمد إبراهيم خيري الوكيل مركز الدراسات العربية

حق 4 879 / 4879/حق أسس القانون الدولي العام طالب رشيد يادكار منشورات  زين الحقوقية و الوسام: الجزائر  - لبنان 

حق 5 540 / 5540/حق حماية حق اإلنسان في ظل ثورة االتصاالت بسمة معن محمد ثابت دار شتات للنشر وا- دار الكتب القانونية : القاهرة  

حق 5 571 / 5571/حق المواجهة الجنائية للجرائم غير العمدية مصطفى السعداوى دار الكتاب الحديث

حق 5 563 / 5563/حق المرحلة التمهيدية لنظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية فتحي علي السيد دار النهضة العربية: مصر 

حق 5 601 / 5601/حق دراسة لحالة العراق:الحماية القانونية للمدنيين في األقاليم المحتلة  امحمدي بوزينة امنة دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 604 / 5604/حق األوراق التجارية دراسة مقارنة:القانون التجاري  أكرم يا ملكي مكتبة الجامعة الشارقة

عس 2 672 / 2672/عس الحروب اإلعالمية على اإلسالم و المسلمين أحمد عبد الرحمن موسى دار زهور المعرفة و البركة

حق 5 606 / 5606/حق المتاجرة باألشخاص بروتوكول منع االتجار بالبشر و التزامات االردن به زهراء ثامر سلمان 2012, دار  وائل للنشر : عمان  

حق 5 594 / 5594/حق جرائم الصفقات العمومية و آلية مكافحتها في التشريع الجزائري زوليخة زوزو دار الراية للنشر و التوزيع

حق 5 721 / 5721/حق مسؤولية الصيدالني الجزائرية عن أخطائه أحمد مصطفى علي مصطفى دار الكتب القانونية

حق 5 600 / 5600/حق دراسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي: التفويض  هشام خالد دار  الفكر الجامعي:االسكندرية 

حق 5 595 / 5595/حق حماية البيئة بين الشريعة و القانون فريد أمحمد عوادي دار األيام للنشر و التوزيع

حق 5 617 / 5617/حق منع التمييز في القانون الدولي لحقوق االنسان و اثاره فاسمية جمال النشر الجديد الجامعي

حق 5 597 / 5597/حق القاعدة الدولية: أصول القانون الدولي العام  محمد سامي عبد الحميد دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 614 / 5614/حق عقود مقاوالت األعمال بين ضيق نصوص قانون المناقصات و المزايدات و رحابة الواقع حسن حسن عبدهللا دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 615 / 5615/حق دراسة مقارنة:مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية و الرقابة القضائية عليه  قوسم حاج غوثي دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 612 / 5612/حق دروس في المحاماة عبد الرحمن الطحان دار وائل  للنشر والتوزيع:عمان 

حق 5 610 / 5610/حق المصلحة العتبرة في التجريم محمد مردان النشر الجديد الجامعي

حق 5 598 / 5598/حق دراسة مقارنة: األهلية في االعمال االجرائية الجنائية الخاصة  اسراء يونس هادي المولى النشر الجديد الجامعي

حق 5 607 / 5607/حق المركز القانوني للمحكم ايمن بهي الدين النشر الجديد الجامعي

حق 5 621 / 5621/حق الوصية الواجبة و أثر تطبيقاتها على الورثة في المحاكم الشرعية محمد احمد عقلة بني مصطفى دار مكتبة الحامد للنشر و التوزيع

حق 5 619 / 5619/حق الفساد اإلداري و البطالة لؤي أديب العيسى دار الكندي للنشر و التوزيع

حق 5 603 / 5603/حق دراسة مقارنة: العالقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين و تنفيذ عقد التأجير التمويلي  مسيردي سيد احمد 2012, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن 

حق 5 577 / 5577/حق اإلعالم و القانون في حماية الطفل العربي ميرال صبري أبو فريخة دار الكتاب الحديث

حق 5 609 / 5609/حق المسؤولية الجنائية للطبيب في عمليات التلقيح الصناعي علي احمد لطف الزبيري النشر الجديد الجامعي

حق 5 616 / 5616/حق مدى سلطة ولي األمر في تقييد المباح من حيث اإللزام أو حظره جابر عبد الهادي سالم الشافعي النشر الجديد الجامعي

عس 2 676 / 2676/عس أزمة النهضة العربية و حرب األفكار هاني نسيرة الهيئة المصرية العامة للكتاب

حق 5 579 / 5579/حق عقود االذعان في الشريعة و القانون نسرين عبد الحميد نبيه محمد . منشأة المعارف: االسكندرية 



حق 5 599 / 5599/حق دراسة مقارنة: التسليم في جرائم األموال في التشريع العراقي  محمد مردان النشر الجديد الجامعي

حق 5 583 / 5583/حق الجرائم المعلوماتية غانم مرضي الشمري الدار العلمية الدولية للنشر- دار الثقافة : عمان  ,

عس 2 695 / 2695/عس أثر النظام اإلنتخابي في التمثيل الحزبي وافية بوراوي مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 632 / 5632/حق ظاهرة غسيل األموال محمد العباسي مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 596 / 5596/حق دساتير فرنسا موريس دوفرجيه أحمد حسيب عباس- ت مكتبة اآلداب

حق 5 589 / 5589/حق القانون اإلداري محمد علي الخاليلة . دار الثقافة للطباعة والنشر: عمان 

حق 5 580 / 5580/حق أحكام إختطاف األشخاص سامان عبد هللا عزيز دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 620 / 5620/حق دراسة مقارنة: أثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني  عمار محمد علي القضاة 2013, دار وائل للنشر والتوزيع: االردن 

حق 5 590 / 5590/حق القانون الدولي استخدام اإلرهاب اإللكتروني في الصراع الدولي عادل صادق دار الكتاب الحديث

حق 5 613 / 5613/حق دعاوى التسوية ووالية القضاء اإلداري على الطعون سامي جمال الدين النشر الجديد الجامعي

عس 2 680 / 2680/عس فلسفة ايديولوجية السياسة اسماعيل محمود علي 2015, مكتبة الوفاء القانونية : االسكندرية 

عس 2 675 / 2675/عس إدارة المفاوضات و النزاعات الدولية محمد أحمد عبد القادر إبراهيم أحمد دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر و: اإلسكندرية  

حق 5 591 / 5591/حق القانون الدولي اإلستثماري أحمد عبد الاله المراغي . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 605 / 5605/حق دراسة مقارنة: القضاء اإلداري  منصور ابراهيم العتوم 2013, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن 

حق 5 602 / 5602/حق دراسة تحليلية مقارنة:الصفة في قانون العقوبات  منى محمد بلو حسين الحمداني النشر الجديد الجامعي

حق 5 578 / 5578/حق القضاء العقاري اإلستعجالي في التشريع الجزائري علوقة نصر الدين بولقصيبات محمود دار الكتاب الحديث

عس 2 678 / 2678/عس اإلعالم الجديد و التحديات النظرية و التطبيقية اسماعيل محمود علي 2015, مكتبة الوفاء القانونية : االسكندرية 

عس 2 681 / 2681/عس 1961-1953السياسة األمريكية تجاه إسرائيل في عهدة ادارة الرئيس داويت ايزنهاور  ميثاق بيات الضيفي دار غيداء للنشر و التوزيع

عس 2 677 / 2677/عس المستمر والمتغير في السياسة الخارجية لالتحاد االوربي تجاه جنوب المتوسط:السياسة الدولية واالستراتيجية حمدي عطية مصطفى عامر المكتب العربي للمعارف

عس 2 679 / 2679/عس أديولوجية السياسات المجتمعية هانم عباس حسن 2015, مكتبة الوفاء القانونية : االسكندرية 

حق 5 581 / 5581/حق أحكام القانون الدولي و قانون حقوق اإلنسان محمد نصر محمد . دار الكتب العلمية

عس 2 674 / 2674/عس ديمقراطية العولمة أمل راغب المركز القومي للترجمة

حق 5 592 / 5592/حق القانون الدولي الخاص اإللكتروني عبد الرسول عبد الرضا جابر دار األيام للنشر و التوزيع

حق 5 584 / 5584/حق الحروب الفتاكة للبشرية سامر محي  الدين أمين دار زهران للنشر و التوزيع

عس 2 673 / 2673/عس استخدام األسلحة النووية في القانون الدولي فادي محمد ديب الشعيب منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 585 / 5585/حق الدليل الرقمي و معايير جودته مسرة خالد الحمد مركز الكتاب األكاديمي

حق 5 479 / 5479/حق دراسة مقارنة مع الدساتير العربية و الدساتير الغربية: الحقوق و الحريات السياسية  مها علي إحسان العزاوي دار الفكر و القانون

حق 5 586 / 5586/حق الرقابة و حماية المستهلك اسامة خيري دار الراية للنشر و التوزيع

حق 5 582 / 5582/حق األعذار الخاصة بالنساء و أحكامها في العبادات سيتي فاطمة بنت صالح بن حامد دار النفائس للنشر و التوزيع

حق 5 588 / 5588/حق القانون اإلداري محمد علي الخاليلة . دار الثقافة للطباعة والنشر: عمان 

حق 5 635 / 5635/حق الجريمة الضريبية و التهريب نبيل صقر . دار الهدى

حق 5 628 / 5628/حق القرارت اإلدارية القابلة لإلنفصال عن العقد اإلداري حبيب إبراهيم حمادة الدليمي دار األيام للنشر و التوزيع

حق 5 629 / 5629/حق القانون الدستوري داود عبد الرازق الباز . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 633 / 5633/حق جرائم التزييف و التزوير رؤوف عبيد . مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 626 / 5626/حق جريمة اإلختطاف عنتر عكيك دار الهدى

حق 5 625 / 5625/حق مبادئ التحقيق اإلداري صفاء فتوح جمعة مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 634 / 5634/حق تنظيم الصفقات العمومية نبيل صقر . دار الهدى

عس 2 698 / 2698/عس الضرورة العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية عامر علي سمير الدليمي . األكاديميون للنشر و التوزيع

عس 2 685 / 2685/عس حماية البيئة و التنمية المستدامة عبد القادر لطرش على عيسى دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 636 / 5636/حق عقد ملكية و تأجير العقار بالحصص الزمنية صفاء فتوح جمعة مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 472 / 5472/حق البيع الشخصي و خدمة العمالء نبيلة ميمون 2014, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

عس 2 690 / 2690/عس اإلتحاد اإلفريقي و تسوية المنازعات مهند عبد الواحد النداوي . العربي للنشر و التوزيع

حق 5 611 / 5611/حق دراسات في القانون الجنائي المقارن نوفل علي عبدهللا الصفو النشر الجديد الجامعي

عس 2 689 / 2689/عس اإلعالم الدبلوماسي و السياسي علي عبد الفتاح اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان  - األردن  ,

عس 2 700 / 2700/عس الحروب بالوكالة مالك  محسن العيساوي العربي للنشر و التوزيع

حق 5 630 / 5630/حق البدائل العقابية للحبس محفوظ علي علي مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 627 / 5627/حق أنظمة تكييف العقوبة و آليات تجسيدها في التشريع الجزائري أمال إنال مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 631 / 5631/حق الحكومة اإللكترونية حمزة ضاحى الحماده دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 463 / 5463/حق دراسة موجزة عن القانون الدستوري و النظم السياسية: مبادئ القانون الدستوري  أشرف إبراهيم سليمان 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونية:  القاهرة 

حق 5 623 / 5623/حق مبدأ المشروعية و قضاء المسئولية اإلدارية داود عبد الرازق الباز . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 622 / 5622/حق مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث حمدي أبو النور السيد عويس . دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 669 / 5669/حق جريمة القتل المعنوي ورود محمد الشريف الشريف المؤسسة الحديثة للكتاب

حق 5 641 / 5641/حق أحكام اإلنابة القضائية الجنائية الدولية جمال ابراهيم الحيدري منشورات زين الحقوقية,مكتبة السنهوري: بيروت  ,بغداد

حق 5 645 / 5645/حق دراسة مقارنة: األصول القانونية إلبرام العقود اإلدارية  عامر نعمة الهاشم منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

عس 2 694 / 2694/عس اليقظة العربية الثانية و المعركة من أجل التعددية مراون المعشر عماد إبراهيم عبده- ت األهلية للنشر و التوزيع

حق 5 670 / 5670/حق قانون النفط و العقود النفطية سمير دنون المؤسسة الحديثة للكتاب

حق 5 677 / 5677/حق مدى مشروعية إستخدام الطاقة النووية في األغراض السلبية محسن حنون غالي منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

عس 2 687 / 2687/عس اإلعالم و اإلرهاب اإللكتروني مصطفى يوسف كافي ماهر عودة الشمايلة دار األعصار العلمي

حق 5 656 / 5656/حق الجزائري و المقارن: تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان اإلجتماعي  جمال عباسة 2014, دار حامد للنشر و التوزيع: عمان 

عس 2 697 / 2697/عس الحرب اإلعالمية حسين دبي الزويني . نبالء ناشرون و موزعون- دار أسامة للنشر و التوزيع 

حق 5 678 / 5678/حق الوضع الدستوري أثناء اإلحتالل الحربي خالد الضيف شبلي منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

عس 2 701 / 2701/عس اإلرهاب إبراهيم محمد ونيس الورفلي دار الفضيل للنشر و التوزيع

حق 5 657 / 5657/حق المرافعات المدنية أدم وهيب النداوي مكتبة السنهوري

حق 5 675 / 5675/حق دراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية عن تعذيب األشخاص  صباح سامي داود منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 680 / 5680/حق دراسة مقارنة: اإلندماج المصرفي  هيالنة عصام شاهين منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 671 / 5671/حق اإلطار القانوني لعقود مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وسام محمد حسن القره غوبي المؤسسة الحديثة للكتاب

حق 5 648 / 5648/حق التشريعات و القوانين اإلعالمية إياد هالل الدليمي دار النهضة العربية

حق 5 655 / 5655/حق دراسة قانونية عملية مبسطة: أصول التحقيق اإلداري  عمار عباس الحسيني منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 666 / 5666/حق المعين في دراسة المسؤولية الناشئة عن تطبيقات الحاسوب و استخدامه أكرم فاضل سعيد قيصر دار السنهوري: بيروت

حق 5 666 / 5666/حق المعين في دراسة المسؤولية الناشئة عن تطبيقات الحاسوب و استخدامه طالب محمد جواد عباس دار السنهوري: بيروت

حق 5 663 / 5663/حق دراسة مقارنة: الخبرة في اإلثبات الجزائي  كريم خميس خصباك البديري دار السنهوري: بيروت

حق 5 668 / 5668/حق فصل السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلماني رافع خضر صالح شبر دار السنهوري: بيروت

حق 5 683 / 5683/حق دراسة مقارنة: الحدود الدستورية لحل البرمان  علي سعد عمران دار السنهوري: بيروت

حق 5 676 / 5676/حق اإللتزام الدولي بحماية المناخ أنمار صالح عبد الرحمان الحديثي منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 644 / 5644/حق اإلطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في النظام السياسي سمير داود سلمان دار السنهوري: بيروت

حق 5 642 / 5642/حق إشكالية موت اإلنسان في خطاب العلوم اإلنسانية لدى ميشال فوكو رايس زواوي مؤسسة اإلنتشار العربي: بيروت

عس 2 691 / 2691/عس األمن المائي أيمن وهدان دار أمجد للنشر و التوزيع

عس 2 688 / 2688/عس اإلرهاب بين المفهوم و الالمعلوم عماد محمد ذياب الحفيظ الدار المنهجية للنشر و التوزيع

عس 2 693 / 2693/عس القرصنة اإللكترونية بشرى حسين الحمداني نبالء ناشرون و موزعون- دار أسامة للنشر و التوزيع 

عس 2 686 / 2686/عس إشكالية التنمية و الديمقراطية في الوطن العربي دحمان عبد الحق طبوش سفيان مكتبة الوفاء القانونية

عس 2 692 / 2692/عس التدخل الدولي لمكافحة اإلرهاب فتوح أبو دهب هيكل مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسترا: اإلمارات  

عس 2 724 / 2724/عس التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية  الوضعية رائد حمدان المالكي مكتبة السنهوري

عس 2 705 / 2705/عس األحزاب السياسية و صنع السياسة العامة يزن خلوق محمد 2004

عس 2 709 / 2709/عس اإلشكالية السياسية للحداثة علي عبود المحمداوي منشورات ضفاف

عس 2 725 / 2725/عس خصائص الدولة الفيدرالية و تطبيقاتها علي جاسم الشمري مكتبة السنهوري

حق 5 555 / 5555/حق اإلختصاصات المالية للبرلمان محمد رعد تحسين الدراجي المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

عس 2 718 / 2718/عس الشركات متعددة الجنسيات و سيادة الدولة محمد مدحت غسان . دار الراية للنشر و التوزيع

حق 5 689 / 5689/حق المنهجية القانونية عبده جميل غصوب . مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو: لبنان 

حق 5 690 / 5690/حق جرائم الدعاية اإلنتخابية ضياء حمد عاجل الكناني منشورات زين الحقوقية

عس 2 702 / 2702/عس إدارة األزمات الدولية إياد ضاري محمد الجبوري األكاديميون للنشر و التوزيع

عس 2 727 / 2727/عس فاعلية الحكومة اإلتحادية في ضوء التوازن بين السلطات محمد عزت فاضل الطائي مكتبة السنهوري

عس 2 722 / 2722/عس قواعد في الممارسة السياسية جاسم سلطان الشبكة العربية لألبحاث و النشر

عس 2 713 / 2713/عس البيئة و التلوث سالم فاضل علي عمان-دار دجلة 

عس 2 716 / 2716/عس الحكم العالمي و العالقات الدولية النورانيون و الحقيقة الدولية بلهول نسيم . ابن النديم للنشر و التوزيع

عس 2 715 / 2715/عس التصدع الكبير اثير ناظم الجاسور مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية و االعالمية

عس 2 719 / 2719/عس الصراع األجنبي  على العراق و الجزيرة العربية علي عفيفي علي غازي دار الرافدين

عس 2 710 / 2710/عس األدوار اإلقليمية للقوى الصاعدة في العالقات الدولية عبد القادر دندن مركز الكتاب األكاديمي

عس 2 717 / 2717/عس السلطة السياسية و اإلعالم في الوطن العربي أحمد قران الزهراني مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

عس 2 723 / 2723/عس طبيعة السلطة  العامةو أثرها في المشاركة السياسية فالح مطرود العبودي منشورات زين الحقوقية

عس 2 706 / 2706/عس اإلعالم في مراحل اإلنتقال السياسي فارماين- روكسان فارمان و آخرون مركز الجز,الدر العربية للعلوم ناشرون : قطر ,بيروت 

عس 2 708 / 2708/عس األهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط إيالف نوفل أحمد العكيدي دار الراية للنشر و التوزيع

عس 2 707 / 2707/عس األمن القومي األمريكي و التغيير في المنطقة العربية ثائر خليل حمد دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 712 / 2712/عس البيئة ما بين النظرية و الواقع جنى أبو صالح الدار للعلوم  ناشرون

عس 2 711 / 2711/عس اإلنقسام اإلجتماعي و أثره في بنية األحزاب السياسية ولد الصديق ميلود مركز الكتاب األكاديمي

عس 2 704 / 2704/عس المسيحي- األبعاد السياسية للحوار  اإلسالمي  سامر رضوان أبو رمان دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع: عمان    ,

عس 2 728 / 2728/عس التحليل السياسي سعدي االبراهيم مكتبة السنهوري

عس 2 703 / 2703/عس أصول البحث العلمي في العلوم السياسية طه حميد حسن العنبكي نرجس حسين  زاير العقابي منشورات ضفاف

عس 2 721 / 2721/عس ابراهيم اإلعصار من تغيير النظم إلى تفكيك الدول2015-2014حال االمة العربية  نصر الدين و اخرون مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت

عس 2 714 / 2714/عس التجربة الهندية في إفريقيا عبد السالم ابراهيم بغدادي الدار للعلوم  ناشرون

عس 2 714 / 2714/عس التجربة الهندية في إفريقيا مهند عبد الواحد النداوي الدار للعلوم  ناشرون

عس 2 720 / 2720/عس التغيير العالمي من منظور نقدي حضاري إسالمي: العدالة و الديمقراطية  نادية مصطفى الشبكة العربية لألبحاث و النشر: بيروت 

عس 2 726 / 2726/عس القوة الناعمة و اثرها في مستقبل الهيمنة األمريكية علي محمد أمنيف الرفيعي دار السنهوري: بيروت

حق 5 673 / 5673/حق نحو نظرية عامة لقاعدة توقع االضرار في العقود وليد خالد عطية منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 684 / 5684/حق دراسة مقارنة: عطاء العقد و عطاء التفاوض في العقود اإلدارية  علي حمزة عباس الغانمي دار السنهوري: بيروت

حق 5 674 / 5674/حق رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع ابراهيم محمد صالح الشرفاني منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 664 / 5664/حق الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم محروس نصار الهيتي دار السنهوري: بيروت

حق 5 679 / 5679/حق دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية:أحكام الوقف و التولية  سالم روضان الموسوي منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 667 / 5667/حق دراسة مقارنة: المسؤولية المدنية عن أعمال وسائل اإلعالم المرئية  محمد عبد عواد الدليمي مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 567 / 5567/حق المسؤولية الجزائية عن ممارسة الطب االشعاعي باسم شهاب . ابن النديم للنشر و التوزيع

حق 5 660 / 5660/حق دراسة مقارنة: اإللتزام التضاممي  ليث عبد الرزاق علي األنباري مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 654 / 5654/حق المرجع الشامل للقوانين و األنظمة و التعليمات التي تنظم الدواء ومهنة الصيدلة غالب حسن صباريني دار الشروق للنشر و التوزيع: عمان 

حق 5 654 / 5654/حق المرجع الشامل للقوانين و األنظمة و التعليمات التي تنظم الدواء ومهنة الصيدلة محمد حسني سدر دار الشروق للنشر و التوزيع: عمان 

حق 5 687 / 5687/حق دراسة في القانون األنكليزي: تفسير شروط اإلعفاء من المسؤولية العقدية  خالد عطية وليد منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 687 / 5687/حق دراسة في القانون األنكليزي: تفسير شروط اإلعفاء من المسؤولية العقدية  علي حسين منهل منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 688 / 5688/حق توازن عقود اإلستثمار األجنية بين القانون الوطني و قانون اإلستثمار الدولي هزاع هبة منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

حق 5 639 / 5639/حق قانون المحاسبة العمومية عبد اللطيف قطيش منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 640 / 5640/حق أثر الفعل الجنائي للموظف في إنهاء عالقته الوظيفية عبد القادر محمد القيسي مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 576 / 5576/حق بحوث دستورية سمير داود سلمان و آخرون المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 647 / 5647/حق دراسة مقارنة:إلتزام البائع المحترف بضمان السالمة  موفق حماد عبد مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 575 / 5575/حق آليات التصدي للهجرة غير الشرعية فايزة بركان دار الفكر و القانون

حق 5 572 / 5572/حق الموازنات الدستورية لممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان و السلطة التنفيذية عذارى سالم محمد الصباح دار النهضة العربية: مصر 

حق 5 652 / 5652/حق دراسة: الفسخ لعدم اإلنجاب  رسمية عبد الفتاح الدوس 2015, دار  الثقافة  للنشر  و التوزيع: عمان 

حق 5 653 / 5653/حق القضاء الدستوري في الوطن العربي سارة جليل الجبوري منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان 

حق 5 659 / 5659/حق دراسة مقارنة: التنظيم القانوني لإلثبات اإللكتروني  حسن فضالة موسى مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 686 / 5686/حق المسؤولية الجنائية لمورد خدمة االنترنت محمد عبد الكريم حسين الداوودي منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان 

2حق 3 142 / 2/3142حق علم الجريمة غني ناصر حسين القريشي 2011, دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن 

حق 5 685 / 5685/حق رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي مصدق عادل طالب مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 646 / 5646/حق التحوالت في عقد العمل بين القانون المدني و قانون العمل ربى الحيدري المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 665 / 5665/حق إلزام القاضي بالتفسير المتطور للقانون عواد حسين ياسين العبيدي مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 643 / 5643/حق األسباب المستبعدة للمسؤولية الجنائية الدولية زانا رفيق سعيد المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 672 / 5672/حق الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود اإلستثمار الدولية أزاد شكور صالح المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 662 / 5662/حق الخبرة في الدعوة المدنية حسين خضير الشمري مكتبة السنهوري:بيروت 

عس 2 736 / 2736/عس الصراع الرعبي الصهيوني جذوره و مساره و احتماالته المستقبيلة عوني فرسخ مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت

عس 2 742 / 2742/عس حرب التحكم األلي1ملفات ساخنة  إصدار دار الجليل للنشر . دار الجليل للنشر و التوزيع: عمان 

حق 4 808 / 4808/حق الشركات التجارية باسم محمد ملحم بسام حمد الطراونة 2012, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  

حق 5 475 / 5475/حق الحكم القضائي عبد القادر الشيخلي . 2014, دار الثقافة للنشر والتوزيع: االردن 

D 1 078 / D/1078 Droit :BTS hotellerierstauration 1re et 2e années cariou jeanjacques BPi

D 1 108 / D/1108 l'essentiel de l'Expertise judiciaire Dumeny Delphine GUALINO

D 1 117 / D/1117 L'essentiel des Grands arrétes du droit administratif Frédéric colin GUALINO

D 1 086 / D/1086 Les grands arrets du contentieux administratif Bonichot jean claude Paris:Dalloz

D 1 114 / D/1114 Les grands systèmes E'ric carpano PARIS : Gualino éditions, 2009

D 1 105 / D/1105 Les grands textes de droit international privé sandrine clavel Paris:Dalloz

D 1 105 / D/1105 Les grands textes de droit international privé Estelle Gallantbusnel Paris:Dalloz

D 1 110 / D/1110 Politigue sociales pascal penaud Paris:Dalloz

D 1 103 / D/1103 Droit constitionnel francais vepeaux Michel Paris:puf

D 1 106 / D/1106 La constitution commentée article par article Formery simonlouis hachette

D 1 072 / D/1072 Procédure pénale 23e éd jean larguier Paris:Dalloz

D 1 072 / D/1072 Procédure pénale 23e éd philippe conte Paris:Dalloz

D 1 081 / D/1081 Le crash démographigue :de la fatalité a l'espérance Schooyans Michel FAYARD

D 1 083 / D/1083 L'essentiel du droit du travail gandguillot Dominique GUALINO



D 1 107 / D/1107 L'essentiel du droit public 2014-2015 Zarka jean claude GUALINO

D 1 118 / D/1118 Droit de L'internet : droit francais et européen castets Renard.céline Montchrestien

D 1 084 / D/1084 Manuel de droit des obligations Alain sériaux Paris:puf

حق 5 698 / 5698/حق الموسوعة الجنائية قانون مكافحة التهريب عبيدي الشافعي . دار الهدى للطباعة و النشر: الجزائر 

D 1 113 / D/1113 La notion d'erreur dans le droit positif actuel Ghestin jacques GUALINO

عس 2 730 / 2730/عس إدارة التغيير االستراتيجية األمريكية الشاملة انموذجا حازم حمد موسى الجنائي . دار الحامدللنشر و التوزيع

D 1 079 / D/1079 Droit pénal spécial larguier jean Paris:Dalloz

عس 2 745 / 2745/عس برامج الرأي في قناة الجزيرة الفضائية حسينة بوشيخ . دار الوسام العربي للنشر و التوزيع

حق 5 702 / 5702/حق الموسوعة الجنائية قانون الوقاية من الفساد و مكافحته عبيدي الشافعي . دار الهدى: الجزائر 

عس 2 744 / 2744/عس دار دول الخليج العربي بعيون إسرائيلية4ملفات ساخنة  الجليل دار الجليل للنشر و التوزيع: عمان 

D 1 102 / D/1102 Histoire du droit :introduction historique au droit et histoire des institutions publiques hilaire jean Paris:Dalloz

حق 5 693 / 5693/حق اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية حسين مجباس حسين دار الحامدللنشر و التوزيع

D 1 112 / D/1112 Machiavel: Le pouvoir et la ruse Jean daniel CNRS E'DITIONS

عس 2 743 / 2743/عس دار و برامجهما19 و الكنيست ال 33 أضواء على الحكومة3ملفات ساخنة  الجليل دار الجليل للنشر و التوزيع: عمان 

D 1 071 / D/1071 Droit,BTS 2e année Garnier Laurence Nathan

عس 2 731 / 2731/عس إدارة الدولة و النظام السياسي الدولي نعيم إبراهيم الظاهر . عالم الكتب الحديث:اربد

D 1 095 / D/1095 Droit,RTS tertiaires 1re année:le programme en 13 cas Breton Michèle DELAGRAVE

حق 5 703 / 5703/حق الموسوعة الجنائية قانون الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما عبيدي الشافعي . دار الهدى: الجزائر 

D 1 116 / D/1116 Les méthodes du juge administratif gaudemet yves PARIS : Gualino éditions, 2009

عس 2 732 / 2732/عس أساليب التنظيمات اإلرهابية عبر االنترنت خولة متعب سليم التخاينة دار الحامدللنشر و التوزيع

D 1 074 / D/1074 l'essentiel du droit des libertés Barbé vanessa GUALINO

D 1 101 / D/1101 Histoire des savoirs sur le crime et la peine Debuyst christian Larcier

D 1 093 / D/1093 Etats  unis :de Roosevelt a' obama Alain Frachon le monde histoire

حق 5 696 / 5696/حق اإلحتيال المالي عدنان حمدي  عابدين مكتبة لبنان

عس 2 729 / 2729/عس سياسة اسرائيل األمنية بدر عقيلي: ت زئيف كالين: المحرر اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان  - األردن  ,

D 1 092 / D/1092 droit des obligations:résponsabilité civile.délit et quasi-délit delebecque philippe lexisNexis

حق 5 699 / 5699/حق القانون البحري عبد العزيز  صايغي . منشورات نوميديا

حق 5 705 / 5705/حق الوجيز في العفو عن األعمال الجرمية غسان رباح . 2015, منشورات  الحلبي  الحقوقية : لبنان   

D 1 070 / D/1070 Introduction au droit .DCG 1 Bocquillon jeanFrancois DUNOD

عس 2 737 / 2737/عس الصناديق السوداء قصص حقيقية لمديري مخابرات أجانب و عرب مجدي كامل . 2013, دار الكتاب العربي : القاهرة  -دمشق 

D 1 119 / D/1119 Le droit administratif Pierre Delvolvé Paris:Dalloz

حق 5 694 / 5694/حق اإلجراءات الجنائية في التحقيق عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة . دار الحامد للنشر و التوزيع

D 1 085 / D/1085 Histoire des migations méditerranéennes occidentale claude liauzu complexe

عس 2 740 / 2740/عس دور المياه في استراتيجية اسرائيل التوسعية سالم الياس محمد العباسي اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان  - األردن  ,

حق 5 701 / 5701/حق قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية عبد العزيز  صايغي . منشورات نوميديا

D 1 076 / D/1076 Droits fondamentaux et libertés publiques jean Marie potier hachette

D 1 069 / D/1069 L'essentiel du rdoit pénal général 2015-2016 kolb Patrick Gualino

D 1 111 / D/1111 Droit de acooperation intercommunale francois Benchendikh le moniteur

D 1 077 / D/1077 L'essentiel des institutions judiciares Natalie Fricero Gualino

D 1 068 / D/1068 L'essentiel du droit des marchés publics 2015-2016 Allaire Frédéric Gualino

D 1 080 / D/1080 Droit fiscal des affaires 2014-2015 patric serlooten Paris:Dalloz

D 1 087 / D/1087 Droit de l'exécution anne leborgne Paris:Dalloz

D 1 067 / D/1067 Droit des activités numériques luc grynbaum Paris:Dalloz

D 1 104 / D/1104 Propriété littéraire et artistique etrnny yao norbert L'Harmattan

حق 5 700 / 5700/حق القانون المدني نبيل صقر 2008, دار الهدى : الجزائر  

حق 5 697 / 5697/حق دراسة مقارنة: المعايير الدولية لمحاكمة الحدث  حسين مجباس حسين 1, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 735 / 2735/عس دراسة تحليلية نقدية للفكر اإلصالحي:التغيير و الثورة  بن عومر رزقي و أخرون عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع

عس 2 747 / 2747/عس األميركي-الحوار الفلسطيني  محمد عبد العزيز ربيع . دار الجليل للنشر و التوزيع: عمان 

D 1 099 / D/1099 Annales droit des affaires et droit commercial 2012 saintourens bernard Gualino

عس 2 738 / 2738/عس المطامع اإلسرائيلية في مياه فلسطين و الدول العربية المجاورة بشير شريف البرغوثي 2014, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان 

D 1 120 / D/1120 Droit commercial houtcieff Dimitri Paris : Dalloz, 2005

عس 2 734 / 2734/عس إشكالية الديمقراطية والبديل اإلسالمي خالد الحسن 2014, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان 

حق 5 704 / 5704/حق النظام القانوني لألمن الغذائي العالمي نادية أحمد عمراني . 2014, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  

D 1 073 / D/1073 introduction au droit comparé Rambaud thierry Paris:puf

عس 2 741 / 2741/عس دار الربيع العربي بعيون إسرائيلية2ملفات ساخنة  الجليل دار الجليل للنشر و التوزيع: عمان 

D 1 098 / D/1098 Employeurs :vos droit et vos obligations beléme lionel maxima

عس 2 739 / 2739/عس جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة بدر عقيلي دار الجليل للنشر و التوزيع: عمان 

D 1 097 / D/1097 Droit international de l'économie Haquani zalmai paris : ellipses, 2008

D 1 115 / D/1115 La mer et son droit entre liberté et consensualisme vallon frédérique publibook

عس 2 733 / 2733/عس أسس التحديث و التنمية العربية في زمن العولمة إسماعيل سراج الدين و آخرون حسن نافعة: تقديم 2009, مؤسسة عبد الحميد شومان: األردن : عمان

D 1 088 / D/1088 L'essentiel du droit des sociétés 2014 Béatrice grandguillot Gualino

D 1 089 / D/1089 Droit électoral :textes et références explications débats desrameaux gérarddavid studyrama

D 1 100 / D/1100 Institutions internationales :la société internationale l'action internationale charpentier jean Paris:Dalloz

D 1 094 / D/1094 Droit de la presse le guide pratique SAUVAGE GUILLAUME CFPJ

D 1 075 / D/1075 Fiches de libertés publiques et droits fondamentaux crouzatierdurand florence Ellipses

D 1 096 / D/1096 Droit adminisratrif des biens Boussard sabine lextenso

D 1 082 / D/1082 BTS notariat.vol.1.Droit général et droit notarial:1re et 2e années:cours et exercices corrigés Rapp-cassigneul virginie lextenso

D 1 090 / D/1090 Procédures civiles d'exécution procédures de distribution hoonakker philippe Larcier

D 1 109 / D/1109 L'ESPACE PUBLIC Sénégalais Birahim thioune L'Harmattan

D 1 091 / D/1091 Méthodologies du droit et des sciences du droit champeildesplats Véronique Paris:Dalloz

حق 5 434 / 5434/حق الصرف التعسفي لألجراء و معلمي المدارس الخاصة رندا كاج المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 436 / 5436/حق أمين السجل العقاري علي عصام غصن المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 437 / 5437/حق السمسرة علي عصام غصن المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

حق 5 438 / 5438/حق دراسة مقارنة:النظام العام في عالقات العمل  محمد رياض دغمان المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

عس 2 587 / 2587/عس إستقاللية اإلعالم اللبناني في األزمات السياسية: أسطورة الحياد  أمنة المير دار النهار للنشر

عس 2 589 / 2589/عس دور األحزاب في الحياة السياسية األمريكية عدي البدري 2015, منشورات  الحلبي  الحقوقية: بيروت 

حق 5 443 / 5443/حق إساءة األمانة- الشك دون مؤونة-السرقة :جرائم األموال  نصر شومان 2014

حق 5 637 / 5637/حق حدود السلطة التنفيذية في ظل تطور النظام السياسية كريمة رزاق بارة مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 638 / 5638/حق دراسة نقدية في القانون الفرنسي:النظام القانوني للتأجير التمويلي  مصطفى كمال طه دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 658 / 5658/حق دراسة مقارنة: أثر الغلط في المسؤولية الجنائية  محمد محسن عالوي العجيلي مكتبة السنهوري:بيروت 

حق 5 692 / 5692/حق الجريمة السياسية في القانون الدولي الجنائي عالء زكي المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت 

عس 2 533 / 2533/عس أليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني أمنة أمحمدي بوزينة دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

عس 2 536 / 2536/عس تحليل نتائج الدراسة الميدانية: إتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة  يوسف محمد جمعة الصواني مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 

حق 5 154 / 5154/حق التمويل باإلستصناع في البنوك اإلسالمية محمد محمود المكاوي دار الفكر و القانون

حق 2 979 / 2979/حق أسباب قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

حق 5 728 / 5728/حق أسس السياسة العقابية في السجون و مدى إلتزام الدولة بالمواثيق لبدولية نبيل العبيدي 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونية:  القاهرة 

حق 3 932 / 3932/حق اإلختصاص العام للقضاء اإلداري في المنازعات الضريبية عبد المنعم الضوي مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 718 / 5718/حق عقد المشاركة لتمويل و إنشاء و إدارة المرافق العامة حسن عبد هللا حسن دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 715 / 5715/حق دراسة مقارنة: دور المحكمة اإلتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين  توفيق رمضان روندادزي مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 710 / 5710/حق اإلرهاب الرقمي: جريمة مكافحة اإلرهاب اإللكتروني  أمير فرج يوسف دار الكتب و الدراسات  العربية

حق 5 593 / 5593/حق السلطة القضائية بين اإلستغالل الدستوري و الوظيفي حسن النمر مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 515 / 5515/حق دراسة: الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية و الرقمية  أنيس حسيب السيد المحالوي دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 720 / 5720/حق مستقبل التعليم الجامعي و القانوني احمد عبد الاله المراغي 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونية: األردن 

حق 5 516 / 5516/حق الرقابة القضائية في الجزائر وداد عطوي مكتبة الوفاء القانونية

حق 5 513 / 5513/حق الحماية المدنية و الجنائية للمال العام وليد محمد علي كرسون دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

حق 5 719 / 5719/حق دراسة في إعداد البحث القانوني: كيفية إعداد البحث العلمي ميادة عبد القادر إسماعيل دار الجامعة الجديدة: االسكندرية 

حق 5 722 / 5722/حق مسؤولية الناقل البحري لألشخاص إيمان الجميل المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

حق 5 711 / 5711/حق دراسة تطبيقية: حدود سلطة القاضي اإلداري في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في البلدان العربية محمد يوسف عالم المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 714 / 5714/حق حقوق السجناء و المعتقلين في القوانيين الدولية و القونون اإلنساني يوسف حسن يوسف المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

حق 5 587 / 5587/حق الرقابة القضائية على قرارات اإلبعاد و الترحيل الخاصة باألجانب كريم ناصر حسناوي كاضم المحنة دار الفكر و القانون

حق 5 716 / 5716/حق رقابة القضاء على مشروعية قراات الضبط اإلداري دلشاد معروف على 1ط, 2009دار الوفاء القانونية : اإلسكندرية 

حق 4 505 / 4505/حق اإلجارة الموصوفة في الذمة: التمويل بإجازة الخدمات في البنوك اإلسالمية  محمد محمود المكاوي دار الفكر و القانون

حق 5 706 / 5706/حق دراسة تحليلية:النظام القانوني للمحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان  مرعى محمد عبد هللا عمر الفالح المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية 

حق 3 001 / 3001/حق بين اإلجراء و الموضوع دراسة مقارنة: اإلتفاق بين الخصوم في قانون اإلثبات  جمال أحمد هيكل دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

عس 2 761 / 2761/عس دراسة تقويمية: دور الجيش في الحياة السياسية  في بلدان غرب افريقيا  محمد رفيق غراب مكتبة الوفاء القانونية

عس 2 635 / 2635/عس السياسة التحريرية بين الصحف اإللكترونية و وكاالت االنباء هيثم فتحي الشيخ 2014, المكتب العربي الحديث: مصر 

عس 2 755 / 2755/عس المجتمع المدني ودوره في بناء الدولة و التحوالت السياسية ليندة لطاد بن محرز دار الكتاب الحديث: القاهرة 

عس 2 758 / 2758/عس تأثر السياسة التشغيلية للدولة بالوضع السياسي و اإليديولوجي: تحليل السياسة العامة للدولة  عبد النور ناجي دار الكتاب الحديث: القاهرة 

عس 2 759 / 2759/عس حقوق اإلنسان بين سيادة الدولة و الحماية الدولية يحي ياسين سعود المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية: القاهرة   

عس 2 750 / 2750/عس دراسة في علم اجتماع السياسة:السياسة و المجتمع  هشام محمود االقداحي مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية 

عس 2 762 / 2762/عس في ضمان حقوق االنسان:دور المنظمات غير الحكومية شتي صديق محمد 2011, المركز القومي لالصدارات القانونية: القاهرة 

عس 2 764 / 2764/عس مستقبل القوة احمد عبد الحميد نافع المركز القومي للترجمة

حق 1 283 / 1283/حق 2+1تنازع القوانين ج : القانون الدولي الخاص الجزائري اعراب بلقاسم 2006, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر 

عس 2 764 / 2764/عس مستقبل القوة جوزيف اس ناي المركز القومي للترجمة

عس 2 764 / 2764/عس مستقبل القوة امين شلبي المركز القومي للترجمة

حق 2 248 / 2248/حق الخبرة القضائية في المواد المدنية محمد حزيط 1, 2009ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر 

عس 2 699 / 2699/عس اإلتفاق على الصلح و التوفيق بين المتنازعين جمال احمد هيكل دار الفكر الجامعي: االسكندرية 

عس 2 582 / 2582/عس التنمية المستدامة إستغالل الموارد الطبيعية و الطاقة المتجددة نزار عوني اللبدي دار دجلة

حق 5 729 / 5729/حق دراسة مقارنة: الحكم الجزائي و أثره في الوظيفة العامة  مرتضى فيصل حمزة عسل الخفاجي دار األيام للنشر و التوزيع

حق 5 747 / 5747/حق قاتون األسرة الجزائري في ثوبه الجديد عبد العزيز سعد 2013, دار هومة : الجزائر  

حق 5 746 / 5746/حق عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري ارابح مسيب 2012, طاكسيج للدراسات والنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 743 / 5743/حق سلطة القاضي الجنائي في تقدير حجية محاضر الضبطية القضائية ارابح مسيب النشر الجديد الجامعي

حق 5 733 / 5733/حق القانون المدني في ضوء اجتهاد المحكمة العليا عمار بوضياف 2008, دار جسور: الجزائر 

حق 5 751 / 5751/حق نظام التعويضى عن اضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المرور يوسف دالندة دار هومه

حق 5 738 / 5738/حق الوساطة لتسويق النزاعات بين النظرية والتطبيق علي محمود الرشدان دار اليازوري

عس 2 767 / 2767/عس دراسة في تطور النصوص التشريعية والممارسة العملية:الحريات السياسية في الجزائر  بدر الدين شبل 2013, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 777 / 2777/عس حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارج عابد حجام النشر الجديد الجامعي

عس 2 766 / 2766/عس مظاهرها وثقافة مواجهتها مع دراسة انثروبولوجية للهجرة السرية:الجرائم العابرة للحدود ابراهيم زروقي النشر الجديد الجامعي

عس 2 769 / 2769/عس مشكالت وقضايا:العقلية العربية في زمن العولم ة  مديحة فخري محمود دار دجلة

عس 2 783 / 2783/عس مبادئ العلوم السياسية لطفي لبيب شاكر 2013, دار الحامد للنشر والتوزيع: االردن 

عس 2 786 / 2786/عس اشكاليات السياسات والحكم:النظم السياسية العربية  وليد سالم محمد شركة دار االكاديمية للنشر والتوزيع

حق 5 730 / 5730/حق الخبرة القضائية في الموادة المدنية واالدراية في القانون الجزائري محمد حزيط دار هومه

حق 5 735 / 5735/حق المجلس االعلى للقضاء النظام التاديبي للقاضي الجزائري عبد القادر خضير النشر الجديد الجامعي

حق 5 734 / 5734/حق االليات الدولية لمكافحة جريمتي تبيض االموال وتمويل االرهاب الدولي محمد بن االخضر النشر الجديد الجامعي

عس 2 774 / 2774/عس 1945-1914:تاريخ اوربا والويات المتحدة  عبد الحميد زورو دار هومه

حق 5 742 / 5742/حق رخصة البناء األداة القانونية لمباشرة عمليتي تثمير و حفظ الملك الوقفي العقاري خير الدين بن مشرنن دار هومة: الجزائر 

عس 2 768 / 2768/عس الصراع الدولي على النفط في القارة االفريقية خالد خليفة بقاض النشر الجديد الجامعي

عس 2 785 / 2785/عس مدخل إلى اإلعالم الجديد المفاهيم و الوسائل و التطبيقات رضوان بلخيري جسور للنشر و التوزيع

عس 2 787 / 2787/عس النظم السياسية قرانة عادل . دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  

عس 2 770 / 2770/عس العالقات األوروبية المغاربية محمد سمير عياد النشر الجامعي الجديد

حق 5 752 / 5752/حق نظام التقاعد و المعاشات في الجزائر خليفي عبد الرحمان . دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  

عس 2 773 / 2773/عس 1918-1847الهجرة الجزائرية نحو بالد الشام  عمار هالل 2004دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

عس 2 772 / 2772/عس المعاهدات الدولية للسالم و اآلليات المرافقة لضمان تنفيذها محمد حداد النشر الجامعي الجديد

عس 2 778 / 2778/عس دساتير بلدان المغرب العربي جرمان العيد النشر الجامعي الجديد

عس 2 779 / 2779/عس أحمد بن بال من قيادة الثورة إلى رئاسة الدولة جرمان العيد النشر الجامعي الجديد

عس 2 780 / 2780/عس أحمد بن بال من قيادة الثورة إلى رئاسة الدولة جرمان العيد النشر الجامعي الجديد

عس 2 782 / 2782/عس صنع القرار السياسي في الواليات المتحدة األمريكية ياسين محمد حمد العيثاوي سالم علي أحمد المشهداني مركز الكتاب األكاديمي

عس 2 771 / 2771/عس الفكر السياسي عند مالك بن نبي يوسف بوراس دار هومة: الجزائر 

حق 5 744 / 5744/حق 2و1شركة المحاصة الجزء  بن زارع رابح . دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  

حق 5 748 / 5748/حق قانون التجارة اإللكترونية الدولية طالب حسن موسى دار الثقافة:األردن

حق 5 739 / 5739/حق الوسيط في القانون الدستوري رابحي أحسن 2014, دار هومة : الجزائر  

حق 5 741 / 5741/حق حجية السندات اإللكترونية في اإلثبات عمر أحمد العرايشي 1, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان 

عس 2 781 / 2781/عس شهادات-قضايا- دغول و الجزائر أحداث عباس محمد ط, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

عس 2 775 / 2775/عس تحليل السياسة الخارجية التركية فراس محمد إلياس دار األكادميون

حق 5 750 / 5750/حق مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع الدولي قارة وليد دار األيام للنشر و التوزيع

عس 2 776 / 2776/عس حقوق اإلنسان و الديمقراطية علي عبودي نعمة الجبوري دار األيام للنشر و التوزيع

حق 5 737 / 5737/حق النظام الجمركي في ظل قانون التجارة الدولية أسماء موالي دار هومة: الجزائر 

حق 5 740 / 5740/حق 07-12ملحق قانون الوالية رقم : الوالية في القانون اإلداري الجزائري محمد الصغير بعلي دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  

حق 5 745 / 5745/حق محاضرات في قانون العمل عبدالرحمن خليفي دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  

حق 5 753 / 5753/حق نظرية األعمال التجارية نظرية التاجر: مبادئ القانون التجاري  رابح بن زارع دار العلوم للنشر والتوزيع:  الجزائر  



حق 5 736 / 5736/حق المحاكمة العسكرية و أثارها صالح الدين جبار دار هومة: الجزائر 

حق 5 777 / 5777/حق مبادئ القضاء في ظل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد حمدي باشا عمر . دار هومة: الجزائر 

حق 5 778 / 5778/حق الجرائم األخالقية في قانون العقوبات الجزائري عبد العزيز سعد دار هومة: الجزائر 

حق 5 782 / 5782/حق البيوع العقارية الجبرية و القضائية سليمان بوقندورة دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 791 / 5791/حق اإلثبات الجنائي و الوسائل العلمية الحديثة عماد الدين وادي دار الخلدونية: الجزائر  

حق 5 791 / 5791/حق اإلثبات الجنائي و الوسائل العلمية الحديثة حنان اوشن دار الخلدونية: الجزائر  

حق 5 779 / 5779/حق اإلسناد التجارية في القانون الجزائري نادية فيصل دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 759 / 5759/حق نظرية العقد في القانون المدني الجزائري العربي بلحاج ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 5 785 / 5785/حق 2ج-1الملكية العقارية في اإلجتهاد القضائي الجزائري ج جمال سايس منشورات كليك

حق 5 792 / 5792/حق المحاكمة الجنائية فؤاد حجري ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 5 761 / 5761/حق حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بين قانون حقوق المؤلف و قانون الملكية الصناعية دكاري سهيلة دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 765 / 5765/حق الديمقراطية و دولة القانون ليلى بن حمودة دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 776 / 5776/حق دراسة تحليلية و تطبيقية مقارنة: التبليغ الرسمي في التشريع الجزائري  محي الدين بن عبد العزيز دار هومة: الجزائر 

عس 2 788 / 2788/عس الحرب الناعمة هل تكون بديال لحروب المستقبل عبد القادر رزيق المخادمي ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

عس 2 789 / 2789/عس أراء تقرير المصير السياسي للشعوب عمر سعد هللا دار هومة: الجزائر 

حق 5 788 / 5788/حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة نورالدين مرداسي دار الخلدونية: الجزائر  

حق 5 758 / 5758/حق المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية ادريس بوبكر ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 5 762 / 5762/حق الوجيز في شرح قانون المساعدة القضائية يوسف دالندة دار هومة: الجزائر 

حق 5 772 / 5772/حق الجوانب القانونية قبل التعاقدية طاوس زنوش 2014, دار هومة : الجزائر  

حق 5 760 / 5760/حق النظام القانوني للمسؤولية على أساس الخطأ طاوس زنوش 2014, دار هومة : الجزائر  

حق 5 754 / 5754/حق الجريمة و الجزاء في الفقه و علم النفس طاوس زنوش ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 5 781 / 5781/حق الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري طاوس زنوش دار هومة: الجزائر 

حق 5 757 / 5757/حق البيع باإلجار طاوس زنوش ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 5 789 / 5789/حق تأمالت حول مسار االصالحات الدستورية في الجزائر عمار عباس دار الخلدونية: الجزائر  

حق 5 790 / 5790/حق أليات ووسائل ضمان العملية االنتخابية في التشريع الجزائري جمال الدين دندن دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 771 / 5771/حق القانون الدولي للعمل وسيلة شابو دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 793 / 5793/حق موسوعة القانون الدولي اإلنساني المعاصر عمر سعد هللا دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

حق 5 784 / 5784/حق 2ج.1قضايا الطالق في االجتهاد القضائي الجزائري ج  جمال سايس منشورات كليك

حق 5 786 / 5786/حق 2ج.1جرائم التعدي على الغير و ممتلكاته في اإلجتهاد القضائي الجزائري ج جمال سايس منشورات كليك

حق 5 766 / 5766/حق دراسة في القانون الجزائري: األحكام القانونية المتعلقة بصحة و بطالن المحررات التوثيقية  مقني بن عمار دار هومة: الجزائر 

حق 5 787 / 5787/حق إجتهادات أساسية في القضاء اإلداري رشيد خلوفي منشورات كليك

حق 5 774 / 5774/حق 1رسالة في اإلستعجاالت اإلداية ج لحسين بن شيخ أث ملويا دار هومة: الجزائر 

حق 5 775 / 5775/حق قواعد وضوابط مالكية مذيلة بالشرح و التدليل و التمثيل مع المقارنة: قواعد الطالق و ظوابط الفراق أحمد ذيب دار هومة: الجزائر 

حق 5 783 / 5783/حق الشركات التجارية حمزة سالم دار هومة: الجزائر 

حق 5 764 / 5764/حق األمر بالقبض الدولي و إشكاالته عبد المجيد جباري دار هومة: الجزائر 

حق 5 780 / 5780/حق القضاء الدولي الجنائي و القانون الدولي اإلنساني في عصر التطرف عمر سعد هللا دار هومة: الجزائر 

حق 5 763 / 5763/حق الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة يوسف دالندة دار هومة: الجزائر 

حق 5 756 / 5756/حق تاريخ النظم القانونية القديمة و االسالمية و الجزائرية العربي بختي . ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر 

حق 5 768 / 5768/حق للشهر العقاري و تطبيقاته في النظام العقاري الجزائري les systeme torrens نظام تورنس محمد لمين حميدي دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر 

D 1 130 / D/1130 histoire et politique revue etudes et  de critique sociale revue detudes et de critique sociale

D 1 126 / D/1126 Une introduction generale a la regle de droit en algerie ali bencheneb editions ajed

D 1 123 / D/1123 les firmes multinationales chaib baghdad دار هومة: الجزائر 

D 1 122 / D/1122 diagnostic juridiqur de L'acte mèdical fouad hadjri Alger  : office des publications universitaires ,

D 1 127 / D/1127 Lègislation mèdicale fouad hadjri Alger  : office des publications universitaires ,

D 1 124 / D/1124 guide du règime disciplinaire du mèdecin abdelkader khadir alger : editions houma, 2010

D 1 125 / D/1125 Les garanties disciplinaires de  la fongtion publique abdelkader khadir alger : Edion houma , 2006

D 1 121 / D/1121 référentiel lmd bien enseigner dans le systéme lmd baddari kamel herzallah abdelkarim Alger  : office des publications universitaires ,

D 1 128 / D/1128 la nouvelle donne géostrégique revue etudes et  de critique sociale revue detudes et de critique sociale

D 1 129 / D/1129 le défi démocratique revue etudes et  de critique sociale revue detudes et de critique sociale


