
النسخالصفحاتالناشرالمؤلفالعنوانISBNرقم التصنيفاللغة

200113ايتراك  : القاهرة حسن السيد حامد خطابأثر القرابة علي الجرائم00001/حق

200201منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان عكاشة محمد عبد العال منصورالمنهجية القانونية00002/حق

200203دار الفكر الجامعي  : االسكندرية علي الدين زيدان اجزاء4الموسوعة الشاملةفي القانون اإلداري 00003/حق

200105دار الكتب القانونية : القاهرة عمرو عيسى الفقيالوجيز في جرائم القتل العمدي00004/حق

AR20028مطابع الجامعة :  القاهرة مصطفى محمدالرغيديالتحريات واالثبات الجنائي00005/حق

199909اكادمية نايف الرياض : الرياض أكادمية نايف للعلوم األمنيةأبحاث حلقة علمية حول الجريمة وأساليب مكافحتها00006/حق

AR200721170, ديوان المطبوعات الجامعية: : الجزائر عمار بوحوشمناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث00007/حق

20010140, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر خليل أحمد حسن قدادةعقد البيع: الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري 00008/حق

2094ط, 2002ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر األمين شريطالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة00009/حق

20030228, 2003ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائرسعيد بوشعير2ج - 1ج: القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  00010/حق

2002074ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر خليل أحمد حسن قدادةشرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري00011/حق

2001026ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر سمير جميل حسين الفتالويالعقود التجارية الجزائرية00012/حق

1998058, ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عبد الفتاح تقيةالمختصر في الفقه المدني00013/حق

AR2000183ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عمار عوابديالقانون اإلداري00014/حق

AR200230ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر علي مانعجنوح األحداث والتغير اإلجتماعي في الجزائر المعاصرة00015/حق

AR200298ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر عمار عوابديمناهج البحث العلمي00016/حق

AR200095ديوان المطبوعات الجامعية :   الجزائر محمد حسنينعقد البيع في القانون المدني الجزائري00017/حق

AR2007117ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائربلحاج العربيالنظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري00018/حق

2000051ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر علي بن غانمالتأمين البحري و ذاتية نظامه القانوني00019/حق

AR2007102ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر بوبشير محند أمقرانقانون اإلجراءات المدنية00020/حق

AR2002169ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عبد هللا سليمان2ج1شرح قانون العقوبات ج00021/حق

AR2002120ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر أحمية سليمانالتنظيم القانوني لعالقات العمل00022/حق

19990135ديوان المطبوعات الجامعية :   الجزائر إسحاق إبراهيم منصورنظريتا الحق والقانون00023/حق

AR1999277112ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر حبيب إبراهيم الخليليالمدخل للعلوم القانونية00024/حق

AR200293ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر محمد ابراهيميالوجيز في اإلجراءات المدنية00025/حق

AR200220ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر بوحميدة عطا هللادروس المراسالت اإلدارية00026/حق

1995030ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر خلوفي رشيدقانون المسؤولية اإلدارية00027/حق

2003599141ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر أحمد شوقي الشلقاني3 ج2 ج1مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ج00028/حق

AR200365ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بن عامر تونسيقانون المجتمع الدولي00029/حق

AR1998036دار الفجر : القاهرة جمال الدين جمعةالجديد في أوجه الطعن على التقارير الطبية00030/حق

AR200225ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر علي مانععوامل جنوح األحداث00031/حق

AR00032/حق
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20032235, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  محمد صبحي نجمالقسم الخاص:  شرح قانون العقوبات  

AR2003260ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر عمار عوابدي2ج1النظرية العامة للمنازعات ج00033/حق

013دار المعرفة الجزائر:  الجزائر برارمة ميلودالمراسالت والوثائق اإلدارية00034/حق

AR19985الدار الجامعية :  لبنان محمد حسن قاسمالقاعدة القانونية: المدخل إلي القانون 00035/حق

AR4الدار الجامعية: لبنان عبد الفتاح مرادغرفة المشورة ومشكالتها العملية00036/حق

AR20039دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمدفريد العرينيالنقل الجوي الداخلي والدولي: القانون الجوي 00037/حق

AR19974كلية االقتصاد :  لبنان نعيم مغبغبعقود البناء و األشغال00038/حق

198505مطابع الدستور التجارية : االردن ميسوم صبيحالمؤسسات اإلدارية في المغرب العربي00039/حق

AR4عبد الفتاح مراد: اإلسكندريةعبد الفتاح مرادشرح جريمة خيانة األمانة والجرائم الملحقة بها00040/حق

AR20022منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنانمحمد المجذوبالقانون الدولي العام00041/حق

ARسمير عاليةمجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية00042/حق
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AR4الدار الجامعية: بيروت حسين عبد اللطيف حمدانأحكام الشهر العقاري00043/حق

AR200606, دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية  فرج علواني هليلالتحقيق الجنائي و التصرف فيه واألدلة الجنائية00044/حق

199606دار الفكر العربي :  القاهرة سليمان محمد الطماوي3ج2ج1القضاء اإلداري ج00045/حق

AR20025منشأة المعارف : االسكندرية محمود السيد التحيويوأساس الفرقة بينهما: مفهوم التحكيم االختياري و التحكيم االجباري 00046/حق

AR14ط, 1998دار العلم للماليين : بيروت صبحي محمصانيفي الحجر و النفقات والمواريث والوصية:  المبادئ الشرعية و القانونية00047/حق

AR14دار الجامعية للطباعة والنشر: بيروت علي البارودي و هاني محمد دويدارالقانون البحري00048/حق

ARالعقود التجارية و عقد البيع سيف 00049/حقC.I.Fحسن دياب
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  لبنان 

1ط, 1999والتوزيع 
5

ARجعفر علي محمداألحداث المنحرفون00050/حق 
مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  لبنان 

1996والتوزيع 
6

AR210ط , دون ناشرإلياس أبوعبيدنماذج عقود و إتفاقات00051/حق

AR19988منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان عامر سلمان عبد الملكفي ضوء المعايير الدولية  و التطبيقات العملية: الضمان االجتماعي 00052/حق

AR5الدار الدولية: القاهرة اركياور جيمساإلكتتاب00053/حق

AR19985منشأة المعارف: االسكندرية عاطف عبد السميع......ونطاق تعديل التهمة: أوجه الدفاع و الطلبات الجوهرية 00054/حق

AR5 م2000- 1999منشأة المعارف : االسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمان.....في المسؤولية المدنية : مدي التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله 00055/حق

AR5منشأة المعارف: االسكندرية عدلي أمير خالداالرشادات العملية في الدعاوي المدنية00056/حق

AR20062525, مكتبة دار الثقافة للنشر والوزيع :  األ ردن عدنان إبراهيم السرحانالكفالة-الوكالة-المقاولة: العقود المسماة : شرح القانون المدني00057/حق

AR20049دار الفكر الجامعي : االسكندرية هشام خالد.......دراسة مقارنة في النظم القانونية : أوليات التحكيم التجاري الدولي 00058/حق

AR20039دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية السيد عمر عبد هللاأحكام األحوال الشخصية للمسلمين00059/حق

20044397, دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية  رمضان أبو السعودأحكام االلتزام00060/حق

AR200619دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمود السيد عمر التحيويأركان االتفاق على التحكيم وشروط صحته00061/حق

AR5دون ناشرمحمد السناريدراسة مقارنة: أصول القانون اإلداري 00062/حق

AR20035دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية أحمد ابراهيم حسنأصول تاريخ القانون مع دروس في مبادئ القانون الروماني00063/حق

AR20035دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية فرج علواني هليل....والتعليمات الصادرة إليها :أعمال النيابة العامة 00064/حق

AR200411دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمود صالح العادلياستجواب الشهود في المسائل الجنائية00065/حق

AR20045دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية عبد الحميد المنشاويأصول التحقيق الجنائي00066/حق

AR20047دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية إمام حسنين عطا هللااالرهاب والبنيان القانوني للجريمة00067/حق

2004014دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية علي جمعة محاربدراسة مقارنة: التأديب اإلداري في الوظيفة العامة 00068/حق

AR19965دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية علي عوض حسنالدفع بعدم القبول في المواد المدنية و التجارية00069/حق

AR200411دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية أحمد محمود خليلمعلقا عليها بأحكام محكمة النقض: أحكام االفالس التجاري و االعسار المدني 00070/حق

AR200312دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية عدلي أمير خالدإكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي00071/حق

AR20028دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية جالل ثروتالخصومة الجنائية: االجراءات الجنائية 00072/حق

AR20049دار الفكر الجامعي:  االسكندرية منير محمد الجنبيهيفي مجال حماية  حقوق الملكية الفكرية: التعاون الدولي 00073/حق

AR20045دار الفكر الجامعي : االسكندرية منير محمد الجنبيهيالدفوع الموضوعية- الدفوع اإلجرائية : الدفوع التجارية 00074/حق

AR2003027دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية محمود السيد عمر التحيويفي العقود اإلدارية: إلتجاء الجهات اإلدارية للتحكيم اإلختياري  00075/حق

AR5دار النهضة العربية: بيروت نجوى أبو هيبةمدى حجيته في اإلثبات- تعريفه : التوقيع االلكتروني 00076/حق

AR20049دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية عبد الحميد المنشاويالتعليق علي قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية واإلدارية00077/حق

AR20057دار الفكر الجامعي : االسكندرية عادل جبري محمد حبيبدراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: التنفيذ العيني لاللتزامات العقدية 00078/حق

AR200352616, دار المطبوعات الجامعية  : االسكندرية  علي عوض حسن........دراسة تأصيلية لنظام اإلدعاء: الجنحة المباشرة  وصيغها 00079/حق

AR20039دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية مصطفى مجدي هرجةالحلول العملية في مشاكل الحيازة ومسكن الزوجية00080/حق

AR20045دار  الفكر الجامعي :االسكندرية عمر محمد بن يونسالحماية الجنائية للثروة النفطية00081/حق

AR19965دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية علي عوض حسنالدفع بالتقادم و السقوط واالنقضاء00082/حق

AR20045دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية محمد عبد الحميد األلفيقانون االجراءات الجنائية وفقا لقضاء محكمة النقض:  الدفع بالعذر القهري في00083/حق

AR19968دار المطبوعات الجامعية:  االسكندرية علي عوض حسنالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها00084/حق

AR20049الفكر الجامعي :  االسكندرية حامد الشريفالدفوع في النصب أمام القضاء الجنائي00085/حق

AR20047دار الفكر الجامعي :االسكندرية منير محمد الجنبيهيالصيغ القانونية لعقود تأسيس الشركات00086/حق

AR19967دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية عبد الحكم فودةجرائم اإلعتداء على األشخاص واألموال: الطب الشرعي 00087/حق

AR9دار المطبوعات الجامعية:  االسكندرية محمود السيد عمر التحيويالطبيعة القانونية لنظم التحكيم00088/حق

AR3دار الفكر الجامعي: االسكندرية صالح الدين جمال الدينالفعالية الدولية00089/حق

200405الفكر الجامعي : االسكندرية محمد أنور حمادةالقرارات اإلدارية و رقابة القضاء00090/حق

AR20049دار الفكر الجامعي : االسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيالمبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر00091/حق

AR13دار الفكر الجامعي: االسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيالمحكمة الجنائية الدولية00092/حق

AR17ط, 2001دار النهضة العربية:  بيروت رمزي رياض عوضالمسؤلية الجنائية الفردية في المجتمع الحر00093/حق

AR5دار المريخ للنشر: الرياض السيد أحمد عبد الخالق: ت:  مارتن هورالتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة حل المسائل الصعبة: الملكية الفكرية 00094/حق

AR20045دار الفكر الجامعي :  االسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيدراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص: النظام القانوني لتنفيذ األحكام االجنبية 00095/حق

AR20058دار الجامعة الجديدة : االسكندرية نبيل ابراهيم سعدأحكام اإللتزام: النظرية العامة لاللتزام 00096/حق

AR200011دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية عصام أنور سليمالوجيز في عقد االيجار00097/حق

AR20045دار الفكر الجامعي : االسكندرية زكي زكي حسين زيدانحق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس00098/حق

AR2003/20045دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية هشام علي صادقدروس في القانون الدولي الخاص00099/حق

AR20049دارالفكر الجامعي : االسكندرية صالح الدين جمال الديندور أحكام التحكيم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين00100/حق

قائمة العناوين



AR6دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية مازن ليلور راضيالطاعة و حدودها في الوظيفة العامة00101/حق

AR20047دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمود القبالويالمسؤولية الجنائية للطبيب00102/حق

AR200310دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية هشام علي صادقالنظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غير التجارية00103/حق

200305دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية مازن ليلور راضيالوجيز في القضاء اإلداري الليبي00104/حق

AR20049دارالفكر الجامعي : االسكندرية صالح الدين جمال الديندراسة في أحكام محكمة النقض الجنائي: بطالن اجراءات القبض 00105/حق

AR200415دار المريخ : الرياضمحمد أمين الروميجرائم الكمبيوتر و االنترنت00106/حق

AR20005دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية السيد أحمد عبد الخالق: ت:كارلوس م كوريا منظمة التجارة العالمية والدول النامية: حقوق الملكية الفكرية 00107/حق

AR20049دار الفكر الجامعي : االسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيسلطة النيابة العامة في حفظ االوراق واألمر باألوجه إلقامة الدعوى الجنائية00108/حق

AR20047دار الفكر الجامعي : االسكندرية داود البازحماية السكينة العامة00109/حق

200335210, دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية  علوي عبد القادر القهوجيشرح قانون العقوبات القسم الخاص00110/حق

AR20035دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية رمضان محمد أبو السعودالمدخل للقانون واإللتزامات: مبادئ القانون 00111/حق

AR5مركز دراسات الوحدة العربية:  بيروت مركز دراسات الوحدة العربيةنظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربي00112/حق

AR20049دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمود محمد ياقوتبين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية: الروابط العقدية الدولية 00113/حق

AR200622دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية رمضان أبو السعودالعقود المسماة عقد االيجار00114/حق

AR5دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية عدلي أمير خالدالمراكز القانونية في المنازعات الحيازة00115/حق

1036ط, المكتب الثقافي للنشر والوزيع : القاهرة أحمد مليجي1/3الموسوعة الشاملة في الحجز اإلداري 00116/حق

AR20035دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية علي عوض حسنالوجيز في شرح قانون العمل الجديد00117/حق

AR20025دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية عكاشة أحمد عبد العالدراسة مقارنة:  تنازع القوانين 00118/حق

2002013دار المطبوعات الجامعية:  اإلسكندرية فتوح عبد هللا الشاذليجرائم اإلعتداء علي األموال و األشخاص00119/حق

AR25ط, 2002دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية رمضان أبو السعودشرح قانون األسرة لغير المسلمين00120/حق

AR113ط, 2004دار الفكر الجامعي : االسكندرية أنور العمروسيصور انقضاء االلتزام في القانون المدني00121/حق

AR19998دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية هالل يوسف ابراهيمصيغ األوراق القضائية للدعاوي المستعجلة و التنفيذ القضائي واإلداري00122/حق

AR20039دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية هيثم حامد المصاروة(دراسة مقارنة )بين الحظر واإلباحة : نقل األعضاء البشرية 00123/حق

AR13ط, 2004دار الفكر الجامعي:  االسكندرية أنور العمروسيالمسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في القانون المدني00124/حق

AR20049دار الفكر الجامعي : االسكندرية ماجدة مصطفي شبانةالنيابة القانونية00125/حق

AR20028دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية محمود السيد عمر التحيويأنواع التحكيم و تمييزه عن الصلح و الوكالة و الخبرة00126/حق

AR20049دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية محي محمد مسعددور القانون في تكوين ثقافة االنسان00127/حق

200405دار الفكر الجامعي : االسكندرية رأفت دسوقي محمودفكرة التحول في القرارات اإلدارية00128/حق

AR20045دار الفكر الجامعي : االسكندرية أشرف رمضان عبد الحميد حسندراسة مقارنة: مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام و التحقيق 00129/حق

AR200419دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية عصام أنور سليمأصول ااألحوال الشخصية لغير المسلمين00130/حق

AR20045دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية السيد عبد الوهاب عرفةالوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية00131/حق

AR9دار المطبوعات الجامعية:  االسكندرية عبد الحليم عبد اللطيف القوميحسن النية و أثرة في التصرفات00132/حق

AR18ط ,2004أحمد غنيمخطابات الضمان إطار متكامل نظريا وعمليا وقانونيا00133/حق

AR20045دار الفكر الجامعي : االسكندرية ممدوح عزميدعوى ثبوت النسب و دعاوى ثبوت الزوجية والتبني للمسلمين وغير المسلمين00134/حق

2003017, دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية  فتوح عبد هللا الشاذليالقسم العام:  شرح قانون العقوبات  00135/حق

AR19985-1997دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية همام محمد محمود زهرانعقد العمل الفردي: قانون العمل 00136/حق

05دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية مسعد محي محمدكيفية كتابة األبحاث و االعداد للمحاضرات00137/حق

AR10دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندريةعبد الحكم فودةالقانون المدني وقانون العقوبات:  موسوعة البطالن في00138/حق

AR200410دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندريةفرج علواني هليل علواني للتعليق على قانون االجراءات الجنائية00139/حق

AR00140/حق
مفهوم المحل في : تحديد المعنى الموضوعي لمحل التحكيم ودوره في تحديد طبيعة العمل  

.....اإلتفاق
20024255, دار المطبوعات الجامعية:  االسكندرية  محمود السيد عمر التحيوي

AR2007014دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية ماجد راغب الحلوعلم اإلدارة العامة00141/حق

AR199210دار دار النهضة العربية : القاهرة محمود نجيب حسنيالدستور و القانون الجنائي00142/حق

AR16ط, 1993دار النهضة العربية :  القاهرة حسني الجنديضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالم00143/حق

AR13دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية محمد السيد أحمد الفقيالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت00144/حق

AR2003125ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عمر سعدهللاالقانون الدولي للحدود00145/حق

AR324ط, 2003ديوان المطبوعات الجامعية  :  الجزائر بوبشير محند أمقرانالنظام القضائي الجزائري00146/حق

AR200374ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر إلدريس فاضليالوجيز في فلسفة القانون00147/حق

AR286ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر فاضلي ادرييسمدخل الي المنهجية و فلسفة القانون00148/حق

AR362ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر أحمد خروعالمناهج العلمية و  فلسفة القانون00149/حق

2003050ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر نادية فوضيلشركات األموال في القانون الجزائري00150/حق

ARعلي محمد جعفرنشأة القوانين و تطورها00151/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : الجزائر 
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5047ط, 2003ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر أحمد محيوالمنازعات اإلدارية00152/حق

AR748ط, 2006ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر علي علي سليمانمصادر اإللتزام في القانون المدني: النظرية العامة لاللتزام 00153/حق

AR223ط, 2003ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر فوزي أوصديقالنظام الدستوري الجزائري00154/حق

AR888ط, 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر نادية فضيلالمحل التجاري-التاجر -األعمال التجارية : القانون التجاري الجزائري00155/حق

AR491ط, 1993ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر سليمان علي عليمذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري00156/حق

AR00157/حق
996100646

1
2003351132, ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر فوزي أوصديقالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري

AR200410دار هومة : الجزائر جديدي معراجمحاضرات في القانون المقارن و في طرق البحث00158/حق

AR200010دار البعث : الجزائر بلعيد بشيرالقواعد االجرائية أمام المحاكم و المجالس القضائية00159/حق

2004014دار هومة :  الجزائر جديدي معراجالوجيز في اإلجراءات الجزائية مع التعديالت الجديدة00160/حق

2049ط, 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر قدوج حمامةعملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري00161/حق

AR20007النسر الذهبي للنشر :  القاهرةعمرو عيسي الفقيمفكرة دعوى الخلع في الشريعة و القانون00162/حق

200004دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية محمد باهي أبويونسالرقابة القضائية علي شرعية الجزاءات اإلدارية العامة00163/حق

AR13ط, 1999دار الجامعة الجديدة : االسكندرية محمد باهي أبويونساالختيار علي أساس الصالحية للوظيفة العامة00164/حق

AR20012منشأة المعارف :  االسكندرية عدلي أمير خالدأحكام و اجراءات التقاضي في إشهاد  الوراثة و توزيع التركات00165/حق

AR3دار الجامعة  الجديدة: االسكندرية نبيل اسماعيل عمرأشكاالت التنفيذ الجبري00166/حق

AR3دار الجامعة الجديدة: االسكندرية جالل وفاء محمديناالطار القانوني لنقل التكنولوجيا00167/حق

AR20004دار الجامعة الجديدة للنشر :  االسكندرية أبو الوفا محمد أبو الوفاالعنف داخل األسرة بين الوقاية و التجريم و العقاب00168/حق

AR2دار الجامعة الجديدة:  االسكندرية عبدالفتاح مرادأوامر و قرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فيه00169/حق

200001دارالفكرالجامعي : االسكندرية محمد فؤاد عبد الباسطالنفاذ واإلنقضاء- التعريف والمقومات : القرار اإلداري 00170/حق

200006منشأة المعارف :  االسكندرية عدلي أمير خالدأحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري00171/حق

AR7المكتب الجامعي الحديث:  االسكندرية معوض عبد التوابالموسوعة النموذجية في الدفوع00172/حق

AR3منشاة المعارف:  االسكندرية سعد السعدني2000موسوعة القوانين الجنائية الخاصة بأحدث التعديالت الصادرة في عام 00173/حق

AR20013المكتب الجامعي الحديث :  االسكندرية أحمد أبوالروسجرائم السرقات و النصب وخيانة األمانة و الشيك بدون رصيد00174/حق

AR111ط, 2000دارالفكر و القانون : االسكندرية معوض عبد التواب99لسنة 17الموسوعة التجارية الشاملة في التعليق علي قانون التجارةالجديد رقم00175/حق

AR20024منشأة المعارف : االسكندرية نبيل ابراهيم سعدالمدخل للقانون نظرية الحق و القانون00176/حق

AR24ط, 2000منشأة المعارف :  االسكندرية نبيل ابراهيم سعدالتضامن و مبدأ عدم افتراض التضامن00177/حق

AR3منشأة المعارف:  االسكندرية عبد الحميد الشواربيالتحكيم و التصالح في ضوء الفقه و القضاء00178/حق

AR20018دار الجامعة الجديدة للنشر :  االسكندرية فارس محمد عمرانالزواج العرفي و صور أخري للزواج غير الرسمي00179/حق

AR13ط , 1999الدار الدولية للنشر والتوزيع :  القاهرة  عال عبد النعم: ت:  كارل أ سليكوالوساطة في حل النزاعات00180/حق

AR20006دارالفكرالجامعي : االسكندرية محمد شتا أبو سعدالتعليق علي قانون التجارة الجديد00181/حق

AR3دارالفكرالجامعي: االسكندرية محمد فؤاد عبد الباسطوسائل االدارة- نشاط االدارة - تنظيم االدارة : القانون اإلداري 00182/حق

ARأثر االتفاقية العامة للتجارة00183/حق(GATS) 20018دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية هاني دويدارفي الخدمات في المهن الحرة

AR199910دار الجامعة الجديدة : االسكندرية سليمان عبد المعمظاهرة غسيل األموال: مسؤولية المصرف الجنائية عن األموال غير النظيفة 00184/حق

AR3عبد الفتاح مرادشرح النصوص االنجليزية التفاقيات الجات و منظمة التجارة العالمية00185/حق

200106, منشأة المعارف : االسكندرية  نبيل ابراهيم سعدنظرية الحق: المدخل الي القانون  00186/حق

AR3دارالفكرالجامعي: االسكندرية هشام خالدإكتساب الجنسية األصلية بالميالد ألب وطني00187/حق

AR3االسكندريةعبد الفتاح مراداالتفاقيات العربية الكبري00188/حق

AR20007منشأة المعارف:  االسكندرية نبيل ابراهيم سعدفي ضوء الفقه والقضاء: االثبات في المواد المدنية و التجارية 00189/حق

AR19978دارالفكرالعربي:  القاهرة محمد شتا أبو سعداالثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية00190/حق

AR19942منشأة المعارف:  االسكندرية أحمد محمود خليلاالفالس التجاري و االعسار المدني00191/حق

AR200018منشأة المعارف : االسكندرية نبيل ابراهيم سعدالتأمينات الشخصية00192/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندري عبد الفتاح مرادالتحقيق الجنائي التطبيقي00193/حق

AR200114دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية جالل وفاء محمدينالتحكيم بين المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة الستثمار00194/حق

AR1دار الجامعة الجديدة:  بيروت عبد الفتاح مرادالتعليمات القضائية للنيابات00195/حق

AR10ط, 2001الدالر العلمية الدولية للنشر والتوزيع : عمان عماد زعل الجعافرةالقرائن في القانون المدني00196/حق

AR200356دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية هاني دويدار.......السجل التجاري - التجار - األعمال التجارية : التنظيم القانوني للتجارة 00197/حق

AR200134دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية األنصاري حسن النيدانيالتنفيذ المباشر للسندات التنفيذية00198/حق

200006دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أمين مصطفي محمدالجرائم اإلنتخابية00199/حق

AR240ط , 2003منشأة المعارف : اإلسكندرية ممدوح اطنطاويالوالية و االختصاص: الجرائم التأديبية 00200/حق

AR200123مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية السيد أبو عطيةالجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق00201/حق

AR123ط, 2000دار وائل للنشر : عمان أكرم ابراهيم حمدان الزعبيمسؤولية المصرف المصدر في االعتماد المستندي00202/حق

200100دار الجامعة الجديدة للنشر :  بيروت أمين مصطفي محمدالحماية االجرائية للبيئة00203/حق

1033ط, 2000دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية ابراهيم سيد أحمدالحماية الجنائية للعقود اإلدارية والجنائية00204/حق

AR33دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية جالل وفاء محمدينالحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت00205/حق



AR200436دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية جالل وفاء محمدينالحماية القانونية للملكية الصناعية00206/حق

2000033دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية محمود عبد الرحيم الديبدراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي: الحيل في القانون المدني 00207/حق

AR20013المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية  محمود طنطاويعقوباتها- موانع تحريكها - ضماناتها : الدعوى التأديبية 00208/حق

AR2000011, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية   حفيظة السيد حدادالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية و الوحدة00209/حق

AR00210/حق
995716344

0

دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون : الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص 

الفرنسي
200939711, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن / عمان محمد وليد المصري

AR20008دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية هشام خالدالشرط السالب لالختصاص00211/حق

AR53ط, 2000دار الفكر الجامعي :  االسكندرية معوض عبد التوابالشفعة والصورية وفقا لقضاء النقض00212/حق

AR20008دار الجامعة الجديدة : االسكندرية أحمد هندي.....دراسة في قانون المرافعات المدنية : الصفة في التنفيذ 00213/حق

AR20003منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت موفق مرزياجتهادا.فقها .قانونا :السلفة الوقتية 00214/حق

AR114ط, 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية هشام خالدالبنوك االسالمية الدولية و عقودها00215/حق

AR20021المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأنور طلبةالطعن باإلستئناف وإلتماس إعادة النظر00216/حق

AR249ط, 2002دار الحكمة للنشر :  الجزائر أحسن بوسقيعةالتحقيق القضائي00217/حق

AR200465دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر محمد الصغير بعليالنشاط اإلداري- التنظيم اإلداري : القانون اإلداري 00218/حق

AR20002دار الجامعة الجديدة :اإلسكندرية عدلي أمير خالدأحكام قانون االجراءات الجنائية00219/حق

AR13ط, 2000/2001دار النهضة العربية : القاهرة مصطفي أحمد عبد الجواد حجازيأحكام الرجوع القضائي في الهبة00220/حق

AR19993المكتب الفني لإلصدارات القانونية : القاهرة ممدوح محمد مبروكأحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته00221/حق

AR200012منشأة المعارف : االسكندرية أحمد فراج حسنيندراسة فقهية قانونية: أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة االسالمية 00222/حق

AR20057368, دار النفائس: األردن محمد نعيم ياسيننظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية00223/حق

AR20003دار الجامعية الجديدة : االسكندرية محمد فتح هللا النشارأحكام و قواعد عبئ االثبات00224/حق

AR20003مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية محمد كمال فهميأصول القانون الدولي الخاص00225/حق

AR68ط, 1999دار وائل للطباعة والنشر : عمان غالب علي الداوديالمدخل الي علم القانون00226/حق

AR20023منشأة المعارف :  االسكندرية محمود السيد عمر التحيويالتحكيم الحر و التحكيم المقيد00227/حق

01عبد الفتاح مرادالتعليمات اإلدارية للنيابات00228/حق

AR25ط, 2003ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر صدوققانون المجتمع العالمي المعاصر00229/حق

AR199836الديوان الوطني لألشغال التربوية :   الجزائر وزارة العدلالقانون المدني00230/حق

AR19821وزارة التربية : سوريا لمياء أصفرالقانون التجاري00231/حق

AR19804دار الفرابي : بيروت حسين مروةالنزاعات المادية00232/حق

AR19871ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد فاروقنظرية المرفق في القانون الجزائري00233/حق

1986021ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر وزارة العدلاإلجتهاد القضائي00234/حق

3061ط, 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر اسحاق ابراهيم منصورعلم اإلجرام و علم العقاب00235/حق

AR1دار الشروق:  السعودية أحمد جمال ظاهرنظريات في العالقات العامة00236/حق

AR26ط, 1999ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر أبو األعليالربا00237/حق

AR19906ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر إسماعيل سعدهللاالقانون الدولي للتنمية00238/حق

AR19906ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد أحمد حامدالتدابير االحترازية في الشريعة االسالمية و القانون الوضعي00239/حق

AR199042ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر أحمد محيومحاضرات في المؤسسات اإلدارية00240/حق

198401ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد تقيةاإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزام00241/حق

AR00242/حق
إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشريع 

الجزائري
20021351, الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائر  بن عبيدة عبد الحفيظ

AR19904منشورات دحلب : الجزائر علية نصر الدين.......موقف القوانين المدنية العربية من الفوائد 00243/حق

AR1دار الشهاب: الجزائر محمد التومينظام األسرة في االسالم00244/حق

AR1دار الشهاب: الجزائر البحث العلميإعداد البحث العلمي00245/حق

01دار الشهاب:  الجزائر فخري أبو صفيةطرق اإلثبات في القضاء االسالمي00246/حق

AR198924ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر معاشو عماربالجزائر" المفتاح في اليد " النظام القانوني لعقود 00247/حق

AR11ط, 1992ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر حسن بن منصورالتأمين في الشريعة االسالمية00248/حق

AR19915مطبعة عمار قرفي : الجزائر نواصر العايشتقنين العقوبات00249/حق

AR199217ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد هللا سليمان سليمانالمقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي00250/حق

بودهان. مقضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية00251/حق
الملكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع : الجزائر 

1ط, 1995
03

2075ط, 2004ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمار عوابدينظرية تأصيلية ، تحليلية ومقارنة: نظرية المسؤولية اإلدارية 00252/حق

AR19945ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محفوظ لعشب المسؤولية في القانون اإلداري00253/حق

AR199418ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر علي علي سليماننظرات قانونية مختلفة00254/حق

AR231ط, 1993ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر تيسير عوادمحاظرات في النظم السياسية المقارنة00255/حق

AR20033دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد الحفيظ بن عبيدةإثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية00256/حق

1984014ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر جالل مصطفى القريشيشرح قانون العمل الجزائري00257/حق

1987017ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبيد لخضرالتنظيم اإلداري للجماعات المحلية00258/حق

AR200034دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر محمد الصغير بعليالمدخل العام ، النصوص القانونية: تشريع العمل في الجزائر00259/حق

4055ط, 2001الديوان الوطني للشغال التربوية : الجزائر وزارة العدلقانون االجراءات المدنية00260/حق

AR454ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر محمد حسنينطرق التنفيذ في قانون االجراءات المدنية الجزائري00261/حق

بودهان. مقانون الجمارك00262/حق
الملكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع : الجزائر 

1996
09

1994040ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بوكر إدريس.......تطور المؤسسات الدستور ية في الجزائر منذ اإلستقالل 00263/حق

AR221ط, 2003ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر صدوقمحاضرات في القانون الدولي العام00264/حق

AR245ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد بو سلطانمبادئ القانون الدولي العام00265/حق

AR19944ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر علي علي سليماندراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري00266/حق

AR199212ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر راشد راشد....التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري00267/حق

AR321ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر سعد هللادراسات في القانون الدولي المعاصر00268/حق

AR200745015, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية جمال عبد الناصر مانعالنظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصة: التنظيم الدولي 00269/حق

AR19949ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد الحميد زروالالمسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية00270/حق

AR251ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بلحاج العربيفي التشريع اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري: أحكام المواريث 00271/حق

AR19949ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر وزارة العدلقانون الجنسية الجزائرية00272/حق

AR19932ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر أحمد دكارمسائل تطبيقية في الميراث و الوصية00273/حق

AR199217ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بوزنادة محمدالمنظمات االقليمية و نظام األمن الجماعي00274/حق

AR199417ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بدر خان عبد الحكيم إبراهيممعايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام00275/حق

AR199634ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بلحاج العربيأبحاث و مذكرات في القانون و الفقه االسالمي00276/حق

AR200634ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر شرفي عليفي التطبيقات الديمقراطية والنظام اإلسالمي: المحامون ودولة القانون 00277/حق

AR199512ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد أمين بوسماحالمرفق العام في الجزائر00278/حق

AR199020ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بوكحيل األخضرالحبس االحتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن00279/حق

AR1ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عمر صدوقشرح قانون العقوبات القسم العام00280/حق

AR19872ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر رياض عيسي.النظام القانوني للمؤسسات اإلقتصادية اإلشتركية في الجزائر00281/حق

AR19924ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر علي علي سليمانضرورة اعادة النظر في القانون المدني الجزائري00282/حق

AR13المطبعة الجزائرية:  الجزائر حسين فريحةمسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية00283/حق

AR20064دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أحمد هنديأحكام محكة النقض آثارها  و قوتها00284/حق

AR20068دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية نبيل اسماعيل عمرالخصوم- الدعاوى - اإلختصاص -الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية 00285/حق

AR19961منشأة المعارف : االسكندرية رمسي بهنامنظرية التجريم في القانون الجنائي00286/حق

AR19923منشأة المعارف :  االسكندرية نبيل ابراهيم سعدالنظرية العامة لاللتزام00287/حق

AR19953دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمد أحمد عابدينالوسيط في طرق الطعن علي األحكام الجنائية00288/حق

AR198916منشأة المعارف:  االسكندرية نبيل اسماعيل عمرامتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات00289/حق

AR19973دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية محمد أحمد عابدينالتماس اعادة النظر في المواد المدنية و التجارية00290/حق

AR19822دار الفكر العربي : القاهرة محمد محمود سعيدحق المجني عليه في تحريك الدعوي العمومية00291/حق

AR19923منشأة المعارف : االسكندرية أمال أحمد الفزايريدور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم00292/حق

AR199810منشأة المعارف : االسكندرية محمد كمال الدين إمامالزواج في الفقه االسالمي00293/حق

AR19899منشأة المعارف : االسكندرية نبيل اسماعيل عمرسقوط الحق في اتخاذ االجراء في قانون المرافعات00294/حق

AR19973دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية أحمد هنديسلطة الخصوم و المحكمة في اختصام الغير00295/حق

AR19973منشأة المعارف : االسكندرية محمد ماجد ياقوتالطعن علي االجراءات التأديبية00296/حق

AR20007منشأة المعارف : االسكندرية حسن صادق المرصفاويالمرصفاوي في جرائم الشيك00297/حق

AR19903منشأة المعارف : االسكندرية محمد نصر الدين كاملعوارض الخصومة00298/حق

AR2منشأة المعارف: االسكندرية حسين مصطفيقاضي التنفيذ علما وعمال00299/حق

AR00300/حق
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض : قضاء النقض المدني في األحكام  

....
2003169813منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلة

AR19973منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في بطالن األحكام00301/حق

AR19903منشأة المعارف : االسكندرية أمال  الفزايريدراسة تأصيلية مقارنة: المداولة القضائية 00302/حق

AR19873منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةموسوعة قضاء النقض في المنازعات االيجارية00303/حق

199802دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية محمد فريد العرينيدراسة في األدوات القانونية: مبادئ القانون التجاري 00304/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية كامل مصطفيمسائل عملية أمام المحاكم الجنائية00305/حق

AR19943دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد حسن قاسماألحكام- المصادر : الوجيز في نظرية االلتزام 00306/حق

AR200011دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الحميد المنشاويجرائم القذف و السب و افشاء األسرار00307/حق

AR19973منشأة المعارف : االسكندرية كمال حمديجريمة التهريب الجمركي وقرينة  التهريب00308/حق



AR2منشأة المعارف: االسكندرية رمسيس بهنامالجريمة و المجرم في الواقع الكوني00309/حق

AR23ط, 1997دار المطبوعات الجامعية : االسكندرية معوض عبد التوابالسرقة و اغتصاب السندات و التهديد00310/حق

200308منشأة المعارف  :االسكندرية عبد الحميد الشواربيالقرائن القانونية و القضائية00311/حق

AR20009منشأة المعارف : االسكندرية أحمد محمود حسنيقضاء النقض التجاري00312/حق

AR19973منشأة المعارف :  االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في البطالن الجنائي00313/حق

AR19983منشأة المعارف  : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في ندب الخبراء00314/حق

AR19824منشأة المعارف:  االسكندرية أمينة  مصطفي النمرقوانين المرافعات00315/حق

AR199425ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر غضبان مبروكاألصول و التطور و األشخاص: المجتمع الدولي 00316/حق

AR222ط, 2003ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عمر صدوقدراسة في مصادر حقوق االنسان00317/حق

AR8ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر غضبان مبروك1994التنظيم الدولي و المنظمات الدولية 00318/حق

AR20013دار العلوم للنشر و التوزيع : الجزائر دار العلوم  للنشر و التوزيعالزواج و الطالق في الشريعة االسالمية00319/حق

AR198525ديوان المطبوعات الجامعية :  :  الجزائر محمود جالل حمزةالعمل غير المشروع بإعتباره مصدر لإللتزام00320/حق

30166ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر مسعود شيهوبالمبادئ العامة للمنازعات اإلدارية00321/حق

AR200548ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عمر سعد هللاحقوق االنسان و حقوق الشعوب00322/حق

AR198926ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عبد الفتاح تقيةالوجيز في علم المواريث00323/حق

AR19957ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر محمد بوسلطانفعالية المعاهدات الدولية00324/حق

02المطبعة الجزائرية للمجالت والجرائد: الجزائر موالي ملياني بغدادي .....1830نشأتها وتطورها منذ سنة :  المحاماة في الجزائر00325/حق

AR386ط, 2001الديوان الوطني لألشغال التربوية :  الجزائر أحسن بوسقيعةفي ضوء الممارسة القضائية: قانون العقوبات 00326/حق

2008049, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  جبالي وعمرالمسؤولية الجنائية لألعوان االقتصاديين00327/حق

AR199535ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر أحمد خروعحصيلة القانون الدولي للتنمية00328/حق

AR199818ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عبد هللا سليمانالقسم الخاص: دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري 00329/حق

AR00330/حق
978996100

3824
201018757, ديوان المطبوعات الجامعية :   الجزائر  جديدي معراجمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري

AR663ط, 2008ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائرراشد راشداألوراق التجارية االفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري00331/حق

AR2005121ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر بلحاج العربيالوجيز في شرح قانون األسرة00332/حق

AR199820ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر محمد الحبيب الطيبالتعويض االستحقاقي00333/حق

AR30دار الحكمة للنشر والتوزيع:  الجزائر أحسن بوسقيعةالمنازعات  الجمركية00334/حق

AR199861ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر أحمية سليمانآلية تسوية منازعات العمل ، والضمان اإلجتماعي في القانون الجزائري00335/حق

AR197912ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر حبيب ابراهيم الخليليمسؤولية الممتنع المدنية و الجنائية في المجتمع االشتراكي00336/حق

AR429ط, 2008ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر انق هللا العربيالوجيز في القانون التجاري الجزائري00337/حق

AR1998030ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر اسكندري أحمدالمجال الوطني للدولة: محاضرات في القانون الدولي العام  00338/حق

AR20037دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية أحمد فراج حسنيننظام  االرث في التشريع االسالمي00339/حق

AR2منشأة المعارف: االسكندرية رمسيس بهنامالنظرية العامة للمجرم و الجزاء00340/حق

AR19983دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد أحمد سراجنظرية العقد و التعسف في استعمال الحق00341/حق

AR19951دار المطبوعات الجامعية جالل ثروتجرائم اإلعتداء على األشخاص: نظم القسم الخاص 00342/حق

AR19893منشأة المعارف : االسكندرية جالل ثروتقانون العقوبات المصري: نظم القسم العام 00343/حق

AR19883منشأة المعارف : االسكندرية رمسيس بهنامالوجيز في علم االجرام00344/حق

AR19971مطبعة عنابي :  مصر معوض عبد التوابالوسيط في جرائم الشيك00345/حق

AR19886منشأة المعارف : االسكندرية حسن مصطفيجريمة القتل و االصابة الخطأ00346/حق

AR19986دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية أنور سلطانمصادر اإللتزام: الموجز في النظرية العامة لاللتزام 00347/حق

AR2منشأة المعارف: االسكندرية عبد الحميد الشواربيأثر تعدد الجرائم في العقاب00348/حق

AR19901مكتبة غريب :  مصر ادوارد غالب الدهبياالجراءات الجنائية00349/حق

AR1دار المطبوعات الجامعية:  مصر بدران أبو العنينأحكام التركات و المواريث00350/حق

AR2دار المطبوعات الجامعية: مصر محمد أحمد سراجأحكام المواريث00351/حق

AR19882منشأة المعارف : االسكندرية حسن مصطفياعالن األوراق القضائية00352/حق

AR19961دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عكاشة محمد عبد العالاالتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات00353/حق

AR3مكتبة االشعاع: مصر عبد الفتاح ابراهيمالتنظيم القانوني لالدارة المحلية00354/حق

AR1دار المطبوعات الجامعية:  مصر عبد الحميد الشواربيجرائم األحداث00355/حق

AR19973دار المطبوعات الجامعية :  مصر فرج علواني هليلجرائم التزييف و التزوير00356/حق

AR2217دار المطبوعات الجامعية: مصر / القاهرة مصطفى مجدي هرجة....السطو على المساكن- جرائم السرقة وأنواعها: جرائم السرقة في ضوء الفقه والقضاء  00357/حق

AR19981منشأة المعارف :  االسكندرية عبد الحميد الشواربي......هتك العرض - وجرائم اإلغتصاب : جريمة الزنا 00358/حق

AR19852دار المطبوعات الجديدة : مصر  عبد الحميد الشواربيجريمة الزنا في ضوء القضاء و الفقه00359/حق

AR19961دار الفكر الجامعي :  االسكندرية عبد الحكم فودةحجية الدليل الفني في المواد الجنائية و المدنية00360/حق

AR19972دار المطبوعات الجامعية : مصر ابراهيم أبو النجاالحقوق العينية األصلية في القانون المدني الليبي00361/حق

AR19971دار المطبوعات الجامعية : مصر عبد الحكم فودةدائرة الجنح المستأنفة00362/حق

AR19901منشأة المعارف :  االسكندرية محمد حسين مصطفيدور القاضي ازاء الشرط الصريح الفاسخ00363/حق

AR19981دار المطبوعات الجامعية: مصر ابراهيم أبو النجاشرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبية00364/حق

AR2003/20044دار محمود للنشر والتوزيع : مصر أنور العمروسيالصورية وورقة الضد في القانون المدني00365/حق

AR19941دار  المطبوعات الجامعية : االسكندرية حامد عبد الحليم الشريفالصيغ الجنائية00366/حق

20022969, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية  نبيل اسماعيل عمرعدم فعالية اإلجراءات الجزائية00367/حق

AR1االسكندريةسمير عبد السيد تناغوعقدالبيع00368/حق

AR19982منشأة المعارف : االسكندرية احمد محمود حسنيعقد النقل البحري00369/حق

AR1997/19982دار  المطبوعات الجامعية : االسكندرية عبد الفتاح الصيفيعلم االجرام والعقاب00370/حق

AR19953دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية جالل وفاء محمدينفكرة المعرفة الفنية واالساس القانوني لحمايتها00371/حق

2002010, دار الفكر الجامعي :  االسكندرية محمد أنور حمادةالحماية الجنائية لألموال العامة00372/حق

AR19971دار االشعاع: االسكندرية عبد الوهاب عرفةقانون حماية حق المؤلف00373/حق

AR19971محمد عمارةمبادئ الطب الشرعي00374/حق

AR19973دار الجامعة الجديدة : االسكندرية أمين مصطفي محمدمبادئ علم االجرام00375/حق

AR19971دارالمطبوعات الجامعية :  االسكندرية عبد الودود السرييالمدخل لدراسة بعض النظريات في الفقه االسالمي00376/حق

AR24ط, 1995منشأة المعارف : االسكندرية حسن صادق المرصفاويالمرصفاوي في المحقق الجنائي00377/حق

AR19903مؤسسة شباب الجامعة : االسكندرية هشام خالدمفهوم العمل القضائي في ضوء الفقه واحكام القضاء00378/حق

AR19961دار المعرفة :  مصر مصطفي السخاويالنظم القرابية في المجتمع القبلي00379/حق

AR9نهضة القانون: القاهرة حسن عبد السالم جابرأثر براءة المتهم في إثبات جريمة البالغ الكاذب00380/حق

AR19993دار الجامعة الجديدة : االسكندرية محمد السيد التحيويأحكام الوقف الجزائي للخصوم المدنية00381/حق

AR19994دار الجامعة الجديدة : االسكندرية هاني دويداراألرض كموضوع للتأجير  التمويلي00382/حق

AR19881دار الثقافة :  القاهرة محمد أحمد سراجاألوراق التجارية في الشريعة االسالمية00383/حق

AR19999دار الجامعة الجديدة : االسكندرية رضا متولي وهدانأثارة- تأصيلية - نطاقه : تجديد االلتزام 00384/حق

AR19955منشأة المعارف : االسكندرية عبد الحميد المنشاويالتحكيم الدولي والداخلي00385/حق

AR19921منشأة المعارف :  االسكندرية عبد الحميد الشواربيالطب الشرعي00386/حق

AR19792دار الفكر الجامعي : االسكندرية رؤوف عبيدشرح قانون العقوبات التكميلي00387/حق

AR4دار  الفكر الجامعي: االسكندرية عبد الحكم فودةشركات األشخاص00388/حق

AR19976دار الجامعة الجديدة : االسكندرية مصطفى كمال طهالشركات التجارية00389/حق

AR1997/19982منشأة المعارف :  االسكندرية سمير عبد السيد تناغوعقد االيجار00390/حق

AR19986الجامعة المفتوحة  : االسكندرية عبد السالم علي المزوغينظرية الحق: مذكرات موجزة حول علم القانون 00391/حق

AR19891دار المطبوعات الجامعية :  مصر منير رياض حناالمسؤولية الجنائية لألطباء و الصيادلة00392/حق

AR199811دار الجامعة الجديدة : االسكندرية محمد حسين منصور.....الطبيب ، الجراح ، طبيب األسنان: المسؤولية الطبية 00393/حق

AR20031دار الجامعة الجديدة : مصر إبراهيم سيد أحمدالوجيز في اإلثبات في مواد األحوال الشخصية فقها وقضاءا00394/حق

AR19921منشأة المعارف : االسكندرية يحي أحمد موافيدراسة مقارنة: المسؤولية عن األشياء في ظل الفقه و القضاء 00395/حق

199902دار الجامعة الجديدة :  االسكندرية محمود السيد التحيويالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود اإلدارية00396/حق

AR19922منشأة المعارف : االسكندرية أحمد سريحقوق االنسان واسباب العنف في المجتمع االسالمي00397/حق

AR19972دار الجامعة الجديدة : االسكندرية عالي عبد القادر القهوجيالحماية الجنائية لبرامج الحاسب00398/حق

AR19993دار الجامعة الجديدة : االسكندرية أمين مصطفي محمدمن عدوى اإليدز واإللتهاب الكبدي الوبائي: الحماية الجنائية للدم 00399/حق

AR20037منشأة المعارف : اإلسكندرية عبد الحميد الشواربيالحقوق السياسية للمراة في الشريعة االسالمية في اإلسالم00400/حق

AR45ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر وزارة العدلالقانون التجاري00401/حق

AR199966ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد مرواننظام االثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري00402/حق

AR19983مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش1األردني و المقارن ج - القانون الدولي الخاص 00403/حق

AR2دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية سوزي عدلي ناشدظاهرة التهريب الضريبي الدولي00404/حق

AR19993منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في األوراق التجارية00405/حق

AR10دار الفكر الجامعي: االسكندرية عبد الحميد المنشاوياشكاالت التنفيذ الوقتية والمستعجلة  والموضوعية00406/حق

AR2دار الفكر الجامعي: االسكندرية محمد أحمد عابديناألدلة الفنية للبراءة و االدانة و المواد الجنائية00407/حق

AR200224دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سليمان عبد المنعممن سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم: إحالة الدعوىالجنائية 00408/حق

AR19964منشأة المعارف : االسكندرية رمسيس بهنامالبوليس العلمي أو فن التحقيق00409/حق

AR210ط , 2009دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد ماجد ياقوتاالحالة الى االحتياط في الشرطة00410/حق

AR19973دار الفكر الجامعي : االسكندرية حامد الشريفشيك الضمان و الوديعة و االئتمان بين النظرية و التطبيق00411/حق

AR13ط, 1999دار الفكر الجامعي: االسكندرية أنور العمروسيالتظامن و التضامم  و الكفالة في القانون المدني00412/حق

AR19969دار الفكر الجامعي : االسكندرية حفيظة السيد حدادمدي اختصاص القضاء الوطني باتخاذ االجراءات االوقتية و التحفظية00413/حق

199806, دار الفكر الجامعي : االسكندرية  محمد شتا ابو سعدالدفع بعدم االختصاص في المواد المدنية و التجارية00414/حق



AR22ط, 19996منشأة المعارف : االسكندرية محمد ماجد ياقوتاالجراءات و الضمانات تأديب ضباط الشرطة00415/حق

1999015منشأة المعارف : االسكندرية ابراهيم المنجيالمرافعات اإلدارية00416/حق

AR19993دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مصطفي كمال طه....األوراق التجارية ،العقود التجارية : القانون التجاري 00417/حق

AR7منشأة المعارف: االسكندرية همام محمد محمودالمدخل إلى القانون اإللتزامات: مبادئ القانون  00418/حق

AR4دار الفكر الجامعي: االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض المدني في التعويض00419/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية كمال حمديالقانون البحري00420/حق

AR20003دار الكتاب الذهبي : االسكندرية السيد عفيفيموسوعة المذكرات أمام القضاء المدني00421/حق

AR201148814, دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان نجم عبود نجمفي القرن الواحد والعشرين: القيادة اإلدارية  00422/حق

AR3دار الفكر الجامعي: االسكندرية عبد الحليم فودةدعاوي براءة الذمة00423/حق

AR2دار الفكر و القانون:  مصر مصطفي مجدي هرجةالمشكالت العملية في جرائم القتل و الجرح و الضرب00424/حق

AR19984مكتبة دنيا القانون للتوزيع : القاهرة  موريس صادقموسوعة األحوال الشخصية لغير المسلمين00425/حق

AR110ط, 2006دار النهضة العربية  : القاهرة طارق سرورا إلختصاص الجنائي العالمي00426/حق

AR20065دار المطبوعات الجامعية :  مصر علي الباروديالقانون التجاري00427/حق

200705دار الفكر الجامعي  :  االسكندرية محمد فؤاد عبد الباسطمدى إختصاص القاضي اإلداري بتفسير المعاهدات الدولية00428/حق

200003منشأة المعارف :  االسكندرية معوض عبد التواب بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية و قانون العقوبات1998 لسنة 174شرح القانون 00429/حق

AR13ط, 1998دار الفكر و القانون:  مصر محمود حمدي أحمدالمستحدث في المبادئ التي قررتها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض00430/حق

AR19983منشأة المعارف : االسكندرية محمد طلعت الغنيميفي أبعاده الجديدة: القانون الدولي البحري 00431/حق

AR328ط, 2001دار الفكر الجامعي : االسكندرية علي عوض حسنالصيغ النموذجية للدعاوي و األوراق القضائية00432/حق

AR199926دار  الفكر الجامعي : االسكندرية هشام علي صادقالقانون الدولي الخاص00433/حق

AR3دار الفكر الجامعي: االسكندرية محمد شتاأبو سعدالموجز العملي في الصورية في ضوء أحكام محكمة النقض00434/حق

AR20002دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية السيد محمد السيد عمرانالموجز في أحكام قانون التأمينات االجتماعية00435/حق

AR19991دار الكتاب الذهبي : مصر شريف طهجريمة الرشوة معلقا عليها بأحكام محكمة النقض00436/حق

AR1مكتبة الثقافة:  مصر عبد القادر الفارمصادر االلتزام00437/حق

00438/حق
995716309
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20102886, دارالثقافة : القاهرة عبد القادر الفارآثار الحق في القانون المدني: أحكام االلتزام  

AR19981دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان خالد خليل الظاهردراسة مقارنة:  القانون اإلداري00439/حق

AR19993دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ابراهيم عبد الرحمان ابراهيمالمدخل لدراسة الفقه االسالمي00440/حق

AR00441/حق
995716568

0
محمد علي جوادتنفيدها- إبرامها - مفاوضاتها : العقود الدولية  

, 1997دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان 

2010
24017

AR2دار زهران للنشر والتوزيع: عمان محمود حرز هللاعلم األمراض و الطب الشرعي00442/حق

011دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عبد الكريم علوانالنظم السياسية و القانون الدستوري00443/حق

AR3دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان ابراهيم عبد الرحمان ابراهيمعلم أصول الفقه االسالمي00444/حق

AR1دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عدنان ابراهيم السرحانمصادر الحقوق الشخصية00445/حق

AR200922دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان نعمان أحمد الخطيبالوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري00446/حق

AR2دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان أحمد محمد علي داودالقرارات االستئنافية في األحوال الشخصية00447/حق

AR20003مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان محمود محمد حمودةفقه األحوال الشخصية00448/حق

AR199910دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عبد الناصر موسى أبو البصلشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية00449/حق

AR19997دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان نعمان أحمد الخطيبالوجيز في النظم السياسية00450/حق

199805مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمود خلف الجبوريالعقود اإلدارية00451/حق

AR19994دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان حسن حنتوش الحسناويدراسة مقارنة: التعويض القضائي في نطاقه المسؤولية العقدية 00452/حق

AR20022دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد صبحي نجمالجرائـم الواقعة علي األشخاص00453/حق

200003دار الوراق للنشر والتوزيع : عمان محمود محمد حمودةفقه الدعوة و أساليبها00454/حق

199901دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان خالد سمارة الزعبيدراسة مقارنة: القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق 00455/حق

AR19993دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان أدهم وهيب النداويالبيع و االيجار: العقود المسماة في القانون المدني 00456/حق

AR115ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان منصور عمر المعايطة....لرجال القضاء واالدعاء العام : األدلة الجنائية و التحقيق الجنائي 00457/حق

AR19996دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان علي خليل اسماعيل الحديثيحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي00458/حق

AR199912دار وائل للطباعة والنشر : عمان محمد عبد الودود أبو عمردراسة مقارنة: المسؤولية الجزائية عن افشاء السر المصرفي 00459/حق

AR16ط, 1999دار وائل للنشر والتوزيع : عمان عبد الرزاق رشيد أبو رماندراسة مقارنة:حبس المدين في قانون االجراء االردني 00460/حق

AR19978مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان صاحب عبيد الفتالويدراسة مقارنة: تحول العقد 00461/حق

AR111ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عزيز العكيليأحكام اإلفالس والصلح الواقي : 3الجزء , الوسيط في شرح القانون التجاري 00462/حق

AR14ط, 2000دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان سالم القضاةمبادئ القانون التجاري00463/حق

05دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان مصطفي صخرينصوصها القانونية: النزاعات اإلدارية 00464/حق

AR19994دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان فداء يحي أحمد أحمد الحمودالنظام القانوني لبطاقة االئتمان00465/حق

101ط, 1998دار وائل للنشر والتوزيع : عمان إعاد علي حمود القيسيالقضاء اإلداري وقضاء المظالم00466/حق

AR200631 الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية دردوس مكيالموجز في علم االجرام00467/حق

AR19933مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان منذر الفضلالعقود المسماة: شرح القانون المدني األردني 00468/حق

AR14ط, 1999دار وائل للنشر والتوزيع : عمان سليمان الناصريدراسة مقارنة:  المدخل لدراسة القانون00469/حق

AR6دار المكتبة القانونية: االردن ابراهيم حرب محيسناجراءات مالحقة األحداث الجانحين00470/حق

AR20006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد جبر االلفيالفضالة دراسة موازنة في الفقه االسالمي وقوانين بلدان الشرق األوسط00471/حق

AR19987مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان كامران الصالحيدراسة مقارنة: بيع المحل التجاري في التشريع المقارن 00472/حق

AR19976مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عادل علي المقداديمسؤولية الناقل البري في نقل األشخاص00473/حق

AR17ط, 1999دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ابراهيم حرب محسنطبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية00474/حق

AR19997دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان ابراهيم اسماعيل ابراهيمالضمان االحتياطي في األوراق التجارية00475/حق

AR19975دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان عثمان التكروريالوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية00476/حق

AR19986دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان ناصر جميل محمد الشمايلةدراسة مقارنة: كسب ملكية المضمونات بالضمان 00477/حق

AR3دار وائل  للنشر والتوزيع:عمان محمد يوسف عصوانالقانون الدولي العام00478/حق

AR19982دار االمسيرة للنشر والتوزيع :عمان محمد شالل العانيعلم االجرام والعقاب00479/حق

AR17ط, 2000دار اوائل للنشر والتوزيع:عمان عمادعلي الخليلدراسة تحليلية مقارنة: الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء 00480/حق

AR19986دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان مصطفي صخريطرق الطعن في األحكام الجزائية00481/حق

AR20014دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمد ابراهيم علي محمدالقواعد الدولية اآلمرة00482/حق

AR20034دار المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية مديحة فؤاد الخضريالطب الشرعي و مسرح الجريمة و البحث الجنائي00483/حق

09دار الفكر الجامعي:  االسكندرية السيد احمد إبراهيمالحراسة اإلتفاقية القضائية القانونيةاإلدارية00484/حق

AR200017ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر حمدي فريدةالحيازة و التقادم المكسب00485/حق

AR200018ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر مسعود شيهوبالمسؤولية عن االخالل بمبدأ المساواة  وتطبيقاتها في القانون اإلداري00486/حق

AR200018ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر مسعود شيهوبالمسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون اإلداري00487/حق

AR20013دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية األنصاري حسن النيداني.....دراسة تاصيلية وتحليلية لدور المحكمة : الصلح القضائي 00488/حق

2001011دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حفيظة السيد الحدادالعقود المبرمة بين الدول و األشخاص األجنبية00489/حق

AR200110دار الجامعة الجديدة للنشر :  االسكندرية محمد باهي أبويونسالغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية00490/حق

AR8دار ابن خلدون:  مصر عبد الفتاح مرادالغصب في القوانين العربية و الشريعة االسالمية00491/حق

AR200111دار الفكر الجامعي : االسكندرية هشام خالدالقانون القضائي الخاص الدولي00492/حق

AR20008دار الفكر الجامعي : االسكندرية معوض عبد التواب......القذف و السب و البالغ الكاذب وإفشاء األسرار 00493/حق

1996010منشأة المعارف : االسكندرية عبد الغني بسيونيالقضاء اإلداري00494/حق

AR19996دار الجامعة الجديدة : االسكندرية محمد حسين منصورالمسؤولية المعمارية00495/حق

AR3دار الكتب للنشر والتوزيع:  مصر عبد الفتاح مرادالمشكالت العملية القضاء المستعجل00496/حق

AR20013دار الجامعة الجديدة :  االسكندرية محمد شتا ابو سعدتعليق فقهي وقضائي: المعارضة في األحكام الجنائية 00497/حق

AR20008منشأة المعارف : االسكندرية رمضان علي الشرنباصيالنظريات العامة في الفقه االسالمي00498/حق

AR20003منشأة المعارف : االسكندرية سليمان عبد المنعمالنظرية العامة لقانون العقوبات00499/حق

AR20018دار الجامعة الجديدة :  االسكندرية محمد حسين منصورالنظريات العامة لالئتمان00500/حق

AR200116دار الجامعة الجديدة : االسكندرية هاني محمد دويدارالوجيز في القانون البحري00501/حق

AR20013دار الجامعة الجديدة : االسكندرية سوزان علي حسنالوجيز في مبادئ القانون00502/حق

AR20003منشأة المعارف : االسكندرية معوض عبد التوابالوسيط في جريمتي النصب و خيانة األمانة00503/حق

AR52ط, 2000مطبعة االنتصار :  مصر معوض عبد التوابالوسيط في شرح  جرائم الغش و التدليس و تقليد العالمات التجارية00504/حق

AR20012923, دار الجامعة الجديدة:  اإلسكندرية رضا متولي وهدانإنتقال آثار العقود الي الخلف الخاص00505/حق

AR19993دار الجامعة الجديدة : االسكندرية سليمان عبد المنعمبطالن االجراء الجنائي00506/حق

2090ط, 2002الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائر أحسن بوسقيعةقانون اإلجراءات الجزائية00507/حق

AR20026دار الفكر الجامعي :  مصر ابراهيم عبد الخالقالوجيز في جرائم الصحافة و النشر00508/حق

199908منشأة المعارف : االسكندرية محمد كمال الدين إمامالوصية و الوقف في االسالم مقاصد و قواعد00509/حق

AR1دار الكتاب للنشر والتوزيع:  األردن رافع محمدموقف االسالم من تعدد الزوجات00510/حق

AR5منشأة المعارف:  االسكندرية عبد الحكم فودةحجية األمر المقضي و قوته في المواد المدنية والتجارية00511/حق

AR1دار الجامعة للجديدة للنشر: اإلسكندرية محمد فتح هللا النشارحق التعويض المدني00512/حق

AR19998دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : مصرأسامة األلفيدراسة مقارنة: حقوق االنسان و واجباته في االسالم 00513/حق

AR27ط, 2002منشأة المعارف : االسكندرية محمد المنجيدعوى بطالن العقود00514/حق

AR18ط, 2002منشأة المعارف : االسكندرية محمد المنجيدعوي عدم الدستورية00515/حق

AR20008منشأة المعارف : االسكندرية عبد الحميد الشواربي.....شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري اعالن ومد حالة الطوارى00516/حق

AR200111منشأة المعارف : االسكندرية أحمد محمود خليلشرح االفالس التجاري في قانون التجارة الجديد00517/حق

AR20014منشأة المعارف : االسكندرية فتحي عبد الرحيم عبد هللاشرح النظرية العامة لاللتزام00518/حق

AR5منشأة المعارف: االسكندرية محمد المنجيعقد البيع االبتدائي00519/حق

200206منشأة المعارف : االسكندرية أحمد محمود خليلعقد الزواج العرفي أركانه و شروطه و أحكامه00520/حق



AR6منشأة المعارف: االسكندرية قدري عبد الفتاح الشهاويعقد المقاولة في التشريع المصري و المقارن00521/حق

AR18ط, 2006-2002منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت مجموعة من المؤلفونالمدخل لدراسة القانون و المصطلحات القانونية00522/حق

AR20022دار الفكر الجامعي :  مصر محمد أحمد محمودشهادة الشهود في المواد الجنائية00523/حق

AR19994دار الفكر و القانون :  مصرمصطفي مجدي هرجةشهادة الشهود في  المجالين الجنائي والمدني00524/حق

AR20004منشأة المعارف : االسكندرية محمد زكي أبو عامرمبادئ علم االجرام و العقاب00525/حق

AR6منشأة المعارف:  االسكندرية عبد الحميد متوليمبادئ نظام الحكم في االسالم00526/حق

AR20017منشأة المعارف :  االسكندرية عبد الحميد متوليمجموعة األحوال الشخصية في ضوء الفقه و القضاء00527/حق

AR200221منشأة المعارف : االسكندرية ماجد راغب الحلوقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة00528/حق

AR20024المكتب الجامعي الحديث  : االسكندرية أحمد ابو الروسموسوعة الشركات التجارية00530/حق

AR20018منشأة المعارف : االسكندرية قدري عبد الفتاح الشهاويموسوعة تشريعات األحوال الشخصية00531/حق

AR20013منشأة المعارف : االسكندرية سليمان عبد المنعم سليمانأصول علم الجزاء الجنائي00532/حق

AR200011منشأة المعارف : االسكندرية عصام أنور سليمموقع القضاء الدستوري من مصادر القانون00533/حق

AR19993مطبعة االنتصار :  مصر معوض عبد التوابالموسوعة الشاملة في جرائم الشيك00534/حق

AR20065دار الفكر الجامعي :  االسكندرية هشام خالدالتنازع االنتقالي في تنازع القوانين00535/حق

AR1دار الحرف العربي: مصر عبد الفتاح مرادالمعجم القانوني رباعي اللغة00536/حق

AR1عالم الكتب: مصر سليمان مرقسعقد البيع00537/حق

AR13ط, 2000الراتب الجامعية : بيروتعبد الرحمان العيسويالجريمة و االدمان00538/حق

07منشأة المعارف:  االسكندرية أحمد محمود جمعةإختصاص القضاء اإلداري بالمنازعات اإلدارية لألفراد و تطبيقاتها في العمل00539/حق

AR20023دار الفكر الجامعي : االسكندرية هشام خالداالختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية00540/حق

AR1 دمشقمحمد زكي شمسأساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربي00541/حق

AR20013المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية عصام أنور سليمأسس الثقافة القانونية00542/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية منير عبد المجيدأصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح00543/حق

ARجالل ثروتالدعوى الجنائية: أصول المحاكمات الجزائية 00544/حق
مجد المؤسسةالجامعية للدراسات والنشر : بيروت 
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AR19983دار الثقافةة للنشر والتوزيع : عمان منذر الفضلتاريخ القانون00545/حق

AR4دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عباس العبوديتاريخ القانون00546/حق

AR20024دار الجامعة الجديدة : االسكندرية جالل وفاء محمدينتسوية منازعات التجارة الدولية في اطار اتفاقية الجات00547/حق

AR20025دار الفكر الجامعي : االسكندرية هشام علي صادق...تنازع القوانين في مسائل المسؤوليةالتقصيرية  المترتبة علي التصادم 00548/حق

AR200010منشأة المعارف : االسكندرية محمد سامي عبد الحميداألمم المتحدة- الجماعة الدولية : التنظيم الدولي 00549/حق

AR200116مطبعة االنتصارا: االسكندرية ممدوح طنطاويالتوفيق و التحكيم و لجان فض المنازعات00550/حق

AR0دار الفكر الجامعي:  مصر محمد محمود سعيدجرائم االرهاب00551/حق

AR20025المكتب الجامعي الحديث : مصرعصام أنور سليمحقوق الطفل00552/حق

AR20028دار الفكر الجامعي :  االسكندرية عبد الحميد المنشاويحماية الملكية الفردية وأحكام الرقابة علة المصنفات الفنية00553/حق

AR3دار الجامعة الجديدة: مصر محمد باهي أبو يونسالرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة00554/حق

AR2منشأة المعارف: االسكندرية عبد المنعم محمد داودالقانون الدولي للبحار00555/حق

ARسليمان عبد المنعمنظرية الجزاء الجنائي00557/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

1ط, 1999والتوزيع 
5

AR2دار الجامعة الجديدة: بيروت مصطفي أحمد فؤادالمنظمات الدولية00558/حق

02مطابع الشرطة:  مصرمصطفى طاهرالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل االموال00559/حق

AR19983دار النهضة العربية :  بيروت نصيف محمد حسينالنظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك00560/حق

ARمحمد مصطفى غنيم: ت: بارون . ا.جيروم األمريكي/المبادئ األساسية للدستور اللبناني :  الوجيز في القانون الدستوري  00561/حق
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة : القاهرة 

1ط, 1998العالمية 
05

AR19871دار العالم العربي : مصر محمود علي مكينظرية في مستقبل البشرية00562/حق

AR19993منشأة المعارف : االسكندرية عمرو عيسي الفقي....شرح لسمات التحقيق في جرائم القتل العمد : ضوابط االثبات الجنائي 00563/حق

خلفوني مجيدشهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري00564/حق
, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
021

AR2002/20031دار محمود للنشر والتوزيع : مصر مصطفىمجدي هرجةالدفوع في قضايا المخدرات00565/حق

AR20019دار الفكر الجامعي : االسكندرية منير قزمانالبيوع التجارية في ضوء الفقه و القضاء00566/حق

AR20002دار النهضة العربية :  بيروت أسامة أحمد شوقي المليجيدراسة مقارنة: استقاللية خصومة العرض الحقيقي و االيداع 00567/حق

2002012, دار المطبوعات الجامعية  : القاهرة هشام علي صادقتنازع االختصاص القضائي الدولي00568/حق

AR20013منشأة المعارف : االسكندرية سميرعبد السيد تناغوأحكام األسرة للمصريين غير المسلمين00569/حق

AR1دار صفاء: عمان محمد عبد هللا محمد نعمانضمانات استخدام الطاقة النووية في االغراض السلمية00570/حق

AR3دار الجامعة الجديدة: االسكندرية محمد زكي أبو عامرأصول االجراءات الجنائية00571/حق

AR2منشأة المعارف: االسكندرية فتيحة قرةالنظرية القضائية المستحدثة لالوضاع الظاهرة00572/حق

AR20003دار الجامعة الجديدة :  االسكندرية سليمان عبد المنعمنظرية المسؤولية و الجزاء00573/حق

AR20022دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية سليمان عبد المنعممبادئ علم الجزاء الجنائي00574/حق

200205دارالفكر الجامعي : مصر عبد العزيز عبد المنعم خليفةأوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري00575/حق

200203دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عباس مصطفي المصريشركات األموال- شركات األشخاص : تنظيم الشركات التجارية 00576/حق

AR20001دار الفكر الجامعي :  مصر منير محمد الجنبيهيالصيغ القانونية لدعاوي الشركات التجارية00577/حق

AR19ط, 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ممدوح عبد الكريمتنازع القوانين: القانون الدولي الخاص 00578/حق

AR20028دار الفكر الجامعي :  مصر محمد أحمد عابدينالتقادم المكسب و المسقط في القانون00579/حق

AR20008مكتبة العينكات : الرياض أحمد بن محمدجريمة غسل االموال00580/حق

AR20022927, دار الفكر الجامعي:   اإلسكندرية أحمد محمد حشيش.....القضاء المدني واإلداري، والقضاء الجنائي،: نظرية وظيفة القضاء 00581/حق

AR20013دار الفكر الجامعي :  مصر مجدي دسوقي محمودالمبادئ القضائية مصدر ذاتي للمشروعية00582/حق

AR1دار النهضة العربية:  مصر محمد عبد الرحمانالنظام القانوني للحزر في القانون الدولي للبحار00583/حق

AR19993منشأة المعارف:  االسكندرية قدري عبد الفتاح الشهاويأساليب البحث العلمي الجنائي و التقنية المتقدمة00584/حق

AR19993منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت هيام مالطالضمان االجتماعي و التأمينات االجتماعية في لبنان و الشرق األوسط00585/حق

AR19994منشأة المعارف:  االسكندرية محمد سامي عبد المجيدالقانون الدولي العام00586/حق

ARالخير قشيبين النص والواقع: اشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية  00587/حق
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200107دار الفكر الجامعي :  مصر عبد العزيز عبد المنعم خليفةاإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري00588/حق

AR1مؤسسة نوفل:  بيروت مصطفي العوجيدروس في العلم الجنائي00589/حق

AR20023دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عكاشة محمد عبد العالدراسة مقارنة: قواعد التنازع في القانون المصري 00590/حق

AR20023دار أسامةالخولي للنشر والتوزيع : مصر عزت عبد القادرجرائم التزييف والتزوير00591/حق

200203دار المطبوعات الجامعية  : اإلسكندرية مازي ليلو راضيدور الشروط اإلستثنائية في تمييز العقد اإلداري00592/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية أحمد محمود الجملحماية البيئة البحرية من التلوث00593/حق

AR20002دار النهضة العربية :  بيروت صبري محمد السنوسي محمددراسة مقارنة: آثار الحكم بعدم الدستورية 00594/حق

AR20025دار الفكر الجامعي : االسكندرية محمد أنور حمادةالنظام القانوني لبراءة االختراع و النماذج الصناعية00595/حق

AR19906دار النهضة العربية :  مصر دار النهضة العربيةحقوق المجني عليه في االجراءات الجنائية00596/حق

AR20023دار الجامعية الجديدة : االسكندريةفاروق محمد أحمد االباصيريعقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت00597/حق

AR2دار النهضة العربية:  مصر ابراهيم أحمد ابراهيمالتحكيم الدولي الخاص00598/حق

200208منشأة المعارف : االسكندرية أحمد محمود جمعةالعقود اإلدارية00599/حق

200207دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عباس مصطفي المصريفي عقد النقل البحري: المركز القانوني للمرسل اليه  00600/حق

AR20013دار الفكر الجامعي :االسكندرية حفيظة السيد حداداالتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم00601/حق

AR20013دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية هشام خالداثبات القانون األجنبي في القانون الدولي الخاص00602/حق

AR19963منشأة المعارف : االسكندرية عبد الحميد الشواربيالتزوير و التزييف مدنيا و جنائيا في ضوء الفقه والقضاء00603/حق

AR20018دار الفكر الجامعي : االسكندرية فؤاد أحمد عامرميعاد رفع دعوى االلغاء00604/حق

AR20026دار الجامعية الجديدة : االسكندرية االنصاري حسن النيدانيالنظام القانوني للخصومة00605/حق

AR20016دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد عبد الرحمن الضوينيأحكام القسمة بين الفقه االسالمي و القانون المدني00606/حق

AR00607/حق
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200114934دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر صالح فركوستاريخ النظم القانونية و االسالمية

1999028دار المحمدية العامة : الجزائر طاهري حسينكيف تحمي حقوقك: الدليل القانوني للمتقاضين 00608/حق

AR20047دار هومة : الجزائر بن شيخ لحسنمذكرات في القانون الجزائي الخاص00609/حق

AR200511الديوان الوطني لالشغال التربوية : الجزائر أحسن بو سقيعةالمصالحة في المواد الجزائية بوجه عام00610/حق

AR20005دار النهضة العربية : القاهرة ابراهيم محمد حسنينالرقابة القضائية علي دستورية القوانين00611/حق

AR20028الدار الدولية لالستثمارات :  مصر خالد رشيد الجميليالحدود في الفقه الجنائي االسالمي المقارن00612/حق

AR200111منشأة المعارف : االسكندرية نبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية األصلية00613/حق

AR1 مصرابراهيم عبد الخالقالمشكالت العملية في جرائم القذف و السبب00614/حق

2001016دار وائل للطباعة والنشر :  عمان غالب علي الداوديتنازع القوانين وتنازع اإلختصاص: القانون الدولي الخاص 00615/حق

AR20012دار الفكر الجامعي : االسكندرية أحمد محمد حشيشالمفهوم القانوني للبيئة00616/حق

AR20028مطابع الدار الهندسية : مصر مصطفي زايدالدليل االحصائي في الحكم القضائي00617/حق

AR19966منشأة المعارف:  االسكندرية عبد الحميد الشواربيالتلبس بالجريمة في ضوء  القضاء والفقه00618/حق

AR200011منشأة المعارف:  االسكندرية نبيل ابراهيم سعدنطاق التنازل عن العقد:التنازل عن العقد 00619/حق

AR19997منشأة المعارف :  االسكندرية عبد الحميد الشواربيالجرائم السياسية و أوامراإلعتقال و قانون الطوارئ00620/حق

AR2دار الجامعة الجديدة: مصر مهند صالح أحمدالحماية الجنائية للجسم البشري00621/حق

AR19968منشأة المعارف :  االسكندرية رمضان أبو السعودالموجز في عقد االيجار00622/حق

AR20023دار المطبوعات الجامعية  :االسكندرية فتوح عبد هللا الشاذليعلم االجرام العام00623/حق

AR19949الدار المصرية اللبنانية:  القاهرة جمال الخولياثبات الملكية في الوثائق العربية00624/حق



AR113ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية :  االسكندرية فتوح عبد هللا الشاذليأساسيات علم االجرام و العقاب00625/حق

AR19944منشأة المعارف : االسكندرية محمد أحمد عابدينالطعن بالنقض في المواد الجنائية00626/حق

AR1دار الفكر الجامعي:  مصر محمد عبد الرحمانالخصومة: اإلجراءات الجنائية  00627/حق

AR20013المكتب العربي الحديث :االسكندرية فؤاد عبد المنعم أحمدفي الدعوي الجنائية في الفقه االسالمي00628/حق

AR1دار الجيل:  بيروت علي عبد العال العيساويأشهر المحاكمات في التاريخ00629/حق

AR20023دار  الفكر الجامعي : االسكندرية ابراهيم سيد أحمدفقها و قانونا: التعسف في استعمال الحق 00630/حق

AR20028دار الجامعة الجديدة : االسكندرية منير بورشيةالمسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة00631/حق

AR20013الديوان الوطني لالشغال التربوية :  الجزائر نصر الدين هنونيالوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر00632/حق

AR20023منشأة المعارف : اإلسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمندراسة فقهية وقضائية: البحوث القانونية في مصادر االلتزام االرادية و غير االرادية 00633/حق

AR200111منشأة المعارف : االسكندرية همام محمد محمودالمدخل الي القانون نظرية القانون والحق00634/حق

AR20026499, منشأة المعارف : االسكندرية  عبد الحميد الشواربيالدعوى الدستورية00635977030915/حق

AR1دار الجامعة الجديدة: االسكندرية سليمان عبد المنعم سليمانأصول علم االجرام القانوني00636/حق

AR20013دار الفتح للطباعة والنشر : اإلسكندرية مصطفي محمد الجمالاألحوال الشخصية لغير المسلمين00637/حق

AR19966منشأة المعارف : االسكندرية سمير عبد السيد تناغو...الرهن الرسمي - الكفالة : التأمينات الشخصية و العينية 00638/حق

AR20015مكتبة اإلشعاع الفنية : مصر عبد الحكم فودةالصيغ النموذجية للمنازعات المستعجلة00639/حق

AR14ط, 1999منشأة المعارف : االسكندرية عبد الحميد الشواربياجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه00640/حق

200109منشأة المعارف : االسكندرية محمود سليمان موسيالتجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة00641/حق

AR19993منشأة المعارف : االسكندرية قدري عبدالفتاح الشهاوي....التحقيق - المحقق - الباحث الجنائي : الحدث االجرامي 00642/حق

AR199810منشأة المعارف : االسكندرية  أحمد فراج حسينأحكام االسرة في االسالم00643/حق

AR20015منشأة المعارف : االسكندرية محمد خميساالخالل بحق المتهم في الدفاع00644/حق

AR20034منشأة المعارف:  االسكندرية طلعت محمد دويدار...بين قيمة الوقت في العوى ومبدأ سلطان اإلرادة : اإلعالن القضائي 00645/حق

AR20024منشأة المعارف :  االسكندرية محمد أحمد عابدينإجراءات الدعوىمدنيا و جنائيا00646/حق

AR19985منشأة المعارف : االسكندرية عدلي أمير خالداالرشادات العملية في الدعاوي الجنائية00647/حق

AR200415دار الفكر الجامعي : مصر علي عوض حسنالتحكيم االختياري و االجباري في المنازعات المدنية و التجارية00648/حق

AR2001294مطبعة قرفي عمار باتنة : الجزائر قصير مزياني فريدةمبادئ القانون اإلداري الجزائري00649/حق

AR20013المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية أحمد أبو الروس...القصد الجنائي و المساهمة و المسؤولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي 00650/حق

AR20004منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت جورج سعددولة القانون مفاهيم أولية00651/حق

2005021, دار هومه للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر علي عدنان الفيلدراسة مقارنة:  وقف اإلجراءات الجنائية في القانون العسكري  00652/حق

AR1دار الخلود:  لبنان مصطفي العوجيقانون المخدرات و المؤثرات العقلية الجديد00653/حق

AR200512منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان محمد المجذوبالتنظيم الدولي النظرية العامة و المنظمات الدولية00654/حق

AR8الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية محمد حسين منصورنظرية الحق- القاعدة القانونية : المدخل الي القانون 00655/حق

AR2الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية جالل وفاء محمدينالمبادئ العامة في القانون التجاري00656/حق

AR1دار الجامعة الجديدة للنشر: مصر محمد حسين منصورنظرية القانون مفهوم و فلسفة و جوهر القانون00657/حق

AR20023منشأة المعارف:  االسكندرية أحمد أبو الوفاالتحكيم في القوانين العربية00658/حق

AR20026دار الفكر الجامعي :  مصر ابراهيم سيد أحمدالتزوير المادي و المعنوي00659/حق

AR1دار الفكر الجامعي:  االسكندرية أنور العمروسيالتشريع و القضاء في االسالم00660/حق

AR00661/حق
الضرب - القتل العمد: جرائم االعتداء علي النفس في ضوء الفقه و قضاء النقض 

.....المفضي
13ط, 2001مكتبة االشعاع : مصر عبد الحكم فودة

AR1منشأة المعارف:  االسكندرية محمد المنجيكيفية رفع الطعن بالنقض00662/حق

AR13ط, 2001دار النهضة العربية:  بيروت لطفي الشربيبيأحكام وتشريعات األمراض النفسية: الطب النفسي و القانون 00663/حق

AR19996منشأة المعارف : االسكندرية أحمد فراج حسينأحكام التركات و المواريث في الفقه و القانون00664/حق

AR20013الدار الدولية لالستثمارات الثقافية :  مصر عبد العظيم شرف الدينأحكام الميراث و الوصية في الشريعة االسالمية و القانون الوضعي00665/حق

AR20003دار الفكر الجامعي : االسكندرية مصطفي أحمد عبد الجوادخطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال االئتمان00666/حق

AR3الدار الجامعية: االسكندرية محمد محي الدين عوضدراسات في القانون الدولي الجنائي00667/حق

AR1منشأة المعارف:  االسكندرية ابراهيم عبد العزيز سيفالنظم السياسية و القانون الدستوري00668/حق

AR11ط, دار الجامعية الجديدة :  االسكندرية ابراهيم سيد أحمدفقها وقضاءا: العقود و الشركات التجارية 00669/حق

AR19961منشأة المعارف : االسكندرية جالل علي العدوي وآخرونالحقوق و غيرها من المراكز القانونية00670/حق

AR19891منشأة المعارف : مصر فرج زهرانأركان عقد الرهن00671/حق

AR11ط, 2001االشعاع الفنية : االسكندرية سعيد الجدارشرح قانون األحوال الشخصية00672/حق

AR20001دار الفكر الجامعي :  االسكندرية منير قزمانالكمبيالة في ضوء الفقه و القضاء00673/حق

AR20001دار البشرى للطباعة والنشر : القاهرة مصطفي فرغلي الشقيريالتعليق علي قانون اجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية00674/حق

AR19971منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الحميد الشواربيالمسؤولية القضائية في ضوء الفقه و القضاء00675/حق

AR200713دار الفكر الجامعي  :  اإلسكندرية علي عوض حسنفي المواد المدنية و الجنائية: الخبرة 00676/حق

AR1ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر صدوق عمردروس في التنظيم الدولي المعاصر00677/حق

AR1دار المطبوعات الجامعية: مصر فتوح عبد هللاالقانون الدولي الجنائي00678/حق

AR20011دار الفكر الجامعي :  مصر هشام خالدالمركز القانوني لمتعدد الجنسية00679/حق

AR200311دار  الفكرالجامعي : مصر محمود السيد عمر التحيوياألوامر على العرائض00680/حق

AR20008منشأة المعارف : االسكندرية نبيل ابراهيم سعدالضمانات غير المسماة00681/حق

AR19999دار الرغائب : الجزائر دليلة فركوسالوجيز في تاريخ النظم00682/حق

AR1منشأة المعارف: اإلسكندرية عبد الوهاب محمد رفعتالقانون الدستوري00683/حق

AR20007دار الفكر الجامعي : مصر هشام خالددراسة مقارنة: جنسية الشركة 00684/حق

AR2مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع: مصر عبد الحميد الشواربيجرائم المخدرات00685/حق

AR2دار الجامعية الجديدة: االسكندرية محمد فريد العرينيقانون األعمال00686/حق

AR20018دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية محمد محسن ابراهيم النجارعقد االمتياز التجاري00687/حق

AR10مؤسسة الثقافة الجامعية: االسكندرية برهام محمد عطا هللاعقد البيع00688/حق

AR20018دار الجامعة الجديدة : االسكندرية محمد محمد شتافكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي00689/حق

AR20003منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في إعالن أوراق المحضرين00690/حق

AR19995دار الجامعة الجديدة : االسكندرية محمد عبد المقصود حسن داودمدي مشروعية االستشفاء بالدم البشري و أثر التصرف فيه00691/حق

AR15ط, 2000دار الفكر و القانون :  مصر طه عبد المولي ابراهيممشكالت تعويض األضرار الجسدية في القانون المدني00692/حق

AR20018دار الجامعة الجديدة  : مصر نبيل اسماعيل عمرتسبيب االحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية و التجارية00693/حق

AR20005دار الجامعة الجديدة  : مصر جمال خليل النشارتصرف الشريك في المال الشائع و أثره علي حقوق الشركاء00694/حق

AR200111دار الجامعة الجديدة  : مصر سنية أحمد يوسفحماية الحيازة بين النيابة العامة و القضاء المستعجل00695/حق

AR20017دار الجامعة الجديدة  : مصر أحمد هنديتنفيذ أحكام المحكمين00696/حق

AR7دار الجامعة الجديدة: مصر عبد الفتاح مرادشرح الشيك من الناحيتين الجنائية و التجارية00697/حق

AR2دار الكتب والوثائق المصرية: مصر عبد الفتاح مرادجرائم االمتناع عن تنفيذ االحكام وغيرها من جرائم اإلمتناع00698/حق

AR20018دار الجامعة الجديدة  : مصر حامد محمود شمروخحق االستمتاع بين الزوجين00699/حق

AR20003دار الجامعة الجديدة  : مصر سليمان عبد المنعمدروس في القانون الجنائي الدولي00700/حق

AR3دار الكتب والوثائق المصرية: مصر عبد الفتاح مرادشرح تشريعات االحوال الشخصية00701/حق

AR8منشأة المعارف: االسكندرية عبد الفتاح مرادشرح تشريعات الشهر العقاري00702/حق

AR3منشأة المعارف:  االسكندرية عبد الفتاح مرادشرح تشريعات الغش00703/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية عبد الفتاح مرادشرح تشريعات التحكيم الداخلي و الدولي00704/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية عبد الفتاح مراددعاوي بيع العقارات00705/حق

AR15دار الفجر:  القاهرة أحمد اسكندرمحاضرات في القانون الدولي العام المدخل و المعاهدات الدولية00706/حق

AR1مصر مكتبة زهراءعادل حسن علي السيدأحكام إنقاض العقد الباطل00707/حق

AR19978دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية معوض عبد التوابالمرجع في شرح قانون األحداث00708/حق

AR5دار الجامعية الجديدة: االسكندرية محمد حسن قاسمدراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري: عقد البيع 00709/حق

AR00710/حق
996131013
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200364864, دار إبن خلدون : الجزائر  فرحة زراوي صالح......االعمال التجارية : الكامل في القانون التجاري الجزائري  

AR4دار الجامعية الجديدة: االسكندرية أحمد خليلأصول التنفيذ الجبري00711/حق

AR8دار الجامعية الجديدة: االسكندرية عبد الفتاح الصيفيأصول المحاكمات الجزائية00712/حق

AR4دار الجامعية الجديدة: االسكندرية علي عبد القادر القهوجيأصول المحاكمات الجزائية00713/حق

AR10دار الجامعية الجديدة:  االسكندرية علي عبد القادر القهوجيالمعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي00714/حق

AR2دار الجامعية الجديدة: االسكندرية محمد حسين منصورمبادئ عقد التأمين00715/حق

2004014دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية ماجد راغب الحلوالعقود اإلدارية و التحكيم00716/حق

AR49ط, 2002منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمد المجذوبالقانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة في لبنان00717/حق

AR14ط, 1998دار الجامعية الجديدة : االسكندرية فتوح عبد هللا الشاذليمعني الشيك في القانون الجنائي00718/حق

AR3دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد الحكم فودةأسباب صحيفة االستئناف00719/حق

AR7منشأة المعارف:  االسكندرية محمد رفعت عبد الوهابالقانون الدستوري00720/حق

AR1دار الجامعية الجديدة: االسكندرية محمد حسين منصورالحقوق العينية األصلية00721/حق

AR20024دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أنور العمروسيالدعاوي المسماة في القانون المدني00722/حق

AR200118ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عكاشة محي الدينمحاضرات في الملكية األدبية و الفنية00723/حق

AR20048دار الجامعية الجديدة : اإلسكندرية شعبان الكومي احمد فايدالدعاوي بالمجهول و أحكامها00724/حق

AR200118ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر تشوار جياللي....الزواج و الطالق تجاه االكتشافات الحديثة 00725/حق

AR15ط, 2003دار وائل للنشر والتوزيع : عمان حازم نعيم الصماديالمسؤولية في العمليات المصرفية االلكترونية00726/حق

AR200157ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عليوش قربوع كمالالتحكيم التجاري الدولي في الجزائر00727/حق

AR200310منشأة المعارف : اإلسكندرية حسنين المحمديالخطر الجنائي و مواجهته00728/حق

AR20017ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر بلحاج العربيالنظريات العامة في الفقه االسالمي00729/حق



AR20025منشأة المعرف    : اإلسكندرية محمد أحمد عابدينقوة الورقة الرسمية والعرفية في اإلثبات وطرق الطعن عليها00730/حق

AR126ط, 2001ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر جياللي بغدادياالجتهاد القضائي في المواد الجزائية00731/حق

AR200311منشورات باجي مختار عنابة : الجزائر عيسى حدادالوجيز في المواريث00732/حق

AR200133ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر طاشور عبد الحفيظدور قاضي تطبيق األحكام القضائية الجزائية00733/حق

AR198017ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر الناشر نفسهقانون الجمارك00734/حق

AR20034منشأة المعارف :  مصر طه محمود أحمداإلرتباط و أثره  الموضوعي و اإلجرائي00735/حق

ARعالء الدين عبدهللا فواز الخصاونةالتكييف القانوني لعقد اإليجارالتمويلي00736/حق
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع و دار : عمان 
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AR200611دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد فريد العرينيالشركات التجارية00737/حق

AR20037دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية علي عوض حسنالنصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها00738/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية بشير علي محمد بازحق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة00739/حق

AR2002/20036الدار الجامعية : مصر إبراهيم علي إبراهيم عبد ربهالتأمين و رياضياته00740/حق

AR200017ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بلحاج العربي...مبادئ اإلجتهاد القضائي : قانون األسرة 00741/حق

00742/حق
978996165

4347
201129040, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : : الجزائر عبد العزيز سعد3-2-1الجزء : نظام الحالة المدنية في الجزائر 

AR200155ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر وزارة العدلقانون األسرة00743/حق

AR128ط, 2001الديوان الوطني لالشغال التربوية: الجزائر ليلي رزوقيالتقنينات العقارية00744/حق

AR19982دار النهضة العربية : مصر المؤتمر الخامساآلفاق الجديدة للعدالة الجنائيةفي مجال األحداث00745/حق

AR20003دار النهضة العربية:  مصر صالح محمد بدر الدينالمسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي00746/حق

AR20012دار النهضة العربية:  مصر أحمد مخلوفاتفاق التحكيم كاسلوب لتسوية منازعات العقود00747/حق

AR20001دار الجامعية الجديدة:  االسكندرية محمد شتا أبو سعدالمبادئ القضائية في التحكيم التجاري الدولي00748/حق

199905دار وائل للطباعة والنشر : عمان نائل عبد الرحمان صالح الطويلاألعمال المصرفية و الجرائم الواقعة عليها00749/حق

199805دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان حمدي سليمان سحيمات القبيالتالرقابة اإلدارية و المالية على األجهزة الحكومية00750/حق

AR20004دار الجامعية الجديدة : االسكندرية محمد حسين منصورالقانون- الفعل النافع - الفعل الضار : مصادر االلتزام 00751/حق

200002دار النسر الذهبي : مصر عزت عبد القادرالشركات التجارية00752/حق

AR3دار الكتب والوثائق المصرية: مصر عبد الفتاح مرادشرح االفالس من الناحيتين التجارية والجنائية00753/حق

AR18ط, 1989دار الكتاب المصري :  القاهرة أحمد زكي بدويعربي- إنجليزي -فرنسي : معجم المصطلحات القانونية 00754/حق

AR3دار الفكر العربي:  القاهرة محمد أبو زهرةالجريمة و العقوبة في الفقه االسالمي00755/حق

AR19984دار الفكر العربي:  القاهرة يوسف الشيخ يوسفدراسة مقارنة: حماية الحق في حرمة األحاديث الخاصة 00756/حق

AR19886دار المطبوعات الجامعية : مصر معوض عبد التواباألحكام و األوامر الجنائية00757/حق

AR2دار الفكر العربي: القاهرة محمد أبو زهرةمحاضرات في الوقف00758/حق

199802دار الفكر الجامعي : االسكندرية معوض عبد التوابالدعوى اإلدارية و صيغها00759/حق

AR19976مكتبة زهراء الشرق : مصر عادل حسن عليأحكام االلتزام-االثبات 00760/حق

AR12ط, 2000دار الفكر و القانون:  مصر كمال كمال الرخاويإذن التفتيش فقها وقضاءا00761/حق

AR20005دار الكتب القانونية : القاهرة علي عوض حسنكيفية التصدي إلجراءات التقاضي الكيدي00762/حق

AR19996دار الكتب القانونية : القاهرة علي عوض حسناحكام المحكمة الدستورية العليا في الحريات و الحراسة و الملكية00763/حق

AR19993المكتب الفني لالصدارات القانونية : القاهرة عمرو عيسي الفقياالموسوعة التجارية الحديثة في االفالس00764/حق

AR5الياس ابو عيدنماذج دعاوى00765/حق

AR19994دار الكتب القانونية : القاهرة سمير األميناالفالس معلقا عليه بأحدث احكام محكمة النقض00766/حق

AR5المكتب الفني لالصدارات القانونية: القاهرة أشرف ندااالصول القضائية في المرافعات الشرعية00767/حق

AR20004الجامعة الجديدة : االسكندرية نبيل اسماعيل عمرالوسيط في التنفيذ الجبري لالحكام00768/حق

ARراشد فهيماالفالس و الصلح الواقي منه00769/حق
, 2000المكتب الفني لالصدارات القانونية :  القاهرة 

1ط
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ARمفتاح عمر درباشوالية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات00770/حق
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن : ليبيا 
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AR1المكتبة  القانونية: مصر ممدوح محمد مبروكأحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته00771/حق

AR19993دار الكتب القانونية:  القاهرة عدلي خليلجريمة السرقة و الجرائم الملحقة بها00772/حق

AR20003دار الكتب القانونية : القاهرة عدلي خليلالصيغ القانونية في المواد الجنائية00773/حق

AR1دار الفكر الجامعي:  مصر أنور العمروسيأصول المرافعات و مذكرات الدفاع00774/حق

AR19982دار الكتب القانونية :  القاهرة حامد الشريفنظرية الدفوع في المخدرات00775/حق

AR19931المكتب الفني لالصدارات القانونية : القاهرة عمرو عيسي الفقيالموسوعة الشاملة في جرائم المخدرات00776/حق

AR4دار النهضة العربية: بيروت علي محمد جعفراالجرام و سياسة مكافحته00777/حق

AR200019منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض المدني في العقود00778/حق

AR1المطبوعات الجامعية  االسكندريةعبد الحكم فودةموسوعة االثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية00779/حق

AR20023الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع : عمان محمد سعيد نمورالجرائم الواقعة على األشخاص- القسم الخاص : شرح قانون العقوبات 00780/حق

AR19984دار الفكر الجامعي : االسكندرية علي عوض حسنالصيغ النموذجية للعقود و األوراق القضائية00781/حق

AR19992دار الكتب القانونية : القاهرة علي عوض حسنالوجيز في شرح قانون العمل00782/حق

AR1دار الفكر الجامعي:  مصر خلف محمدعقد البيع في ضوء الفقه و احكام النقض00783/حق

AR200011دارالجامعة الجديدة : االسكندرية نبيل اسماعيل عمرالوسيط في الطعن باإلستئناف00784/حق

AR20003المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية عز الدين الدناصوريالصورية في ضوء الفقه و القضاء00785/حق

AR3المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية عبد الفتاح مرادالصيغ التجارية00786/حق

AR19995منشأة المعارف : االسكندرية معوض عبد التوابالطب الشرعي و التحقيق الجنائي و األدلة الجنائية00787/حق

AR1منشأة المعارف:  االسكندرية عبد الفتاح مرادالمسؤولية التأديبة للقضاة و أعضاء النيابة00788/حق

AR19991المكتب الفني لإلصدارات القانونية : االسكندرية عز الدين الدناصوريالمسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القانون00789/حق

AR20007المكتب الفني لإلصدارات القانونية : اإلسكندرية عمرو عيسي الفقيجرائم التزييف و التزوير00790/حق

AR20015المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أنور طلبةالوسيط في القانون المدني00791/حق

AR3مصرعبد الفتاح مرادشرح العقود التجارية و المدنية00792/حق

AR3منشأة المعارف: االسكندرية عبد الفتاح مرادشرح تشريعات البيئة00793/حق

AR19993المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية عمرو عيسي الفقيضوابط تسبيب األحكام الجنائية00794/حق

AR16ط, 2000دار  الفكر العربي : االسكندريةمحمد شتا أبو سعدعقد البيع00795/حق

AR20003منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض المدني في الملكية00796/حق

AR200116منشأة المعارف: االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض المدني في الطعن األحكام00797/حق

AR3منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان فؤاد رزقاالحكام الجزائية العامة00798/حق

AR19978مطابع روز اليوسف : اإلسكندريةاسماعيل ابراهيم الزياديالتنفيذ العقاري00799/حق

AR12ط, 1995دار محمود للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد عزمي البكريالحجز القضائي علي المنقول في ضوء الفقه و القضاء00800/حق

AR519ط, 2000منشأة المعارف : االسكندرية معوض عبد التوابالمرجع في التعليق علي نصوص القانون المدني00801/حق

AR20003منشأة المعارف:  االسكندرية معوض عبد التوابصيغ الدعاوي و الموجز في األوراق القضائية00802/حق

AR19991دار محمود للنشر : مصر أنور العمروسيالملكية و أسباب كسبها في القانون المدني00803/حق

4014ط, 1999دار الكتب القانونية:  القاهرة سليمان مرقس جزء13: الوافي في شرح القانون المدني   00804/حق

AR20009المؤسسة الحديثة للكتاب :  لبنان فؤاد ضاهرالسرقة ،إغتصاب العقار ،إساءة اإلئتمان: جرائم في ضوء االجتهاد 00805/حق

AR23منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان محمد علي راتبقضاء األمور المستعجلة00806/حق

AR19963دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد علي سالم عياد الحلبيالوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية00807/حق

AR19953منشأة المعارف : االسكندرية هشام علي صادقعقود التجارة الدولية00808/حق

AR19993مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع : لبنان يوسف شحادةعالقتها بالقضاء: الضابطة العدلية 00809/حق

AR20001دار الجامعية الجديدة : اإلسكندرية شوقي رامز شعبانالنظرية العامة للجريمة الجمركية00810/حق

AR19995منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان مصطفي محمد جمالأصول التأمين عقد الضمان00811/حق

AR20015منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان أحمد خليلأصول المحاكمات المدنية00812/حق

199902منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان نزيه نعيم شاللةإعادة المحاكمة في القضايا اإلدارية المدنية الجزائية00813/حق

AR20004منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان بيار اميل طوبياطرق الطعن بقرار وقف أو متابعة التنفيذ الصادرة في المعاملة التنفيذية00814/حق

AR19994منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان أحمد عبد الدائمأعضاء جسم االنسان ضمن التعامل القانوني00815/حق

AR1دار الجامعية الجديدة: االسكندرية محمد حسن قاسماالثبات في المواد المدنية و التجارية00816/حق

AR19994143, 1999منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان القاضي أنطوان الناشقدراسة تحليلية: اإلعالنات و العالمات التجارية بين القانون و االجتهاد 00817/حق

AR20016منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان غسان رباحدراسة مقارنة: تبييض االموال 00818/حق

AR19998المؤسسة الحديثة للكتاب :  لبنان فؤاد ظاهرالبيع في ضوء االجتهاد00819/حق

AR19994منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان نزيه نعيم شاللةالحجز االحتياطي00820/حق

AR15ط, 2000منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان عكاشة محمد عبد العالاالجراءات المدنية و التجارية الدولية في دولة االمارات العربية المتحدة00821/حق

ARمنصور القاضي: ت: جورج قوديل القانون اإلداري00822/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  لبنان 
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AR20002منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان أنطوان الناشف...مفهوم جديد لفكرة الدولة  (التخصيص)الخصخصة 00824/حق

AR20012منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان علي البارودي وآخرونالقانون البحري و الجوي00825/حق

AR20001دار المطبوعات الجامعية :  االسكندرية محمد ابو عامر محمد زكيقانون العقوبات القسم العام00826/حق

AR20013مؤسسة الجامعة الجديدة: مصر علي عبد القادرالقانون الدولي الجنائي00827/حق

AR19991مؤسسة غبور:  دمشق محمود زكي شمسالمسؤولية التقصيرية ألطباء في التشريعات العربية00828/حق

AR200010دار الجامعة الجديدة : مصر نزيه نعيم شاللةالمشكلة التنفيذية00829/حق

AR20003منشأة المعارف : االسكندرية سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في الصورية و الشفعة00830/حق

AR3منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان عكاشة محمد عبد العالالوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية00831/حق



AR199911منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان نزيه نعيم شالالدراسة مقارنة: دعوى الصورية 00832/حق

AR15ط, 2000دار الجامعية الجديدة :  االسكندريةنعيم مغبغبدراسة في القانون المقارن: الملكية االدبية و الفنية و الحقوق المجاورة 00833/حق

AR20074منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان حسين عبد الطيف حمدانالوسيط في التأمينات العينية00834/حق

ARمنصور القاضي: جاك غستان ت تكوين العقد: المطول في القانون المدني 00835/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2ط, 2008والتوزيع 
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200003, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  نزيه نعيم شاللةدعاوي القدف و الذم و التحقير00836/حق

AR19993منشورات الحلبي الحقوقية: لبناننزيه نعيم شاللةدعوى االفتراء00837/حق

AR20003منشورات الحلبي الحقوقية : لبناننزيه نعيم شاللةدعوى الهبة00838/حق

AR15ط, 1999المؤسسة الحديثة للكتاب : لبناننزيه نعيم شاللةسبق االدعاء00839/حق

AR19993دار الجامعية الجديدة : االسكندريةعلي عبد القادر القهوجيقانون العقوبات اللبناني00840/حق

AR20017منشورات الحلبي الحقوقية : لبنانبيار اميل طوبياماذا عن مقاضات شركات التأمين أمام القضاء الجزائي؟00841/حق

AR20013منشورات الحلبي الحقوقية : لبنانعبد الغني بسيوني عبد هللامبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي00842/حق

AR1دار الجامعية الجديدة:االسكندريةعبد الغني بسيوني عبد هللاالقانون اإلداري00843/حق

AR19882دار النهضة العربية : بيروتمحمد مصطفي شلبيأحكام األسرة في االسالم00844/حق

AR20019دار محمود للنشر:مصرمحمد عزمي البكريموسوعة الفقه و القضاء و التشريع00845/حق

AR199470منشورات الحلبي الحقوقية: لبنانالياس ناصفموسوعة الشركات التجارية00846/حق

AR200154منشأة المعارف :االسكندرية أنور طلبةموسوعة المرافعات المدنية و التجارية00847/حق

AR199913منشورات الحلبي الحقوقية :لبناننزيه نعيم شاللةمخاصمة القضاة00848/حق

200101منشورات الحلبي الحقوقية:  لبنان عبد الغني بسيونيوقف تنفيذ القرار اإلداري00849/حق

AR20015دار النهضة العربية: القاهرةأحمد عبد الكريم سالمةقانون العقد الدولي00850/حق

AR199815منشورات الحلبي الحقوقية: لبنانبدوي حناالوكالة00851/حق

00852/حق
األوراق التجارية  -األعمال التجارية ,مصادر القانون التجاري : شرح القانون التجاري  

(2ج.1ج)
2009034, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان فوزي محمد سامي

AR200615دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمانفوزي محمد ساميالتحكيم التجاري الدولي00853/حق

AR19997مطبعة عويدات للطباعة والنشر :  لبنان  الياس ناصيفالكامل في قانون التجارة00854/حق

AR20026منشأة المعارف : االسكندريةسعيد أحمد شعلةقضاء النقض المدني في االجراءات المدنية00855/حق

AR56ط , 2000النسر الذهبي للطباعة: القاهرةالسيد خلف محمدقضاء المخدرات00856/حق

2000012دار أبو المجد للطباعة بالهرم:مصرحمدي ياسين عكاشةموسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة00857/حق

AR19994مطبعة االنتصار: مصرمعوض عبد التوابالدفوع المدنية و التجارية00858/حق

AR19982مكتبة صادر: بيروت الياس أبو عبيداالفالس00859/حق

AR20013منشورات الحلبي الحقوقية : لبنانمحمد حسن قاسمالقانون المدني00860/حق

AR20001دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية محمد عوض-العام-قانون العقوبات القسم 00861/حق

AR20019منشورات الحلبي الحقوقية: لبنانموريس نخلةالكامل في شرح القانون المدني00862/حق

AR2الدار الجامعية:لبنانعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظم السياسية00863/حق

AR20012مطبعة سامي: لبنانحسن حسن منصورالمحيط في شرح مسائل األحوال الشخصية00864/حق

AR200060منشورات الحلبي الحقوقية: لبنانمحمد زكي شمسالموسوعة العربية لالجتهادات القضائية الجزائية00865/حق

AR20011ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرسعيد طربيتسلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا00866/حق

AR19821مكتبة لبنان: لبنانحارث سليمان الفاروقيانجليزي- المعجم القانوني عربي 00867/حق

AR19966041, دار الفكر العربي: اإلسكندرية سليمان محمد الطماويفي الدساتير الغربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي: السلطات الثالث 00868/حق

AR20023منشأة المعارف :االسكندرية عبد الحميد الشواربيالدفوع المدنية00869/حق

AR4منشأة المعارف:االسكندرية يوسف شالالالمعجم العلمي00870/حق

199707منشأة المعارف : االسكندرية حمدي ياسين عكاشةاألحكام اإلدارية في قضاء مجلس الدولة00871/حق

AR6الفكر الجامعي: االسكندريةعدلي أمير خالدإجراءات الدعوى الجنائية في ضوء المستحدث من أحكام النقض00872/حق

AR20016منشأة المعارف : االسكندرية عبد الحميد الشواربيااللتزامات و العقود التجارية00873/حق

2002014منشأة المعارف:  اإلسكندرية خيري أحمد الكباشدراسة مقارنة: الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان 00874/حق

AR20005منشورات الحلبي الحقوقية :  لبنان نزيه نعيم شاللةالدعوي البوليانية00875/حق

AR19994المكتب الفني لإلصدارات القنونية :مصرهشام سعد الدينجريمة االتفاق الجنائي00876/حق

AR23دار العلم للجميع: لبنانجندي عبد الملكالموسوعة الجنائية00877/حق

AR26ط, 2002لمكتب الجامعي الحديث :ا االسكندريةعز الدين الدناصوريالمشكالت العملية و الدعاوي و الدفوع في عقد البيع00878/حق

AR19973منشأة المعارف: االسكندريةرمسيس بهنامالنظرية العامة للقانون الجنائي00879/حق

AR20001منشورات الحلبي الحقوقية : لبنانشربلطا نبوس صابرعقد الوكالة في التشريع و الفقه و االجتهاد00880/حق

AR3منشورات الحلبي الحقوقية:   لبنان سهيل نديم عبودوكيل التفليسة و القاضي المشرف00881/حق

AR20014المؤسسة الحديثة للكتاب : لبناننزيه نعيم شاللةدعاوي االحتيال وماجري مجراه00882/حق

AR3عبد الفتاح مرادموسوعة قانون التجارة00883/حق

AR3دار ابن حزم: لبنانعمر بن محمد بن ابراهيمأحكام الجنين في الفقه االسالمي00884/حق

AR20001المؤسسة الجامعية للكتاب : لبناننزيه نعيم شاللةالحجز التنفيذي00885/حق

AR9مطبعة الثقافة:  القاهرةخالد عباس مسلمحق الحل في النظام النيابي البرلماني00886/حق

AR1دار الثقافة: األردنزهير عباس عبد الكريمالنظام القانوني للشيك دراسة فقهية قضائية مقارنة00887/حق

AR12ط, 1987دار الكتب العلمية: لبنان محمد عبد القادركتاب أدب القضاء00888/حق

AR1حمدي أحمد سعدااللتزام باالفضاء بالصيغة الخطرة00889/حق

AR198846ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عمر صدوقدروس في الهيئات المحلية المقارنة00890/حق

AR250ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر محمد يوسف المهداويدراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري00891/حق

AR199423ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر عباس حلمي المنزالويالقانون التجاري00892/حق

AR215ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمود ابراهيم الواليأصول القانون الوضعي الجزائري00893/حق

3017ط, 1992ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد أنس قاسم جعفرالنظرية العامة ألمالك اإلدارة و األشغال العمومية00894/حق

AR229ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر برهان الدين جمالالسندات التجارية في القانون التجاري الجزائري00895/حق

00896/حق
978996101
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2011282109, ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر  رشيد خلوفي3-2-1الجزء : قانون المنازعات اإلدارية  

AR231ط , 1987ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد الفريد السيد جوهريمحاضرات في األموال العامة دراسة مقارنة00897/حق

AR199643ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد صبحي نجممحاضرات في المواريث و التركات و الوصايا00898/حق

AR224ط, 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر جعفر أنس قاسمأسس التنظيم االداري و االدارة المحلية بالجزائر00899/حق

AR39ط , 1992ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد صبحي نجممحاضرات في قانون األسرة00900/حق

AR200018ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمار عوابديدروس في القانون اإلداري00901/حق

AR20ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر محمد ابراهيم الواليدروس في القانون المقارن00902/حق

199308ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر اسحاق ابراهيم منصورالمبادئ األساسية قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري00903/حق

AR313ط , ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ابراهيم أبو النجااألحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد00904/حق

AR199229ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر صدوقالطبيعة القانونية للمخطط الوطني00905/حق

AR198329ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر حمدي الغنيميمحاضرات في القانون البحري الجزائري00906/حق

AR228ط , 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد صبحي نجمالمدخل الي علم االجرام و علم العقاب00907/حق

198905ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر نظير فرج ميناالموجز في اإلجراءات الجزائية الجزائري00908/حق

017ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر محمد صبحي نجمشرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري00909/حق

AR214ط , 1988ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر اسحاق ابراهيم منصور"جنائي خاص " قانون العقوبات الجزائري 00910/حق

AR199941ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ابراهيم أبو النجامحاضرات في فلسفة القانون00911/حق

AR211ط , 1989ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد أنس قاسممذكرات في الوظيفة العامة00912/حق

2012ط , 1982ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر حسين مصطفي حسيناإلدارة المحلية المقارنة00913/حق

AR228ط , 1989ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر الفوشي بن ملحةالقانون القضائي الجزائري00914/حق

AR36ط , 1990ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محمد هاللمذكرات في القانون التجاري00915/حق

AR1999025, 1999ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر اسكندر ي أحمدالمبادئ والمصادر: محاضرات في القانون الدولي العام  00916/حق

AR199919ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عادل قورة(الجريمة_قسم عام  )محاضرات في قانون العقوبات 00917/حق

198903, ديوان المطبوعات الجامعية :  الجزائر اسحاق ابراهيم منصورالموجز في علم االجرام و العقاب00918/حق

AR1ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر وزارة التربيةالتأمين علي الحياة00919/حق

AR95ط , 2007مكتبة لبنان : لبنانابراهيم نجارعربي- القاموس القانوني فرنسي 00920/حق

014-عنابة - منشورات جامعة باجي مختار : الجزائر  محمد الصغير بعليدروس في المؤسسات االدارية00921/حق

AR339ط , 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عبد الفتاح تقيةالوجيز في المواريث و التركات00922/حق

AR427ط , 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر سعد هللامدخل في القانون الدولي لحقوق االنسان00923/حق

AR19955منشورات دحلب : الجزائربن عامر تونسيالمسؤولية الدولية00924/حق

AR1 مصرمصططفي رياضالمحاكم األمريكية00925/حق

AR20003مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمانمحمود محمد حمودةفقه المعامالت00926/حق

AR19972دار النهضة العربية : القاهرةصالح محمد محموداإللتزام الدولي بحماية حقوق اإلسان00927/حق

AR22ط , 1999دار األمين للنشر والتوزيع : القاهرةفيصل عبد الرحمان علي طهالقانون الدولي و منازعات الحدود00928/حق

200002منشأة المعارف :اإلسكندريةماجد راغب الحلوالقضاء اإلداري00929/حق

AR27ط , 2002الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائربن رقية بن يوسفأهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باإليجار المدني والتجاري00930/حق

AR20015موفم للنشر والتوزيع : الجزائرمسعود زبدةالقرائن القضائية00931/حق

AR200315دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر رشيد واضحالفردية والجماعية: منازعات العمل 00932/حق

AR19984دار النهضة العربية : القاهرةسعد حماد صالح القبائليضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي00933/حق

00934/حق
996166564
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200232020, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر حمدي باشا عمرشهادة الحيازة- عقد الشهرة:  : محررات شهر الحيازة

AR20023دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمنذر الفضلالتصرف القانوني في األعضاء البشرية00935/حق



AR25ط , 2002الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائرعبد العزيز سعدالجرائم الواقعة علي نظام األسرة00936/حق

08-عنابة - 2002دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  عمار عوابديقضاء التفسير في القانون اإلداري00937/حق

AR14ط , 2002دار النهضة العربية : القاهرةشريف سيد كاملمكافحة جرائم غسل األموال في التشريع المصري00938/حق

AR200416دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر نادية فضيلتطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني00939/حق

AR6للطباعة والنشر:  الجزائر سماعين شامةالنظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري00940/حق

104ط, 2003الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائربطاهر تواتيالخبرة القضائية في الألحوال المدنية و التجارية واإلدارية في التشريع الجزائريو المقارن00941/حق

AR20027الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائرحامد الشريففن المرافعة أمام المحاكم الجنائية00942/حق

2003081, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر أحسن بوسقيعةالوجيز في القانون الجزائي العام00943/حق

ARمنظمة المحامين لناحية الجزائرالمحامات00944/حق
مجلة تصدرها منظمة المحامين لناحية : الجزائر

2003الجزائر 
8

AR15ط , دون ناشرسعيد سعد عبد السالماإللتزام بضمان السالمة في عقد العمل00945/حق

AR13ط , 2003دار النهضة العربية : القاهرةعلي محمود علي حمودةالغلط في القانون و مدي اعتباره مانعا من المسؤولية الجنائية00946/حق

AR12ط , 2001دار النهضة العربية : القاهرةعبد الفتاح محمد سراجمبدأ التكامل في القضاء الحنائي الدولي00947/حق

AR20035منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد علي فارس الزعبيالحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف00948/حق

AR20037دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر حمدي باشا عمرمجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقار00949/حق

AR200212دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر محمود توفيق اسكندرالخبرة القضائية00950/حق

AR200512دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر لحسين بن الشيخ أث ملويا2+1المنتقي في قضاء مجلس الدولة ج00951/حق

AR20037منشأة المعارف :اإلسكندريةأحمد شوقي محمد عبد الرحمانمسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات00952/حق

AR200413منشأة المعارف :اإلسكندريةسوزان علي حسنالتنظيم القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط00953/حق

AR20037-2002دار محمود للنشر والتوزيع : القاهرةمصطفي مجدي هرجةجرائم الحريق و التخريب و االتالف و المفرقعات00954/حق

AR20003دار النهضة العربية :  القاهرة هدي حامد قشقوقالحماية الجنائية للتجارة االلكترونية عبر األنترنات00955/حق

AR00956/حق
978977379

0862
20111634, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حمدي أبو النور السيد عويسالحماية التشريعية والقضائية لحق الهجرة

AR19968الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبياالهادي علي يوسف أبو حمزةالمعاملة الجنائية لمتعاطي المخدر00957/حق

AR200311منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الحكم فودةعلى ضوء الفقه وقضاء النقض: موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية و الجنائية00958/حق

AR20043دار النهضة العربية : القاهرةمحمد عبد الظاهر حسينالمسؤولية المدنية في مجال طب و جراحة األسنان00959/حق

AR20036دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجمال عبد الوهاب عبد الغفارأحكام المفقود في الشريعة اإلسالمية00960/حق

AR200548ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرمحي الدين عكاشةحقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد00961/حق

AR20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعلي محمد علي قاسمأسبابه وعالجه في الفقه اإلسالمي: نشوز الزوجة00962/حق

AR200529ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرمعراج جديديمحاضرات في قانون التأمين الجزائري00963/حق

015-عنابة  - 2004دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  زغوم كمالمصادر القانون الدولي00964/حق

AR13ط , 2000دار النهضة العربية : القاهرةأبو العال علي أبو العال النمرتكوين هيئات التحكيم00965/حق

AR20042دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةطارق سيفالخسارة البحرية المشتركة00966/حق

AR20043منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الحميد الشواربيجرائم الصحافة و النشر- الجرائم التعبيرية 00967/حق

AR20045منشأة المعارف :اإلسكندريةعصام أنور سليمأصول قانون العمل الجديد00968/حق

AR22ط , دار الفكر العربي : القاهرةمحمد المليجياختصام الغير00969/حق

AR149ط , 2004دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد محدةجرائم الشيك00970/حق

AR20043-2003دار محمود للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد عبد الحميدالحماية القانونية للمحامين ودورهم في القضايا الجنائية00971/حق

AR153ط , 2004دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةمحمد محدةالتركات و المواريث00972/حق

AR200911دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أحمد هنديدراسة مقارنة: مبدأ التقاضي على درجتين 00973/حق

AR2دار الجامعة الجديدة االسكندريةمعرض عبد التوابالمستحدث في التحكيم التجاري الدولي00974/حق

AR20044المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأنور طلبةالحيازة00975/حق

AR20017دار النهضة العربية : القاهرةمدحت رمضانتدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمع االستدالالت00976/حق

ARعقد امتياز المرفق العام 00977/حقB.O.T20036مؤسسة الطوبجي : القاهرةإبراهيم المنشاوي

AR03منشأة المعارف االسكندرية: اإلسكندرية  طلعت محمد دويدارمحاولة لضبط قواعد التأجيل: تأجيل الدعوى  00978/حق

AR19996دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعادل أحمد حشيشالتشريع الضريبي المصري00979/حق

AR13ط , 2002وكالة األهرام للتوزيع : القاهرةأشرف هالل- سمير ناجي (أصول وممارسات)آداب مرافعة االدعاء 00980/حق

AR14ط , 2000الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبياسالم محمد سليمان األوجليأحكام المسؤولية الجنائية00981/حق

AR20035دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةحسام الدين عبد الغني الصغير500الجديد في القواعد واالعراف الموحدة لالعتمادات المستندية 00982/حق

AR200111دار الكتب القانونية : القاهرة نشات بهجت الحنفيالمستحدث في أحكام محكمة النقض المدنية00983/حق

AR20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد محمد اسماعيل برجالكفالة بالمال وأثرها في الفقه اإلسالمي00984/حق

AR19962الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبيافرج صالح الهريشموقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة00985/حق

AR20045منشأة المعارف :اإلسكندريةعلي أبو عطية هيكلالدفع باحالة الدعوي في قانون المرافعات00986/حق

AR20021الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبياحسين حمودة المهدويشرح أحكام الوظيفة العامة00987/حق

AR20034دار النهضة العربية : القاهرةعلي بركاتالطعن في أحكام التحكيم00988/حق

AR27ط , 2003دار النهضة العربية : القاهرةالسيد ابراهيم التركيدور ضمان إئتمان الصادرات في مواجهة مخاطر اإلئتمان في عقود التجارة الدولية00989/حق

AR20087دار النهضة العربية : القاهرة  برهان أمر هللادراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي: حق اللجوء السياسي00990/حق

AR200310منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الحكم فودةالخصومة اإلدارية00991/حق

AR20043منشأة المعارف :اإلسكندريةد قدري عبد الفتاح الشهاويآثار اإللتزام نتائجه وتوابعه في التشريع المصري والمقارن00992/حق

AR20033منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد جاد محمد جادأحكام اإللتزام التضاممي في القانون المدني الفرنسي والمصري00993/حق

AR26ط , 2003مطابع روز اليوسف : اإلسكندريةمحمود رضا الخضيريدعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقيع00994/حق

AR1منشأة المعارف:اإلسكندريةعبد الحميد الشواويالبطالن الجنائي00995/حق

AR20003دار النهضة العربية : القاهرةحسن عبد الباسط جميعيمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة00996/حق

AR24ط , 2003: دون ناشرعلي محمود علي حمودةالنظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة00997/حق

AR20038دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمود صالح العادليالشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد00998/حق

200405دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمد كمال الدين إمامأساسها وتطورها: المسؤولية الجنائية00999/حق

AR1منشأة المعارف:اإلسكندريةعبد الحكم فودةاألوراق التجارية01000/حق

AR20012منشأة المعارف : اإلسكندريةأحمد أبو الوفاالتحكيم اإلختياري و اإلجباري01001/حق

AR200310منشأة المعارف :اإلسكندريةقدري عبد الفتاح الشهاويالحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري والمقارن01002/حق

AR20043منشأة المعارف :اإلسكندريةعصام أنور سليمخصائص البيع الدولي01003/حق

AR18ط , 2000مكتبة القاهرة للكتاب : القاهرةوفاء معتوق حمزة فالشالطالق وآلثاره المعنوية و المالية في الفقه اإلسالمي01004/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةسوزان علي حسنعقد نقل البضائع بالحاويات01005/حق

AR16ط , 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأحمد عبد اللطيف الفقيالنيابة العامة وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01006/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل إسماعيل عمراألوامر على العرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات المدنية والتجارية01007/حق

AR20036دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد هندي قانون المرافعات المدنية و التجارية01008/حق

09-عنابة - 2003دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  محفوظ بن عصمانمدخل في االقتصاد الحديث01009/حق

AR17ط , 1992دار النهضة العربية : القاهرةأسامة عبد هللا القايدالمسؤولية الجنائية للصيادلة01010/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد عبد المقصود داوداألحكام الجلية في زكاة  األموال العصرية01011/حق

AR20005منشأة المعارف :اإلسكندريةفتح هللا خالفأحكام أوامر اآلداء في ضوء التشريع والفقه والقضاء01012/حق

AR19992دار النهضة العربية : القاهرةأحمد شوقي عمر ابو خطوةالقانون الجنائي والطب الحديث01013/حق

AR20001بيروت د مالك عبالالنظام القانوني للمصارف و للمهن التابعة للمهن المصرفية01014/حق

AR1منشأة المعارف:اإلسكندريةد قدري عبد الفتاح الشماويأحكام عقد الكفالة01015/حق

200017,  منشأة المعارف: اإلسكندرية عبد العزيز عبد المنعم خليفةاألسباب والشروط: دعوى إلغاء القرار اإلداري  في قضاء مجلس الدولة 01016/حق

AR20048دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةاحمد فراج حسينأدلة اإلثبات في الفقه اإلسالمي01017/حق

AR20015منشأة المعارف :اإلسكندريةطلعت محمد دويدازالتعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في السعودية01018/حق

AR3دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندريةنبيل ابراهيم سعدالعقود المسمات عقد البيع01019/حق

AR20025دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةانور العمروسيالعقود الواردة على الملكية في القانون المدني01020/حق

AR20026دار النهضة العربية : القاهرةشيماء عبد الغني محمد عطا هللامدى إعما قواعد المسؤولية الجنائية في مجال المسؤولية التأديبية01021/حق

AR20036دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأحمد عبد اللطيف الفقيالقضاء الجنائي و حقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01022/حق

AR12ط , 1998دار النهضة العربية : القاهرةمحمود مصطفى يونسنظرات في اإلحالة لعدم االختصاص القضائي01023/حق

AR12-عنابة - دار العلوم للطباعة والنشر  : الجزائر محمد الصغير بعليالمالية العامة01024/حق

AR20037منشأة المعارف :اإلسكندريةطلعت محمد دويداردعوى استراد المنقوالت المحجوزة01025/حق

AR35ط , 2002دار الوسام للكتب القانونية : مصرمحمد التهامي عبد الكريمالدفاع والدفوع امام محاكم الجنايات وإجراءاتها العملية وطرق الطعن على أحكامها01026/حق

AR13ط , 2002وليد حيدر  شريف الطباخالدفوع في الشيك01027/حق

AR20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمود محمد عبد العزيز الزنيجرائم التسعير الجبري01028/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعبد اللطيف السيد رسالن عودةالنظرية العامة لإلستقالة بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية01029/حق

AR200452منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الرزاق احمد السنهوري10/ 1الوسيط في شرح القانون المدني ج01030/حق

AR200314دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمود السيد التحيويالصفة غير العادية و آثارها في رفع الدعوى القضائية01031/حق

AR20042منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد العزيز عبد المنعم خليفةاألسس العامة للعقود اإلدارية01032/حق

AR20023منشأة المعارف:اإلسكندريةعوض محمد عوضالمبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية01033/حق

AR20045دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية نبيل اسماعيل عمراإلرتباط اإلجرائي في قانون المرافعات01034/حق

AR200311دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمود السيد التحيويالصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية01035/حق

AR20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةرمزي محمد على درازالسكوت واثره على االحكام في الفقه االسالمي01036/حق

AR200310دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجمال عبد الوهاب عبد الغفارالخلع في الشريعة االسالمية01037/حق

AR20014دار النهضة العربية : القاهرةالسيد المراكبيالتحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومدى تأثره بسيادة الدولة01038/حق

AR20043دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجالل وفاء محمدينمكافحة غسيل األموال01039/حق



AR20039منشأة المعارف :اإلسكندريةكمال حمديالوالية على المال01040/حق

AR3دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندريةجالل شروننظم اإلجراءات الجنائية01041/حق

AR23ط , 2004منشأة المعارف : اإلسكندريةمحمد لبيب شنبشرح احكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء01042/حق

AR20044المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةانور طلبةالصورية و أوراق الضد01043/حق

AR27ط , النسر الذهبي : مصرأحمد شرف الدينسلطة القاضي المصري إزاء احكام التحكيم01044/حق

AR23ط , 1988دار غريب للطباعة : القاهرةإدوارد غالي الدهبيجرائم المخدرات01045/حق

AR13ط , 2004منشأة المعارف :اإلسكندريةسامي جمال الدينالوسيط في دعوى  إلغاء القرارات اإلدارية01046/حق

AR200410دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل إسماعيل عمرإعالن األوراق القضائية01047/حق

AR2دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندريةياسين غانمالحيازة و أحكامها في التشريع السوري و التشريعات العربية01048/حق

AR20046منشأة المعارف :اإلسكندريةسعيد أحمد شعلةقضاء النقض في األدلة الجنائية01049/حق

AR2003015دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعادل جبري محمد حبيبالمفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبء المسؤ ولية المدنية01050/حق

AR200314دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحامد عبده الفقىاإلقالة في عقد البيع01051/حق

AR200413دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحسن محمد بوديحقوق الغير في العقود المالية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي01052/حق

AR1مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياضأسامة محمد عجب نورجريمة الرشوة في النظام السعودي01053/حق

AR3دار النهضة العربية: القاهرةالخير فتسيأبحاث في لقضاء الدولي01054/حق

AR20049دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمصطفى أبو زيد الفهميالقضاء اإلداري و مجلس الدولة قضاء اإللغاء01055/حق

AR19998منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت بدوي حنا-اجتهادات نصوص وقوانين-االيجارات  01056/حق

AR20039منشأة المعارف :اإلسكندريةانور العمروسيالعقود الواردة على العمل في القانون المدني01057/حق

AR19986منشأة المعارف :اإلسكندريةزغلول البلشيالمعارضة في االحكام الجنائية01058/حق

AR20015دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد فريد العرينيالقانون التجاري01059/حق

01-عنابة - دار العلوم للطباعة والنشر  : الجزائر  حسن علي عوضالوجيز في القانون الدستوري01060/حق

AR20032دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية علي عوض حسنالنصوص الجنائية المحكوم بعدم دستوريتها01061/حق

AR19944دار النهضة العربية : القاهرةمحمد عبد اللطيف عبد العالدراسة مقارنة: جريمة االرهاب01062/حق

AR20033دار أبو المجد :  مصر عصام عفيفى حسني عبد البصيرالقاعدةالجنائية علي بياض01063/حق

AR2دار الكتب والوثائق المصرية: مصرعبد الفتاح مرادإدارة المحاكم في مصر و الدول العربية01064/حق

AR3دار النهضة العربية: القاهرةعبد الفتاح مصطفى الصيغياإلشتراك بالتحريض01065/حق

AR20033منشأة المعارف :اإلسكندريةسامي جمال الدينتنظيم القضاء اإلداري- مبدأ المشروعية - الرقابة على أعمال اإلدارة - القضاء اإلداري 01066/حق

AR6منشأة المعارف:اإلسكندريةإبراهيم عبد العزيز شيحة(دعوى اإللغاء- والية القضاء اإلداري )القضاء اإلداري01067/حق

AR200315دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعلي عبد القادر القهوجيالندب للتحقيق01068/حق

AR20025دار النهضة العربية : القاهرةعيد محمد القصاصإعالن الحكم كضابط إستثنائي لبدئ ميعاد الطعن01069/حق

AR56ط , 2003-2002دار النهضة العربية : القاهرةجورجي شفيق ساريقواعد و أحكام القضاء اإلداري01070/حق

AR17ط , 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأحمد عبد اللطيف الفقيالشرطة وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01071/حق

AR25ط , 1999دار الكتب المصرية : مصرأحمد ماهر زغلولأعمال القاضي التي تجوز حجية األمر المقضي وضوابط حجيتها01072/حق

011-عنابة -2004دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر بلغيث عمارةالتنفيذ الجبري و اشكاالته01073/حق

AR20021دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان نواف كنعانالقضاء اإلداري01074/حق

AR2دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندريةهمام محمد محمود زهراناألصول العامة لإللتزام نظرية العقد01075/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةخالد محمد حسينإلتزام الوديع برد الوديعة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي01076/حق

200303منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الحميد الشواربيالتشريع- القضاء- العقود اإلدارية في ضوء الفقه01077/حق

AR20033دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمد السيد أحمدالحبس اإلحتياطي في ضوء الفقه والقضاء01078/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةرمضان على السيد الشرنباصيحماية المستهلك في الفقه اإلسالمي01079/حق

ARنغم حنا رؤوف ننيسالنظام القانوني لزيادة رأس مال الشركة المساهمة01080/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان
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AR2فاروق اسماعيلماذا تعرف عن الرهن الرسمي والرهن الحيازي01081/حق

ARالعقود اإلدارية وعقد البوت 01082/حقB-O-T20032دار النهضة العربية : القاهرةأحمد سالمة بدر

AR20043منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد ماجد يلقوتشرح اإلجراءات التأديبية01083/حق

AR20023دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةهشام علي صادقالحماية الدولية للمال األجنبي01084/حق

AR20014منشأة المعارف :اإلسكندريةقدري عبد الفتاح الشهاوياحكام عقد الوكالة في التشريع المصري و المقارن01085/حق

AR14ط , 2003دار النهضة العربية : القاهرةأيمن رمضان الزينيالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها01086/حق

AR35ط , جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية : الرياضصالح فوزان بن عبد هللا الفوزانالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية01087/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمصطفى أحمد عبد الجواد حجازيالمسؤولية المدنية للخبير القضائي01088/حق

AR20032دار النهضة العربية : القاهرةهشام عبد المنعم عكاشةدور القاضي اإلداري في اإلثبات01089/حق

AR200411منشأة المعارف :اإلسكندريةنبيه صالحالوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائية01090/حق

ARأشرف توفيق شمس الديندور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني01091/حق
مجلة حقوق حلوان الدراسات القانونية : سوريا
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01092/حق
978996190

9508
200557249, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر جمال عبد الناصر مانعالمدخل والمصادر: القانون الدولي العام

AR200315دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعلي عبد القادر القهوجياختصاص محاكم أمن الدولة01093/حق

AR20032دار المطبوعات الجامعية :  مصر محمد عبد الحميد األلفيالجرائم السلبية في قانون العقوبات01094/حق

AR200319دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الحكم فودةالنظام القانوني لحماية الورثة من الوصاية المستترة01095/حق

200409دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر علي بولحية بن بوخميسبدائل الحبس المؤقت االحتياطي01096/حق

2004030دار العلوم للنشر والتوزيع :  الجزائر  محمدالصغير بعليقانون اإلدارة المحلية الجزائرية01097/حق

AR200416دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل اسماعيل عمرالتحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية والدولية01098/حق

AR20033منشأة المعارف :اإلسكندريةاحمد محمد محرزالنظام القانوني للخصخصة01099/حق

AR120ط , 2003دار الفكر العربي : القاهرةعبد الفتاح بيومي الحجازيالنظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونية01100/حق

AR25ط , 2004دار النهضة العربية : القاهرةأبو الوفاء محمدأبو الوفاء إبراهيمالمطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء الجنائي01101/حق

AR20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل إسماعيل عمرالوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية01102/حق

AR20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل إسماعيل عمرالوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية01103/حق

AR20043منشأة المعارف :اإلسكندريةأنور العمروسيدعاوي الضمان في القانون المدني01104/حق

AR19976-1996النسر الذهبي : مصرمحمد عيد الغريبحرية القاضي الجنائي في اإلقتناع اليقيني وأثره في تسبيب األحكام الجنائية01105/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةناصر أحمد إبراهيم النشويالخلوة و اآلثار المترتبة عليها في الشريعة اإلسالمية01106/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمود محمد عبد العزيز الزينيمناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي01107/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل إسماعيل عمرالدفع بعدم القبول ونظامه القانوني  في قانون المرافعات المدنية والتجارية01108/حق

AR20052دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةداود البازالشورى والديمقراطية النيابية01109/حق

AR125ط, 2003دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة أحمد عبد اللطيف الفقيالدولة وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01110/حق

AR10782أسامة توفيق عبد الهاديفي ضوء قضاء النقض واإلدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا: المحاماة 01111/حق

AR20065دار النهضة العربية : القاهرةفايز محمد حسين محمدالوديعة في القانون الروماني و الشريعة اإلسالمية01112/حق

2004014منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت جمال الزغبيالنظرية العامة لجريمة اإلفتراء01113/حق

AR200715دار الجامعة الجديدة :  االسكندرية محمد حسين منصورالمسؤولية اإلليكترونية01114/حق

AR15ط , 2002-2001دار النهضة العربية : القاهرةأحمد السيد عفيفياألحكام العامة للعالنية في قانون العقوبات01115/حق

AR01116/حق
الضوابط القانونية والشبهات الشرعية في الفقه اإلسالمي والقانون : عقد الحساب الجاري

الوضعي
20047دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعباس مصطفى المصري

AR20028دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمنير قزمانالتعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء01117/حق

AR20043دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحسام علي عبد الخالق الشيخةالمسؤولية والعقاب على جرائم الحرب01118/حق

AR20033منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الحميد الشواربيالجرائم المنافية لآلداب العامة في القوانين الخاصة وقانون العقوبات01119/حق

AR17ط , 1999األيمان للطباعة : مصرسيد أحمد محمود أحمدالنظام اإلجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية و التجارية وفقا للقانون المصري01120/حق

AR20063دار النهضة العربية : القاهرةعادل عبد هللا المسديالمحكمة الجنائية الدولية01121/حق

AR200310دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأحمد عبد اللطيف القفيالجمهور وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01122/حق

200602دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد فراج حسينأحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية01123/حق

ARأحمد غايالوجيز في تنظيم و مهام الشرطة القضائية01124/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 
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AR200210منشأة المعارف :اإلسكندريةعدلي أمير خالدالجامع ألحكام و اجراءات التقاضي في األحوال الشخصية01125/حق

AR19937منشأة المعارف :اإلسكندريةرمسيس بهنامالمحاكمة و الطعن في األحكام01126/حق

AR20037دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمود السيد التحيويأثر حضور المدعي عليه في انعقاد الخصوم القضائية01127/حق

AR20045دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمود محمد عبد العزيز الزنيواآلثار المترتبة عليها في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: شكوى المجني عليه01128/حق

AR20037منشأة المعارف :اإلسكندريةأحمد شوقي محمد عبد الرحمانتفسير العقد و مضمون االلتزام العقدي وفقا لقواعد اإلثبات01129/حق

AR20024منشأة المعارف :اإلسكندريةكمال حمديعقد الشحن و التفريغ في النقل البحري01130/حق

AR200312دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحامد عبده الفقىموانع الشهادة في الفقه االسالمي01131/حق

AR20023المكتب العربي الحديث : اإلسكندريةفؤاد عبد المنعم أحمدأحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي01132/حق

AR2دار النهضة العربية: القاهرةمدحت محمد عبد العزيز أبراهيمالصلح والتصالح في قانون اإلجراءات الجنائية01133/حق

AR20056دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الحكيم فودةجرائم اإلحتيال النصب و خيانة األمانة والشيك وألعاب القمار في ضوء الفقه وقضاء النقض01134/حق

AR20061دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد حسين منصورالنظام القانوني لألسرة01135/حق

AR19962دار الفكر العربي : مصرسليمان محمد الطماويالوجيز في القانون اإلداري01136/حق

AR20036دار الكتب والوثائق القومية : مصرفاروق اسماعيلكيف تحمي أموالك عن طريق الدعوى البوليصية01137/حق

AR6مطبعة اإلسراء: مصرمحمد عبد العال السناريدعوى التعويض ودعوى اإللغاء01138/حق

ARنهى القاطرجيجريمة اإلغتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي01139/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت
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AR20022-2001منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الرحمان محمد العيسويالمحامات مهنيا و نفسيا01140/حق

AR17ط , 1999مكتبة دنيا القانون : القاهرةموريس صادقالمنازعات في الجرائم الجنائية01141/حق

AR20035دار النهضة العربية : القاهرةعلي محمود علي حمودةالحماية الجنائية للتصنييع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة01142/حق

AR20016دار النهضة العربية : القاهرةعبد الرافع موسىنظام اإلفالس بين اإللغاء و التطوير01143/حق

AR3منشأة المعارف:اإلسكندريةسمير األودنالتعويض عن إصابة العمل01144/حق

200403منشأة المعارف :اإلسكندريةأنور العمروسيعيوب الرضا في القانون المدني01145/حق

AR19985دار النهضة العربية : القاهرةعبد العزيز محمد محسنالحماية الجنائية للجنين في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي01146/حق

AR20037دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد عبد الفتاح تركالنطاق الشخصي إلتفاق التحكيم في عقد النقل البحري: التحكيم البحري01147/حق

AR19945دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد الحميد المنشاويجرائم السرقات وإخفاء األشياء المسروقة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية01148/حق

AR20037منشأة المعارف :اإلسكندريةمازن ليلو راضيالعقود اإلدارية في القانون الليبي المقارن01149/حق

AR2دار النهضة العربية: القاهرةحمدي علي عمرسلطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر اإلدارة01150/حق

AR20006الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ليبيامصطفى عبد الحق دالفدراسة مقارنة في القانون الليبي والمصري: النظام القانوني للعاملين بالشركات العامة01151/حق

AR3دار النهضة العربية: القاهرةحسام الدين محمد أحمد اإلفالس الجنائي دراسة المقارنة01152/حق

2004012دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  جمال عبد الناصر مانعاتحاد المغرب العربي01153/حق

AR20042مصطفي محمد عبد المحسنالحكم الجنائي في المبادئ و المقترحات01154/حق

AR19996دار النهضة العربية : القاهرةالخير قشيغرف محكمة العدل الدولية ومدى مالءمتها كبديل مؤقت لمحكمة العدل العربية01155/حق

AR20003دار الكت : مصرسيد أحمد محموددراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الكويتي والمصري: نظام التحكيم01156/حق

AR2دار النهضة العربية: القاهرةمحمد المنشاويوفاءالقرارات اإلدارية01157/حق

AR20037دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمدحسين منصورالشرط الصريح الفاسخ01158/حق

2004037دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  محمد الصغير بعليالقضاء اإلداري مجلس الدولة01159/حق

AR2منشأة المعارف: االسكندرية مصطفى محمد عبد المحسنإنقضاء الدعوى الجنائية البدائل و المفترضات01160/حق

AR200310دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجمال خليل النشارإيجار المال الشائع بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني01161/حق

AR20019دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل ابراهيم سعدأصول االثبات في المواد المدنية والتجارية01162/حق

200408دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  دربال عبد الرزاقمصادر اإللتزام: الوجيز في النظرية العامة لاللتزام01163/حق

AR20037منشأة المعارف :اإلسكندريةعصام أنور سليمطبيعة الغرر المبطل للمفاوضات في القانون المصري01164/حق

AR20023دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مصطفى كمال طهالعقود التجارية وعمليات البنوك01165/حق

AR20032منشأة المعارف :اإلسكندريةنبيل إبراهيم سعدفي القانون المدني وقوانين إيجار األماكن: العقود المسماة االيجار01166/حق

AR200311دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةشريف الطباخالتعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه01167/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحسن صالح الصغيرالتهمة في مجال المعامالت وآثارها على التصرف في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي01168/حق

AR200513دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر بن عبيدة عبد الحفيظالجنسية ومركز األجانب في الفقه والتشريع الجزائري01169/حق

AR19992فتحي جابر العقيليالشهر العقاري علما و عمال01170/حق

AR13ط , 1995دار النهضة العربية : القاهرةأبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيموجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم باإلعدام01171/حق

AR19987دار النهضة العربية : القاهرةحسين حنفي عمردور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن01172/حق

ARعباس العبوديالحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات المدني01173/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2002
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AR430ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربيةالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين01174/حق

AR246ط , 2007ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر سعد هللامعجم في القانون الدولي المعاصر01175/حق

AR19945منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد أحمد عابدينالدعوى المدنية في مرحلتيها اإلبتدائية واإلستئنافية01176/حق

AR3دار الكتب والوثائق المصرية: مصرعبد الفتاح مرادأصول أعمال المحضرين في اإلعالن و التنفيذ01177/حق

200402دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  عبد الرزاق دربالفي القانون المدني الجزائري: الوجيز في احكام االلتزام01178/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحسن صالح الصغيرصالحية المبيع لإلنتفاع به في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي01179/حق

AR200417ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعلي مراحمنهجية التفكير القانوني01180/حق

AR20083دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد أحمد المشهدانيفي الفقهين الوضعي واإلسالمي: أصول علمي اإلجرام والعقاب 01181/حق

AR34ط , 2000قصر الكتاب : البليدةيعقوبي محمد الطالبالنصوص الخاصة التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بقانون العقوبات01182/حق

AR20002دار الكتب القانونية : مصرموريس صادقالصيغ القانونية للعقود و الدعاوي ومواعيد اإلعالن والتقادم والطعن في األحكام01183/حق

AR2مؤسسة الطويجي القاهرةعبد هللا األشعلالقانون الدولي لمكافحة اإلرهاب01184/حق

AR19977دار النهضة العربية : القاهرةحسام الدين فتحي ناصفتأثير وتأثر إختصاص المحكمة بالقانون الواجب التطبيق01185/حق

AR20025النسر الذهبي : مصرمحمد عبد الحميد أبو زيدمبدأ المشروعية وضمان تطبيقه01186/حق

AR20034دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحامد عبده الفقىأحكام الرجعة في الفقه اإلسالمي01187/حق

AR20014دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمد أنور حمادةالتأجير- الرهن- البيع: التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري01188/حق

AR01189/حق
995716726

2
201025517, دار الثقافة: اإلردن / عمان ياسين خضير عباس المشهدانيالتهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي

AR2دار الفكر الجامعي: اإلسكندريةابراهيم سيد أحمداالستجواب و االعتراف فقها و قضاءا01190/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةسعيد السيد قنديلآليات تعويض األضرار البيئية01191/حق

AR200318دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأحمد عبد اللطيف الفقيأجهزة العدالة الجنائية و حقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01192/حق

AR200537ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر غناي زكيةمنهجية األعمال الموجهة فى القانون المدني01193/حق

AR200528ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر عبد القادر البقيراتالعدالة الجنائية الدولية01194/حق

AR13ط , الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع: ليبياعبد المجيد عبد الحميد الذيبانيالتشريع  الجنائي اإلسالمي المقارن01195/حق

1018ط , 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرالغوثي بن ملحةقانون األسرة  في ضوء الفقه والقضاء01196/حق

200202دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  عمارة بلغيثالوجيز في االجراءات المدنية01197/حق

AR12ط ,2002نرمين محمد محمود صبحمبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود الواردة عليه في عالقات التجارة الدولية01198/حق

200241662, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  محمد الصغير بعليالوجيز في المنازعات اإلدارية01199/حق

AR20035: حلوانمحمود حجازي محمودالمسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية01200/حق

AR20037منشأة المعارف : اإلسكندريةقدري عبد الفتاح الشهاويموسوعة التأجير التمويلي01201/حق

AR20046دار الجامعة الجديدة  للنشر : االسكندريةمحمد حسن قاسمإثبات الخطأ في المجال الطبي01202/حق

AR20037: مصرأحمد محمد الرفاعيإساءة إستعمال العين المؤجرة كسبب لإلخالء01203/حق

AR4دار المعرفة الجامعية: اإلسكندريةعادل العليمياألحكام المستحدثة في قانون اإلجراءات الجنائية01204/حق

AR19974دار النهضة العربية : القاهرةعبد العزيز محمد محسناألعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي01205/حق

AR200411دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةفؤاد محمود معوضدور القاضي في تعديل العقد01206/حق

AR16ط , 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةأشرف عبد العليم الرفاعيإتفاق التحكيم والمشكالت العملية والقانونية في العالقات الخاصة الدولية01207/حق

AR23ط , دار الفكر الجامعي : القاهرةأحمد مليجيإختصام الغير01208/حق

ARأمجد محمد منصورالمسؤولية عن األضرار الناجمة عن الجمادات01209/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان
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AR20037دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةأحمد عبد اللطيف القفيالجاني و المجني عليه وحقوق ضحايا الجريمة: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة01210/حق

AR113ط , 2003اإلسكندرية دار الفكر الجامعي شريف الطباخجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء01211/حق

AR222, 1996المكتب الجامعي : اإلسكندريةأحمد أبو الروسأساليب إرتكاب الجرائم01212/حق

AR18ط, 2003دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمود صالح العادليالحماية الجنائية إللتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه01213/حق

ARاإلسكندريةمحمود السيد التحيوياألصل واإلستثناء: إجراءات رفع الدعوى القضائية01214/حق 20033دار الجامعة الجديدة : ِ 

AR20045منشأة المعارف : االسكندريةعبد الرؤوف عيد المتوليإختصاص المحاكم التأديبية01215/حق

AR20062ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرحسين فريجةجرائم األموال- جرائم األشخاص: شرح قانون العقوبات الجزائري01216/حق

AR110ط , 2003دار العلوم للنشر والتوزيع : عمانمحمد حسين أبو سردانةاصول االجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية01217/حق

2005013دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازيدراسة متعمقة: أصول التحقيق الجنائي والتأديبي01218/حق

AR20047دار النهضة العربية : القاهرةمحمد أبو العال عقيدةاالتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد01219/حق

AR15ط , 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةصالح الدين جمال الدينالتحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية01220/حق

AR20055دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةعلي محمد علي قاسمدراسة مقارنة: التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط01221/حق

AR20055دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةاحمد هنديالتمسك بالبطالن في قانون المرافعات01222/حق

AR200810دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عصام عبد الفتاح عبد السميع مطرالجريمة االرهابية01223/حق

AR20056دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةمحمد فؤاد عبد الباسطفي نطاق الوظيفة العامة: الجريمة التأديبية01224/حق

AR200814دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخالحقوق المجاورة لحق المؤلف01225/حق

AR200512دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةأحمد محمد محمود علي خلففي القانون المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية: الحماية الجنائية للمستهلك01226/حق

AR20047دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةحسين عبد العال محمدالرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري01227/حق

AR5دار النهضة العربية: مصر علي يوسفالقانون الجنائي الدولي01228/حق

AR20045دار النهضة العربية : القاهرةعبد العليم عبد المجيد مشرفالقرار اإلداري المستمر01229/حق

2005020دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانفهد عبد الكريم أبو العثمبين النظرية والتطبيق: القضاء اإلداري01230/حق

AR200512دار الكتب القانونية: مصرعبد العزيز عبد المنعم خليفة(األحكام- الدفوع- الخصومة- اإلختصاص)في قضاء مجلس الدولة : المرافعات اإلدارية01231/حق

AR01232/حق
دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاهات : المسؤولية القانونية للطبيب

القضاء
12ط , 2002دار الحامد للنشر والتوزيع : عمانبابكر الشيخ

AR12ط , 2003مكتبة العبيكان : السعودية براد شرمان و ليونيل بنتليدراسات كمبردج في حقوق الملكية األدبية: الملكية الفكرية ومفهومها المعاصر01233/حق

AR15ط , 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةعبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسيدراسة تحليلية معاصرة: النظام القانوني إلتفاق التحكيم01234/حق

AR20057دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةرمضان أبو السعودالنظرية العامة للحق01235/حق

ARمحمد جمال مطلق الذنيباتالنظم السياسية و القانون الدستوري01236/حق
الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2003
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AR20052دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الوهاب عرفهالوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي01237/حق

AR5دار الجامعة الجديدة: اإلسكندريةمصطفى أبو زيد فهميالوسيط في القانون اإلداري01238/حق

AR200517دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةمحمد عبد هللا الخشنفي القانون الدولي العام: الوضع القانوني لرئيس الدولة01239/حق



وسام حسين غياضالمنهجية في علم القانون01240/حق
, 2007دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت

1ط
020

AR20047دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعلي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيدحقوق اإلنسان و حرياته01241/حق

AR200451منشأة المعارف : اإلسكندريةمحمد كامل مرسي باشاشرح القانون المدني01242/حق

AR01243/حق
دراسة تحليلية تأصيلية في القوانين األردنية : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

......والمصرية
200511دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانكامل السعيد

AR115ط , 2005المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةمحمد نصر مهنادراسة تطبيقية: في النظام الدستوري و السياسي01244/حق

AR196ط , 2005دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةعزري الزينقرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها01245/حق

AR20055ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندريةأنور العمروسيقواعد و إجراءات البروتستو في القانون التجاري01246/حق

AR20025دار النهضة المصرية : القاهرةسمير عبد المنعم أبو العينينمفهوم العدالة السياسية في الشرائع القديمة و الشريعة اإلسالمية01247/حق

AR20069ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرتاج عطاء هللاالمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة والحماية القانونية01248/حق

AR112ط, 2004دار الحامد للنشر والتوزيع : عمانصبحي العتيبيتطور الفكر و األساليب في اإلدارة01249/حق

AR01250/حق
995711458

1
20072809, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن حسين أحمد الطراونةباللغة اإلنجليزية: مصطلحات قانونية  

AR200124المطبعة الحديثة للفنون المطبعية  : الجزائرمحفوظ لعشبالتجربة الدستورية في الجزائر01251/حق

AR200510دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةمحمد إسماعيل باللبين النظرية و التطبيق: السلوك التنظيمي01252/حق

AR200629ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر محفوظ لعشبالمنظمة العالمية للتجارة01253/حق

AR200410الدار الجامعية : اإلسكندريةفتحي رزق السوافيريتطبيقا باستخدام الحاسب: مدخل معاصر في بحوث العمليات01254/حق

AR20045الدار الجامعية : اإلسكندريةحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازيمبادئ المالية العامة01255/حق

AR20043مكتبة لبنان :  لبنان فيليب ابو فاضلقاموس المصطلحات القانونية01256/حق

AR23ط , 1994دار الكتاب المصري : القاهرةأحمد زكي بدويعربي- فرنسي- معجم مصطلحات العلوم اإلدارية إنجليزي01257/حق

ARمصطفى خالد مصطفى النظاميدراسة مقارنة: الحماية اإلجرائية لإلستثمارات األجنبية الخاصة 01258/حق
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة : عمان 

1ط, للنشر و
1

AR20053دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمود صالح العادليموسوعة القانون الجنا ئي لالرهاب01259/حق

AR20045دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةوائل انور بندقموسوعة القانون الدولي للحرب01260/حق

AR20052دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةوائل أنور بندقموسوعة القانون الدولي االنساني01261/حق

AR20052المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةمصطفى صخريموسوعة المرافعات المدنية و التجارية01262/حق

AR200830ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر نادية فضيلاالفالس و التسوية القضائية في القانون الجزائري01263/حق

AR13ط , 2002مجموعة النيل العربية : القاهرةمحسن احمد خضيريالعالج- األسباب- غسيل االموال الظاهرة01264/حق

AR200590ديوان المطبوعات الجامعية : قسنطينةدردوس مكي2+1القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ج01265/حق

2044ط , 2007ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرالعيش فضيل2005مع آخر تعديالت : مدعم باالجتهادات قضاء المحكمة العليا: قانون األسرة  01266/حق

AR201130840, 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرمحمد العربي سعودي1962-1516الوالية البلدية : المؤسسات المحلية في الجزائر01267/حق

3040ط , 2006ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائرمحفوظ لعشبالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائري01268/حق

2043ط, 2005ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرعبد العزيز السيد الجوهريدراسة مقارنة- في الفترة ما بين اإلصدار والشهر: القانون والقرار اإلداري01269/حق

AR200620ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرفوزي اوصديقالنظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي01270/حق

AR239ط , 2006ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرمحفوظ لعشبالوجيز في القانون المصرفي الجزائري01271/حق

AR200625ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرفؤاد حجريقانون الصفقات العمومية القوانين الخاصة باإلقتصاد: سلسلة القوانين اإلدارية01272/حق

AR200625ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائرفؤاد حجريقانون االستثمارات: سلسلة القوانين اإلدارية01273/حق

AR200615ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائرفؤاد الحجريالقانون العام للوظيف العمومي: سلسلة القوانين اإلدارية01274/حق

AR200514دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية مصطفى كمال طه، وائل أنور بندقووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة: االوراق التجارية 01275/حق

AR20040دار الهدىللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرعمر بن سعيداإلجتهاد القضائي وفقا  ألحكام قانون األسرة01276/حق

AR200410دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرعمر بن سعيداإلجتهاد القضائي وفقا  ألحكام القانون المدني01277/حق

ARبن صاري ياسينالتسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري01278/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر

2ط 
15

ARالفاضل خمارالجرائم الواقعة على العقار01279/حق
ط , 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

1
0

AR20037دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرعمر يحياويالحقوق السياسية للمراة في الشريعة االسالمية والقانون الدولي01280/حق

AR20039دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرجمال الدين عديساتالسلوك التنظيمي و التطوير االداري01281/حق

2003010دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  شادلي نور الدينالقانون التجاري01282/حق

AR2006038, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر عليوش قربوع كمال2+1تنازع القوانين ج : القانون الدولي الخاص الجزائري01283/حق

ARمحمد طيبةالجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد الجنسيات01284/حق
ط , 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

2
10

AR17ط , 2002دار الكتب الوطنية : طرابلسمصطفى مصباح شليبكنظرية الحق- نظرية القانون: المدخل للعلوم القانونية01285/حق

2006095, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  محمد الصغير بعليمدخل للعلوم القانونية01286/حق

1998014قصر الكتاب: البليدةابتسام  القرامالمصطلحات القانونية في التشريع الجزائري الفرنسية والعربية01287/حق

AR20056دار الخلدونيةللنشر والتوزيع : الجزائرطاهري حسينشرح لقانون اإلجراءات الجبائية: المنازعات الضريبية01288/حق

AR20055دار هومة للطباعة والنشر  والتوزيع : الجزائرخالصي رضا2+1جباية األشخاص الطبيعيين والمعنويين ج: النظام الجبائي الجزائري الحديث01289/حق

AR200514موفم للنشر والتوزيع : الجزائرعلي بن غانمالوجيزفي القانون التجاري و قانون االعمال01290/حق

AR200010د ار  المعرفة: الجزائرعمار عمورةالوجيزفي شرح القانون التجاري الجزائري01291/حق

AR325ط , 2005دار الخلدونيةللنشر والتوزيع : الجزائرطاهري حسينالوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائرية01292/حق

AR200544دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائرعجة الجالليالوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية01293/حق

AR200712دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عبد الكريم علوان2/1الوسيط في القانون الدولي العام  01294/حق

2004010دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع كمال رحماويتأديب الموظف العام في القانون الجزائري01295/حق

ARعبد العزيز سعدجرائم االعتداء على االموال العامة والخاصة01296/حق
, 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

4ط
15

AR200515دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرعبد العزيز سعدجرائم التزوير وخيانة االمانة واستعمال المزور01297/حق

AR1دار الثقافة للطباعة والنشر: عمان مجد سعود قطيفان الخريشةجريمة غسيل االموال01298/حق

AR20045دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائردمدوم كمالرؤساء المجالس الشعبية البلدية ضباطا للشرطة القضائية01299/حق

ARمحمد صبري السعدي2+1الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ج 01300/حق
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

4ط , 2008/2007
80

AR20033دار وائل للنشر والتوزيع  : عمان محمد الطراونةدراسة مقارنة: ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية 01301/حق

AR34ط , 1999دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروتمحمد الرازقيعلم االجرائم و السياسية الجنائية01302/حق

ARبلعروسي احمد التيجاني، وابل رشيدقانون العمل01303/حق
ط , 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر

3
5

ARبلعروسي احمد التيجاني، وابل رشيدقانون الوظيف  العمومي01304/حق
ط , 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

1
8

AR24دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائرطاهري حسينمدعما باإلجتهاد القضائي المقارن: قضاء االستعجال فقها وقضاء01305/حق

AR20054موفم للنشر والتوزيع :الجزائرعلي فيالليمقدمة في القانون01306/حق

AR1025ط , 2005دار النجاح للكتاب : الجزائرمولود ديداننصوص قانون الدستوري الجزائري: سلسلة القانون في متناول الجميع01307/حق

AR12ط , 2004دار الشروق للنشر والتوزيع : عمانعابد عواد الوريكاتنظريات علم الجريمة01308/حق

AR200623دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائرعجة الجالليالكامل في القانون الجزائري لالستثمار01309/حق

احمد الشافعيدراسة مقارنة: البطالن قانون اإلجراءات الجزائية 01310/حق
, 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

4ط
013

AR25ط , 2004دار الريحانة للنشر والتوزيع : الجزائرطاهري حسينالوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية01311/حق

AR200613دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائرعجة الجالليفي المصاريف اإلسالمية (القراض)عقد المضاربة 01312/حق

AR200415دار الغرب للنشر والتوزيع : وهرانالطيب نوارذات المجرم وواقعه اإلجتماعي: جريمة القتل في المجتمع الجزائري01313/حق

ARبلعروسي احمد التيجاني، وابل رشيد2+1التشريع والتنظيم العسكري ج01314/حق
, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

1ط
4

ARرمضان جمال كاملالحماية القانونية للحيازة01315/حق
, 2002دار األلفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا : مصر

2ط 
4

2006015دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  منصور رحمانيعلم االجرام و السياسة الجنائية01316/حق

AR20037دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرنصر سليمان، سعاد سطحياحكام الطالق في الشريعة االسالمية01317/حق

ARبلعروسي احمد التيجاني، وابل رشيدقانون التامينات اال قتصادية01318/حق
ط , 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

1
3

ARدمدوم كمالالقضاء العسكري و النصوص المكملة له01319/حق
, 2004دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

2ط 
5

AR20055دار الهدىللطباعة والنشر والتوزيع  : الجزائرعبد هللا بو قفةفقها- تشريعا- نشأة: الدستور الجزائري01320/حق

ARأعراب بلقاسم2+1القانون الدولي الخاص الجزائري ج01321/حق
ط , 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر

11
40

ARسائح سنقوقةنصا وتعليقا، شرحا وتطبيقا: قانون االجراءات المدنية01322/حق
, 2001دار هومة للطباعة والنشر  والتوزيع : الجزائر

1ط 
14

AR20045دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرقادري عبد العزيزالتحكيم التجاري الدولي ضمان اإلستثمارات: اإلستثمارات الدولية01323/حق

AR200225دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرعبد هللا بوقفةدراسة مقارنة: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري01324/حق

AR20076دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجابر عبد الهادي سالم الشافعيمن منظور إسالمي: تأصيل مبادئ القانون الدولي اإلنساني01325/حق

AR20055دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرمحمود توفيق اسكندروضع العقود المدنية والقانون الجنائي01326/حق

AR200410بارتي : الجزائربارتي الجزائرقانون الصحة01327/حق

AR200310بارتي : الجزائربارتي الجزائرقانون النقل01328/حق

AR200654دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائرفشار عطاء هللاأحكام الميراث في قانون األسرة الجزائري01329/حق



ARأحمد بلقاسمالتحكيم الدولي01330/حق
ط , 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

2
15

AR20055دار هومة للطباعة والنشر : الجزائرنادية فضيلالغش نحو القاتون01331/حق

AR15ط , 2003دار ريحانة للنشر والتوزيع : الجزائرعمار بوضياف2002-1962النظام القضائي الجزائري 01332/حق

AR20055دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائرمنصور كافيفي الشريعة والقانون (المواريث)علم الفرائض 01333/حق

AR200510دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرلحسين بن شيخ أث ملويامبادئ اإلثبات المنازعات اإلدارية01334/حق

AR200515دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائرطاهري حسينشرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية01335/حق

AR200413دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائرطاهري حسيندليل أعوان القضاء و المهن الحرة01336/حق

AR20045دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائربن صاري ياسينمقارنة- تطبيقية- دراسة نظرية: عقد العمل محدد المدة01337/حق

ARبن عبيد عبد الحفيظالحالة المدنية و اجرائتها في التشريع الجزائري01338/حق
ط , 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

2
5

AR200921دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائرحمدي باشا عمرالقضاء التجاري01339/حق

2005025دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  محمد الصغير بعليالغرف اإلدارية: المحاكم االدارية01340/حق

AR12ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد أمين أحمد الشوابكةجرائم الحاسوب و االنترنت01341/حق

AR20055دار الغرب للنشر والتوزيع : وهرانزهير سناسنيقانون األجانب في الجزائر01342/حق

AR200355دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائرأحسن بو سقيعةالوجيز في القانون الجزائي الخاص01343/حق

01344/حق
996180582

8
20051609, دار العلوم للنشر والتوزيع :  الجزائر محمد الصغير بعلي....أنواع العقد-معيار العقد اإلداري: العقود اإلدارية 

AR200210دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرحمدي باشا عمردراسات قانونية مختلفة01345/حق

05دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر  محمد الصغير بعليالقرارات اإلدارية01346/حق

AR200415دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرحمدي باشا عمرالوقف- الوصية- الهبة: عقود التبرعات01347/حق

AR20044دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائربن وارث مالقسم الخاص: مذكرات في القانون الجزائي الجزائري01348/حق

ARعبد العزيز اللصاصمةالمسؤو لية المدنية التقصيرية الفعل الضار01349/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2002
5

05دار الريحانة: الجزائر  طاهري حسيندليل تحرير العرائض و الرسائل االدارية01350/حق

AR35ط , 2004دار النهضة العربية : القاهرةمحمود مختار أحمد بريريالتحكيم التجاري الدولي01351/حق

ARمحمد إبراهيم أبو الهيجاءالتحكيم بواسطة األنترنت01352/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

2ط , 2002
4

AR20063دار الجامعة الجديدة : االسكندرية الفقي عمرو عيسىالجرائم المعلوماتية01353/حق

AR20055دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةحسن محمد محمود بوديحقوق و التزامات المؤلف في عقد النشر01354/حق

AR20055دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةوائل أنور بندقغسيل األموال في الدول العربية01355/حق

AR01356/حق
- فرنسي- عربي )قاموس قانوني موسوعي شامل ومفصل: القاموس القانوني الثالثي

(إنجليزي
112ط , 2002منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت موريس نخلة، روحي البعلبكي، صالح مطر

AR20040منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتسعيد يوسف البستانيقانون األعمال و الشركات01357/حق

AR113ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتمؤتمر جامعة بيروت العربية3،ج2،ج1آفاق وتحديات ج: القانون الدولي االنساني01358/حق

AR01359/حق
األنظمة والتعليمات الصادرة من سنة :قانون ضريبة الدخل:موسوعة التشريعات الضريبية

2004إلى1954
14ط , 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانخليل محمد الضمور

AR13ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتياسر الحوشيمبدأ عدم التدخل و اتفاقية تحرير التجارة العالمية01360/حق

AR200010- 1999الجزائر صبحي عمر(األسناد التجارية)محاضرات في القانون التجاري 01361/حق

AR13ط , 2004مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانصالح زين الدينالمدخل للملكية الفكرية01362/حق

AR20044المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأنور طلبةالملكية الشائعة01363/حق

AR16ط , 2004دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةزكريا محمود عبد العليمللمحكمين وأطراف النزاع والمحامين والخبراء: منهج التحكيم في منازعات االنشاءات01364/حق

AR19ط , 2005إيتراك للطباعة والنشر والوزيع : القاهرةمصطفى أبو الخيرالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية01365/حق

AR13ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتسمير فرنان باليالحصانة الدبلوماسية01366/حق

2004011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان مدانات نفيسحقوق اإلنسان- دستوري- إداري: دراسات معمقة في القانون العام 01367/حق

01368/حق
614401125
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20112645, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  مرتضى حسين إبراهيم السعديدراسة تحليلية مقارنة: النظام القانوني لشركات اإلستثمار المالي  

AR15ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتفوزي عطويالشر كات التجارية01369/حق

AR20058دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةعباس مصطفى المصريالضوابط القانونية لنظرية األعمال التجارية01370/حق

AR200515دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمصطفى  كمال طهالعقود التجارية01371/حق

AR200414المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأنور طلبةعقد التأمين- العقود الصغيرة 01372/حق

AR15ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتمحمد السيد الفقياالفالس، العقود التجارية، عمليات البنوك- القانون التجاري 01373/حق

AR15ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتمحمد السيد الفقياألوراق التجارية- القانون التجاري 01374/حق

AR15ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتسعيد يوسف البستانيالقانون الدولي الخاص01375/حق

AR20056منشأة المعارف : اإلسكندريةأحمد شوقي محمد عبد الرحمانالنظرية العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونية01376/حق

AR200511المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةسليمان الناصريالمدخل للعلوم القانونية مقارنة بالقوانين العربية01377/حق

AR20054دار الكتاب الحديث : القاهرةمحمد سليم مذكور( 5،ج4،ج3،ج2،ج1ج)الدخل للفقه االسالمي 01378/حق

ARمحمد جمال مطلق الذنيباتالوجيز في القانون اإلداري01379/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

3ط , 2003
6

AR20045منشأة المعارف : اإلسكندريةسوزان علي حسينالوجيز في القانون التجاري01380/حق

AR02منشأة المعارف: االسكندرية يوسف شالالالمصطلحات القانونية و التجارية و المالية01381/حق

AR20041 لبنانجرار كورنومعجم المصطلحات القانونية01382/حق

AR2م ج ج لبنانلين مطر(عر-انك-ف )لغة المحاكم 01383/حق

AR20022002, الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائر ججيك صالحالميراث في القانون الجزائري01384/حق

AR01385/حق
978994726

0159
20083842, دار الهدى : الجزائر عبيدي الشافعيمذيل باجتهاد القضاء الجنائي: قانون العقوبات  

AR1مكتبة لبنانفليب أبو فاضلعربي- فاموس المصطلحات القانونية فرنسي01387/حق

AR31ط , 1993مكتبة غريب : القاهرةادوارد غالي ذهبي...اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في 01388/حق

AR12ط , 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةصالح الدين جمال الدينالطعن في التحريات واجراءات الضبط01389/حق

AR19965ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندريةمحمد محمد محمد شتاالموجز العملي في الدفوع االدارية01390/حق

AR19945ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مصطفى محمدي هرجة1992 لسنة 23في ضوء القانون : التنظيم القانوني الجديد لمنازعات الحيازة01391/حق

AR01392/حق
االتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية وأثرها على القانون الواجب 

التطبيق
20035ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندريةحفيظة السيد الحداد

AR20025منشأة المعارف :اإلسكندريةموسى القدسي الدوبكالقدس و القانون الدولي01393/حق

AR5مطبعة الشهاب: باتنةعمار بومرزاقالمبسط في طرق التنفيذ01394/حق

AR19773عالم الكتب : القاهرةقادري عبد الفتاح الشهاويالموسوعة الشرطية القانونية01395/حق

AR20027ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية فرج علواني هليلالبطالن في قانون المرافعات01396/حق

AR20065ديوان المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية أحمد هنديأصول التنفيذ الجبري01397/حق

AR15ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل اسماعيل عمرفي قانون المرافعات المدنية والتجارية: النظام القانوني في الحكم القضائي01398/حق

AR20055دار الكتب : اإلسكندريةمنير عبد المجيداالسس العامة لتحكيم الدولي و الداخلي01399/حق

AR200610دار الجامعة الجديدة للنشر : إلسكندريةابراهيم أحمد خليفةالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية01400/حق

صالح الدين محمد شوشاريالطعن في أحكامها- إختصاصاتها- تشكيلها: المحاكم الخاصة 01401/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

 ,2001
03

AR20066دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمنتصر سعيد حمودةالمحكمة الجنائية الدولية01402/حق

AR20064دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد قطيب عباسبين النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية: إساءة إستعمال الحق في التقاضي01403/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنور الهدى بلكعولانهاء عقد االيجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائري01404/حق

AR19993دار المطبوعات الجامعية : إلسكندرية حسين أحمد فراجالملكية و النظرية العقد في الشربعة االسالمية01405/حق

AR200611دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةهاني دويداراألوراق التجارية و االفالس01406/حق

ARمحمد صبحي نجمأصول علم اإلجرام و العقاب01407/حق
دار الثقافة  و الدار العلمية للنشر والتوزيع : عمان 

2002 ,1
22

AR20063دار الكتب القانونية : مصرمحمد ماجد عباس خلوصيأصول التحكيم في المنازعات الهندسية01408/حق

AR20054دار الكتب القانونية : مصرعدلي خليلالدفوع الجوهرية في المواد الجنائية01409/حق

AR20061دار الكتب القانونية : مصرمصطفى محمد موسىالجهاز االلكتروني لمكافحة الجريمة01410/حق

AR20064دار  الكتب القانونية : مصرعبد الغني سمير محمدالتعاون الدولي البحري في عمليات مكافحة المخدرات01411/حق

AR20064دار الكتب القانونية : مصرابراهيم السيد أحمدالتعويض في المسؤوليتين التقصيرية والعقدية: المسؤولية المدنية01412/حق

AR20063دار الكتب القانونية : مصرمحمد حسن علي، أحمد فاروق الحميليطرق شغل الوظيفة العامة: الموسوعة العلمية في نظام العاملين المدنيين بالدولة01413/حق

AR20066دار الكتب القانونية : مصرسعيد محمود الديبالقبض و التفتيش في قانون اإلجراءات الجنائية01414/حق

AR20064منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد حسين منصورأحكام اإليجار في القانون المدني وقانون إيجار األماكن01415/حق

AR13منشأة المعارف:اإلسكندريةعلي صادق أبو هيفالقاتون الدولي العام01416/حق

AR20060المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأنور طلبةاإلختصاص و اإلحالة01417/حق

AR20067المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةنجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبليالتعسف في إستعمال الحق اإلجرائي01418/حق

AR20068دار الجامعة الجديدة : االسكندرية نجيب أحمد عبد هللاالججز االداري01419/حق

AR20054دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمصطفى كمال طه، وائل أنور بندقالتأمين البحري01420/حق

200504دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعلي الدين زيدان، محمد السيد5، 4، 3، 2، 1الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري ج01421/حق

AR20054دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمجدي محب حافظالموسوعة الجمركية01422/حق

AR200610دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية فايز أحمد عبد الرحمانالتنفيذ الجبري في المواد المدنية و التجارية01423/حق

200604المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةنبيل عبد الرحمان نصر الدينضمانات حقوق االنسان و حمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي01424/حق

AR20064دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد منصور الصاويفي مجال مكافحة الجرائم الدولية: أحكام القانون الدولي01425/حق

AR18ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عماننضال اسماعيل برهم، غازي أبو عرابيأحكام عقود التجارة االلكترونية01426/حق



AR20064دار الكتب القانونية : مصرسيد أحمد محمودأصول التنفيذ الجبري01427/حق

AR01428/حق
في ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع : االعتماد المستندي و التجارة االلكترونية 

الداخلي
16ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت مازن عبد العزيز فاعور

AR13ط , 2005دار وائل للنشر والتوزيع : عمانعماد محمد سالمةالحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي و مشكلة قرصنة البرامج01429/حق

AR110ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد العزيز عبد المنعم خليفةالشرعية االجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام01430/حق

AR01431/حق
في القوانين األردنية والمصرية واللبنانية والتونسية والقانون : الصلح الواقي من االفالس

البريطاني
200519دار الثقافة للنشر والتوزيع : عماننشأت األخرس

AR44ط , 2006دار الشروق  : القاهرةأحمد فتحي سرورالقانون الجنائي الدستوري01432/حق

AR118ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى1المصادر ووسائل الرقابة ج: القانون الدولي لحقوق االنسان01433/حق

AR20001ممصر دار الشروق  سرور أحمد فتحيالحماية الدستورية للحقوق و الحريات01434/حق

AR15ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرةأحمد محمد قايد مقبلدراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي01435/حق

AR20069دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية أمير فرج يوسفالمسؤولية المدنية و التعويض عنها01436/حق

AR20064دار الكتب القانونية : مصرحسن محمد هندالصحافة والنشر: النظام القانوني لحرية التعبير01437/حق

AR20053دار الكتب القانونية : مصرنعيم عطية، حسن محمد هندالنظام القانوني للمنع من السفر01438/حق

ARمحمد جمال مطلق الذنيباتالنظام القانوني لعقد القرض العام01439/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2003
1

AR13ط , 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتممدوح عبد العزيز العنزياألسباب والنتائج: بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي01440/حق

AR200612دار الثقافة : عمانأمجد سعود قطيفان الخريشةدراسة مقارنة: جريمة غسيل األموال01441/حق

AR17ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عماننايف بن محمد السلطانفي نظام اإلجراءات الجزائية السعودي: حقوق المتهم01442/حق

AR20064دار النهضة العربية : القاهرةمحمد ابراهيم الدسوفي عليحماية الموظف العام إداريا01443/حق

AR17ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعباس العبوديشرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية01444/حق

AR13ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد عبد الفتاح تركوأساس إلتزام المرسل إليه بشرط التحكيم: شرط التحكيم باالحالة01445/حق

AR20058دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد علي العريانعمليات غسيل األموال و آليات مكافحتها01446/حق

AR114ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان الشخيلي عبد القادرقواعد البحث القانوني01447/حق

200505دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد  هللا شحاتة الشقانياإلنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية: مبدأ اإلشراف القضائي على اإلقتراع العام01449/حق

AR20055منشأة المعارف :اإلسكندريةسمير الخطيبمكافحة عمليات غسل األموال01450/حق

AR20065دار الكتب القانونية : مصرأشرف عبد العظيم الرفاعياإلختصاص القضائي الدولي01451/حق

AR112ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتسليمان عبد المنعم2، 1أصول اإلجراءات الجنائية ج01452/حق

AR20059دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةالسيد عبد الحميد فودةبين المثالية والواقعية: جوهر القانون01453/حق

200606دار الكتب القانونية : مصرحسني قمرالحماية الجنائية للحقوق السياسية01454/حق

AR20064النسر الذهبي للطباعة : مصرجمال جرجس مجلع تاوضروسالشرعية الدستورية ألعمال الضبطية القضائية01455/حق

200604دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد فؤاد عبد الباسطاآلثار- اإلجراءات-المقومات: العقد اإلداري01456/حق

AR15ط , 2004دار الشروق  : القاهرةمحمد شريف بسيونياإلستجابات الدولية وجهود المكافحة اإلقليمية والوطنية: غسل األموال01457/حق

200608, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت لبنى عمر مسقاويمسؤولية المصارف في اإلعتماد المالي01458/حق

ARمحمد براهيم دسوقيتقدير التعويض بين الخطأ و الضرر01459/حق
مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر : اإلسكندرية

والتوزيع
2

AR19ط , 1991دار الجيل : بيروتاللورد ديننجآفاق القانون في المستقبل01460/حق

AR134ط , 2001قصر الكتاب : الجزائرم ط يعقوبيمعجم المصطلحات القانونية01461/حق

AR13ط , 2002مكتبة الدار العربية للكتاب : القاهرةفؤاد شاكر-وقائع و طرائف - علم الجريمة 01462/حق

AR12ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازيقواعد أسياسية في نظام محكمة الجزاء الدولية01463/حق

AR2002منشورات : الجزائرصالح الدين أحمد حمديدراسات في القانون الدولي العام01464/حقELGA , 19ط

2008020, دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  محمد سعيد جعفور-الوجيز في نظرية القانون - مدخل الى العلوم القانونية 01465/حق

200627619, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  منصور رحمانيفقه، قضايا: الوجيز في القانون الجنائي العام01466/حق

AR200719دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد العزيز عشاويأبحاث في القانون الدولي الجنائي01467/حق

ARعبد العزيز سعدطرق واجراءات الطعن في األحكام و القرارات القضائية01468/حق
, 2008دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر

4ط
19

ARأحمد بلقاسم-المفهوم و المصادر - القانون الدولي العام 01469/حق
ط , 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

3
19

ARحمزة عبد الوهابفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري: النظام القانوني للحبس المؤقت01470/حق
ط , 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر

1
9

200605, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد العزيز سعداجراءات ممارسة الدعوى الجنائية ذات العقوبة الجنحية:  سلسلة تبسيط القوانين 01471/حق

AR20044دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرعمر بن سعيداإلجتهاد القضائي وفقا ألحكام قانون اإلجرءات المدنية01472/حق

AR112ط ,  2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد حماد الهيتىالخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية01473/حق

AR20054دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائريوسف دالندةاتفاقيات التعاون القضائي و القانوني01474/حق

AR01475/حق
995716051

6

دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية : شرح قانون العقوبات القسم العام 

الجزائية
20045124, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان نظام توفيق المجالي

AR200680ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر محمد براهيميالقضاء المستعجل01476/حق

AR200644ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر محمودي مسعودأساليب و تقنيات ابرام العقود الدولية01477/حق

AR20069ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر فاضلي ادريسالمدخل الى تاريخ النظم01478/حق

AR200615ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر فؤاد حجريالبيئة و األمن01479/حق

AR200615ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر فؤاد حجريالعقار األمالك العمومية و أ مالك الدولة01480/حق

AR20019:  الجزائرمحفوظ لعشبالقانون المصرفي01481/حق

AR20063دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمد حسين منصورأحكام البيع التقليدية و اإللكترونية والدولية وحماية المستهلك01482/حق

AR20062دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمصطفى كمال طهأصول القانون التجاري01483/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةشريف محمد غناملمجموعة الشركات متعددة الجنسيات: اإلفالس التجاري01484/حق

AR13ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازيفي القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر واألنترنت: التجارة اإللكترونية01485/حق

AR20042دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة اإللكترونية و حمايتها القانونية01486/حق

AR20051دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمنير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنبيهيالشركات اإللكترونية01487/حق

AR20062دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمنير محمد الجنيهيالتحكيم اإللكتروني01488/حق

AR22ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةأحمد خليفة الملطالجرائم المعلوماتية01489/حق

AR20052دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأيمن أحمد رمضانالجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات01490/حق

AR20043دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد البارودي، محمد فريد العرينيعمليات البنوك- العقود التجارية: القانون التجاري01491/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةحسين عثمان محمد عثمانالقانون الدستوري01492/حق

AR20067دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةهمام محمد محمود زهرانالنظرية العامة للقانون: المدخل إلى القانون01493/حق

AR20033كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  : المغربعبد العزيز فارححماية المستهلك بين الشريعة و القانون01494/حق

01495/حق
978995770

4063
201133913, عالم الكتب الحديث : عمان  طالل العجاجدراسة فقهية قضائية مقارنة: المسؤولية المدنية للطبيب  

AR20054دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعبد الرحمن العيسويالمجرم الشاذ01496/حق

AR20051دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمنير محمد الجنيهيالنقود االلكترونية01497/حق

AR01498/حق
فعل -فعل الحيوان-  ماهية الحراسة الفعلية : فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية 

........األشياء
أسامة أحمد بدر

دار الجامعة الجديدة للنشر :  مصر - اإلسكندرية

2005 ,2005
1578

AR20066منشأة المعارف :اإلسكندريةإبراهيم عبد العزيز شيحااألموال العامة01499/حق

AR20067منشأة المعارف :اإلسكندريةإبراهيم محمد غنيمالمرشد في الدعوى اإلدارية01500/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعبد الحميد المنشاوياألصول العملية في قضاءالتنفيذ والمآخذ القضائية والصيغ القانونية المتعلقة بها01501/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعدلي أمير خالدقواعد وأحكام: عقد النقل البحري01502/حق

AR3مؤسسة الثقافة الجامعية: اإلسكندريةمحمد حسين منصورمحاضرات في أحكام قانون اإليجار01503/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةرمضان أبو السعودشرح العقود المسماة في عقدي البيع و المقايضة01504/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةرمضان أبو السعودالتأمينات الشخصية و العينية01505/حق

AR20052دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمصطفى أبو زيد الفهميدعوى اإللغاء، دعاوي التسوية: الدعاوي االدارية01506/حق

AR20053دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الحكم فودةامتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض01507/حق

AR20035المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةعمرو عيسى الفقيالجديد في التحكيم في الدول العربية01508/حق

AR20042دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةهاني دويداراألعمال التجارية بالقياس01509/حق

AR12ط , 1994المكتبة الوطنية : عمانمحمد سليم محمد غزوينظرات حول االدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية01510/حق

AR20053مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندريةأحمد محمد المصريادارة األعمال الصيدلية01511/حق

AR20053مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندريةمحمد نصر مهناتحديث في اإلدارة العامة و المحلية01512/حق

AR20053مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندريةأحمد محمد المصريالصيدليات- المستشفيات - ادارة األعمال الطبية 01513/حق

AR20053دار الكتب القانونية : مصرعبد الغفار إبراهيم موسىالموسوعة الشاملة للدفوع أمام محاكم مجلس الدولة في ضوء أحكام النقض01514/حق

103ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد سعيد نمورشرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية: أصول اإلجراءات الجزائية01515/حق

AR13ط , 2005المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروتهنري روبير- فرنسوا تاره، جاكفي قانون أصول المحاكمات الجزائية: الدفوع الشكلية01516/حق

AR01517/حق
نظرية التوكيل في الدعوى بين المتخاصمين في الشريعة : المحاماة في الشريعة االسالمية

اإلسالمية
20061دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةرحائي سيد أحمد العطافي الفقي

AR20053منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتنبيل إبراهيم سعدنظرية الحق- القاعدة القانونية : المدخل الى القانون01518/حق

AR20053دار الشروق  : مصرأحمد فتحي سرورالنقض الجنائي01519/حق

AR16ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعلي هادي العبيديالحقوق العينية: الوجيز في شرح القانون المدني01520/حق

AR01521/حق
995716073

7
20053083, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أحمد سالم ملحمدراسة فقهية مقارنة: بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية  

AR20103513, منشورات زين الحقوقية: بغداد جمال إبراهيم الحيدريأحكام المسؤولية الجزائية01522/حق



AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةرمضان عبد هللا الصاويتعويض المضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة وكيفية تمويل مصادر التعويض01523/حق

AR12ط , 2005مكتبة اآلداب : القاهرةأشرف هاللجرائم البيئة بين النظرية و التطبيق01524/حق

AR20053منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نائلة عادل الصاوي فريد قورةجرائم الحاسب اآللي االقتصادي01525/حق

AR201039316, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن / عمان فاضل زيدان محمددراسة مقارنة: سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة 01526/حق

AR13ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعباس العبوديشرح أحكام قانون االثبات المدني01527/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعادل عبد العال خراشيفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: ضوابط التحري و االستدالل عن الجرائم01528/حق

200503دار النهضة العربية : القاهرةسعيد علي بحبوح النقبيمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية01529/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد فوزي لطيف نويجيدراسة مقارنة- في الفقه اإلسالمي: مسؤولية رئيس الدولة01530/حق

AR13ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمصطفى سالمةالنظام الدولي للتجارة الدولية: منظمة التجارة العالمية01531/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأسامة السيد عبد السميعبين الحضر واإلباحة: نقل وزراعة األعضاء البشرية01532/حق

AR180ط , 2006دار الفجر للنشر والتوزيع : الجزائررشيدة العامالمجلس الدستوري الجزائري01533/حق

AR180ط , 2006دار الفجر للنشر والتوزيع : الجزائرشيتور جلولضمانات عدم المساس بالحريات الفردية01534/حق

AR21ط , 2007دار النهضة العربية : القاهرةمحمود شريف بسيونيالقانون الدولي اإلنساني01535/حق

200605دار الكتاب الحديث : القاهرةسعيد السيد علينظرية الظروف الطارئة في العقود اإلدارية والشريعة اإلسالمية01536/حق

AR01537/حق
996177425

6
2006641, دار النجاح للكتاب : الجزائر  مولود ديدان2002 أبريل 10مع تعديل  : 1996 نوفمبر  28دستور 

ARحسن يوسف مصطفى مقابلةالشرعية في اإلجراءات الجزائية01538/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2003
3

AR20044- 2003دار محمود للنشر والتوزيع : مصرمحمد عبد الحميدالتعليق على قانون المحاماة01539/حق

ARإلياس جوزيف أبو عيدالتمثيل التجاري: المؤسسة التجارية01540/حق
دار بيريت للتأليف والترجمة والطباعة والنشر : بيروت

1ط , 1983والتوزيع
4

AR20023: اإلسكندريةسليمان عبد المنعمالقسم الخاص من قانون العقوبات01541/حق

AR20026دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرطاهري حسين(فرنسا- الجزائر)دراسة مقارنة : الخطأالطبي و الخطأ العالجي في المستشفيات العامة01542/حق

محمد علي السالم عياد الحلبيمبدأ المساواة في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي01543/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2002
04

2003010مديرية النشر :  الجزائر  عبد النور ناجيمنهجية البحث القانوني01544/حق

AR20113479, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  حبيب بولس كيروزالهيئة اإلتهامية وسلطتها على التحقيق01545/حق

AR20035دار المطبوعات الجامعية : إلسكندرية مصطفى أبوزيد فهميفن الحكم في اإلسالم01546/حق

ARأيمن محمد أحمد المومنيالتأمين و القضاء في قرارات محكمة التمييز01547/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2001
4

AR20031شركة ناس للطباعة : مصرخاطر لطفيموسوعة حقوق الملكية الفكرية01548/حق

AR20034منشأة المعارف :اإلسكندريةعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظرية العامة في القانون اإلداري01549/حق

AR20034دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجمال محمود الكوديحق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية01550/حق

AR20036منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمود السيد عمر التحيويالوسيلة الفنية إلعمال األثر السلبي لإلتفاق على التحكيم ونطاقه01551/حق

AR20024منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد احمد عابدينالتعويض بين الضرر المادي و األدبي والموروث01552/حق

AR24ط , 2003منشأة المعارف :اإلسكندريةممدوح طنطاوياألدلة التأديبية01553/حق

AR20024دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةأحمد  محمد حشيشنظرية القوة التنفيذية لسند التنفيذ01554/حق

AR20043دار النهضة العربية : القاهرةأسامة أحمد شوقي المليجيالتنفيذ الجبري على األوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة01555/حق

AR20024دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمحمد احمد محمودالوجيز في ادلة االثبات الجنائي01556/حق

203ط , منشأة المعارف : اإلسكندرية فتحي عبد الرحيم عبد هللاقواعده، أسسه الفنية، والمبادئ العامة لعقد التأمين: التأمين01557/حق

ARعبد البا سط محمد سيف الحكيميالنظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام01558/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط, 2002
4

أمجد محمد منصورمصادر اإللتزام: النظرية العامة لإللتزامات01559/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2003
015

ARمحمد سمارةأحكا م التركات و المواريث في األموال و األراضي01560/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2002
4

ARايهاب عبد المطلبألحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر الجنائية: المو سوعة الجنائية الحديثة01561/حق
ط , 2003المركز القومي لإلصدارات القانونية : مصر

1
5

AR20034المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةحسين عبد الحميد أحمد رشواندراسة في علماإلجتماع القانوني: القانون و المجتمع01562/حق

ARصبري حمد خاطردراسة في النظرية العامة لإللتزام: الغير عن العقد01563/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2001
4

AR20022دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرحمدي باشا عمرمبا دىء اإلجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية01564/حق

AR20026دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرحمدي باشا عمرنقل الملكية العقارية01565/حق

AR918ط, 2009الجزائر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع حمدي باشا عمرالقضاء العقاري01566/حق

ARخلدون محمد عقلة حماشاالوساطة والمحاماة وأثرهما في الحقوق: احكام الشفاعة01567/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان

1ط , 2001
3

AR01568/حق
978995724

6655
201138410, دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان نادر أحمد أبو شيخةالتنظيم وأساليب العمل

AR20014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائرأعمر يحياويالوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية01569/حق

AR01570/حق
996166601

1
20029618, دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع :  الجزائر محمد سعيد جعفورتصرفات ناقص األهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه المالي

AR20056دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد سامي عبد الحميدأصول القانون الدولي العام01571/حق

AR12ط , 2006دار النفائس للنشر والتوزيع : عمانخليفة علي الكعبيوأثرها على األحكام الفقهية: البصمة الوراثية01572/حق

AR20063دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد علي سويلمدراسة تأصيلية وتحليلية وتطبيقية مقارنة: االسنادفي الموارد الجنائية01573/حق

AR13ط , 2006دار وائل للنشر والتوزيع: عمانسميح عبد القادر المجاليأثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم01574/حق

AR20063دار الكتب القانونية : مصرممدوح عبد الحميد عبد المطلبالبحث و التحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر واألنترنت01575/حق

AR20051553, دار الجامعة الجديدة للنشر : االسكندرية  محمد حسن قاسمقراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع اشارة لقواعد القانون االوربي: التعاقد عن بعد  01576/حق

AR20063دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية فايز أحمد عبد الرحمانالتامين في االسالم01577/حق

AR20053الدار الجامعية : اإلسكندرية سعيد عبد العزيز عثماناالعتمادات المستندية01578/حق

AR24ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرةثروت عبد العال أحمداالشكاالت الوقتية في تنفيذ األحكام اإلدارية01579/حق

AR200513دار الكتب القانونية : مصرمصطفى محمد موسىدراسة مقارنة-مكافحتها .... ماهيتها: أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية01580/حق

AR20052دار النهضة العربية : القاهرةاحمد السيد صاويالتنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية01581/حق

AR14ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرةأسامة حسنين عبيدماهيته والنظم المرتبطة به: الصلح في قانون االجراءات الجنائية01582/حق

AR19901مصر منشأة المعارفأحمد ابو الوفاالمرافعات المدنية و التجارية01583/حق

AR20069دار الكتب القانونية : مصرعبد المجيد عامر شيبوبالتعويض عن األضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرور01584/حق

AR20062دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةناصر أحمد إبراهيم النشويفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: أحكام التعامل بالكمبيالة و الشيك01585/حق

AR12ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتمحمود عدنان مكيةالدليل الى قضاء األمور المستعجلة01586/حق

AR20061دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الحكم فودةفي المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض: إشكاالت التنفيذ01587/حق

AR20041دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانلؤي ماجد ذيب أبو الهيجاءاألردن، مصر )دراسة مقارنة : التأمين ضد حوادث السيارات01588/حق

AR20053دار النهضة العربية : القاهرةرمزي رياض عوضدراسة مقارنة: التفاوت في تقدير العقوبة المشكلة والحل01589/حق

ARعلي محمد حسين الطوالبةالتفتيش الجنائي على نظم الحاسوب واألنترنت01590/حق
ط , 2004عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : األردن

1
1

AR20054دار النهضة العربية : القاهرةفضل آدم فضل المسيرياإلنابة القضائية في المسائل المدنية و التجارية01591/حق

AR01592/حق
، 2، 1أصول المرافعة و الدفوع وطرق الطعن على األحكام أمام محاكم الجنايات والجنح ج

3
8دار الوسام، دار األلفي للنشر والتوزيع: مصرأشرف إدوارد حنا

AR17ط , 2000دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانجالل الجابريالطب الشرعي القضائي01593/حق

AR13ط , 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعبد القادر العيطرالتأمين البري في التشربع01594/حق

AR20053: مصرمحمود سيد أحمدأصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات01595/حق

AR20054مطابع الشرطة : مصرأيمن عبد الحفيظاإلتجاهات الفنية و األمنية لمواجهة جرائم المعلوماتية01596/حق

AR13ط, 2005دار النهضة العربية : القاهرةأيمن رمضان الزينيالحبس المنزلي01597/حق

AR20052143, المؤلف ذاته: القاهرة هشام عبد الحميد فرجألعضاء القضاء والنيابة والمحاماة والشرطة والطب الشرعي: الجريمة الجنسية 01598/حق

AR13ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانسحر راشد حميد النعيمياإلتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية01599/حق

AR20053منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمد أحمد عابدينأصول التقاضي في الدعاوى01600/حق

AR20056دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةمصفى كمال طهأصول اإلفالس01601/حق

AR13ط , 2005دار النهضة العربية : القاهرةحاتم عبد الرحمان منصورالشحاتإستئناف أحكام الجنايات01602/حق

AR20033م .م.الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ش: القاهرةعبد اللطيف محمد أبو هدمة بشيراإلتجار غير المشروع في المخذرات ووسائل مكافحته01603/حق

AR20053دار النهضة العربية : القاهرةأسامة عبد هللا قايد2، 1اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 01604/حق

AR3دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية عد الحكم فودةالمسؤولية المدنية التعقدية والتقصرية: التعويض المدني01605/حق

AR13ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد عبد هللا أبو هزيمأحكام الثمن في عقد البيع وفق أحكام التشريع01606/حق

AR20063دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مدحت محمد الحسينىالبطالن في المواد الجنائية01607/حق

AR20052دار النهضة العربية : القاهرةهيثم عبد الرحمن البقلىاألحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المالية01608/حق

AR20054دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةإبراهيم رفعت الجمالالبيع بالتقسيط01609/حق

AR20052دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل ابراهيم سعدحقوق اإلمتياز- الرهن الحيازي- حق اإلختصاص- الرهن الرسمي: التأمينات العينية01610/حق

AR01611/حق
في قانون حماية الملكية الفكرية طبقا ألحدث : الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي

التعديالت
20053دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةخالد مصطفى فهمي

AR12ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتعبد الرحمن محمد العيسويالجريمة و الشذوذ العقلي01612/حق

AR20064650, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمد عبد هللا محمد المردراسة مقارنة: الحبس اإلحتياطي 01613/حق



ARطه زاكي صافيبين القديم والجديد: اإلتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية01614/حق
مجد المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر : بيروت

1ط , 2003والتوزيع 
3

AR20054دار النهضة العربية : القاهرةقدري عبد الفتاح الشهاويمدنيا جنائيا: أركان عقد الوديعة و صورها في التشريع المصري و المقارن01615/حق

AR20053دار النهضة العربية : القاهرةقدري عبد الفتاح الشهاويأركان عقد الكفالة العينية و الشخصية01616/حق

AR20056دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةأحمد هنديأسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق01617/حق

AR17ط , 2002منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتإلياس أبو عيدبين النص واإلجتهاد والفقه: أصول المحاكمات المدنية01618/حق

AR20054دار النهضة العربية : القاهرةعصمت عبد هللا الشيخاإلحالة إلى التحقيق في النظام التأديبي الوظيفي01619/حق

AR20056دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد جمال أبوسنينةفي الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية: الطاعة الزوجية01620/حق

AR200510دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمحمد كمال الدين إمامالفقه اإلسالمي: أصول األحكام الشرعية01621/حق

AR20053: مصرعبد العزيز المرسي حموداألحكام القانونية لعقد إيجار األماكن غير السكنية01622/حق

AR12ط , 2005دار العدل للنشر والتوزيع : مصرأحمد أحمد أبو سعدالشكوى كقيد عام على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية01623/حق

AR20052دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعصام أحمد عطية البهجيالحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني01624/حق

AR20062دار النهضة العربية : القاهرةفايز أحمد عبد الرحمانالتأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات01625/حق

AR20052دار النهضة العربية : القاهرةأحمد حسام طه تمامالحماية الجنائية إلستخدام الجنيات الوراثية في الجنس البشري01626/حق

AR20052دار النهضة العربية : القاهرةالسيد عتيقالحماية القانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة01627/حق

AR20052دار النهضة العربية : القاهرةقدري عبد الفتاح الشهاوياإلستدالل الجنائي و التقنيات الفنية01628/حق

ARعبد هللا عبد الغني غانمأثر السجن في سلوك النزيل01629/حق
, 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض

1ط 
2

ARمحجوب حسن سعدأساليب البحث الجنائي في الوقاية من الجريمة01630/حق
, 2003أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض

1ط 
3

ARوقيع هللا محمد أحمدأساليب التزييف و التزوير و طرق كشفها01631/حق
 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض

2003
1

AR20041دار النهضة العربية : القاهرةعبد اللطيف أحمدالخطأ غير العمدي في القانون الوضعي و الشريعة01632/حق

AR20058دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمراد أحمد فالح العباديإعتراف المتهم وأثره في اإلثبات01633/حق

AR20011األردنالكبيس عايش رجباإلثراء على حساب الغير بالسبب01634/حق

AR20031دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةجابر حسين عبد السالمأثر براءة المتهم في إثبات جريمة البالغ الكاذب01635/حق

AR20051دار الجامعة الجديدة للنشر  : مصرإبراهيم رمعت الجمالدراسات في القانون الدولي العام01636/حق

AR20064دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةشحاتة عبد المطلب حسن أحمداإلجهاض بين الحظر و اإلباحة في الفقه اإلسالمي01637/حق

AR20051دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةالقبالوي محمود عبد ربهاألمر بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية01638/حق

AR20051دار الفكر الجامعي : اإلسكندريةصالح الدين جمال الدينالطعن في إجراءات التفتيش01639/حق

AR20054دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةشادية إبراهيم المحروقيدراسة مقارنة: اإلجراءات في الدعوى اإلدارية01640/حق

AR20025منشأة المعارف :اإلسكندريةعفيفي عفيفي كمالاإلشراف القضائي على اإلنتخابات النيابية01641/حق

AR13ط , 2005دائرة المطبوعات والنشر : عمانعبد الكريم الردايدةفي إجراءات التحقيق الجنائي وأعمال الضابطة العدلية: الجامع الشرطي01642/حق

AR18ط , 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن محمد يوسف الزغبيشرح عقد البيع في القانون المدني: العقود المسماة01643/حق

AR200616دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن كنعان نواف"الكتاب الثاني"   "الكتاب األول "القانون اإلداري  01644/حق

AR20063دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن طه كاسب فالح الدروبيالمدخل إلى علم البصمات01645/حق

AR111ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن الفار عبد القادرالنظرية العامة للحق- مبادئ القانون: المدخل لدراسة العلوم القانونية01646/حق

AR13ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن موفق سمور المحاميدالمعاملة الضريبية للدخل غير المشروع01647/حق

AR13ط , 2006داروائل للنشر والتوزيع : عمانمنير حميد البياتيالنظم اإلسالمية01648/حق

AR113ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعبد القادر الشيخليثقافتك القانونية01649/حق

AR23ط , 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانأبو شنب أحمد عبد الكريموفقا ألحدث التعديالت: شرح قانون العمل01650/حق

AR20068دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانطالب حسن موسىقانون التجارة الدولية01651/حق

AR122ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : األردن محمد صبحي نجمقانون العقوبات القسم العام و القسم الخاص01652/حق

AR20063دار وائل للنشر  : األردن توفيق أحمد عبد الرحمانمحاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات01653/حق

AR20063دار وائل للنشر : األردن بشار ملكاوي  وفيصل العمري-الفعل الضار -مصادر اإللتزام 01654/حق

AR20053دار وائل للنشر : األردن الزلمي مصطفى إبراهيمموانع المسؤولية الجنائية01655/حق

AR20079دار الجامعية الجديدة للنشر : مصر الشافعي جابر عبد الهادي سالمأحكام األسرة الخاصة بالزواج01656/حق

AR26ط , 2006الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع : الرياضعبد الفتاح سليمانومشكالته العملية وحلولها في المملكة العربية السعودية: إستخدام الشيك01657/حق

AR20069دار النهضة العربية : القاهرةزمزم عبد المنعماإلفالس في القانون الدولي الخاص01658/حق

AR20075دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان شكري بهاء بهيجالتأمين في التطبيق والقانون والقضاء01659/حق

AR20059دار النهضة العربية   : القاهرةعبد الجواد حجازي مصطفى أحمدإلتزام المحامي بالحفاظ على أسرار العميل01660/حق

AR118ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية2+1الجديد في مجال التأمين و الضمان في العالم العربي ج 01661/حق

AR15ط , 2006مجموعة النيل العربية : القاهرةشيال بروانالجريمة والقانون في ثقافة االعالم01662/حق

AR200710منشأة المعارف :اإلسكندريةمحمود أحمد طهالحماية الجنائية للبيئة من التلوث01663/حق

AR16ط , 2006دار النهضة العربية : القاهرةمظهر فرغليلي علي محمد(جرائم البورصة)الحماية الجنائية للثقة قي سوق رأس المال01664/حق

AR16ط , 2006الدار العالمية للنشر والتوزيع : مصرعادل عبادي علي عبد الجوادالدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها01665/حق

AR20075دار الجامعية الجديدة  : اإلسكندريةمحمود بليغ حمديالدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية01666/حق

AR15ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد إبراهيم البدارينالدعوى بين الفقه و القانون01667/حق

AR200715دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةإبراهيم أحمد خليفةالقانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي01668/حق

AR412ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت مصطفى العوجي2، ج1العقد، المسؤولية المدنية ج: القانون المدني01669/حق

2007010- 2006دار النهضة العربية : لقاهرةشريف يوسف حلمي خاطردراسة مقارنة: القراراإلداري01670/حق

200705منشأة المعارف : اإلسكندريةعبد العزيز عبد المنعم خليفةفي الفقه وقضاء مجلس الدولة: القرارت اإلدارية01671/حق

ARعمر الشيخ األصمالمختبر الجنائي و دوره في التعريف بضحايا الكوارث والحروب01672/حق
ط , 2005جامعة نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض

1
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AR36ط , 2006داروائل للنشر والتوزيع : عمانعوض أحمد الزعبيالمدخل الى علم القانون01673/حق

AR200736-2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمد حسن قاسم2ج/1نظرية الحق ج- القاعدة القانونية: المدخل الى دراسة القانون01674/حق

AR19ط , 2006دار النهضة العربية  : مصر أحمد صدقي محمودالمرافعة كما يجب أن تكون01675/حق

AR200710دار الجامعية الجديدة : مصر الزقرد أحمد السعيدتعويض األضرار الناشئة عن جرائم االارهاب01676/حق

AR15ط, 2006دار أسامة، دار المشرق الثقافي : عمانسمير الشوبكيالمعجم االداري01677/حق

AR14ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمود الكيالني2التشريعات التجارية واإللكترونية ج: الموسوعة التجارية و المصرفية01678/حق

200705-2006:  مصرفودة محمد سعدالنظام القانوني للعقوبات اإلدارية01679/حق

AR16ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانهاني علي الطهراويالنظم السياسية و القانون الدستوري01680/حق

AR111ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعزيز العكيليالوسيط في الشركات التجارية01681/حق

AR25ط , 2007-2006دار النهضة العربية  : مصر أبو حجازة أشرف عرفاتالوسيط في قانون التنظيم الدولي01682/حق

AR20076-2006دار النهضة العربية  : مصر شريف يوسف حلمي خاطرالوظيفة العامة01683/حق

AR20076دار النهضة العربية  : مصر البصيلي خيري فتحيتسوية المنازعات في اطار إتفاقيات منظمة التجارة العالمية01684/حق

AR200710منشأة المعارف : اإلسكندريةجمعة أحمد محمود2ج/1تطبيق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون العام ج01685/حق

AR20076دار الجامعية الجديدة : مصر ثروت عبد الحميدتعويض الحوادث الطبية01686/حق

AR20066منشاة المعارف : مصر الشاوي توفيق محمدحرمة الحياة الخاصة و نظرية التفتيش01687/حق

AR200714دار الجامعية الجديدة : مصر علي عبد الفتاح محمدحرية الممارسة السياسية للموظف العام01688/حق

106ط , 2007دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرةزيدومة درياسحماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري01689/حق

AR20076الدار الجاممعية  : مصر إبراهيم خالد ممدوححماية المستهلك في المعامالت االالكترونية01690/حق

AR20075منشأة المعارف : مصر مصطفى أحمد فؤاددراسات في القانون الدولي العام01691/حق

AR20075منشأة المعارف : مصر مصطفى أحمد فؤاددراسات في النظام القضائي الدولي01692/حق

AR18ط , 2007دار المناهج للنشر والتوزيع : عمانمحمود جاسم الصميدعي، ردينةعثمان يوسفسلوك المستهلك01693/حق

AR16ط , ر2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد سعيد نمور2الجرائم الواقعة على األموال ج- القسم الخاص: شرح قانون العقوبات01694/حق

AR20076دار الثقافة  للنشر والتوزيع    : األردن محمد علي سالم عياد الحلبيشرح قانون العقوبات القسم العام01695/حق

AR20066دار النهضة العربية   : القاهرةعلي فضل البوعينينضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة01696/حق

AR16ط, 2005دار النهضة العربية : القاهرةعبد هللا إبراهيم محمدالمهديضوابط التحريم واإلباحة في جرائم الرأي01697/حق

AR20055الدار الجامعية : اإلسكندرية إبراهيم سيدأحمدقانون التجارة اإللكتروني01698/حق

AR16ط , 2007منشأةالمعارف: اإلسكندريةفتحي واليقانون التحكيم في النظريةوالتطبيق01699/حق

محمود حسين الوادي  و زكريا أحمد عزاممبادئ المالية العامة01700/حق
ط , 2007دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان

1
011

AR20079دار النهضة العربية  : مصر خالد عكاب حسون العبيديمبدأ التكامل في المحكمةالجنائية الدولية01701/حق

200706دارالجامعيةالجديدة   : مصر حسن صالح الصغير عبد هللادراسة مقارنة- اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج:  مدى مشروعية 01702/حق

AR18ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمدكمال الدين إمام  و جابر عبد الهادي سالم الشافعيمسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والقانون والقضاء في الفقه والقانون والقضاء01703/حق

AR200711دارالثقافة للنشر والتوزيع  : األردن أنورسلطانمصادر اإللتزام01704/حق

AR200712دار المريخ للنشر والتوزيع  : الرياض سرور إبراهيم سرور2ج/1مقدمةفي علم اإلدارة   ج01705/حق

AR110ط, 2004دار عالء الدين للطباعة  النشر  : مصر عبدالفتاح سليمانمكافحةغسيل األموال01706/حق

AR200710دار الجامعيةالجديدة: مصر محمد غنام شريفأثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية01707/حق

AR20075الدار الجامعيةالجديدة  : مصر أحمد أبوالوفاءإجراءات التنفيذ01708/حق

AR20055دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد محمود المصريأحكام الشيك مدنيا وجنائيا01709/حق

AR20065الدارالجامعية الجديدة  : مصر النشار محمد فتح هللاأحكام شهادة النساء01710/حق

AR20075دار الجامعية الجديدة : مصر عصام أحمد البدجيأحكام عبء اإلثبات01711/حق

AR20075داتر الفجر الجامعية  : مصر عياد سامي علي حامدإستخدام تكنلوجيا المعلومات01712/حق

AR20075دار الجامعية الجديدة  :  مصر محمد ماجد ياقوتأصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية01713/حق

AR20045دار المعرفة الجامعية   : مصر حسين عثمان محمد عثمانأصول القانون اإلداري01714/حق



AR20012دار الفجر الجامعية   : مصر أنور العروسيأصول المرافعات الشرعية في مسائل األحوال الشخصية01715/حق

AR20065دار الفجر الجامعية   : مصر منصور محمد حسيناإلثبات التقليدي واإللكتروني01716/حق

AR20045دار المعرفة الجامعية  : مصر حجازي عبدالفتاحاألحداث واألنترنت01717/حق

AR20075دار الفجر االجامعية  :مصر محمد الصيرفياإلدارة األلكترونية01718/حق

AR20067دار المعرفة الجامعية   : مصر فاروق ياسر األميراإلعتراف المعفى من العقاب في جريمة الرشوة01719/حق

AR20055دارالوسام للنشر والتوزيع عبدالتواب سالماإلعالن اإلداري01720/حق

200705, دار الجامعيةالجديدة : مصر  خليفة إبراهيم أحمداإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان01721/حق

AR20053دار المعرفة الجامعية   : مصر كمال طه مصطفىاألوراق التجارية و اإلفالس01722/حق

AR20023منشأةالمعارف  : مصر الشواربي عبد الحميداألوراق التجارية01723/حق

200705الدار الجامعية :مصر وجيه كمال أباظةالتاجر واألعمال التجارية والشركات01724/حق

AR01725/حق
977328239

2
20072208, الدار الجامعيةالجديدة   : اإلسكندرية أبوالوفاء محمدأبوالوفاء.....لمكافحة الجماعات: التأصيل الشرعي والقانوني 

AR20078دار الجامعيةالجديدة    : مصر نبيلة إسماعيل رسالنالتأمين في مجال المعلوماتية و الشبكات01726/حق

AR01727/حق
978995771

1382
20101945, دار دجلة ناشرون وموزعون : عمان  شيروان هادي إسماعيلدراسة تحليلية مقارنة: التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية  

AR20065دار الفجر الجامعية   : مصر الطباخ شريف أحمدالتعويض اإلداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام01728/حق

AR20058الدار المعرفة  الجامعية : مصر محمد علي سويلمالتكييف في المواد الجنائية01729/حق

AR200710دار المعرفة الجامعية   : مصر عبد الحميد جبريل حسين آدمالتنفيذ المباشر اإلداري01730/حق

AR20043دار الجامعية الجديدة   : مصر قنديل سعيد السيدالتوقيع اإللكتروني01731/حق

AR20079مصر دار الجامعية الجديدة   عبد الغني محمد عبد المنعمالجرائم الدولية01732/حق

AR20065دار المعرفة الجامعية   : مصر هشام صادق عكاشة   و  محمد عبد العالالجنسية ومراكز األجانب01733/حق

AR200710دار الجامعية الجديدة   : مصر عبد المنعم سليمانالجوانب اإلشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين01734/حق

AR20075الدار الجامعية الجديدة   : مصر حمودة منتصر سعيدالحماية الدولية للمرأة01735/حق

AR20075دار الجامعية الجديدة  : مصر إبراهيم أحمد خليفةالرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني01736/حق

AR20075دار العرفة الجامعية   : مصر الكيك محمد عليالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي01737/حق

AR200611الدار الجامعية الجديدة   : مصر منصور محمد حسينالعقود الدولية01738/حق

AR19955منشأة المعارف   : مصر أنور سليم عصامالقانون الزراعي01739/حق

AR20075دار الفكر الجامعي : مصر عبد المنعم خليفة عبد العزيزالمسؤولية اإلدارية01740/حق

AR18ط, 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان فوزي محمد ساميدراسة مقارنة: األحكام العامة والخاصة  : الشركات التجارية 01741/حق

AR5دار األلفي لتوزيع الكتب: مصر جمال كمال رمضانالمشكالت العملية التي يثيرها عقد البيع العرفي01742/حق

AR20051دار المطبوعات الجامعية     : مصر مصطفى مجدي هرجةالمشكالت العملية في جرائم الشيك01743/حق

AR20054دار المطبوعات الجامعية  : مصر مصطفى مجدى هرجةالمشكالت العملية في القبض والتفتيش  والدفوع والبطالن01744/حق

AR20075مصر دار الجامعية الجديدة  مصطفى فهمي خالدالنظام القانوني للتوقيع اإللكتروني01745/حق

AR20065دار المطبوعات الجامعية   : مصر السيد عبد الوهاب عرفةالوسيط في التوثيق01746/حق

AR20075دار المطبوعات الجامعية  : مصر  محمد مصطفى المغربيالمنظمات الدولية: حق المساواة في القانون الدولي 01747/حق

AR20075دار الجامعة الجديدة  خالد مصطفى فهميحقوق المرأة بين اإلتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية  والتشريع الوضعي01748/حق

AR20055دار الجامعية الجديدة   : مصر أسامة أحمد بدرحماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني01749/حق

AR20059منشورات الحلبي الحقوقية  : لبنان سليمان عبد المنعمعلم اإلجرام والجزاء01750/حق

AR20075دار المطبوعات الجامعية  : مصر فايزمحمد حسينفلسفة القانون01751/حق

AR200510ورشة باب الزوار  : الجزائر عمار بقيوةالتشريع الجزائري01752/حق

AR20065المطبعة العربية  : الجزائر أبو بكر صالح بن عبد هللاالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة01753/حق

AR200620دار هومة   : الجزائر شفيقة بن صاولةالصلح في المادة اإلدارية01754/حق

AR200620دار بلقيس  : الجزائر مولود ديدانالقانون التجاري01755/حق

AR10دار الريحانة للكتاب  وجسور للنشر والتوزيع: الجزائر عمار بوضيافالمدخل إلى العلوم القانونية01756/حق

ARعمار بوضيافالوجيز في القانون اإلداري01757/حق
دار الريحانة للكتاب، دار جسور للنشر : الجزائر 

والتوزيع
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2003010دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  حسني بوديارالوجيز في القانون الدستوري01758/حق

AR200610قصر الكتاب  : الجزائر عبد الحليم أكمونالوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري01759/حق

AR200535034الدار الخلدونية    :  الجزائر  شطاب كمالبين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود: حقوق اإلنسان في الجزائر  01760/حق

AR200610دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر لعسري عباسيةحقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني01761/حق

ARسكاكني بايةدور القاضي اإلداري بين المتقاضي و اإلدارة01762/حق
, 2006دار هومة  للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
20

AR13ط, 2007دار النهضة العربية  : القاهرة أحمد عبد الظاهرفي ضوء أحكام القانون الجنائي: إبعاد األجانب  01763/حق

AR200640دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر بارش سليمانشرح قانون اإلجراءات المدنية الجزائري01764/حق

ARعثمانية لخميسيعولمة التجريم والعقاب01765/حق
, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع   : الجزائر 

2ط
15

AR20034دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر يوسف دالندةقانون األسرة01766/حق

AR200510دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر بن الشيخ لحسنمبادئ القانون الجزائي العام01767/حق

2006040دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر بارش سليمانمبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري01768/حق

AR200410إبن خلدون للنشر والتوزيع : الجزائر علي فتاكمبسوط القانون التجاري الجزائري في األوراق التجارية01769/حق

AR01770/حق
978995747

772
20104799, دار النفائس: األردن وفاء محمد عزت الشريفبين الفقه اإلسالمي و القوانين الوضعية: نظام الديون 

AR200610الدار الخلدونية : الجزائر شمشيم رشيدمناهج العلوم القانونية01771/حق

AR20065دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عشي عالء الدينوالي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري01772/حق

AR20052دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانالشاوي سما سلطانالحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري01773/حق

AR200649ديوان المطبوعات الجامعية    :الجزائر إدريس فاضليالمسؤولية عن األشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري01774/حق

عيسى حداددراسة مقارنة:  عقد الزواج 01775/حق
عنابة  _منشورات جامعة  باجي مختار : الجزائر 

2006
020

AR200619ديوان المطبوعات الجامعية   :  الجزائر  علي زغدودالمالية العامة01776/حق

ARصالح فركوس1871_1844في ضوء شرق البالد :  إدارة المكاتب العربية واإلحتالل الفرنسي للجزائر 01777/حق
عنابة  _منشورات جامعة باجي مختار  : الجزائر 

2006
9

AR18ط , 2006الديوان الوطني لألشغال التربوية وزارة العدل1996 نوفمبر 28إستفتاء : الدستور 01778/حق

AR01779/حق
7 113 52 

9961
200633510, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عباس عمارفي النظام الدستوري الجزائري: الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة 

AR200715دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائرعقيلة خرباشيالعالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان01780/حق

AR200418دار الخلدونية للنشر والوزيع : الجزائر محمد بن المدني بوساقموقف الشريعة اإلسالمية من نقل األعضاء بين البشر01781/حق

AR19988دار األمة للطباعة للنشر والتوزيع : الجزائر محمد أرزقي نسيب1/أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ج01782/حق

AR20066دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر زهير سناسنيالدليل العملي لدخول وإقامة األجانب في الجزائر01783/حق

AR20055دار الغرب للنشر والتوزيع : الجزائر أحمد دكارالزواج والطالق في الشريعة والقانون والعرف01784/حق

AR200010دار الهدى للنشر والتوزيع : الجزائر عبد المؤمن بلباقيالتفريق القضائي بين الزوجين في الفقه اإلسالمي01785/حق

أمال قارةالحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري01786/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

1ط 
06

AR635ط , 2006دار هومة للنشر والتوزيع : الجزائر مبروك حسينالنصوص التطبيقية ، اإلجتهاد القضائي ، النصوص المتممة: القانون التجاري الجزائري 01787/حق

ARحسين بن الشيخ آث ملوياوسائل المشروعية: دروس في المنازعات اإلدارية 01788/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط 
8

AR20058دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر يوسف الدالندةقانون اإلجراءات الجزائية01789/حق

ARيوسف دالندةقانون العقوبات01790/حق
, 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط 
28

AR20058دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر جمال الدين لعويساتمبادئ اإلدارة01791/حق

AR20073دار الجامعة الجديدة :  اإلسكندرية أبو الوفا محمد أبو الوفافي قانون التجارة الجديد دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي: جريمة اإلدعاء بتزوير شيك 01792/حق

AR20031232, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية إبراهيم سيد أحمدفقها وقضاءا: مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء 01793/حق

200603المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةعمرو عيسى الفقيوسائل اإلتصال الحديثة وحجيتها في اإلثبات01794/حق

AR20063دار الثقافة : اإلسكندرية عبد اللطيف السيدحقوق المرأة وحقوق زوجها كما جاء بها01795/حق

AR20073دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية إيهاب فوزي السقاالحماية الجنائية واألمنية لبطاقات اإلئتمان01796/حق

AR200612دارالفكر الجامعي : اإلسكندرية هشام خالدطبيعته_ مصادره _ مباحثه _ نشأته: المدخل للقانون الدولي الخاص العربي 01797/حق

AR20073دار الكتب القانونية : مصر زكريا المصريالنشاط اإلداري_ (اإلدارة )التنظيم اإلدارى : أسس اإلدارة العامة 01798/حق

AR200618دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية صالح المنزالويالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية01799/حق

AR200717دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية نسرين عبد الحميد نبيهالجريمة المنظمة عبر الوطنية01800/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية سوزي عدلي ناشداإلتجار في البشر بين اإلقتصاد الخفي واإلقتصاد الرسمي01801/حق

AR20053دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد المطلب عبد الرازق حمدانمدى مشروعية اإلنتفاع بأعضاءاآلدمي حيا أو ميتا في الفقه اإلسالمي01802/حق

AR20063منشأة الشنهابي للطباعة والنشر : اإلسكندرية عطية عبد الحي مرعيالتكلفة اإللكترونية ألغراض القياس والتخطيط والرقابة01804/حق

AR19ط , 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أحمد يوسف السوليةدراسة مقارنة: الحماية الجنائية واألمنية للشاهد 01805/حق

AR13ط , 2005دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد المطلب عبد الرازق حمدانالحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة اإلسالمية01806/حق

AR20056منشأة المعارف : اإلسكندرية أحمد محمود جمعة2003مع أحدث األحكام حتى : منازعات التعويض في مجال القانون العام 01807/حق

AR13ط , 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد العزيز عبد المنعم خليفةالتحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية01808/حق

AR23ط , 2006مكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية إبراهيم سيد أحمدفقها وقضاءا: مسؤولية المحامي 01809/حق



AR20083874, المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة عبد العزيز عبد المنعم خليفةأنواعه  أركانه  شروط صحته سحبة وإلغائه: القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة 01810/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية شريف محمد غناممسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل اإللكتروني للنقود01811/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية جمال مهدي محمود الكشةفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: مسؤولية اآلباء المدنية عن األبناء القصر 01812/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة للنشر : إلسكندرية عبد الحكيم مصطفى الشرقاويالتهرب الضريبي واإلقتصاد األسود01813/حق

AR20063المكتبة القانونية :  اإلسكندرية نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبليدراسة مقارنة بنظام المرافعات الشرعية السعودي: إجراءات دعوى التزوير الفرعية 01814/حق

AR20063المكتبة القانونية :  اإلسكندرية نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبلياإلجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد اإلدارة01815/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية محمد فؤاد عبد الباسطالنفاذ واإلنقضاء_ التعريف والمقومات _ القرار اإلداري 01816/حق

AR20063دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية داود البازالدولة والحكومة في ضوء الشريعة اإلسالمية: النظم السياسية 01817/حق

AR20053دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مازن ليلو راضي.....التنظيم اإلداري _ طبيعة القانون اإلداري : القانون اإلداري 01818/حق

2005013دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عمر فخري  الحديثيدراسة مقارنة: حق المتهم في محاكمة عادلة 01819/حق

AR20043عالم الكتب الحديث : عمان علي حسن محمد الطوالبةعلى نظم الحاسوب واألنترنت: التفتيش الجنائي 01820/حق

AR20076المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية محمد أحمد شحاتهفي ميزان الشريعة والقانون وأحكام القضاء: اإلعدام 01821/حق

200404منشأة المعارف : اإلسكندرية عبد الرزاق السنهوري...اإلثبات _ المصادر: الوجيز في النظرية العامة لإللتزام 01822/حق

AR20053دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية منير قزمانفي ضوء الفقه والقضاء: الوكالة التجارية  01823/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية خالد أحمد شبكةفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: التوكيل في الخصومة 01824/حق

AR20063المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أنور طلبةحماية حقوق الملكية الفكرية01825/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عبد النبي محمد محمود أبو العينين...في ضوء التطورات العلمية الحديثة : الحماية الجنائية للجنين 01826/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عدلي أمير خالد...قواعد وأحكام : عقد النقل البري 01827/حق

AR01828/حق
978995711

8624
201028213, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان محمد عبد الفتاح ياغيإتخاذ القرارات التنظيمية

AR01829/حق
دراسة في القوانين المصري والفرنسي والشريعة : أثار التأمين على اإللتزام بالتعويض 

اإلسالمية
20063دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية فايز أحمد عبد الرحمان

AR01830/حق
978996165

3098
200963320, دار هومة: الجزائر عبد العزيز قادريالمصادر: األداة في القانون الدولي العام 

AR20072دار الكتب القانونية : مصر مصطفى محمد موسىفي القضايا الجنائية واإلرهابية: إعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية 01831/حق

AR20033مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية عبد الحميد الشواربي.....عرض ألسباب البراءة : البراءة في قضايا المخدرات 01832/حق

AR20058منشأة المعارف : اإلسكندرية حسنين المحمدي بوادي....بصمة الصوت _ بصمات األصابع : الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي 01833/حق

AR20051238, دار الجامعة الجديدة : : مصر / اإلسكندرية إبراهيم رفعت الجمالدراسة فقهية مقارنة: أثر اإلشتراك في الجناية على النفس  01834/حق

AR214ط , 2006دار الكتب القانونية  : مصر إبراهيم محمود اللبيديالحماية الجنائية ألمن الدولة01835/حق

AR201154710, مكتبة زين الحقوقية واألدبية : بيروت محمد نعيم علوةقاموس ثالثي: الدليل القانوني  01836/حق

AR200536819, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن /عمان غازي مبارك الذنيباتدراسة مقارنة: الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فنا وقانونا 01837/حق

AR01838/حق
978996165

3180
20093770, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر  احمد سي عليالنظرية والتطبيق في القوانين الجزائرية: مدخل للعلوم القانونية  

AR20063المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية عوض محمد يحي يعيشدراسة مقارنة: دور التشريع في مكافحة الجريمة من منظور أمني 01839/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية هشام فضلي........دراسة قانونية مقارنة : تداول األوراق المالية والقيد في الحساب 01840/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عبد الرحيم محمد عبد هللا عوض العمودي.......دراسة علمية : المركز القانوني للربان  وسلطاته 01841/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عصام أحمد البهجي......عن تطبيقات الهندسة الوراثية : تعويض األضرار الناتجة  01842/حق

AR20053دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية إسماعيل عبد النبي شاهينفي الفقه اإلسالمي والقانون المدني: أحكام بيع ملك الغير 01843/حق

AR20063المكتب العربي الحديث   : اإلسكندرية محمد عبد هللا أبو بكر سالمة....دراسة تأصيلية تحليلية : جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي 01844/حق

203ط, 2005دار صفاء للنشر والتوزيع   : عمان أحمد حلمي جمعةالمدخل إلى التدقيق الحديث01845/حق

AR20075دار النهضة العربية : القاهرة محمود حجازي محموداإلختصاص الممتد إقليميا والقانون الدولي01846/حق

AR20035منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت عبد الهادي السيد محمد تقي الحكمحقيقته ومشروعيته   دراسة مقارنة: عقد التأمين 01847/حق

AR13ط, 2005دار وائل للنشر   : عمان محمد علي السالم عياد الحلبيأسس التشريع الجنائي في اإلسالم01848/حق

AR115, 2008دار قنديل للنشر والتوزيع  :   األردن إبراهيم سالم العقيليدراسة مقارنة: إساءة استعمال السلطة في القرا رات  اإلدارية01849/حق

AR20079دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد إبراهيم موسىإنعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية01850/حق

AR13ط, 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان محمد حماد مرهج الهيتيالتكنلوجيا الحديثة والقانون الجنائي01851/حق

AR15ط, 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان محمد سعيد نموردراسات في فقه القانون الجنائي01852/حق

AR13ط, 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان مرشد أحمد السيد وخالد سلمان الجوددراسة تحليلية مقارنة: القضاء الدولي اإلقليمي 01853/حق

AR13ط, 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان محمد صبحي نجمدراسةتحليلية وصفية موجزة: أصول علم اإلجرام وعلم العقاب 01854/حق

AR9س.دار الفكر الجامعي   د: اإلسكندرية محمود صالح العادليدراسة مقارنة: الجريمة الدولية 01855/حق

AR20098المكب الجامعي الحديث  : اإلسكندرية إبراهيم أحمد الشرقاويدراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: النظرية العامة للجريمة العسكرية 01856/حق

AR20073دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية أبو الوفا محمد أبو الوفاوضمان رد المال العام المعتدى عليه:  فعالية المحاكمة الجنائية 01857/حق

AR20063منشأة المعارف   : اإلسكندرية هشام خالددراسة مقارنة: القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج 01858/حق

AR20063المكتب الجامعي الحديث   : اإلسكندرية محمد ظهري محمودقضاتها_ إجراءاتها _ أنواعها : المعالم البارزة للماحكم المدنية األمريكية 01859/حق

AR20053منشأة المعارف   : اإلسكندرية يسرية عبد الجليل....حقوق حاملي براءات اإلختراع ونماذج المنفعة 01860/حق

201026410, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان جورج ن شدراويالوجيز في التحديد والتحرير والسجل العقاري01861/حق

AR20063دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية محمد حسين منصور...مفهوم القانون  مصادره وتطبيقه: مبادئ القانون 01862/حق

AR20050دار المطبوعات الجامعية   :  اإلسكندرية عبد الحكم فوده.....بحث عملي في ضوء الفقه وقضاء النقض : جرائم العرض في قانون العقوبات 01863/حق

AR18ط, 2005: لبناننعيم مغبغبدراسة في القانون المقارن: تهريب وتبيض األموال 01864/حق

AR115ط, 2003منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت نزيه نعيم شالال....دراسة تحليلية قانونية معلوماتية مقارنة : اإلرهاب الدولي والعدالة الجنائية 01865/حق

AR4دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية وائل أنور بندقالمرأة والطفل وحقوق اإلنسان01866/حق

AR200412دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية داود البازتميزه_أساسه: أصول القضاء اإلداري في النظام اإلسالمي 01867/حق

200504دار المطبوعات الجامعية   : اإلسكندرية أحمد خليل.....دراسة في واجب اإلعالم : مبدأ المواجهة ودوره في التنفيذ الجبري 01868/حق

AR20052دار الفكر الجامعي   : اإلسكندرية محمود صالح العادليالمعارضة واإلستئناف  في ضوءآراء الفقه وأحكام القضاء: الطعن في األحكام 01869/حق

AR20044دار محمود للنشر والتوزيع  : مصر مصطفى مجدي هرجة.....في األحكام الجنائية والمدنية في ضوء أحدث اآلراء: طرق الطعن غير العادية 01870/حق

AR01871/حق
977622318

24
20093655, المركز القومي لإلصدارات القانونية: عابدين فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز اللمساوي.....عقود الشركات عقود الهبة : الصيغ النموذجية في العقود 

AR20044مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية عوف محمود الكفراوي......دراسة مقارنة : الرقابة القضائية على مالية الدولة اإلسالمية 01872/حق

AR20076مطبعة السالم الحديثة  : القاهرة محمد محمد محمد عنبإستخدام التكنلوجيا الحديثة في اإلثبات الجنائي01873/حق

AR13ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت عبد الرحمن محمد العيسويدوافع الجريمة01874/حق

AR114ط ,  2003دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية محمود السيد التحيوي....تعيين هيئة التحكيم : العنصر الشخصي لمحل التحكيم 01875/حق

AR4دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية وائل أنور بندقالتنظيم الدولي لحقوق اإلنسان01876/حق

AR20058منشأة المعارف  : اإلسكندرية إيمان محمد علي الجابريدراسة مقارنة: يقين القاضي الجنائي 01877/حق

AR14ط , 2003عويدات للنشر والطباعة   : بيروت فؤاد شاهين: فيليب روجيه    ت البصمات الوراثية01878/حق

AR14ط , 2004منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت نزيه نعيم شالالالمدنية الجزائية:  دعاوى اإلستئناف 01879/حق

AR114, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : اإلسكندرية وسيم حسام الدين األحمدالرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي01880/حق

AR01881/حق
اإلختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية واإلعتراف والتنفيذ الدولي  لألحكام 

األجنبية
20089دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية صالح جاد المنزالوي

AR20055دار الجامعة الجديدة   : اإلسكندرية محمد كمال الدين إمامدراسة في العرف والدستور بين الشريعة والقانون: الدستور والسلطة 01882/حق

AR01883/حق
التمثيل - األحزاب السياسية- الدساتير المصرية- المبادئ الدستورية :  : القانون الدستوري 

السلطات العامة- النظام اإلنتخابي- النيابي
200732810, دار الجامعة الجديدة : :  اإلسكندرية ماجد راغب الحلو

AR15, 2006منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروتقيدا نجيب حمدنحو العدالة الدولية:  المحكمة الجنائية الدولية  01884/حق

AR119, 2007منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت سعدي محمد الخطيبحقوق اإلنسان وضماناتها الدستورية في إثني  وعشرين دولة عربية01885/حق

ARالخاصة بالزواج والفرقة وحقوق األوالد:أحكام األسرة 01886/حق....
رمضان علي السيد الشرنباصي  و  جابر عبد الهادي سالم 

الشافعي
113, 2007منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت 

AR13, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتإلياس أبو عيدبين النص واإلجتهاد والفقه: أصول المحاكمات الجزائية 01887/حق

AR118ط, 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت حسين شحروراألسلحة النارية في الطب الشرعي01888/حق

AR13ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت ريما مالك تقي الدين الحلبياإلثبات في القضايا المدنية والتجارية01889/حق

AR13ط, 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت مهند مختار نوحدراسة مقارنة: اإليجاب والقبول في العقد اإلداري 01890/حق

AR13ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت صادق محمد محمد الجبرانم1987وفقا لإلتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام : التحكيم التجاري الدولي 01891/حق

AR17ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمد خالد جمال رستم...مقدمة في قوانين البيئة : التنظيم القانوني للبيئة في العالم 01892/حق

AR116ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية  : بيروت محمد خالد جمال رستمالتنظيم القانوني واإلثبات اإللكتروني في العالم01893/حق

AR13ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت حسين علي شحرورالدليل الطبي الشرعي ومسرح الجريمة01894/حق

AR13ط, 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمد عبد هللا الظاهرالضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات العمل01895/حق

AR13ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت جورج سعدالقانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية01896/حق

AR01897/حق
دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون : القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة 

الوضعي
13ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عبد العزيز سليمان الحوشان

1010ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت سعد.أنطوان أدراسة مقارنة: أثر الحكم الجزائي على الحكم اإلداري والتأديبي وعلى اإلدارة 01898/حق

AR13ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت نزيه نعيم شالالالمرتكز في دعاوى اإلفالس01899/حق

AR13ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالالالمرتكز في دعاوى األوقاف01900/حق

AR13ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالالالمرتكز في دعاوى الحجز العقاري01901/حق

AR13ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالاللدىجميع الطوائف: المرتكز في دعاوى النفقة 01902/حق

AR13ط , 2006منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت هيام الجرد و سعد الجردفرنسي_عربي/عربي  _المصطلحات القانونية والتجارية والمصرفية  فرنسي01903/حق

AR13ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت أنس العلبيالنظام القانوني لبطاقات اإلعتماد01904/حق

AR13ط, 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالالالهيئة اإلتهامية بين اإلجتهاد واإلختصاص01905/حق

AR20078منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت فايز محمد حسن و طارق المجذوبتاريخ النظم القانونية01906/حق

AR20043منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عكاشة محمد عبد العال و طارق المجذوبتاريخ النظم القانونية واإلجتماعية01907/حق



AR20063منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت بولين أنطونيوس أيوبدراسة مقارنة: تحديات شبكة األنترنت  على صعيد القانون الدولي الخاص 01908/حق

AR17ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان كميت طالب البغداديالمسؤولية الجزائية والمدنية: اإلستخدام غير المشروع لبطاقة اإلئتمان 01909/حق

AR200712دار النهضة العربية  : القاهرة جمال سيف فارس.....دراسة مقارنة بين القوانين : التعاون الدولي في تنفيذ األحكام  الجنائية األجنبية 01910/حق

AR20085دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان جهاد رضا الحباشنةالحماية الجزائية لبطاقات الوفاء01911/حق

AR20078دار النهضة العربية  : القاهرةأشرف توفيق شمس الديندراسة مقارنة: الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية 01912/حق

AR20068دار النهضة العربية : القاهرة شريف يوسف حلمي خاطر و صالح الدين فوزيدراسة مقارنة: الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة اإلنسانية 01913/حق

AR01914/حق
978996165

3050
200939920, دار هومة: الجزائر زاهية حورية سي يوسفالمسؤولية المدنية للمنتج

ARأيمن حسين العريمي و أكرم طراد الفايزفي ضوء الفقه وأحكام القضاء: المسؤولية الجزائية عن جرائم الشيك 01915/حق
                  2008دار الثقافة  للنشر والتوزيع : عمان 

1ط       , 
7

AR18ط , 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان هيثم حامد المصاروةدراسة مقارنة بالقانون المدني: المنتقى في شرح قانون العمل 01916/حق

AR18ط, 2008دار الحامد للنشر و التوزيع : عمان مهند إبراهيم علي فندي الجبوريدراسة مقارنة: الخصخصة -النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص 01917/حق

AR200712دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية رضا محمد عبد السالمالنظرية العامة للحراسة في القانون المدني01918/حق

20092485, دار المنهل اللبناني : بيروت  سالم الربضيإشكالية العالقة بين الدولة ورأس المال: النفوذ العالمي للشركات عبر الوطنية  01919/حق

AR113ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  :  عمان محمد فواز المطالقةدراسة مقارنة- ..... إثباتها - أركانها : الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية 01920/حق

AR200819دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية صالح يوسف عبد العليمعلى النشاط اإلداري للدولة: أثر القضاء اإلداري 01921/حق

AR20073مركز الدراسات والبحوث : الرياض مضاء منجد مصطفىدور البصمة الجينية في اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالمي01922/حق

AR200713دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة بودالي محمددراسة مقارنة: مكافحة الشروط التعسفية في العقود 01923/حق

AR13ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان علي خطار شنطاوي1/2موسوعة القضاء اإلداري 01924/حق

200806المركز القومي لإلصدارات القانونية عبد العزيز عبد المنعم خليفةإجراءات تأديب الموظف العام01925/حق

AR18ط , 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمود عبد هللا بخيت و محمد عقلة العليالوسيط في فقه المواريث01926/حق

107ط, دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان نوفان العقيل العجارمةدراسة مقارنة:سلطة تأديب الموظف العام 01927/حق

AR01928/حق
995716011

1
200835112, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان  أكرم ياملكياألوراق التجارية والعمليات المصرفية

AR200812مركز الدراسات والبحوث : الرياض منصور عمر المعايطةالطب الشرعي في خدمة األمن والقضاء01929/حق

AR13ط , 2008دار الراية للنشر والتوزيع : عمان زيد منير سلمانالموظف المناسب في المكان المناسب: إدارة إختيار الموظفين 01930/حق

AR114ط, 2007دار النهضة العربية  : القاهرة أحمد عبد الحميد الدسوقيدراسة مقارنة: الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة01931/حق

AR33ط, 2004دار الكتاب الجديدة المتحدة  : بيروت ساسي سالم الحاجعبر الزمان والمكان: المفاهيم القانونية لحقوق اإلنسان 01932/حق

AR20073دار النهضة العربية  : القاهرة محمود  شريف بسيوني و خالد محي الدين2/1الجرائم الدولية والتعاون الدولي : الوثائق الدولية واإلقليمية المعنية بالعدالة الجنائية 01933/حق

AR20073مركز اإلسكندرية للكتاب  : اإلسكندرية منصور الرفاعي محمد عبيد و إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافيحقوق اإلنسان العامة في اإلسالم01934/حق

AR20083دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية بهاء الدين إبراهيم و عصمت عدليبين التشريع والتطبيق:  حقوق اإلنسان01935/حق

AR114ط, 2008اإلسكندرية دار الفكر الجامعي نصر الدين بوسماحةعلى ضوء أحكام القانون الدولي: حقوق ضحايا الجرائم  الدولية 01936/حق

AR01937/حق
دراسة )في الفقه اإلسالمي (الزنا والقذف )على جرائم العرض : عقوبة غير المسلمين

(مقارنة 
20083العلم واإليمان للنشر والتوزيع : اإلسكندرية عبد الحكيم أحمد محمد عثمان

AR48ط, 2008منشأة المعارف  : اإلسكندرية الشافعي محمد بشيرمصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية: قانون حقوق اإلنسان 01938/حق

AR10ط , 2005منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت كلية الحقوق جامعة بيروت العربيةمجلة الدراسات القانونية01939/حق

AR20087العلم واإليمان للنشر والتوزيع : اإلسكندرية عبد الحكيم أحمد محمد عثماندراسة فقهية مقارنة: أحكام التعامل مع غير المسلمين و اإلستعانة بهم في الفقه اإلسالمي 01940/حق

AR20063دار النهضة العربية  : القاهرة أحمد أبو الوفاالقانون الدولي والعالقات الدولية01941/حق

AR13ط, 2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت باسيل يوسف بجك و فاتح سميح عزامعوامل الثبات وأسس التغيير: الدستور في الوطن العربي 01942/حق

AR200830ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر فاضلي إدريسالوجيز في المنهجية والبحث العلمي01943/حق

AR30دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر نبيل صقرنصا وفقها وتطبيقا:  قانون األسرة 01944/حق

AR200740ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر لعشب علياإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال01945/حق

AR200712ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر فاضلي إدريسالملكية األدبية والفنية والصناعية: المدخل إلى الملكية الفكرية 01946/حق

AR200720ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر سالطنية بلقاسم و حسان الجيالنيمحاضرات في المنهج والبحث العلمي01947/حق

AR200517ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر سعدهللا و أحمد بن ناصرقانون المجتمع الدولي المعاصر01948/حق

AR200730ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر بلحاج لعربيقانون األسرة01949/حق

AR200530دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر أمزيان عزيزالمنازعات الجبائية في التشريع الجزائري01950/حق

AR20073دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر أحمد لعور و نبيل صقرالدليل القانوني لألسرة01951/حق

AR200630دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر العربي شحطفي ضوء الفقه واإلجتهاد القضائي: اإلثبات في المواد الجزائية 01952/حق

AR200630دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر صمودي سليمجرائم الصحافة في التشريع الجزائري01953/حق

AR200727دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر أحمد لعور و نبيل صقرنصا وتطبيقا: قانون اإلجراءات الجزائية 01954/حق

AR200631دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر صمودي سليمدراسة مقارنة: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 01955/حق

AR29دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر عبد الرحمن لحرشالتطور واألشخاص: المجتمع الدولي 01956/حق

AR1993968, دار الهدى : الجزائر  جمعة سمحان الهلباوياألهلية وعوارضها والوالية العامة والخاصة وأثرهما في التشريع اإلسالمي01957/حق

AR30دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر صالح الدين شروخمنهجية البحث العلمي01958/حق

AR20079دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد المالك سالطنية و ساجية حمانيوأثرها على التشريعات والمواثيق الدولية: تاريخ النظم في الحضارات القديمة 01959/حق

AR200830ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر فاضلي إدريسحقوق المؤلف والحقوق المجاورة01960/حق

AR200720ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر سالطنية بلقاسم و حسان الجيالنيأسس البحث العلمي01961/حق

AR200725710, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان علي خطار شطناوياإلدارة المحلية01962/حق

AR200618دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد هللا بوقفةالسلطة التنفيذية بين التعسف والقيد01963/حق

AR20076دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر أحمد لعور و نبيل صقرنصا وتطبيقا: القانون المدني 01964/حق

2006030دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر بلخيري حسينةالمسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة01965/حق

AR200730دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر أحمد لعور و نبيل صقرنصا وتطبيقا: قانون العقوبات 01966/حق

AR20078دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر نبيل صقروثائق المحكمة الجنائية الدولية01967/حق

AR200630دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر محمد كنازة.....دراسة قانونية: الوقف العام في التشريع الجزائري 01968/حق

AR200726دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر ميلود ذبيحفي التجربة الدستورية الجزائرية: الفصل بين السلطات 01969/حق

AR200717دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر العربي شحط عبد القادر و نبيل صقرطرق التنفيذ01970/حق

AR20074دار المطبوعات الجامعية  : اإلسكندرية محمد محي الدين إبراهيم سليمبين القانون المدني والفقه اإلسالمي: أحكام مساءلة التبوع عن خطأ التابع 01971/حق

AR200706, منشأة المعارف   : اإلسكندرية  أحمد شوقي محمدعبد الرحمنالدراسات البحثية في المسؤولية المدنية01972/حق

AR04دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية  تاج الدين محمد تاج الدينإداريا وقضائيا: الضبط 01973/حق

AR2007014, دار الجامعة الجديدة  : اإلسكندرية  نبيلة  إسماعيل رسالنالمسؤولية في مجال المعلوماتية والشبكات01974/حق

AR20074دار المطبوعات الجامعية   : اإلسكندرية  سعد نواف العنزيالنظام  القانوني للموظف العام01975/حق

AR20088دار المطبوعات الجامعية  : اإلسكندرية حسنين المحمدي بواديحقوق اإلنسان و ضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة01976/حق

AR20074دار المطبوعات الجامعية  محمد محي الدين إبراهيم سليمنطاق الضرر المرتد01977/حق

AR16ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الرؤوف هاشم بسيونيإشكاالت التنفيذ في أحكام القضاء اإلداري01978/حق

AR200826821, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان مفلح عواد القضاةدراسة مقارنة: أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذ  01979/حق

AR20033104, دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان هوشيار معروف كاكا موالاإلستثمارات واألسواق المالية01980/حق

AR15ط, 2008دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية رشدي شحاتة أبو زيداإلجراءات القانونية لمسائل األحوال الشخصية01981/حق

AR01982/حق
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون : البصمة الوراثية ومدى حجيتها في اإلثبات 

الوضعي
110ط , 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حسني محمود عبد الدايم

1010ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان حسن الجوخداردراسة مقارنة: التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 01983/حق

AR105ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمالتحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية01984/حق

AR110ط, 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت الحسين السالميدراسة علمية تأصيلية مقارنة: التحكيم وقضاء الدولة 01985/حق

AR15ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان راتب عطا هللا الظاهرالتشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية01986/حق

AR200810منشأة المعارف : اإلسكندرية محمد السعيد رشديومدى حجيتها في اإلثبات: التعاقد بوسائل اإلتصال الحديثة 01987/حق

AR200816المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أمل محمد شلبيدراسة مقارنة: التنظيم القانوني للمنافسة ومنع اإلحتكار 01988/حق

AR19ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الرؤوف هاشم محمد بسيونيالجريمة التأديبية وعالقتها بالجريمة الجنائية01989/حق

01990/حق
دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي : الجريمة السياسية 

اإلسالمي
2008013, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  منتصر سعيد حموده

AR19ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد سعيد عبد الرحمندراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية مقارنة: الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره 01991/حق

AR20089منشأة المعارف  : اإلسكندرية محمودأحمد طهدراسة مقارنة: الحماية الجنائية للعالقة الزوجية 01992/حق

AR110 , 2008دار الفكر الجامعي   : اإلسكندرية محمود عبد الرحيم الديبفي مجال الحاسب األلي واألنترنت: الحماية القانونية للملكية الفكرية 01993/حق

AR15, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان منال محمود المشنيأحكامه أثاره: الخلع في قانون األحوال الشخصية 01994/حق

AR15, 2007دار الفكر  الجامعي  : اإلسكندرية عبد المطلب عبد الرازق حمدانفي الفقه الجنائي اإلسالمي:الدعوى وإثباتها  01995/حق

AR15ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عادل عبد الفضيل عيددراسة مقارنة: السمسرة في الفقه اإلسالمي والتطبيقات المعاصرة 01996/حق

AR15, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع   : عمان أكرم نشأت إبراهيمدراسة مقارنة: السياسة الجنائية 01997/حق

AR15, 2007دار الفكر العربي  : القاهرة محمود عاطف البناالعقود اإلدارية01998/حق

AR200710دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان صالح الناهي و محمد صبحي نجمالقانون في حياتنا01999/حق

2007026, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد سعيد عبد الرحمندراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة: القوة القاهرة في قانون المرافعات 02000/حق

AR200810دار الكتب القانونية : مصر محمد أمين الروميالنظام القانوني للتوقيع اإللكتروني02001/حق

AR20075دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية رشا علي الدينالنظام القانوني لحماية البرمجيات02002/حق

AR15ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد علي الكيكتحول اإلجراءات الجنائية02003/حق

AR25ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية صالح الدين جمال الديندراسة مقارنة بين الشريعة والقانون: تنازع القوانين 02004/حق



AR15ط, 2008دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان مازن ليلو راضي و حيدر أدهم عبد الهاديحقوق اإلنسان الحريات األساسية02005/حق

AR110ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان سعد عبد الجبار العلوشدراسات معمقة في العرف الدستوري02006/حق

AR20075دار الجامعة الجديدة  : اقاهرة مصطفى سالمة حسينفي القانون الدولي العام: إزدواجية المعاملة 02007/حق

AR15ط, 2007منشأة المعارف : اإلسكندرية اجياد ثامر نايف الديلميدراسة تحليلية مقارنة: سقوط الدعوى المدنية وإنقضائها بمضي المدة 02008/حق

AR200820منشأة المعارف : اإلسكندرية عصام أنور سليمفي الشريعة اإلسالمية والقانون: عدم تجزئة العقد 02009/حق

AR110ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان حسن أكرم نشأتعلم اإلنثروبولوجيا الجنائي02010/حق

AR15ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حاج غوتي أحمد قوسمدراسة مقارنة: مبدأ الوسائل القانونية المناسبة والمبادئ العامة للقانون 02011/حق

AR200717المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية السعيد محمد اإلزمازي عبد هللادراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: إنقضاء الخصومة بغير حكم 02012/حق

AR200710دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أحمد قطب عباس..........التصدى -الدعوى المباشرة : رفع الدعوى بالطريق اإلستثنائي 02013/حق

AR111ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان نشأت عبد الرحمن األخرسدراسة مقارنة: شرح قانون أصول المحاكمات المدنية 02014/حق

2008017, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان  عمر محمد البصولشرح قانون منع الجرائم02015/حق

AR117ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع  : عمان أيمن محمد علي محمود حتملدراسة فقهية مقارنة: شهادة أهل الخبرة وأحكامها 02016/حق

AR110ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نبيل إسماعيل عمر قانون أصول المحاكمات المدنية02017/حق

AR200710دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الرؤوف هاشم بسيونيدراسة مقارنة: قرينة الخطأ في مجال المسؤولية اإلدارية 02018/حق

AR200810دار الكتب القانونية : مصر سعيد أحمد بيوميدراسة تركيبية داللية: لغة الحكم القضائي 02019/حق

AR200710المكتبة العصرية للنشر والتوزيع : مصر أحمد السعيد الزقردمحاولة إلنقاذ العقود من الفسخ اإلتجاهات الحديثة في القانون المقارن02020/حق

1015ط , 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نعيم مغبغبدراسة في القانون المقارن: نظريات في القوانين المصرفية واإلدارية والمدنية02021/حق

AR200854919, عالم الكتب الحديث :  األردن _عمانسعاد جبر سعيدوسيكولوجية االبتزاز السياسي: انتهاكات حقوق اإلنسان02022/حق

AR116ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمحمد سند العكايلةإضطرابات الوسط األسري وعالقتها بجنوح األحداث02023/حق

AR19ط , 2007مركز االسكندرية للكتاب : اإلسكندريةمحمد عطاهلل شعبانحرية االعالم في القانون الدولي02024/حق

AR119ط , 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةعايدة الشاميخصوصية اإلثبات في الخصومة اإلدارية02025/حق

AR114ط , 2006المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم(الممارسة العامة-القضايا - التفسبرات)ديناميات اإلنحراف والجريمة 02026/حق

AR20068دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةياسر محمد فاروق المنياويالمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة02027/حق

02028/حق
977379044

7
20077178, دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية  منير رياض حنافي ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري:  المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين  

ARت محمد وطفة: فرانسوا تريه أمركة القانون02029/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت

1ط, 2008والتوزيع 
8

AR17, دار الكتاب القانونيمحمد الصريفيأخالقيات الموظف العام02030/حق

AR20077دار الجامعة الجديدة : األسكندرية نبيلة إسماعيل رسالنالتأمين ضد أخطار التلوث02031/حق

AR17ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةعصام عبد الفتاح مطرمبادئه ، قواعده الموضوعية واإلجرائية: القضاء الجنائي الدولي02032/حق

AR17, دار الحامد للنشر والتوزيع:  عمان معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحانلتخفيض رأس مال شركات األموال الخاصة: النظام القانوني02033/حق

AR12جهينة للنشر والتوزيع: عمانخالد إبراهيم التالحمةالوجيز في القانون التجاري02034/حق

AR16ط , 2007إيتراك للنشر والتوزيع : القاهرةمدحت محمد أبو النصرإدارة منظمات المجتمع المدني02035/حق

AR16, 2007دار الجامعة الجديدة :  اإلسكندرية حسن صالح الصغير عبد هللادراسة مقارنة: الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية 02036/حق

AR16, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان طالب حسن موسى.......أشخاص السفينة .السفينة: القانون البحري 02037/حق

AR02038/حق
االحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان نقل الملكية على سبيل : الملكية كوسيلة للضمان 

الضمان
16ط , 2006دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةنبيل إبراهيم سعد

AR111ط , 2007دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية عبد الحكيم أحمد محمد عثمانأحكام  البطاقات اإلئتمانية في القانون و االراء الفقهية اإلسالمية02039/حق

AR16ط , 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد سمارةشرح مقارن لقانون األحوال الشخصية: أحكام وآثار الزوجية 02040/حق

AR117ط , 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حسني محمود عبد الدايمبين الشريعة االسالمية والقانون المدني: اإلئتمان العقاري02041/حق

AR20025دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان عز الدين مرزا ناصر العباسيدراسة قانونية مقارنة: اإلسم التجاري 02042/حق

AR110, 2007دار الفكر الجامعي   :  اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمالدعوى اإللكترونية  وإجراءاتها أمام المحاكم: التقاضي اإللكتروني 02043/حق

AR200719دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية سعد الشتيويفي نطاق الوظيفة العامة:  التحقيق اإلداري 02044/حق

AR20085المركز القومي لإلصدارات  القانونية : مصر عبد العزيز عبد المنعم خليفةفي دعوى اإللغاء والدعاوى التأديبية و المستعجلة: الدفوع اإلدارية 02045/حق

20072619, 2007دار الجامعة الجديدة :  اإلسكندرية رحيمة الصغير ساعد نمديلي و ماجد راغب الحلودراسة تحليلية مقارنة: دراسة تحليلية مقارنة  : العقد اإلداري اإللكتروني 02046977328269/حق

AR111ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عمر محمود المخزوميفي ضوء المحكمة الجنائية الدولية: القانون الدولي اإلنساني 02047/حق

AR110ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد محمد عبده إمامدراسة مقارنة: مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة : القضاء اإلداري 02048/حق

AR20075دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عادل عبد العال خراشي..........المخبر الخاص ومدى شرعية اإلستعانة به في كشف الجريمة 02049/حق

AR200710منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت حفيظة السيد الحدادالنظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي02050/حق

AR20085الدار الجامعية : اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمأمن الحكومة اإللكترونية02051/حق

AR200710دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية منتصر سعيد حمودةدراسة فقهية في ضوء علم اإلجرام والعقاب والشريعة اإلسالمية: إنحراف األحداث 02052/حق

ARالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية.............تبييض األموال وسرية أعمال المصارف 02053/حق
منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية :  القاهرة 

2007
5

AR20085المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية أحمد محمود خليلجرائم تزوير المحررات02054/حق

2007010, دار البداية ناشرون وموزعون :  عمان  جعفر حسن جاسم الطائيرؤية جديدة للجريمة الحديثة:  جرائم تكنولوجيا المعلومات  02055/حق

AR200914310, دار الثقافة للنشر والتوزيع  :  األردن / عمان إبتسام سعيد الملكاويدراسة مقارنة:  جريمة تلويث البيئة  02056/حق

AR15ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عبد المنعم موسى إبراهيمدراسة مقارنة: حماية المستهلك 02057/حق

AR25ط, 2007دار النهضة العربية : القاهرة محمد محمد أحمد عجيزذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها02058/حق

AR20075دار النهضة العربية : القاهرةطاهر شوقي مؤمنبحث في التجارة اإللكترونية: عقد البيع اإللكتروني 02059/حق

AR20085دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد فؤاد رشادفي الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي: قواعد تفسير المعاهدات 02060/حق

AR02061/حق
مختارات من أدوات حقوق اإلنسان الدولية  وببلوغرافيا للبحث في القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان
15ط, 2007األهلية للنشر والتوزيع :عمان مجموعة من المؤلفون

AR02062/حق
977379047

8
200732210, اإلسكندرية   : دار الفكر الجامعي عبد الرؤوف هاشم بسيونيفي النظم الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية: نظرية الضبط اإلداري  

AR20085674, دار الكتب القانونية : مصر  محمد حماد مرهج الهيتي..........أصول البحث والتحقيق الجنائي :  الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي 02063/حق

AR14ط, 2007دار النهضة العربية : القاهرة خالد رميح تركي المطيريالبنوك وعمليات غسيل األموال02064/حق

AR20064مركز النشر الجامعي : تونس محمد رضا بن حمادالمبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية02065/حق

AR20075دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية حمد محمد حمد الشلمانيإمتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري02066/حق

AR20084الدار الجامعية : اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمأمن الجريمة اإللكترونية02067/حق

AR14ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الرؤوف هاشم بسيونيشبه العقد في القانون اإلداري02068/حق

AR20085دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية هالل يوسف إبراهيمفن المحاماة وروائع المرافعة02069/حق

AR20083دار الكتب القانونية : مصر سامح عبد الواحد التهاميدراسة مقارنة: التعاقد عبر اإلنترنت 02070/حق

AR20082838, دار الجامعة الجديدة :  اإلسكندرية محمد أحمد غانمالجوانب القانونية و الشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية02071/حق

AR13ط, 2007منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت محمد يوسف ياسينالقانون المصرفي والنقدي02072/حق

AR17ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان علي يوسف الشكريالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير02073/حق

AR20080الدار الجامعية : اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمأمن مراسالت البريد اإللكتروني02074/حق

AR20074دار الكندي للنشر والتوزيع : األردن هايل عبد المولى طشطوشبين الفكر اإلسالمي والتشريع الوضعي: حقوق اإلنسان 02075/حق

AR13ط, 2006دار وائل للنشر : عمان حسن علي الذنون1/4المبسوط في شرح القانون المدني 02076/حق

AR13ط, 2006دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان عبد القادر عبد الجليلالمعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية والصرفية02077/حق

AR3المكتب الفني للموسوعات القانونية: القاهرة عبد الحكم فوده1/4في ضوء الفقه وقضاء النقض : الموسوعة العملية في البطالن 02078/حق

AR3دار مصر للموسوعات القانونية: مصر رضا السيد عبد العاطي و صبري محمود الراعي1/4الموسوعة النموذجية في شرح قضايا التعويضات والمسؤولية المدنية 02079/حق

AR20103498, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  عمر مصطفى جبر إسماعيلفي الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة: ضمانات اإلستثمار 02080/حق

AR02081/حق
996080332

5
الموسوعة العربية العالمية

, مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع : الرياض 
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6160

AR2دار محمود للنشر والتوزيع: مصر محمود ربيع خاطر  و أنور العمروسيموسوعة الصيغ القانونية الحديثة و القانون  المصري02082/حق

AR119ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت أحمد سعيفاندراسة مقارنة: األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة 02083/حق

ARعبده جميل غصوبدروس في القانون الدولي الخاص02084/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : لبنان

1, 2008والتوزيع   
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AR200714منشأة المعارف  : اإلسكندرية هشام خالددراسة فقهية قضائية مقارنة  في النظم القانونية: ماهية الحكم القضائي األجنبي 02085/حق

AR02086/حق
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون : تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع  

الجنائي
15, 2007دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية خالد عبد العظيم أحمد

AR20075دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية محمد محمود محمد الجمالدراسة قانونية: تطبيقات العرف في المعامالت المالية المعاصرة 02087/حق

AR15, 2007دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية الغريب إبراهيم محمد الرفاعي.....التعامالت المعاصرة : تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر االعام في 02088/حق

AR200825410, دار الفكر الجامعي  :  اإل سكندرية  عمر هاشم محمد صدقةضمانات اإلستثمارات األجنبية في القانون الدولي02089/حق

AR15ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية طرح البحور على حسنما بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني: عقود المستهلكين الدولية 02090/حق

AR20072دار النهضة العربية   : القاهرة  سليمان  أحمد فضلالمواجهة التشريعية واألمنية للجرائم الناشئة  عن استخدام شبكة المعلومات الدولية02091/حق

AR115, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن كامل السعيدالجرائم المضرة بالمصلحة العامة: شرح قانون العقوبات  02092/حق

AR20075: اإلسكندريةعبد الرؤوف مهديشرح القواعد العامة لقانون العقوبات02093/حق

AR15, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع   : األردن سامي محمد الخرابشةالتنظيم القانوني إلعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة02094/حق

AR15ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانلندة معمر يشويالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإختصاصها02095/حق

AR16ط, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان سهيل حسين الفتالويالتنظيم الدولي: موسوعة القانون الدولي 02096/حق

AR15ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية فاطمة بحريلألطفال المستخدمين: الحماية الجنائية الموضوعية 02097/حق

AR02098/حق
978995346

3506
منصور القاضي: ريبير وآخرون ت. جالمطول في القانون التجاري

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : لبنان : بيروت

2007, والنشر والتوزيع
10701

AR15, 2007دار النهضة  العربية : القاهرة صفي الدين مصطفى سالمةدراسة مقارنة: األحكام التكفلية في قانون  األمم 02099/حق

AR200915815, دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع : بيروت  ذاكر خليل العليالحق المالي للمؤلف وحمايته القانونية02100/حق



AR02101/حق
978995318

4456
20084005, دار النفائس: لبنان / بيروت محمد وليد أحمد جراديفي الشريعة والقانون: اإلرهاب  

AR15ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد السانوسي محمد شحاتهدراسة مقارنة:في ضوء الفقه االسالمي وإتفاقيات الجات : التجارة الدولية 02102/حق

AR15ط , 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانأسامة أحمد الحواريالقواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة02103/حق

AR15, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : األردن أحمد حسن الحياريالمسؤولية المدنية للطبيب02104/حق

AR200710دار الجامعة الجديدة  : القاهرة بخيت محمد بخيت عليفي قانون المرافعات المدنية  والتجارية: التنفيذ المباشر 02105/حق

AR15, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان عزيز العكيليالوسيط في شرح التشريعات التجارية02106/حق

AR20065دار الجامعة الجديدة  : القاهرة محمد إبراهيم موسىبراءات  اإلختراع في مجال األدوية02107/حق

AR14 , 2007دار الجامعة الجديدة  : القاهرة محمد فاروق عبد الرسولدراسة مقارنة: الحماية الجنائية لبورصة األوراق المالية 02108/حق

AR110ط , 2008دار وائل  للنشر والتوزيع    : عمانبشارعدنان ملكاويمعجم  تعريف مصطلحات القانون الخاص02109/حق

AR19831منشأة المعارف : اإلسكندرية سينوت حليم دوسدور السلطة العامة في مجال براءات اإلختراع02110/حق

AR11ط, 2007دار الفكر الجامعي  : اإلسكندرية عبد الرؤوف هاشم بسيونيإجراءات رفع الدعوى اإلدارية وتحضيرها: المرافعات اإلدارية 02111/حق

AR20081دار الكتب القانونية   : مصر حيدر عبد الرزاق حميدمن المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: تطور القضاء الدولي الجنائي 02112/حق

AR11, 2008دار الجامعة الجديدة   : مصر منتصر سعيد حمودةأثناء النزاعات المسلحة: حقوق اإلنسان 02113/حق

AR20086دار الجامعة الجديدة : القاهرة  محمد عبد المنعم عبد الغنيدراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية: القانون الدولي الجنائي 02114/حق

AR11, 2007منشورات الحلبي الحقوقية   : بيروت نزيه نعيم شاللةدعاوى التدخل واإلدخال02115/حق

AR20076دار النهضة العربية  : القاهرة أسامة عبد هللا قايدالمحاكمة_  الدعوى الجنائية_اإلستدالل: شرح قانون اإلجراءات الجنائية 02116/حق

AR20079دار الحامد للنشر والتوزيع   : األردن أجياد ثامر نايف الدليميدراسة مقارنة: عوارض الدعوى المدنية 02117/حق

AR14, 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع  :  األردن سهيل حسين  الفتالويموسوعة القانون الدولي حقوق اإلنسان02118/حق

AR20085دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية إيمان مأمون و أحمد سليمانالجوانب القانونية لعقد التجارة اإللكترونية: إبرام العقد اإللكتروني و إثباته 02119/حق

AR110ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد األول عابدين محمد بسيونيفي إستيفاء الدائنين حقوقهم من التفليسة: آثار اإلفالس 02120/حق

AR114ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت زياد أيوبأسباب إعادة المحاكمة في التنازع اإلداري02121/حق

AR15ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حسني محمود عبد الدايمالتقادم وإسقاطه للحقوق02122/حق

AR125ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع  : عمان مصطفى صالح العماويالتنظيم السياسي والنظام الدستوري02123/حق

AR15ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت سعيد يوسف البستانيالمضمون الواسع المتعدد الموضوعات: الجامع في القانون الدولي الخاص 02124/حق

AR20085دار الكتب القانونية : مصر فريدة العبيديالسلطة التأديبية لصاحب العمل02125/حق

AR200815دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية كوثر مازونيالشبكة الرقمية وعالقاتها بالملكية الفكرية02126/حق

ARحلو أبو حلوالقانون التجاري02127/حق
الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون 

1ط, مع جامعة القد
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AR15ط, 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ياسين محمد الجبوري1/2المبسوط في شرح القانون المدني ج 02128/حق

AR210ط, 2009مكتبة الذاكرة : بغداد سهيل حسين الفتالويدراسة في نظريتي القانون والحق: المدخل لدراسة علم القانون 02129/حق

AR15ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت به موبرويزدراسة مقارنة: المسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد 02130/حق

02131/حق
995716445

4
200940030, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  األردن / عمان  فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد حميدي الزعبي( أجزاء3)القسم الخاص و القسم العام  : شرح قانون العقوبات  : الموسوعة الجنائية 

AR200810دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد عبد ربه محمد السبحيحكم إستئجار األرحام02132/حق

AR200810دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عادل محمد جبر أحمد شريفدراسة مقارنة: حماية القاضي وضمانات نزاهته 02133/حق

AR200812دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية نبيل إسماعيل عمر(دراسة تحليلية وتطبيقة )في المواد المدنية والتجارية : سلطة القاضي التقديرية 02134/حق

AR20085دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أمين مصطفى محمدالجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق: علم الجزاء الجنائي 02135/حق

AR20075دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية السيدة البرعيفساد المعامالت التجارية وأثرها على الحركة اإلقتصادية02136/حق

AR20089دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية شحاته غريب شلقمانيفي القوانين العربية: الملكية الفكرية  02137/حق

105ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان زينب أحمد عو يندراسة مقارنة: قضاء األحداث 02138/حق

AR200710منشأة المعارف : اإلسكندرية هشام خالدماهية العقد الدولي02139/حق

200805, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  رفعت رشوانفي ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي: مبدأ إقليمية قانون العقوبات 02140/حق

AR20085دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمود عبد الرحيم الديبمدى إلزام الغير بما لم يلتزم02141/حق

AR125ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان حمدي العجميفي ضوء الدساتير العربية المعاصرة: مقدمة في القانون الدستوري 02142/حق

AR200910دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية وليد أبو الوفا على حنفي الشرقاويوتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي: نظرية اإلثراء بال سبب 02143/حق

AR25ط, 2008دار وائل للنشر والتوزيع : عمان محمد عبد الفتاح الصيرفيالدليل التطبيقي للباحثين: البحث العلمي 02144/حق

AR15ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان نواف كنعانإتخاذ القرارات اإلدارية02145/حق

ARبالل خلف السكارنةأخالقيات العمل02146/حق
, 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان 
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AR110ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد علي الخاليلةوتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا و فرنسا ومصر: اإلدارة المحلية 02147/حق

AR200910دار الراية للنشر والتوزيع : عمان زاهر عبد الرحيم عاطفالرقابة على األعمال اإلدارية02148/حق

AR200915دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية طارق إبراهيم الدسوقي عطيةالنظام القانوني للحماية المعلوماتية: األمن المعلوماتي 02149/حق

AR20095دار النهضة العربية : القاهرة ممدوح محمد علي مبروكالتبعية في نطاق عالقة العمل الفردية02150/حق

AR15ط, 2009مطابع الشرطة : القاهرة مصطفى محمد موسىالتحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية02151/حق

AR200915منشأة المعارف : اإلسكندرية أشرف محمد مصطفى أبو الحسنإلتزامات البائع في التعاقد02152/حق

200905, المركز القومي لإلصدارت القانونية :  القاهرة  خالد عبد الفتاح محمدالتنظيم القانوني للتوقيع اإللكتروني02153/حق

AR20095المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندريةنجيب أحمد عبدهللا ثابت الجبليالتنفيذ المعجل02154/حق

AR20095المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية نسرين عبد الحميدالمستحدثة- التقليدية : الجرائم اإلقتصادية 02155/حق

ARاإلطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص 02156/حق(ppp)20122858, المؤلف نفسه: مصر المنظمة العربية للتنمية اإلداريةوالتحكيم في منازعاتها

AR20085دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية إدريس عبد الجواد عبد هللا بريكالحبس اإلحتياطي وحماية الحرية الفردية في ضوء أخر اإلجراءات الجنائية02157/حق

AR20095دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية خليفة سالم الجهميالرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب02158/حق

AR20079414, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية أحمد بسيوني أبو الروس و مديحة فؤاد الخضريالطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي02159977438021/حق

AR15ط, 2008إثراء للنشر والتوزيع : عمان مزهر شعبان العاني و شوقي ناجي جوادالعملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات02160/حق

AR20095دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةاألنصاري حسن النيدانيالقاضي والوسائل اإللكترونية الحديثة02161/حق

AR15ط, 2006دار الكتب العلمية : بيروت مجموعة من المؤلفينعربي/عربي فرنسي /إنكليزي: القاموس الدولي العام 02162/حق

AR20095دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الحكيم ذنون الغزاليدراسة مقارنة: القرائن الجنائية ودورها في اإلثبات الجنائي 02163/حق

AR15ط, 2007دار النهضة العربية : القاهرة طارق سرورالمحاكمة الغيابية في مواد الجنايات02164/حق

AR114ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان طلعت جياد لجي الحديديللشركات متعددة الجنسية: المركز القانوني الدولي 02165/حق

AR20095مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية أمال عبد الرازق مشاليالوجيز في الطب الشرعي02166/حق

2009012, دار الحامد للنشر والتوزيع :  عمان  جعفر عبد السادة بهير الدراجيدراسة مقارنة:  تعطيل الدستور  02167/حق

ARأشرف فايز اللمساوي.....دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات 02168/حق
المركز القومي لإلصدارات القانونية : اإلسكندرية 

1ط, 2009
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AR20095دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية بالل أمين زين الدينظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن02169/حق

AR15ط, 2005دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروت ساسي سالم الحاجعقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء02170/حق

AR14ط, 2002دار المدار اإلسالمي : بيروت أحمد محمد الخليفيعقود الزواج الفاسدة في نظام اإلسالم02171/حق

AR15ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية ياسين بن الريحاإلستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة02172/حق

AR20065دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةمدحت الدبيسيمحكمة الطفل والمعاملة الجنائية للطفل02173/حق

AR15ط, 2008دار النهضة العربية : القاهرة عبد الغفار عباس سليممستقبل العقوبات الدولية باألمم المتحدة02174/حق

AR20095المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية عمرو عيسى الفقيمكافحة غسيل األموال في الدول العربية02175/حق

AR200810دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية صبري جلبي أحمد عبد العالنظام الجدارة في تولية الوظائف العامة02176/حق

AR20085دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية قدري علي عبد المجيدقضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانية: اإلعالم وحقوق اإلنسان 02177/حق

AR200924المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أحمد محمود خليلاإلرهاب وغسل األموال: الجريمة المنظمة 02178/حق

AR114ط , 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان جهاد محمد البريزاتدراسة تحليلية: الجريمة المنظمة 02179/حق

AR15ط, 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية ماجد راغب الحلوحرية اإلعالم والقانون02180/حق

AR20098دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عليان بوزيانبين النظرية والتطبيق: دولة المشروعية 02181/حق

AR18ط, 2007الدار الجامعية : اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمإبرام العقد اإللكتروني02182/حق

AR15ط, 2009دار الوفاء القانونية : اإلسكندرية سمير عبد السيد تناغوأحكام اإللتزام واإلثبات02183/حق

AR200915دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أحمد إبراهيم عبد التوابمناهجه ومفترضاته ومصادره: أصول البحث العلمي في علم القانون 02184/حق

AR111ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أحمد رفعت مهدي خطاباإلثبات أمام القضاء الدولي02185/حق

AR15ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان مراد محمود الشنيكاتدراسة مقارنة: اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني 02186/حق

AR20085دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمود سليمان موسىدراسة مقارنة: اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين 02187/حق

AR20095دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد علي سويلماألحكام الموضوعية واإلجرائية للجريمة المنظمة02188/حق

AR110ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان نهال عبد القادر المومنيالجرائم المعلوماتية02189/حق

AR15ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانأسعد عبيد الجميليدراسة مقارنة: الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية 02190/حق

06منشأة المعارف: اإلسكندرية عبد الحميد الشواربي ج9: التعليق الموضوعي على قانون العقوبات 02191/حق

AR20065دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر دالندة يوسفالتنظيم القضائي الجزائري02192/حق

AR200910دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية نبيل محمود حسنالحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني02193/حق

AR200810المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية السعيد محمد اإلزمازي عبد هللادراسة تأصيلية مقارنة: السند التنفيذي في قانون المرافعات 02194/حق

AR20078المكتب الجامعي الحديث  : اإلسكندرية إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسيندراسة مقارنة بالقانون الفرنسي: الطعون اإلنتخابية في اإلنتخابات التشريعية 02195/حق

1010ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمد علي عكازالقيود الشرعية الواردة على حرية التجارة وأثرها في التنمية اإلقتصادية02196/حق

AR20075المكتب العربي الحديث : اإلسكندرية محمد عبد هللا أبو بكر سالمةالمكافحة- المسؤولية الجنائية - الجريمة : الكيان القانوني لغسل األموال 02197/حق

AR20085منشأة المعارف : اإلسكندرية نسرين عبد الحميد نبيهالجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي02198/حق

2009010, دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع : عمان  طالل ياسين العيسىدراسة قانونية: المحكمة الجنائية الدولية  02199/حق

AR15ط, 2008دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية الوردي براهيميدراسة مقارنة: النظام القانوني للجرائم اإلنتخابية 02200/حق

AR20095دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمد علي سويلمالنظرية العامة لألوامر التحفظية في اإلجراءات الجنائية02201/حق



ARمحمود عبد البصير الجارحيتعديل بعض مواد قانون نقابة المهن الرياضية02202/حق
, 2009دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية 
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AR15ط, 2009منشأة المعارف : اإلسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيجريمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت02203/حق

AR110ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الرحيم عنتر عبد الرحمنحقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي02204/حق

AR15ط, 2007دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد المطلب عبد الرزاق حمدنعقود المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي02205/حق

AR15ط, 2006دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أحمد محمد لطفي أحمدبين النظم الوظعية واألحكام والشرعية: معامالت البورصة 02206/حق

AR15ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية عصام أنور سليمنظرية الحق: مقدمة  الثقافة القانونية 02207/حق

AR20095المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية أنور طلبةنماذج العقود والتصرفات القانونية02208/حق

AR15ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت فرنان بالي و سمير فرنان باليأبحاث في اإلفالس02209/حق

ARمحمد عبد الرؤوف محمد أحمدأثر الروابط األسرية على تطبيق القانون الجنائي02210/حق
, 2009المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة 

1ط
10

AR125ط, 2009دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن طارق صالح يوسف عزامفي إثبات الحقوق والجرائم: أثر الطب الشرعي 02211/حق

AR20085منشأة المعارف : اإلسكندرية عبد العزيز عبد المنعم خليفةإجراءات التقاضي واإلثبات في الدعاوى اإلدارية02212/حق

AR20075دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندريةمحمد محي الدين إبراهيم سليمبين القانون المدني والفقه اإلسالمي: أحكام شروط البيع 02213/حق

AR20095دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية حمدي محمد إسماعيل سلطحفي القانون المدني والفقه اإلسالمي: أحكام قسمة المهايأة 02214/حق

ARمحمد عبد الحميد مسعودإشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط اإلداري02215/حق
مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة 

1ط, 2007
5

AR15, 2006منشورات الحلبي القانونية : بيروت سعيد يوسف البستانيإشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية02216/حق

AR20061المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون : لبنان محمود عثمانإغتيال الدستور02217/حق

200705منشأة المعارف : اإلسكندرية حاتم حسن بكاردراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: اآلثار القانونية لإلرتباط بين األفعال اإلجرامية 02218/حق

AR10منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت لينا يعقوب الفيومياآلثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة02219/حق

AR15ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالال..........بواسطة الفاكس ، البرقيات : اإلثبات 02220/حق

AR20085منشأة المعارف : اإلسكندرية أحمدإبراهيم الغولدراسة مقارنة: األثر الرجعي في الفقه اإلسالمي والقانون المدني 02221/حق

AR15ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت أحمد اباشفي قواعد الفقه اإلسالمي: األحكام العامة للشفعة 02222/حق

AR20075مطابع الوالء الحديثة : مصر هشام عبد الحميد فرجاألخطاء الطبية02223/حق

AR15ط, 2005المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان محمد علي فينو1/2اإلخالء وإسترداد المأجور في قانون اإليجارات اللبناني وفي القضاء ج 02224/حق

AR20095دار الكتب القانونية : مصر مصطفى يوسفاإلدانة والبراءة في تزوير المحررات02225/حق

AR25ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية وائل أنور بندقاألقليات وحقوق اإلنسان02226/حق

AR117ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمانبراء منذر عبد اللطيفالسياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث02227/حق

AR200816منشأة المعارف : اإلسكندرية محمود أحمد طهاإلنجاب بين التجريم والمشروعية02228/حق

AR110ط, 2008دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان عز الدين فالحمبادئه ، أنواعه: التأمين 02229/حق

AR15ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عامر محمود الكسواني..................ماهيتها ، إثباتها : التجارة عبر الحاسوب 02230/حق

AR20095المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان بيار إميل طوبيا...........دراسة مقارنة في القانون الخاص : التحايل على القانون 02231/حق

AR20098دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد عادل محمد سعيد شاهيندراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن: التطهير العرقي 02232/حق

AR19ط, 2009دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية عبد الفتاح محمد دويدار و مايسة أحمد النيالالجرائم والجنايات من المنظور النفسي02233/حق

AR200815دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر نادية فضيلأحكام الشركة طبقا  للقانون التجاري الجزائر ي02234/حق

ARبلعروسي أحمد التيجاني و وابل رشيدالمنازعات اإلدارية02235/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط 
10

AR200713دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر نصر الدين مروكفي ضوء القوانين واإلتفاقيات الدولية: جريمة المخدرات 02236/حق

AR200820دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر يوسفي أحمد2/1المتعلقان  بحماية المستهلك ج: التشريع والتنظيم 02237/حق

AR200815دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان جميل محمد جانمفي الفقه والقانون: آثار عقد الزواج 02238/حق

AR200810دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر لحسين بن الشيخ آث ملوياالمنتقى في قضاء اإلستعجال اإلداري02239/حق

ARالعيد صالحيالوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجبائية02240/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

3ط 
10

AR200810دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عمار عوابديدعوى تقدير الشرعية في القضاء اإلداري02241/حق

ARمبروك حسينالمدونة البنكية الجزائرية02242/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط 
10

2004010, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :  الجزائر سكاكني بايةودورها في حماية  حقوق اإلنسان:  العدالة الجنائية الدولية 02243/حق

ARيوسف دالندةقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية02244/حق
, 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

1ط 
10

2008010, ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر  بوحميدة عطاهللاالنصوص القانونية من اإلعداد إلى التنفيذ02245/حق

AR110, 2009ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر رشيد خلوفيقانون اإلجراءات أمام الجهات القضائية اإلدارية02246/حق

AR200910ديوان المطبوعات الجامعية   : الجزائر حسين فريجةتطور مناهج العلوم القانونية عبر العصور02247/حق

AR110, 2009ديوان المطبوعات الجامعية  : الجزائر بغاشي كريمةالخبرة القضائية في المواد المدنية02248/حق

AR214, 2008الدارالخلدونية   : الجزائر بوعبد هللا رمضانفي التشريع الجزائري: أحكام عقد الوكالة 02249/حق

AR110, 2008دار الخلدونية    : الجزائر عمورة عماروفقا للقانون  التجاري الجزائري: األوراق التجارية  02250/حق

AR200720دار الخلدونية   : الجزائر عبد القادر بن حرز هللاالخالصة في أحكام  الزواج والطالق02251/حق

AR130, 2009الدر الخلدونية  : الجزائر بن عزوز بن صابراالوجيز في شرح قانون العمل الجزائري02252/حق

AR120, 2008دار الخلدونية    : الجزائر بن شويخ الرشيدالوصية والميراث في قانون األسرة الجزائري02253/حق

AR120, 2007دار الخلدونية    : الجزائر حسين التونسيدراسة تطبيقية حول عقد البيع وعقد المقاولة: إنحالل العقد 02254/حق

AR110, 2008دار الخلدونية    : الجزائر علي سعيدانوأخالقياتها في الجزائر: تنظيم مهنة المحاماة 02255/حق

AR160, 2007دار الخلدونية    : الجزائر لحسين بن شيخ  أث ملوية3/1دروس في المسؤولية اإلدارية  ج02256/حق

AR110ط, 2007الدار الخلدونية  : الجزائر حسين طهراويدليل الموثق02257/حق

AR02258/حق
995716554

3

كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع : التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونية 

من فروع القانون بين النظرية والتطبيق
201022239, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن / عمان حازم محمد الشرعة

AR200610الدار الخلدونية : الجزائر أرزقي العربي أبرباشالجزائرية- اإلسالمية-القديمة : مختصر تاريخ النظم القانونية واإلجتماعية 02259/حق

AR200720دارالخلدونية : الجزائر عجة الجياللينظرية القانون: مدخل للعلوم القانونية 02260/حق

AR200810دار الخلدونية  : الجزائر محمد سعاديمفهوم القانوني الدولي العام02261/حق

AR114, 2008دار الخلدونية    : الجزائر سليم سعداويدراسة مقارنة: عقود التجارة اإللكترونية 02262/حق

ARحزيط محمدحق اإلسترجاع في اإليجارات التجارية02263/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

3ط
10

ARمروك نصر الدينطرق التنفيذ في المواد المدنية02264/حق
, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

ARحمدي باشا عمرالقضاء المدني02265/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

3ط
10

ARأحمد خالدي......بين الشريعة اإلسالمية والقانون المدني : الشفعة 02266/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

AR200810ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر عمر سعدهللاالقانون الدولي اإلنساني الممتلكات المحمية02267/حق

AR316ط, 2005دار هومةللطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر عمر يحياوينظرية المال العام02268/حق

ARعمر حمدي باشا و ليلى زروقيطبعةجديدة في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام: المنازعات العقارية 02269/حق
, 2009دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

11ط
10

AR200610دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر طاهري حسينأخالقيات المهنة ألمناء الضبط02270/حق

ARعمر يحياويمنازعات أمالك الدولة02271/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

4ط 
10

ARطاهري حسيندليل المحضر القضائي02272/حق
, 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

AR200810دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد المجيد زعالنيالمدخل لدراسة القانون النظرية العامة للقانون02273/حق

ARمحمد حزيطمذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري02274/حق
, 2009دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

4ط
10

2008030دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد العزيز سعدأبحاث تحليلية في قانون اإلجراءات الجزائية02275/حق

AR510ط, 2009دار هومة للنشر والتوزيع  : الجزائر عمار عوابدينظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري02276/حق

AR110ط, 2007دار هومة للنشر والتوزيع    : الجزائر حسين مبروكالمدونة الجزائرية للملكية الفكرية02277/حق

AR200710دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع   : الجزائر بلعروسي أحمد التيجاني   وابل رشيدقانون الضمان اإلجتماعي02278/حق

ARحدادي رشيدةالطلبات العارضة والدعاوى الفرعية في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري02279/حق
, 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
18

ARعمر سعدهللاالنظرية المعاصرة: قانون التجارة الدولية 02280/حق
, 2007دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

1ط
10

AR200510دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عمر يحياويالنظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة: مساهمة في دراسة المالية العامة 02281/حق

ARمقدم مبروكالمحل التجاري02282/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

ARمقدم مبروكالعقوبة موقوفة التنفيذ02283/حق
, 2008دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

ARيوسف دالندةالزواج والطالق: دليل المتقاضي في مادة شؤون األسرة 02284/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

ARطاهري حسينالتنظيم القضائي الجزائري02285/حق
, 2008دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10



AR20070دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر عبد الحميد زروالمن المحاكمات الكبرى02286/حق

لحسن بن الشيخ آث ملوياالمنتقى في عقد البيع02287/حق
, 2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

3ط
010

AR200510دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر أحمد غايضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األولية02288/حق

ARنادية فضيلتطبيق قانون المحل على شكل التصرف02289/حق
, 2006دار هومةللطباعة و النشر والتوزيع : الجزائر 

1ط
10

ARعمار علويالعقار: الملكية والنظام العقاري في الجزائر 02290/حق
, 2009دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

5ط
10

AR200810دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر محمد حزيطقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري02291/حق

ARعبد الوهاب بوضرسةالشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيق02292/حق
, 2006دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر 

2ط
10

ARبوجردة مخلوفالعقار الصناعي02293/حق
, 2009دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر 

3ط
10

AR200810دار هومة للطباعةوالنشر والتوزيع : الجزائر عبد هللا اوهايبيةالتحري والتحقيق: شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 02294/حق

AR200920دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية مقني بن عمارإجراءات التقاضي واإلثبات في منازعات الجنسية وفقا للقانون الجزائري والمقارن02295/حق

ARإيهاب عبد المطلبأدلة اإلثبات وأوجه بطالنها في ضوء الفقه والقضاء02296/حق
, 2009المركز القومي لإلصدارت القانونية : القاهرة 

1ط
10

ARإيهاب عبد المطلبإشكاالت التنفيذ وطلب إعادة النظر02297/حق
, 2009المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة 

1ط
10

AR20096دار الكتاب القانوني : القاهرة جيهان محمد إبراهيم جادودراسة مقارنة: اإلجراءات اإلدارية للطعن في األحكام القضائية اإلدارية 02298/حق

AR110ط, 2008دار مجدالوي للنشر والتوزيع : عمان حسين محمد الشلبي و مهند فايز الدويكاتسلسلة الجرائم المالية والمستحدثة: اإلحتيال المصرفي 02299/حق

AR115ط, 2009منشأة المعارف : اإلسكندرية محمد محمد أحمد سويلم.....دراسة مقارنة : اإلستثمارات األجنبية في مجال العقارات 02300/حق

AR115ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ناهد فتحي الحموريدراسة تحليلية مقارنة: األوراق التجارية اإللكترونية 02301/حق

ARإبراهيم علي إبراهيم عبد ربهالتأمين التجاري02302/حق
مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع : اإلسكندرية 

1ط, 2009
10

AR115ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمود عبد الرحيم الشريفاتدراسة مقارنة: التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنت 02303/حق

AR20086دار العلوم للنشر والتوزيع : القاهرة محمد نصارالتزوير واألسس العلمية لمقارنة الخطوط اليدوية02304/حق

ARعادل محمد السيوىغسل األموال وتمويل اإلرهاب: التعاون الدولي في مكافحة جريمتي 02305/حق
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة 

1ط, 2008
8

AR200819المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية محمد سيدأحمد محمد.....التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية 02306/حق

AR10دار الجامعة الجديدة للنشر:اإلسكندرية نبيلةرزاقيفي التشريع الجزائري والمقارن (المؤقت)التنظيم القانوني للحبس اإلحتياطي02307/حق

AR115ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمانجعفر عبد السادة بهير الدراجيدراسة مقارنة: التوازن بين السلطة والحرية في األنظمة الدستورية 02308/حق

ARمنشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالبلديات والمحليات في ظل األدوار الجديدة للحكومة02309/حق
منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : مصر 

2009
9

AR115ط, 2009دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة محمد علي قطبوطرق مواجهتها: الجرائم المستحدثة 02310/حق

AR200925دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية محمود سليمان موسىدراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على أمن الدولة 02311/حق

AR115ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد عودة الجبورالجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب02312/حق

AR110ط , 2007المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : فرجينياخالدمصطفى هاشمدراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية واإلسالمية: الجريمة 02313/حق

200965615, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أحمد محمد علي داودالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون02314/حق

AR10دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان إيهاب أحمد سليمان أبو الهيجاءدراسة نظرية تطبيقية: الحيل وأثرها في األحوال الشخصية 02315/حق

AR200824415, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان / بيروت ماجد رشاد محمددراسة تحليلية تطبيقية مقارنة: الدعوى المباشرةفي العالقات القانونية غير المباشرة  02316/حق

AR200810دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محموداألمير يوسف الصادق......وأثره على حكم القاضي : الرجوع عن الشهادة 02317/حق

AR200915دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية عبد الكريم محمد محمد السرويالرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة02318/حق

AR110ط, 2008وزارة الثقافة : األردن علي محمد الدباس....السلطة التشريعية وضمانات إستقاللها في النظم الديمقراطية 02319/حق

AR115ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان مشهور بخيت العريميالشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب02320/حق

AR110ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عصام نعمة إسماعيلالطبيعة القانونية للقرار اإلداري02321/حق

AR110ط, 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : بيروت نذير بن عموالعقود الخاصة البيع والمعاوضة02322/حق

AR18ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت بشار محمد األسعدفي منازعات عقود اإلستثمار: الفعالية الدولية للتحكيم 02323/حق

AR116ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان هاني علي الطهراوي....ماهية القانون اإلداري : القانون اإلداري 02324/حق

AR118ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت هاني دويدار.....التنظيم القانوني للتجارة : القانون التجاري 02325/حق

AR115ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عمر حوريالقانون الدستوري02326/حق

AR200810مؤسسة الثقافة الجامعية : اإلسكندرية محمد كاظم المشهدانيالدستور- الحكومة -الدولة : القانون الدستوري 02327/حق

200015,  المؤسسة الحديثة للكتاب:  لبنان نزيه رعدالمبادئ العامة والنظم السياسية: القانون الدستوري العام  02328/حق

AR20088دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةعصام عبد الفتاح مطرمصادره، مبادئه وأهم قواعده: القانون الدولي اإلنساني02329/حق

AR200925دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةجمال محي الدينالمصادر القانونية: القانون الدولي العام02330/حق

AR110ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتعبد الرحمان محمد العيسويالقضاء والبحث العلمي02331/حق

AR120ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عيسى غسان ربضيالقواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني02332/حق

AR110ط, 2008دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان محمد يونس فالح الزعبي....القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي و02333/حق

AR114ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتلمى عبد الباقي محمود العزاوي........القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن الدولي 02334/حق

AR110ط , 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندريةنسرين عبد الحميد نبيهالمؤسسات العقابية وإجرام األحداث02335/حق

AR113ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتزياد عياتيالمحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الخاص02336/حق

AR20096دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية جوتيار محمد رشيد صديقالمسؤولية الدولية عن إنتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق اإلنسان02337/حق

1015ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانسهيل حسين الفتالويالموجز في القانون الدولي العام02338/حق

AR110ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت شروق أسامةعواددراسة مقارنة: النظرية العامة في التفويض اإلداري والتشريعي 02339/حق

AR110ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانأسامة نائل المحيسنالوجيز في الشركات التجارية واإلفالس02340/حق

ARخالد عبد الفتاح محمد.......الوسيط في تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وظباط الشرطة02341/حق
ط , 2009المركز القومي لإلصدارات القانونية :القاهرة

1
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AR110ط , 2008دار النفائس للنشر والتوزيع  : االردنعبد هللا محمد ربابعةالوصاية في الفقه اإلسالمي02342/حق

المنظمة العربية للتنمية االدارية اعمال المؤتمراتآليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري02343/حق
منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  :القاهرة 

2009
02

AR111ط , 2009دار حامد للنشر والتوزيع  :عمان جميل فخري محمد جانماليمين القضائية02344/حق

AR18ط , م2009دار حامد للنشر والتوزيع : عمانحيدر أدهم عبدالهاديتدخل الغيرأمام محكمة العدل الدولية02345/حق

AR200910دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع : اإلسكندرية عبد الحكم فودة وأحمد محمد أحمد.....جرائم القتل العمد والقتل الخطأو02346/حق

AR200810دار الكتب القانونية : مصرعماد محمد أمين السيد رمضاندراسة مقارنة: حماية المساهم في شركة المساهمة02347/حق

AR200810المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : مصرأعمال المؤتمرات: المنظمة العربية للتنمية اإلداريةحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في الدول العربية02348/حق

AR20099المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : عمان المنظمة العربية للتنمية اإلداريةحوادث المرور ومنازعاتها القانونية02349/حق

AR200810دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية المعتصم باهلل الغريانيدراسة في األسس اإلقتصادية والقانونية: حوكمة شركات المساهمة 02350/حق

AR115ط , 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانماجد سالم الدراوشةسد الذرائع في جرائم القتل دراسة مقارنة02351/حق

ARمحمد علي خليل الطعانيسلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية02352/حق
ط , 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان

1
9

200727122, دار الثقافة للنشر والتوزيع:  عمان عباس العبوديشرح أحكام قانون البينات الجديد02353/حق

AR20056دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة بوادلي محمدشرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية02354/حق

AR200915دار الكتب القانونية : مصرأحمدنصر الجنديشرح قانون األسرة الجزائري02355/حق

AR18ط , 2008دار دجلة : عمانشير زاد عزيز سليمانعقد اإلعالن في القانون02356/حق

AR9344دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية  مأمون عبد الكريمدراسة مقارنة: رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية  02357/حق

AR200922115, دار الحامد للنشر والتوزيع :  األردن / عمان ناصر كريمش خضر الجورانيدراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية: عقوبة اإلعدام في القوانين العربية   02358/حق

AR110ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت جوني سهيل موسىفقدان األساس القانوني كسبب من أسباب التمييز المدني02359/حق

AR20086-2007منشورات بيرتي : الجزائرمنشورات بيرتيقانون األسرة، قانون الجنسية الجزائرية، قانون الحالة المدنية02360/حق

AR16ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندريةنسرين عبد الحميد نبيهقانون السجون ودليل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية02361/حق

AR115ط , م2008دار حامد للنشر والتوزيع : عمانخالد علي سليمان بني أحمدقانون الضمان اإلجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية02362/حق

AR115ط , 2006منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتكامل فريد السالكقوانين المخدرات الجزائية02363/حق

AR110ط , 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتراميا الحاجمبدأ حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق02364/حق

AR19ط , 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروتمنال فنجان علكمبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية02365/حق

AR118ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت فاديا قاسم يبضونمن جرائم أصحاب الياقات البيضاء الرشوة وتبييض األموال02366/حق

AR18ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبيدراسةمقارنة: المقاصة في المعامالت المصرفية 02367/حق

AR115ط, 2008منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عالء آبارياندراسة مقارنة:الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية 02368/حق

02369/حق
995716439

3
200932024, دار الثقافة للنشر والتوزيع :  عمان عبد الملك يونس محمددراسة  تحليلية: مسؤلية  المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص  بمنازعاتها  

ARنسرين عبد الحميد نبيهالجريمة المغايرة02370/حق
, 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : اإلسكندرية 

1ط
5

AR20099دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية ياسر األمير فاروقفي ضوء الفقه والقضاء: الشيك المتأخر  التاريخ 02371/حق

AR20075المنظمة العربية للتنمية العربية اإلدارية : القاهرة مجموعة خبراءالعقود و اإلتفاقات في التجارةاإللكترونية02372/حق

AR20085دار الجامعة الجديدة : اإلسكندريةماجدراغب الحلوالقانون اإلداري02373/حق

AR15ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمانسحر رشيد النعيميدراسة تحليلية مقارنة: تحديد المسؤولية بتكوين شركة أو اإلشتراك فيها 02374/حق

AR200914دارالجامعة الجديدة  للنشر : اإلسكندريةعماد محمد فوزي ملوخية................دراسة تطبيقية على قاعدة:القواعد اإلجرائية في الشريعة اإلسالمية02375/حق

AR15ط , 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية حسني محمود عبدالدايمدراسة مقارنة: الكفالة كتأمين شخصي للحقوق02376/حق



AR200910دار الكتب القانونية : القاهرةمحمد حكيم حسين الحكيموتطبيقاتها في المواد الجنائية: النظرية العامة للصلح02377/حق

AR15ط , 2008دار الفكر الجامعي :  اإلسكندريةخالد ممدوح إبراهيمدراسة مقارنة:حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات 02378/حق

AR20099دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية محمدالسباعيخصخصة السجون02379/حق

1012ط, 2008دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية : مصرمحمد ممتازدليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية02380/حق

AR15ط, 2009دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الكريم بوزيد المسماريدور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية02381/حق

AR15/ط, 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية إبراهيم علوانعقد السمسرة وآثاره في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي02382/حق

AR15ط, 2009مكتبةالوفاءالقانونية  : اإلسكندريةوائل أنوربندققانون التوقيع اإللكتروني02383/حق

AR200810دار الجامعة الجديدة للنشر :  اإلسكندريةأسامة عبد العليم الشيخدراسة مقارنة: مجلس العقد وأثره في عقودالتجارة اإللكترونية02384/حق

AR15ط, 2009دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندريةجهاد محمود األشقرفي الفقه اإلسالمي والقانون المدني: مسقطات الشفعة 02385/حق

AR02386/حق
دراسة متعمقة في : نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي 

....التعريف بجرائم التقنية الحديثة و المجرم المعلوماتي 
20093945, 2009منشأة المعارف : اإلسكندريةعبد الفتاح بيومي حجازي

AR15ط , 2009دار الحامد للنشر والتوزيع : عمانإسماعيل أبا بكر علي البامريالزواج والطالق بين الحنفية والشافعية: أحكام األسرة02387/حق

AR15ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانأحمد محمد علي داود2/ 1ج ..... األحوال الشخصية فقه األحوال الشخصية المقارن02388/حق

AR15ط , 2008دار الشروق : القاهرةشوقي السيدطبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء: التعسف في استعمال الحق02389/حق

AR15ط , 2009دار النهضة العربية : القاهرةعبد الفتاح بيومي حجازيالجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة02390/حق

AR15ط , 2009دار النهضة العربية: القاهرةرائف محمد لبيبالحماية اإلجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة02391/حق

أحمد الديين وآخرونمقوماتها وآلياتها في األقطار العربية: النزاهة في اإلنتخابات البرلمانية02392/حق
المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز : بيروت

1ط , دراسات الوحدة العربي
05

AR15ط , 2009منشورات زين الحقوقية واألدبية جعفر مشيمش.....جرائم العصر 02393/حق

AR02394/حق
-الزنا-الفعل الفاضح-هتك العرض - اإلغتصاب :  جرائم هتك العرض وإفساد األخالق 

خطف األنثى
20092455, 2009المكتب الجامعي الحديث :  القاهرة أحمد محمود خليل

AR117ط , 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانمنذر الشاويفلسفة القانون02395/حق

1072ط , 2009منشورات زين الحقوقية واألدبية : بيروت  بدوي حنا3/ 1التزوير، اإلحتيال، جرائم السرقة ج: موسوعة القضايا الجزائية02396/حق

AR14ط, 2009مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية هيبة سردوكالمناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري02397/حق

AR15ط, 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان بهاء بهيج شكريبين النظريةوالتطبيق: إعادة التأمين 02398/حق

AR110ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانصالح الدين شوشاريالتنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية02399/حق

AR15ط, 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمانعامر فتحي البطاينةدراسة مقارنة: دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي 02400/حق

ARأيمن محمد أحمد المومنيالتحكيم بين القضاء و القانون02401/حق
الدار العلمية الدولية للنشر و -دار الثقافة : عمان 

2003, التوزيع
1628

02402/حق
995716104

0
200851112, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أكرم ياملكياألعمال التجارية و التاجر و المتجر و العقود التجارية-الشركات : القانون التجاري  

AR15ط, 2009دار وائل للطباعةوالنشر: عمانقصي محمد العيونباإلضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية: شرح أحكام الجنسية 02403/حق

AR117ط, 2009دار وائل للنشر والتوزيع : عمان محمدعبدهللا الوريكاتأصول علمي اإلجرام والعقاب02404/حق

AR15ط, 2010منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت سلطان عبد هللا محمود الجواريعقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق02405/حق

AR113ط, 2010منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عباس العبوديتحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها02406/حق

AR15ط, 2009منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت وسام حسام الدين األحمد....في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية : حماية حقوق المرأة 02407/حق

02408/حق
653470789

961
200917020, دار هومة : الجزائر  زرارة عواطفالتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري

AR02409/حق
664728789

961
200925527, دار هومة : الجزائر  محمد سعيد جعفورإجازة العقد في القانون المدني و الفقه اإلسالمي

AR02410/حق
653111789

991
200933420, دار هومة : الجزائر  عمتوت عمرقاموس المصطلحات القانونية في تسيير شؤون الجماعات المحلية

AR02411/حق
652862789

961
200940520, دار هومة : الجزائر  ميلود بن عبد العزيزحماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي الدولي و القانون الدولي

AR02412/حق
653418789

961
200924620, دار هومة : الجزائر  دغيش أحمدالتنزيل في قانون األسرة الجزائري

AR02413/حق
666432789

961
200918914, دار هومة : الجزائر  محمد سعيد جعفورالتصرف الدائر بين لبنفع و الضرر في القانون المدني الجزائري

AR02414/حق
978996165

3395
200939620, دار هومة: الجزائر علي شماللدراسة مقارنة: السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية 

AR02415/حق
653401789

961
200950220, دار هومة : الجزائر  أحمد بشارة موسيالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد

AR02416/حق
909265996

1
200929112, دار هومة : الجزائر  دوة آسيا، رمول خالداإلطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري

AR02417/حق
996166318

7
200616620, دار هومة: الجزائر نادية فضيلاألوراق التجارية في القانون الجزائري

AR02418/حق
978996165

3227
20099120, دار هومة: الجزائر أعمر يحياويقانون المسؤولية الدولية

AR02419/حق
978996165

3128
200933020, دار هومة: الجزائر عبد هللا مسعوديالوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

AR02420/حق
978996165

3005
200921520, دار هومة : الجزائر عزة عبد العزيز...وقواعد الفرائض والمواريث في التشريع اإلسالمي: أحكام التركات 

AR02421/حق
978996165

1353
200927010, دار هومة : الجزائر نعيمة تراعي- نصر الدين هنوني الخبرة القضائية في مادة المنازعات اإلدارية

AR02422/حق
978996166

6425
200919110, دار هومة: الجزائر حمدي باشا عمرحماية الملكية العقارية الخاصة

AR02423/حق
978996165

3531
200915820, دار هومة: الجزائر دارين يقدح-نصر الدين هنونيالضبطية القضائية في القانون الجزائري

AR02424/حق
978996165

3494

وفق أحكام قانون .... : طرق الطعن العادية وغير عاديةفي األحكام والقرارات الصادرة

اإلجراءات المدنية واإلدارية
200923414, دار هومة : الجزائر يوسف دالندة

AR02425/حق
978996165

3524
200913010, دار هومة: الجزائر حسينة شريخ-علي معطي هللاتقنين الصفقات العمومية

AR02426/حق
978996166

9990
200935613, دار هومة: الجزائر سايغي محمود-بلعروسي أحمد التيجاني2الجزء: قانون المرور 

AR02427/حق
978996166

7576
200948320, دار هومة: الجزائر مروك نصر الدين1أدلة اإلثبات الجنائي الجزء: محاضرات في اإلثبات الجنائي 

AR02428/حق
653500789

961
200921120, دار هومة : الجزائر  بن حمودة ليليالمسؤولية الدولية في قانون الفضاء

AR200816217, دار العلوم للنشر و التوزيع: الجزائر حسين فريجةإجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر02429/حق

AR02430/حق
978996152

2523
200840720, دار الخلدونية: الجزائر علي سعيدانحماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية و الكيمائية في القانون الجزائري

AR02431/حق
978996152

2615
200820819, دار الخلدونية: الجزائر مجيد خلفونياإليجار المدني في القانون الجزائري

AR200927614, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر حسين فريجةدراسة مقارنة: شرح القانون اإلداري  02432/حق

AR200931020, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر إدريس فاضليالفعل المستحق للتعويض-اإلرادة المنفردة-العقد: الوجيز في النظرية العامة لإللتزام 02433/حق

AR02434/حق
978996101

3106
201018020, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد القادر البقيراتالقانون التجاري الجزائري

AR02435/حق
978996101

3045
201035020, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر صالح بلحاجمن اإلستقالل إلى اليوم: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر 

AR02436/حق
978996101

2949
201033980, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عمر سعد هللاعالمية القانون الدولي للحدود الجزء األول: المطول في القانون الدولي للحدود 

AR02437/حق
978996197

1543
200912520, طاكسيج: الجزائر الطاهر بن خرف هللا2التعبير الدستوري للحريات والحقوق الجزء : مدخل إلى الحريات وحقوق اإلنسان  

AR02438/حق
978996165

1926
20082384, دار هومة: الجزائر بجاوي المدنيدراسة تحليلية ونقدية: التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة 

AR20083761, دار البدر: الجزائر فضيل العيشبين النظري والعلمي: شرح قانون اإلجراءات الجزائية 02439/حق

AR20003231, دار ثالة: الجزائر عبد الفتاح تقيةمن خالل مبادئ و أحكام الفقه اإلسالمي: مباحث في قانون األسرة الجزائري 02440/حق

AR20033631, المكتب الجامعي الحديث : األسكندرية  ابراهيم سيد أحمددعوي اإلخالء لعدم سداد األجرة ومشكالتها العملية فقها و قضاءا02441/حق

AR1343دار النهضة العربية: القاهرة  مدحت رمضانالحماية الجنائية لشرف و اعتبار الشخصيات العامة02442/حق

ARغازي حسن صبارينيالوجيز في حقوق اإلنسان و حرياته األساسية02443/حق
, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع : األردن  - عمان 

1997
3261

AR02444/حق
995711317

8
20032395, دار وائل للنشر و التوزيع: األردن  - عمانعمر حسن المومنيالتوقيع اإللكتروني و قانون التجارة اإللكترونية

AR02445/حق
330011995

7

اإلتصاب ، هتك : الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية  

....العرض، الفعل المنافي للحياء ، الخطف 
200350925, دار وائل للنشر و التوزيع : عمان األردن  علي أبو حجيلة

ARعادل علي المقدادي/الجزء األول/ القانون التجاري 02447/حق
الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و : عمان  

2003, التوزيع 
3678



AR02449/حق
801616995

7
20042916, دار الثقافة : عمان  صالح زين الدين/نشأتها و مفهومها و نطاقها و أهميتها/ المدخل إلي الملكية الفكرية 

02450/حق
977144274

0
20085955, نهضة مصر: القاهرة عادل محمد السيويدراسة مقارنة: القواعد الموضوعية و اإلجرائية لجريمة غسل األموال 

AR02451/حق
138011995

7

دراسة تحليلية انتقادية تاريخية موازنة بالقانون : المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير 

األردني و القانون المدني الفرنسي
20034695, دار وائل للنشر : األردن  - عمانأحمد ابراهيم الحياري

AR20063285, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شالالدعاوى رخص البناء02452/حق

AR20033418, دار الحامد للنشر والتوزيع : األردن  - عمانذنون يونس المحمديالمسؤولية المدنية الناتجة عن زرع األلغام02453/حق

AR20082195, دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر : اإلسكندرية  نسرين عبد الحميد نبيهبين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: نقل وبيع األعضاء البشرية  02454/حق

AR02455/حق
948922789

973
20005107, مركز النشر الجامعي : تونس  ريمون اودانالنزاع اإلداري

AR02456/حق
995716129

3
200322911, الدار العلمية: األردن /عمان رعد مقداد محمود الحمداني....دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والتشريعات : النظام المالي للزوجين 

AR02457/حق
995711359

3
20037704, دار وائل: األردن / عمان علي خطار شطناويالوجيز في القانون اإلداري

AR20102405, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت فريد منعم جبوردراسة مقارنة: حماية المستهلك عبر اإلنترنت ومكافحة الجرائم اإللكترونية  02458/حق

AR2814المركز القومي لإلصدارات القانونية: مصر إيهاب عبد المطلب.....الفعل الفاضح-الزنا -هتك العرض -اإلغتصاب : جرائم العرض  02459/حق

AR20103045, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت مجدي محمود شهاب و سوزي عدلي ناشدأسس العالقات الدولية اإلقتصادية الدولية02460/حق

AR20082885, دار الكتب القانونية: مصر  أحمد نصر الجنديالمواريث في الشرع والقانون02461/حق

AR02462/حق
995711310

0
20033734, دار وائل للنشر: عمان عوض أحمد الزعبياإلختصاص-التنظيم القضائي : 1أصول المحاكمات المدنية ج

AR02463/حق
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي : الحماية الشرعية والقانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة  

والقانون الوضعي
20082575, دار الكتاب القانوني : مصر زكي زكي حسين زيدان

AR02464/حق
دراسة مقارنة في : الجوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق اإلبتدائي في الجرائم المعلوماتية  

....ضوء القواعد العامة 
20099550, دار النهضة العربية : اإلسكندرية  عبد الفتاح بيومي حجازي

AR02465/حق
978977625

3459
20113910, دار الفكر والقانون: مصر أسامة عطية محمد عبد العالدراسة تحليلية تاصيلية  مقارنة: التحفظ على أموال المتهم  

AR02466/حق
995747777

3
200841610, دار النفائس للنشر و التوزيع: عمان عماد عبد الحفيظ الزياداتشركة األعمال و أحكامها في الفقه اإلسالمي

AR02467/حق
995732014

9
20032088, دار الحامد: عمان بابكر الشيخآليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل األموال: غسيل األموال  

AR20065356, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  بشار محمد األسعدالقانون الواجب التطبيق عليها-ماهيتها : عقود اإلستثمار في العالقات الدولية الخاصة  02468/حق

AR20021437, الدار العلمية الدولية للنشر- دار الثقافة : عمان مجيد محمود سعيد أبو حجيرنظرية التعسف في إستعمال الحق و نظرية الظروف الطارئة02469/حق

ARحسن بن أحمد الحمادينظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية02470/حق
الدار العلمية الدوليةللنشر و - دار الثقافة : عمان 

2003, التوزيع
4138

AR201020810, منشورات الحلبي القانونية : بيروت سعدي محمد الخطيبأسس حقوق اإلنسان في التشريع الديني و الدولي02471500740161/حق

AR02472/حق
995716365

5
20102409, دار الثقافة : عمان رامي نهيد صالحإصابات العمل والتعويض عنها

AR20101405, دار الحامد للنشر و التوزيع: األردن هيثم حامد المصاروةأصول المحاكمات العمالية بين القبول والرفض02473/حق

AR201078710, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  - طرابلسلينا الطبالاإلتفاقيات الدولية و اإلقليمية لحقوق اإلنسان02474/حق

AR02475/حق
995716510

9
201032010, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان معين فندي الشناقاإلحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة واإلتفاقات الدولية

02476/حق
582524978

9
201048010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت بشرى سلمان حسين العبيدياإلنتهاكات الجنائية الدو لية لحقوق الطفل

AR02477/حق
400440161

4
201045615, منشورات الحلبي القانونية : بيروت  عصام سليماناالنظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق

AR02478/حق
978614401

0198
201040710, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  محمد غازي ناصر الجنابيالتدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام

ARمحمود محمد عبد العزيز الزينيالتمالؤ و أثره في ارتكاب جريمة القتل في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي02479/حق
, دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيعى: اإلسكندرية  

2004
4745

02480/حق
978995772

0148
20104065, زمزم ناشرون و موزغون: االردن موسى اللوزياألساليب واإلستشارات: التنظيم ااإلداري 

AR02481/حق
614401002

0
201032815, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سالفة طارق عبد الكريم الشعالنالحماية الدولية للبيئة من ظاهرة اإلحتباس الحراري

02482/حق
978614021

1
201079010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ألبرت سرحان واخرونالقانون اإلداري الخاص

02483/حق
978614401

0631
20106395, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  محمد عبد المجيد اسماعيلالقانون العام اإلقتصادي والعقد اإلداري الدولي الجديد

AR02484/حق
087524995

3
201019210, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت سلطان عبد هللا محمود الجواريدراسة مقارنة: القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري واإلعتماد المستندي 

AR02485/حق
122614789

957
20102125, اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : األردن  بشير العالقالقيادة اإلدارية

AR02486/حق
دراسة مقارنة بين التشريع المصري و التشريع : المسؤولية الجنائية عن االعمال البنكية 

الجزائري
20103535, دارالجامعة الجديدة للنشر: االسكندرية زينب سالم

AR02487/حق
613116995

7
201054415, دار الثقافة : عمان مرادمحمود المواجدةالمسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا

AR02488/حق
119524995

3
20093045, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  - بيروت جبار صابر طهالنظرية العامة لحقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي

AR02489/حق
493837789

957

دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة اإلمارات : النظم السياسية و القانون الدستوري  

العربية المتحدة
20094325, مكتبة الجامعة  الشارقة : األردن  غازي كرم

AR02490/حق
978614401

0235
201027020, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  نزيه نعيم شالال....عبء اإلثبات من قبل النيابة العامة -تحريك الدعوى الجنائية : النيابة العامة 

AR02491/حق
136316759

9
20103045, دار الثقافة : عمان  أمين سالمة العضايليةالوجيز في النظام الدستوري

02492/حق
356716995

7
201025515, دار الثقافة : عمان األردن  فايز اسماعيل بصبوصإندماج الشركات المساهمة العامة و اإلثار القانونية المترتبة عليها

AR02493/حق
467261759

9
20102865, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان محمود محمد سعيفانتحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل االموال

AR02494/حق
786144010

150
201069610, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  هيلين تورارتدويل الدساتير الوطنية

AR02495/حق
476524995

3
200931210, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت هاتف كاظم جاسم الموسويدراسة مقارنة: حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة 

AR200923715, الحامد للنشر و التوزيع : عمان األر دن  أظين خالد عبد الرحمانضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ0249693241799/حق

AR02497/حق
499574998

7
20102535, دار الراية للنشر و التوزيع : عمان  - األردنمحمد عبد حسينعلم النفس الجنائي

AR20103955, الجنان للنشر والتوزيع: عمان حسين يوسف الغلي الرحامنةمدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي02498/حق

AR20084005, دار الثقافة : عمان  سالم محمد رديعان العزاويمسؤولية المنتج في القوانين المدنية و اإلتفاقات الدولية02499928216/حق

02500/حق
656071995

7
200936015, دار حجلة : عمان ، بغداد سرهنك حميد البرزنجيمقومات الدستور الديمقراطي و آليات الدفاع عنه

ARأشرف عبد الفتاح أبو المجدموقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة في تسبيب القرارات اإلدارية02501/حق
الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات : القاهرة  

 ,2009
09

AR201035015, دار وائل للنشر: االردن / عمان فهد يوسف الكساسبةدراسة مقارنة- ودورها في اإلصالح والتأهيل: وظيفة العقوبة 02502/حق

AR02503/حق
957081797

7
20094945, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  مايسه كمال عبد الحكيم أحمدالتفريط و أثره في الفقه اإلسالمي

AR02504/حق
978977175

6941
20095049, دار الفكر الجامعي: االسكندرية وليد محمد علي كرسونشبهة الربا وأثرها في عقد البيع والمعامالت المالية المعاصرة

AR200934210, المركز القومي لإلستشارات القانونية : القاهرة  ايهاب عبد المطلبالعقوبات الجنائية في ضوء الفقه و القضاء02505/حق

AR20082625, دار الجامعية الجديدة: االسكندرية محمود أحمد محمود مخلصوجوه كسب المال وإنفاقه في ضوء القرآن الكريم02506/حق

AR02507/حق
977328424

7
20093585, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية اسامة السيد عبد السميعالفساد األقتصادي وأثره على المجتمع

AR20071545, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية نبيلة اسماعيل رسالنالمسؤولية المدنية عن االضرار بالبيئة02508/حق

200740610, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر محمد الصغير بعليالقضاء اإلداري دعوى اإللغاء02509/حق

AR02510/حق
286382377

9
20081405, -دار الجامعة الجديدة: االسكندرية سعيد السيد قنديلدراسة مقارنة: انهاء عالقة العمل في المنشات العمالية الصغيرة 

AR20083225, مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع : األردن  محمد وليد العبادي( 2ج)، شروط قبوا دعوي اإللغاء ( 1ج )في األنظمة المقارنة: القضاء اإلداري 02511/حق



AR02512/حق
977328388

7
20082155, دار الجامغة الجديدة: االسكندرية احمد محمد محمود خلفالصلح واثره في انقضاء الدعوى الجنائية واحوال بطالنه

AR02513/حق
978995333

087
20094145, الشبكة العربية لالبحاث والنشر: بيروت غاي بيخورنشوء القانون المدني المعاصر: مدونة الصنهوري القانونية 

02514/حق
097178359

9879
20076065, المنظمة العربية لمكافحة الفساد: بيروت احمد ابو ديةتشريعها ةالياتها في االقطار العربية: المساءلة والمحاسبة 

AR20071955, دار الفكر الجامعي: االسكندرية محمد عبد الستار كامل نصاردور القانون الدولي العام في النظام االقتصاديالعالمي الجديد02515/حق

AR02516/حق
دراسة مقارنة في : المسؤولية المدنية التوفيقية عن القتل في الشريعة و التطبيق القانوني  

الفقه اإلسالمي و قوانين الدول العربية
20097995, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  محمد أحمد شحاتة حسين

AR20073305, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  حمد محمد حمد الشلمانيضمانات التأديب في الوظيفة لعامة02517/حق

AR02518/حق
972161759

9
20106645, دارالثقافة للنشر و التوزيع: عمان سهيل حسين الفتالويالقانون الدبلوماسي

AR02519/حق
636816995

7
201020810, دار الثقافة: األردن / عمان أحمد محمد اللوزيدراسة مقارنة: الحماية الجزائية لتداول األوراق المالية 

AR02520/حق
726616995

7
20103205, دار الثقافة : األردن / عمان نايف حامد العلياتجريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية

AR02521/حق
608716995

7
20092555, دار الثقافة: عمان األردن أكرم نشأت إبراهيمعلم النفس الجنائي

AR20084045, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد علي سكيكرآلية إثبات المسؤولية الجنائية02522/حق

02523/حق
453116995

7
201036110, دار الثقافة: األردن /عمان عبد الباقي محمود سواديمسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية

AR02524/حق
946616995

7
20095145, دار الثقافة: األردن / عمان نواف كنعانالنماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته: حق المؤلف 

AR02525/حق
609616995

7

دراسة مقارنة مع التطبيقات : الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي 

القضائية لمحكمتي التمييز والنقض
20105705, دار الثقافة: األردن / عمان سيد محمود رمضان

AR20102965, دار الفكر: األردن /عمان خالد حمادة الخريشا/ ددراسةمقارنة: دعاوي اإلستمالك أمام القضاء 02526637079957/حق

AR02527/حق
066207996

7
201030410, دار الفكر: األردن / عمان محمد عبد الكريم العباديدراسة تحليلية مقارنة: القناعة الوجدانية للقاضي  الجزائي ورقابة القضاء عليها 

AR201028410, دار وائل للنشر: األردن /عمان جهاد القضاةدرجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية02528/حق

AR20094329, دار المناهج للنشر والتوزيع: األردن / عمان محمود حماد الهيتيالتحقيق الجنائي و األدلة الجرمية02529/حق

AR02530/حق
749916995

7

دراسة تأصيلية في الفقه : النظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي 

اإلسالمي والسياسة الشرعية
201033414, دار الثقافة: األردن - عمان أمجد علي سعادة

AR02531/حق
856216995

7
201019020, دار الثقافة : األردن / عمان حسين شاكر عساف- جعفر محمود المغربيالمسؤولية المدنية على اإلعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول

AR02532/حق
978995355

9537
201123915, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  مصطفى إبراهيم الزلميدراسة مقارنة بالقانون: أحكام الزواج والطالق في الفقه اإلسالمي المقارن  

AR02533/حق
638416995

7
20093205, دار الثقافة: األردن / عمانماجد محمد الفيدراسة مقارنة: المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي 

AR20062485, دار الكتب العلمية : بيروت أبي الطيب مولود السريري.....بيان مناهج وقواعد وظوابط تفسير : القانون في تفسير النصوص  02534/حق

AR02535/حق
978995732

4155
20083195, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن / عمان وعدي سليمان علي المزوريالجزاءات اإلجرائية: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية 

AR20082169, دار النهضة العربية : القاهرة  سعدة بو عبد هللاالتمييز العنصري و القانون الدولي02536/حق

AR02537/حق
708771995

7
200937418, دار دجلة: األردن / عمان سعد مظلوم العبدليدراسة مقارنة/ ضمانات حريتها ونزاهتها : اإلنتخابات 

AR02538/حق
دراسة : أثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في اللة الحديثة 

مقارنة
20073795, دار الفكر الجامعي: مصر / االسكندرية محمد حلمي الطوابي

AR20081275, دار محمود للنشر والتوزيع: مصر / القاهرة  مصطفى مجدي هرجةودرأ المسؤولية عنها: المسؤولية عن عمل الغير دعوى التعويض 02539/حق

AR20091175, مؤسسة شباب الجامعة: مصر / االسكندرية غازي عنايةدكتوراه- ماجستير - ليسانس: إعداد البحث العلمي 02540/حق

AR20103335, دار الحامد: األردن / عمان ماجد راضي الزعبي-نبيل جمعة النجارمنظور تطبيقي: أساليب البحث العلمي 02541/حق

AR02542/حق
212071995

7
20103035, دار دجلة: األردن / عمان حسوني جدوع عبد الللهتدهور النظام البيئي: التصحر 

02543/حق
978998387

9765
20105764, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت  ترجمة مازن جندلي/  امارتيا سن فكرة العدالة

AR200933610, دار أسامة: األردن / عمان سلطان الرفاعيحلول- أخطار - أسباب: التلوث البيئي 02544/حق

AR20091765, دار صفاء للنشر والتوزيع : األردن / عمان عماد محمد ذياب الحفيظمخاطرها-تلوثها-حمايتها: البيئة 02545/حق

201026610, دار دجلة للنشر والتوزيع: األردن / عمان عبد هللا علي عبو سلطاندور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان02546995771113/حق

AR2007995, دار الفكر الجامعي : مصر / األسكندرية أحمد محمد عطية محمددراسة مقارنة: التأمين من المسؤولية المفترضة لمستخدمي اإلنترنيت 02547/حق

AR02548/حق
978995711

7672
20091845, دار وائل للنشر : عمان  اماني جراراالتجاهات الفكرية لحقوق االنسان وحرياته العامة

AR02549/حق
دور القاضي في - اإلثبات غير المباشر - اإلثبات المباشر: اإلثبات أمام القاضي اإلداري 

اإلثبات
20082045, دار الفكر الجامعي : مصر / االسكندريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة

AR02550/حق
وفقا ألخر تعديالت قانون المرافعات و أحدث أحكام : دعوى إسترداد الحيازة علما وعمال 

محكمة النقض
20093185, دار الفكرالقانوني: مصر / طنطا أحمد حلمي مصطفى

AR20062665, دار المجد للنشر والتوزيع: مصر أحمد حلمي مصطفىعلما وعمال: أوامر األداء  02551/حق

AR02552/حق
978995352

4009
20092155, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت حامد إبراهيم عبد الكريم الجبوريدراسة مقارنة- في الشريعة اإلسالمية والقانون: ضمانات القاضي 

AR02553/حق
199619827

1
20094805, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروتيوسف حناشيفي النظرية الدستورية

AR02554/حق
267524995

3
20094725, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان  / بيروت آدم عبد الجبار عبد هللا بيدارأثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون: حماية حقوق اإلنسان  

AR02555/حق
978995352

4894
20093845, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروتطلعت محمد دويداردراسة مقارنة في التشريعات الدولية: ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم 

AR02556/حق
978995352

7740
200931113, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت عبد القادر الشيخليفي ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والتربية واإلعالم: حماية البيئة 

AR02557/حق
978995352

4924
20102005, منشورات الحلبي الحقوقة: لبنان / بيروت نزيه نعيم شالال.......دراسة مقارنة من خالل الفقه واإلجتهاد: حصانة المحامي 

AR02558/حق
978614401

0129
20104885, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروتإلياس ناصيفالعقود الدولية العقود اإلئتمانية في القانون المقارن

02559/حق
978995352

4955
20101445, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت نزيه نعيم شالالاإلتصاالت السلكية والالسلكية والمكالمات الهاتفية: التنصت على الغير 

02560/حق
978614401

0174
201068810, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  علي جميل حربالعقوبات الدولية ضد الدول واألفراد: نظام الجزاء الدولي 

AR02561/حق
672524995

3

في الشريعة والقوانين العربية : جرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتها 

والقانون الدولي
20093275, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت عبد القادر الشيخلي

AR201044810, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروتمعن أحمد محمد الحياريالركن المادي للجريمة02562978524801/حق

AR02563/حق
978995352

4733
20092315, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت عبد القادر الشيخليفي قوانين عقوبات الدول العربية: جريمة اإلحتيال 

AR02564/حق
978995352

4986
20106805, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان /بيروت محمد عبد المجيد إسماعيلمع دراسة نقدية تحليلية: تأمالت في العقود الدولية وأثر العولمة على عقود الدولة 

AR02565/حق
978995352

4795
20103095, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت عدنان هاشم جواد الشروفيدراسة مقارنة: الحق في الحبس للضمان 

AR02566/حق
978614401

0099
201037915, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروت غالية رياض النبشةبين القوانين الداخلية واإلتفاقيات الدولية: حقوق الطفل 

AR02567/حق
9 5794 04 

977
20083698, دار النهضة أشرف إبراهيم مصطفي سليمانالتحريات كأساس إلصدار قرارات الضبط اإلداري و الرقابة القضائية عليها

AR02568/حق
995716430

0
20095765, دار الثقافة: األردن / عمان عبد القادر العطير، باسم محمد ملحمدراسة مقارنة: الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية 

AR02569/حق
995716523

9
201032010, دار الثقافة: األردن / عمان عامر محمد الكسوانيتنازع القوانين: موسوعة القانون الدولي الخاص 

AR02570/حق
995716507

9
201027210, دار الثقافة: االردن -عمانسميح عبد القادر المجاليقرار منع المحاكمة

02571/حق
995716539

0
201057523, دار الثقافة: عمان عبد هللا ماجد العكايلةفي األحوال العادية و اإلستثنائية: اإلختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي 

02572/حق
995716390

7
201038615, دار الثقافة: األردن -عمانحمود فالح الخرابشةاإلشكاالت اإلجرائية للشهادة في المسائل الجزائية

AR20091205, دار الكتاب القانوني: مصر زكي زكي حسين زيداناألضرار البيئية و أثرها على اإلنسان و كيف علجها األسالم02573/حق

02574/حق
995716121

0
201028810, دار الثقافة: األردن -عمانبشار محمود دوديناإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة اإلنترنت

AR20104905, دار المسيرة: األردن -عمانمحمد محمود العلجونيالبنوك اإلسالمية02575/حق



AR02576/حق
9 367 16 

9957
20102875, دار الثقافة - : األردن - عمان أيمن نواف الهواوشةالجريمة المستحيلة

AR02577/حق
6 068 401 

614

النظام القانوني للحريات    (1ج)مفهوم الحريات العامة : الحريات العامة و حقوق اإلنسان  

( 2ج)العامة 
201042320, منشورات الحلبي القانونية -  : لبنان- بيروتأحمد سليم سعيفان

02578/حق
995716575

8
201030210, دار الثقافة: األردن -عمانمحمد عليوي ناصرالحضانة بين الشريعة و القانون

AR02579/حق
978996099

0293
200720210, مركز الدراسات والبحوث: الرياض نجاح محمد فوزيبطاقات الدفع اإللكتروني نموذجا: وعي المواطن العربي تجاه جرائم اإلحتيال 

02580/حق
978614401

0242
201036810, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عمر صالح الحافظ مهدي العزاويالذمة المالية للزوجين في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

AR20101845, دار النفائس: األردن /عمان أحمد فضل الدين بن محمدوعقوبته في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة: السب 02581/حق

02582/حق
995716503

1
20103049, دار الثقافة: األردن / عمان علي محمد المبيضينوأثره في الدعوى العامة: الصلح الجنائي 

AR02583/حق
6 496 16 

9957
20102725, دار الثقافة : عمان األردن  أحمد محمود أبو هشهشالصلح و تطبيقاته في األحوال الشخصية

AR02584/حق
3 538 16 

9957
20102725, دار الثقافة -  : األردن- عنان صالح الدين شوشاريالصيغ النموذجية في الدعاوي الحقوقية الدعاوي الجزائية العقود و اإلتفاقات

AR02585/حق
995716524

6
20103208, دار الثقافة : األردن / عمان محمود علي الرشداندراسة مقارنة: الغبن في القانون المدني 

AR20083885, دارالفكر الجامعي: مصر / اإلسكندرية عبد الفتاح أحمد أبو كيلةواألحكام الفقهية المتعلقة به: الفحص الطبي قبل الزواج 02586/حق

AR20093075, دار الجامعة الجديدة: مصر / اإلسكندرية األنصاري حسن التيداني القاضي والجزاء اإلجرائي02587/حق

AR02588/حق
978614401

0761
20102875, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سامي منصور/حسن محيوالمدخل للعلوم القانونية: القانون المدني  

02589/حق
6 639 07 

9957
201021618, دار الفكر : عمان  أحمد محمود نهار أبو سويلمالقتل بدافع الشفقة

AR02590/حق
8 377 16 

9957
20102145, دار الثقافة : عمان  أعاد حمود القيسيالمالية العامة و التشريع الضريبي

AR02591/حق
065874 

789957
أمجد حمدان الجهنيالمسؤولية المدنية عن اإلستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع اإللكتروني

دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة : عمان األردن  

 ,2010
36010

02592/حق
995716546

8
20105157, دار الثقافة : األردن -عمانصالح زين الدينالملكية الصناعية و التجارية

02593/حق
995716364

8
201065510, دار الثقافة: األردن / عمان عبد هللا ماجد العكايلة...دراسة تحليلية تأصيلية نقدية: الوجيز في الضبطية القضائية 

AR02594/حق
1 574 16 

9957
201033315, دار الثقافة : عمان  يوسف محمد المصاروةتسبيب األحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية

AR02595/حق
6 508 16 

9957
20103525, دار الثقافة -  : األردن- عمان أمين حسين يونستطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء

AR02596/حق
995716555

0
20103765, دار الثقافة: األردن /عمان راسم شحدة سدرتعدد الزوجات بين اإلسالم وخصومه

AR02597/حق
4 544 16 

9957
201012020, دار الثقافة -  : األردن- عمان أشرف فتحي الراعيحق الحصول علي المعلومات

02598/حق
9 578 16 

9957
201023810, دار الثقافة : عملن األردن  هيثم فالح شهابضمان ضرر الموت في القوانين المدنية و التطبيقات القضائية

02599/حق
995716512

3
20102405, دار الثقافة: األردن / عمان نايف محمد الجنيديبين الشريعة والقانون: عضل النساء والتفريق للشقاق 

AR02600/حق
995716270

5
200825610, دار الثقافة: األردن /عمان عيسى غسان ربضيعن الضرر الواقع على األشخاص و أمتعتهم: مسؤولية الناقل الجوي الدولي 

AR02601/حق
995716536

9
20101605, دار الثقافة: األردن /عمان منصور حاتم الفتالويدراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي واإلسالمي: نظرية الذمة المالية 

AR02602/حق
4 6 9962 

9960
20082825, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةأنماط التخطيط العمراني وعالقتها بالمخالفات المرورية

AR02603/حق
978995348

6611
20082295, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان /بيروت عبد القادر زهير النقوزيالمفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي

AR02604/حق
3 335 52 

9961
20092720, دار الخلدونية : الجزائر  جمال محي الدينالقانون الدولي للبحار

AR02605/حق
978995348

4093
20072325, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان _بيروتعمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشيوفقا لقواعد القانون الدولي: مشروعية أسلحة الدمار الشامل 

AR02606/حق
659739996

0
سيد شوربجي عبد الملىمواجهة الجرائم اإلقتصادية في الدول العربية

جامعة نايف _مركز االدراسات و البحوث: الرياض 

2006, العربية للعلوم األمنية
2345

AR20061435, الرياض_المملة العربية السعوديةعباس أبو شامة عبد المحمودالعالقة بين الشرطة و النيابة في الدول العربية02607297959960/حق

AR02608/حق
1 619 87 

9953
200905, الدار العربية للعلوم ناشرون : بيروت سعيد الحسنية: لورنزا كليفورد    تيم هيندل  نيك كيتلز  تإنشاء الشركات مستدامة بميزانيات معقولة: أخالقيات العمل التجاري 

AR02609/حق
5 753 11 

9957
200905, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان عبد الباري إبراهيم درةالجوانب اإلجرائية   قواعد روبرت التنظيمية في إدارة اإلجتماعات: إدارة اإلجتماعات 

AR02610/حق
5 031  422 

97
200703, الدار الجامعية: اإلسكندرية خالد مصطفى قاسمإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة

AR200705, الوراق للنشر والتوزيع: األردن هشام فوزي دباس العبيدي و  يوسف حجيم الطائيمفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر:  إدارة التعليم الجامعي 02611/حق

AR200905, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان عالء السالمي و عثمان الكيالني و  هالل البياتيأساسيات نظم المعلومات اإلدارية02612/حق

AR200905, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان سعد غالب عوض ياسينأساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات02613/حق

AR200905, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة نعيم حافظ أبوجمعةأساسيات وطرق البحث العلمي في اإلدارة02614/حق

AR02615/حق
978995722

2901
20102645, دار أسامة: األردن - عمان ثروت مشهورإستراتيجيات التطوير اإلداري

AR200705, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت حسين عثمان محمد عثمانأصول علم اإلدارة العامة02616/حق

AR02617/حق
8 343 411  

97
بين الواقع والتحدي والنظرة المستقبلية: أضواء على التلوث البيئي 

أحمد عبد الفتاح محمود عبد المجيد  و  إسالم إبراهيم أحمد أبو 

السعود
200703, المكتبة المصرية: اإلسكندرية 

AR02618/حق
7 152 358 

977
200805, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة أحمد المغربي: برافين جوبتا   تفي القرن الحادي والعشرين: اإلبداع اإلداري  

AR02619/حق
1 135 368 

977
200805, مؤسسة حورس الدولية: اإلسكندرية محمد الصيرفياإلتصاالات اإلدارية

AR02620/حق
3 267 22 

9957
200805, دار أسامةللنشر والتوزيع: عمان شعبان فرجاإلتصاالت اإلدارية

AR02621/حق
4 705 327 

977
200903, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة عز الدين بغدادياإلختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

02622/حق
978995706

5249
200905, دار الميسرة للنشر والتوزيع: عمان عبد العزيز صالح بن حبتوراإلدارة العامة المقارنة

AR02623/حق
0 134 410 

977

أي إنسان في العالم يقع تحت مظلة : اإلدارة المتميزة للموارد البشرية  تميز بال حدود 

الموارد البشرية
200805, المكتبة العصرية: المنصورة عبد العزيز علي حسن

02624/حق
7 149 14 

9970
200604, معهد اإلدارة العامة: السعودية علي بن أحمد الصبيحي  علي بن أحمد السلطانتجربة معهد اإلدارة: اإلستشارات اإلدارية ف خدمة منظمات العمل الحكومي 

AR02625/حق
978995706

6338
اإلقتصاد اإلداري

محمود حسين الوادي و إسماعيل يونس يامين و  أحمد عارف 

العساف
201005, دار الميسرللنشر والتوزيع والطباعة: عمان 

AR02626/حق
977408516

7
20075425, دار الفاروق لال ستثمارات الثقافية: مصر محمد ممتازدليلك القانوني إلى التجارة الدولية

AR02627/حق
978995749

3622
200905, إثراء للنشر والتوزيع: عمان عدنلن حسين الجادري  و  يعقوب عبد هللا أبو حلوفي بحوث العلوم التربوية واإلنسانية: األسس المنهجية واإلستخدامات اإلحصائية  

AR200905, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان وائل إبراهيم الفاعوريحمايتها وصيانتها: البيئة 02628/حق

AR02629/حق
2 362 32 

9957
200805, دار حامد للنشر والتوزيع: عمان يونس إبراهيم أحمد يونسالبيئة والتشريعات البيئية

AR200905, دار دجلة: عمان سحر أمين كاتوتالبيئة والمجتمع02630/حق

AR02631/حق
5 120 341 

977
200805, مؤسسة طيبة للطبع  للنشر : القاهرة رضا إسماعيل البسيونيالتخطيط اإلداري

AR02632/حق
0 287 22 

9957
201005, دار أسامة  للنشر والتوزيع: عمان حسام العربيالتخطيط اإلداري

02633/حق
978995706

5140
200905, دار الميسرةللنشر والتوزيع: عمان بالل خلف السكارنةالتطوير التنظيمي واإلداري

AR02634/حق
2 837 11 

9957

مدخل تحليلي المفاهيم والعالاقات  اإلستراتيجيات والعمليات   المناهج : التطوير التنظيمي  

والتقنيات
200905, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان طاهر محسن الغالبي و أحمد علي صالح

AR200803, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية مفتاح خليفة عبد الحميد  و  حمد محمد حمد الشلمانيالعقود اإلدارية وأحكام إبرامها02635/حق



AR02636/حق
7 26 515 

9953
سليم حداد:  دومنيك بويو  و  بروسبيرويل  تالقانون اإلداري

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2009, والتوزيع
05

AR02637/حق
2 564 16 

9957
201009, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عروبة جبار الخزرجيالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

AR200705, المؤلف نفسهالياس أبوعيدبين لنص واإلجتهاد والفقه المقارن: المجلس الدستوري 02638/حق

AR02639/حق
5 563 16 

9957
2010015, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان أحمد خالد الناصرالمسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البية البحرية

AR02640/حق
9 069 71 

9957
200908, دار دجلة للنشر والتوزيع: عمان كمال سعدي مصطفىحق الملكية األدبية والفنية: الملكية الفكرية  

AR02641/حق
3 039 438 

977
200802, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية أسامة شاهين  و  سمير الششتاويالمعارضة واإلستئناف: الموسوعة الذهبية في الطعن في األحكام الجنائية   

AR02642/حق
9 97 524 

9953
2010010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت صالح عبد الرحمان عبد الحديثيالنظام القانوني الدولي لحماية البيئة

AR02643/حق
التحديات السياسية واإلقتصادية الهجرة ونزيف العقول : آثار التخلف في البحث العلمي 

العربية اإلسالمية
201003, دار الكتاب الحديث: القاهرة إبراهيم عيسى

AR02644/حق
5 568 328 

977
201009, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية فريد علواشآليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر

AR200904, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية سهى حميد سليم الجمعةتلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام02645/حق

02646/حق
6 083 25 

9957
2010010, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان سردار عماد الدين محمد سعيددراسة تحليلية مقارنة: تميز القرار اإلداري من العمل التشريعي  

AR200905, دار النهضة العربية : القاهرة  محمد إبراهيم خيري محمد الوكيلفي إرساء مؤسسات المجتمع المدني: دور القضاء اإلداري والدستوري 02647/حق

AR02648/حق
4 594  11 

995

دراسة مقارنة في القانون األردني مع اإلشارة إلى أحكام الفقه : عقد التأجير التمويلي 

اإلسالمي
200503, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان صخر أحمد الخصاونة

AR200805, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية هيثم حامد المصاروةفي الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: عقد التأمين التعاوني  02649/حق

AR02650/حق
8 81 524 

9953
201005, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت فادي محمد عماد الدين توكلعقد التجارة اإللكترونية

AR02651/حق
عقد التحكيم وطبيعته  الرضاء به وشوائبهذا الرضاء  ماال يجوز : عقد التحكيم وإجراءاته 

..........فيه التحكيم  
200703, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية أحمد أبو الوفاء

AR02652/حق
0 29 524 

9953
200905, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان فرات رستم أمين الجافدراسة مقارنة: عقد التدريب الرياضي والمسؤولية الناجمة عنه   

200403, المؤسسة الحديثة للكتاب: طرابلس نادر عبد العزيز شافيفي ضوء اإلجتهادات القضائية: عقد الليزنغ 02653/حق

02654/حق
978614401

1522
20111995, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  أحمد أبو الحسن,فايز محمد حسين في الشرائع الشرقية القديمة: الوجيز في نظم القانون الخاص  

AR200703, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية محمد عبد الفتاح ترك2000دراسة لسند الشحن وقواعد األنكو لسنة : عقود البيوع البحرية الدولية 02655/حق

AR201118410, منتدى المعارف : بيروت  تيسير التريكي:محمد مصلح الدين ترالتأمين والشريعة اإلسالمية02656/حق

AR02657/حق
977328392

5
20082983, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عصام أحمد البهجيوأثرها على إلتزامات المقاول والمهندس ورب العمل: عقود الفيديك 

ARعقود المشاركة 02658/حق(ppp) 200803, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة أعمال المؤتمرات: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بين القطاعين العام والخاص

AR02659/حق
7 022 402 

614
20091975, دار النهضة العربية: بيروت جمال إبراهيم الحيدريعلم اإلجرام المعاصر

AR20101695, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: عمان محمد محمود دهبيةعلم البيئة02660/حق

AR02661/حق
1 072 379 

977

دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي وبعض : عمليات اإلتجار بالبشر 

التشريعات العربية واألجنبية
20105213, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية هاني السبكي

AR02662/حق
978995747

7585
20091835, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان عبد محمود هالل السميراتبين اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي: عمليات غسيل األموال 

AR02663/حق
2 0 9515 

9960
20042875, جامعة نايف العربية األمنية: الرياض  أحمد عبد العزيز األصفرعوامل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي

AR20112415, وزارة التجارة : الجزائر  وزارة التجارةدليل المستهلك الجزائري02664/حق

AR20001843, الدار الجامعية للطباعة والنشر: اإلسكندرية أحمد إبراهيم حسندراسة في فلسفة القانون: غاية القانون  02665/حق

AR02666/حق
0 087 33 

9973
20041985, دار محمد علي للنشر : تونس خليل الفندريغرامة اإلنتزاع

AR02667/حق
977 5673 

78
20083325, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة عادل عبد العزيز السنغسل األموال من منظور قانوني وإقتصادي وإداري

AR20074605, الدار الجامعية : القاهرة حمدي عبد العظيمالجريمة البيضاء  أبعادها  آثارها  كيفية مكافحتها: غسيل األموال في مصر والعالم 02668/حق

AR02669/حق
7 043 379 

977
20073465, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد المنعم عبده البرعيأثرها في الحركة اإلقتصادية  دراسة فقهية مقارنة: فساد المعامالت الجارية 

AR02670/حق
5 089 51 

9973
8153منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائيةحمادي الزريبي  محمد رضا الشيخ1999فقه قضاء المحكمة اإلدارية سنة 

AR02671/حق
3504 04 

977
2004855, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية صالح الدين جمال الدينبين القاونين الوضعية والشريعة اإلسالمية: فكرة النظام العام في العالقات الخاصة الدولية 

AR02672/حق
4 17 463 

9953
علي محمد جعفرفلسفة العقاب والتصدي للجريمة

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2006, والتوزيع
2884

02673/حق
1 329 328 

977
20085113, دار الجامعة الجديدة: مصر إسماعيل محمد عبد الحميد الشنديديقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه اإلسالمي

AR02674/حق
5 246 828 

977

في نطاق المعامالت المالية واألعمال الطبية المعاصرة في فقه : قاعدة الضرر والضرار 

اإلسالمي والقانون الوضعي
20068975, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أسامة عبد العليم الشيخ

AR02675/حق
6 082 69 

9961
200603, بيرتي: الجزائر في ضوء الممارسة القضائية: قانون اإلجراءات المدنية 

AR20083365, دار رسالن للنشر والتوزيع: دمشق نعمان عطا هللا الهيتيالقانون الدولي اإلنساني : 2/قانون الحرب  ج02676/حق

AR02677/حق
3 3922 04 

977
20062863, دار النهضة العربية: القاهرة محمد عبد الرحمن الدسوقيمنظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة: قانون المنظمات الدولية 

AR20096865, دار التدمرية: الرياض عبد العزيز بن صالح آل إبراهيم اللحيداندراسة نظرية وتطبيقية: قرائن ترجيح التعديل والتجريح 02678/حق

AR200613795, دار الكتب القانونية: مصر سعيد أحمد شعلة.......مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض : قضاء النقض في المرافعات  02679/حق

AR02680/حق
في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية : النقل والندب والترقية للعاملين بالدولة والقطاع العام  

2008العلياحتى عام 
20092265, المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة خالد عبد الفتاح محمد

AR02681/حق
3 1124 03 

977
20031273, 2003منشأة  المعارف  : اإلسكندرية سينوت حليم دوسكيف تكتب وتفسر براءة اإلختراع ؟

AR20054325, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت القاضي وليد غمرة عبدة جميل غصوب سامي بديع منصور2004 _ 1804مائتي عام على إصرار التقنين المدني الفرنسي  02682/حق

02683/حق
2 577 16 

9957
201038320, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عامر محمود الكسوانيالجنسية والموطن ومركز األجانب: موسوعة القانون الدولي الخاص  

AR02684/حق
2 497 24 

9957
وظائف المدير: مبادى اإلدارة  

محمود أحمد فياض  و  عيسى يوسف قدادة  و  ربحي 

مصطفى عليان
20103365, دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان 

AR02685/حق
978995724

4989
وظائف المنظمة: مبادئ اإلدارة 

محمود أحمد فياض، عيسى يوسف قدادة، ربحي مصطفى 

عليان
20102985, دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان 

AR02686/حق
978995706

5133
20095845, دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان عبد العزيز صالح بن حبتورمبادئ اإلدارة العامة

AR20043983, دار الجامعية الجديدة: اإلسكندرية محمد إسماعيل باللبين النظرية والتطبيق: مبادئ اإلدارة  02687/حق

AR20092475, المستقبل للنشر والتوزيع: عمان نزال منصور الكسوانيمبادئ القانون التجاري02688/حق

AR20081265, دار الجامعة الجديدة : األسكندرية  عبد المطلب عبد الرزاق حمدانفي الفقه اإلسالمي: الحضانة وأثرها في تنمية سلوك األطفال  02689/حق

AR02690/حق
995328076

2
2006831, عويدات للنشر والطباعة : بيروت جورج قاضيوظيفة الخاليا وظيفة األحياء:  بيئتنا والكائنات الحية  

AR02691/حق
995744995

87
20092375, دار الراية: عمان بشار يزيد الوليدنظام المعلومات اإلدارية

AR02692/حق
978995732

4575
20094055, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان فايز جمعة النجارمنظور إداري: نظم المعلومات اإلدارية  

AR02693/حق
9 055 438 

977
201005, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية منصور محمد محمد الواسعيدراسة مقارنة: حقا اإلنتخاب والترشيح وضماناتهما 

AR02694/حق
978995747

7783
2010015, دارالنفائس للنشر والتوزيع: عمان بسام محمد القواسميفي الفقه اإلسالمي والقانون: أثر الدم والبصمةالوراثية في اإلثبات  

AR02695/حق
978995352

4351
200921615, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  جهاد صفاأبحاث في القانون اإلداري

AR02696/حق
8 31 829 

9947
20086610, دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانالمحضر: سلسلة مهن القضائية 

AR02697/حق
978994782

9363
200914410, داربلقيس : الجزائر  مولود ديدانالمساعدون القضائيون: سلسة مهن القضاء  

AR02698/حق
978994782

9349
200915610, دار بلقيس: الجزائر مولود ديداننظام اإلنتخابات الجزائري



AR02699/حق
978994782

9097
200746510, دار بلقيس : الجزائر مولود ديدانمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية

AR02700/حق
978994782

9301
7210دار بلقيس:  الجزائر مولود ديدانالموثق: سلسلة مهن القضاء 

AR02701/حق
6 097 62 

9961
199810310, موفم للنشر: الجزائر لحسن سرياكالمهام التقليدية للجماعات المحلية

AR19981607, دار حوران : دمشق ثامر إبراهيم الجهمانيفي القانون الدولي دراسة قانونية ناقدة: مفهوم اإلرهاب 02702/حق

AR02703/حق
978996152

320
200911210, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عبد الرحمان خليفاتيفي القانون الجزائري المقارن: الحماية القانونية للمتعامل بالشيك 

AR02704/حق
978996152

3384
200955210, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عبد العزيز العشاويفي القانون الدولي: حقوق اإلنسان  

AR02705/حق
978996152

3032
200827210, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر  بن شويخ الرشيددراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية: شرح قانون األسرة الجزائري المعدل  

AR02706/حق
8 202 52 

9961
200725610, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر بن زبطة عبد الهاديفي القانون األسرة الجزائري دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي: تعويض الضرر المعنوي 

AR02707/حق
996152114

5
200660710, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عجة الجيالليمن إشتراكية التسيير إلى الخوصصة: قانون المؤسسات العمومية اإلقتصادية  

AR02708/حق
978996152

2974
200939010, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر محمد سعاديوتطبيقاته في النطام القانوني الجزائري: القانون الدولي الخاص 

AR02709/حق
978996152

3728
27210دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عمورة عمارفي القانون الجزائري: العقود والمحل التجاري  

AR20052304, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أحمد سالم ملحمالمعامالت الربوية في ضوء القرآن والسنة02710/حق

AR02711/حق
978614401

1423
20112728, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمد سالمة مسلم الدويكالبحر في القانون الدولي

AR02712/حق
996152131

5
200627010, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر جمال بوشنافةشهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري

AR02713/حق
1 201 52 

9961
200715210, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر بن زيطة عبد الهاديفي التشريع الجزائري: حماية برامج الحاسوب 

AR02714/حق
7 340 52 

9961
201022310, دار الخلدونية: الجزائر صباح العشاويعن حماية البيئة: المسؤولية الدولية  

AR02715/حق
978994782

9127
200825010, دار  بلقيس : الجزائر مولود ديدانمدونة  المعاشات والتقاعد

AR02716/حق
978994782

9080
200713210, دار  بلقيس : الجزائر مولود ديدانمدونة الوظيفة العمومية والوظائف العليا

AR02717/حق
978994782

9202
200812610, دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانمدونة الصفقات العمومية

AR02718/حق
978994782

9110
200813210, دار  بلقيس : الجزائر مولود ديدانقانون اإلجراءات الجبائية

AR02719/حق
978996196

4977
200816310, دار بلقيس : الجزائر مولود ديدانالقانون المدني

AR02720/حق
978994782

9264
20086910, دار بلقيس: الجزائر مولود ديداندستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

AR02721/حق
978994782

9479
200911910, دار  بلقيس : الجزائر أحمد بلودنينالوجيز في القانون البنكي الجزائري

AR02722/حق
978994782

9486
20094810, دار بلقيس : الجزائر مولود ديدانالنشاط العقاري

20065914, دار بلقيس للنشر : الجزائر  مولود ديدانحسب آخر تعديل له: قانون األسرة  02723/حق

AR02724/حق
996196490

206
200610910, دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانقانون التأمينات

AR02725/حق
978996196

4050
20065610, دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

AR02726/حق
978994582

9030
200622810, دار بلقيس : الجزائر مولود ديدانقانون اإلجراءات الجزائية

AR20072725, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شالالدعاوى المجالس والهيئات والمحاكم التأديبية02727/حق

AR02728/حق
978994782

9141
200833410, دار  بلقيس : الجزائر مولود ديدانقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

AR02729/حق
978994782

9219
200828710, دار  بلقيس : الجزائر مولود ديدانالقانون البحري

AR02730/حق
7 126 52 

9961

دراسة مدعمة بإجتهادات : أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري 

المحكمة العليا وأحكام النقض
200733410, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر بلعليات إبراهيم

AR02731/حق
2 121 52 

9961
200620610, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر لحسن بن الشيخ أث ملوياالقانون العرفي األمازيغي

AR02732/حق
1 486 52 

9961
200728010, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر حسين طاهريكيف تحرر عريضة: الصيغ القضائية  النموذجية المتنوعة 

02733/حق
3 15 932 

9961
200620410, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر قزو محمد أكليدراسة مقارنة: دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية 

AR02734/حق
0 94 23 5 

789
2009010, دار الخلدونية : الجزائر  بلخير سديددراسة مقارنة: األسرة و جمايتها في الفقه اإلسالمي  

02735/حق
978614401

0228
201029615, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان / بيروتسعدى محمد الخطيب........وفقا ألحكام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والدساتير العربية : حقوق السجناء 

AR02736/حق
1 326 52 

9961

دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة : التعسف في استعمال الملكية العقارية  

اإلسالمية
21510دار الخلدونية: الجزائر  رشيد شميشم

200844010, دار الخلدونية: الجزائر  حسين بن شيخ آت ملوياالمنتقي في القضاء العقابي02737/حق

AR02738/حق
996193255

2
20044810, دار الخلدونية: الجزائر محمد المدني بوساقفي الشريعة اإلسالمية والنظم المعصرة: الجزاءات الجنائية لحماية البيئة 

AR02739/حق
7 57 932 

9961
20045610, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر محمد المدني بوساقفي الشريعة اإلسالمية: مالمح القانون اإلنساني الدولي  

3210دار الخلدونية: الجزائر  محمد المدني بوساقالتعريف بالفساد و صوره من الوجهة الشرعية02740/حق

AR02741/حق
1 300 52  

996
200958610, دار الخلدونية : دار الخلدونية  طاهري حسيناألوسط في شرح قانون األسرة الجزائري

AR02742/حق
2 117 69 

9961
200721310, منشورات بيرتي : الجزائر  الطيب بلوله جمال ح بلوله....انتهاء مطابق  لإلجراءات انقطاع تعسفي طرقالطعن: انقطاع عالقة العمل  

AR02743/حق
2 151 69 

9961
200838010, برتي: الجزائلر محمد بن بوزه: الطيب بلولة   تقانون الشركات

AR02744/حق
978994782

9424
201026010, دار بلقيس : الجزائر ضريفي ناديةتسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة

AR02745/حق
7 197 52 

9961
200714910, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عياد عبد العزيزوالقوانين واإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها  ومكافحتها في الجزائر: تبييض األموال  

AR02746/حق
7 001 59 

9961
199911610, دار القافلة للنشر والطباعة والتوزيع: الجزائر هميسي رضاالمسؤولية الدولية

AR02747/حق
978994782

9370
20099110, دار بلقيس : الجزائر مولود ديدانقانون النقد والقرض

AR02748/حق
978994782

9493
2009610,  دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانقانون حماية المستهلك وقمع الغش

AR02749/حق
978994782

9394
20093410, دار بلقيس: الجزائر  مولود ديدانقانون المنافسة

AR02750/حق
978994782

9189
200815810, دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانمدونة الجماعات اإلقليمية

AR02751/حق
994782900

6
20061710, دار بلقيس : الجزائر مولود ديدانقانون الجنسية

AR02752/حق
996193258

7
20044710, دار الخلدونية: الجزائر محمد المدني بوساقودور الحسبة واإلحتساب في مواجهة جرائمه: مفهوم اإلحتيال من الناحية الشرعية 

AR02753/حق
978996000

3775

دراسة في المفهوم والتطبيق : اإليداع القانوني للمنشورات اإللكترونية على شبكة اإلنترنيت 

في ضوءجهود الدول المتقدمة
200932013, مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض هاني محمد علي حماد

AR20104135, دار الكتاب القانوني: اإلسكندرية خالد محمد عبد العال السروجيدىراسة مقارنة: اآلثار التوظيفية لسياسات اإلصالح اإلقتصادي 02754/حق

AR02755/حق
978603800

6078
20092075, مركز الدراسات والبحوث: الرياض خديجة عرفة محمد أمينالمفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي: األمن اإلنساني 

200928610, دار المنهل اللبناني: بيروت خليل حسينالجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي02756/حق



AR02757/حق
978995711

8259
201035510, دار وائل: األردن /عمان بشير الصليبيالوساطة القضائية: الحلول البديلة للنزاعات المدنية 

AR02758/حق
978995352

4221
20095845, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان /بيروتبولين أنطونيوس أيوبدراسة مقارنة: الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية 

AR02759/حق
978995732

4667
20102505, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن /عمان بسام عوض عبد الرحيم عياصرةالرقابة المالية في النظام اإلقتصادي اإلسالمي

AR20094085, دار المعرفة الجامعية: مصر /اإلسكندرية مجدي أحمد محمد عبد هللابين النظرية والتطبيق: السلوك اإلجرامي ودينامياته 02760/حق

AR02761/حق
978603800

6238
20093325, مركز الدراسات والبحوث: الرياض صقر بن محمد المقيدالشرطة النسائية وتطبيقاتها في الدول العربية

AR20093745, المركز القومي لإلصدارات القانونية: األردن أشرف فايزاللمساويالقاضي الطبيعي بين الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية الدولية02762/حق

AR20103195, مكتبة الوفاء القانونية: مصر /اإلسكندرية مبروك بوخزنةالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي02763/حق

AR02764/حق
978995711

8020
20091845, دار وائل: األردن /عمان حسين علي الدريدي/كريمة عبد الرحيم الطائي أثناء النزاعات المسلحة: المسئولية الدولية عن األضرار البيئية  

AR02765/حق
978995750

6124
20094825, عماد الدين للنشر والتوزيع : عمان  صفاء محمود محمد العياصرةوأثرها على الفتوى في األحوال الشخصية: المستجدات العلمية  

AR20004560, المؤلف نفسه: القاهرة محمد فهيم درويشوملف ألشهر المحاكمات في مصر: الجريمة في عصر العولمة 02766/حق

AR02767/حق
995716433

1
20092725, دار الثقافة: األردن /عمانمصطفى سلمان حبيبعربي-إنجليزي: المصطلحات القانونية في العقود اإلنجليزية 

AR20103275, مكتبة الوفاء القانونية: مصر / اإلسكندريةعتو الوسوسالنظام القانوني لفروع الشركات األجنبية في الجزائر02768/حق

AR02769/حق
977232730

9
20094355, عالم الكتب: القاهرة عاصم أحمد عجيلةمدنيا مقارنة بالشريعة اإلسالمية-جنائيا-تأديبيا -إداريا: طاعة الرؤساءفي الوظيفة العامة 

AR200853012, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان /طرابلس خضر خضرمدخل إلى الحريات العامة وحقوق اإلنسان02770/حق

AR02771/حق
978995747

7738
20092395, دار النفائس: األردن محمد محمود دوجان العموشدراسة فقهية مقارنة: مسقطات حق الخيار 

AR02772/حق
977328535

9
20094475, دار الجامعة الجديدة: مصر برحماني محفوظفي القانون الجزائري دراسة مقارنة: الضريبة العقارية  

AR02773/حق
995346287

9
20065285, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت حسين عثمان محمد عثمانقانون القضاء اإلداري

AR02774/حق
9 175 386 

977

تجميد االحياء - أطفال األنابيب : المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا اإلنجاب الجديدة  

التناسلية
سعدي اسماعيل البرزنجي

دار الكتب القانونية  دار شتات للنشر و : مصر  

2009, البرمجيات 
2476

AR02775/حق
0 86 462 

9953
200656313, منشورات الحلبي القانونية : بيروت  سوسن تمرخان بكةالجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي

AR02776/حق
1 455 32 

9957
20092565, دار الحامد للنشر و التوزيع : عمان  طارق كاظم عجيلنظرية الخالفة الخاصة  في التصرفات القانونية

AR02777/حق
0 281 16 

9957
20082225, دار الثقافة للنشر و التوزيع : عمان  عبد هللا عبد الكريم عبد هللاضمانات اإلستثمار في الدول العربية

AR02778/حق
0 121 71 

9957
201032410, دار دجلة : األردن  هاني محمد عبد هللادراسة مقارنة/ أحكام المفقود 

AR02779/حق
5 125 16 

9957
201030312, دار الثقافة للنشر و التوزيع : األردن  هيثم فالح شهابجريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها  في التشريعات الجزائية المقارنة

AR20102854, دار الثقافة : األردن  عمار بوضيافالوسيط في النظرية العامة للقانون  مع تطبيقات لتشريعات عربية 9957 579 027806/حق

02781/حق
0 4661 04 

977
20031518, دار  النهضة العربية : القاهرة  ثروت عبد العال احمدالتوفيق في منازعات األشخاص اإلعتبارية العامة وفقا ألحكاما لقانون رقم

AR02782/حق
2 452 16 

9957
20092568, دار الثقافة للنشر و التوزيع : األردن  مامون محمد أبو سيفالدفوع الموضوعية في دعاوي النفقات

AR20051875, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية خالد مصطفي فهميالمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات: عقد التأمين اإلجباري  02783/حق

AR02784/حق
9  130 16 

995
20103025, دار الثقافة : األردن  مراد محمود المواجدةالتحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي

AR02785/حق
7 19 5403 

977
20051343, دار الكتب القانونية : مصر  أسامة رمضان الغمريالجرائم الجنسية و الحمل و اإلجهاض من الوجهة الطبية الشرعية

AR200748510, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  محمد بن سعيد بن محمد كنعالت العمريالتسوية القانونية الدولية لمنازعات الحدود بين دول شبه الجزيرة العربية02786/حق

AR02787/حق
8 047 438 

977
20093493, المكتب الجامعي الحديث أحمد محمد بونةالنصوص الكاملة: النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

AR200730411, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسني محمود عبد الدايمالضرورة و أثرها علي المسؤولية المدنية   02788/حق

02789/حق
9 041 16 

9957
20072479, دار الثقافة : األردن  عباس العبوديدراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز: شرح أحكام قانون التنفيذ  

AR02790/حق
978995771

0804
20094516, عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : عمان  محمد علي محمد بني مقداددراسة مقارنة: تضامن الموقعون على االوراق التجارية  

AR20035848, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  سعدي حسين علي جبراحكام استرداد المال: الخالفات المالية وطرق حلها في الفقه االسالمي  02791/حق

AR02792/حق
4 801 66 

9961

دراسة مقارنو بأحكام الشريعة : اإلطار القانوني و التنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر  

اإلسالمية
20042319, دار هومة : الجزائر  رمول خالد

AR20062555, دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن  عارف خليل أبو عيدالوجيز في الميراث02793/حق

AR02794/حق
- بالتطبيق علي جنون األبقار : النظام القانوني لكوارث األصناف الحيوانية و النباتية  

دراسة مقارن- تلف المزروعات - أنفلونزا الطيور 
20053027, دار النهضة العربية : القاهرة  رضا عبد  الحليم عبد المجيد

AR20108945, منشورات زين الحقوقية : بيروت  نجاة جرجس جدعوندراسة مقارنة: جرائم األحداث في القانون الدولي والداخلي  02795/حق

AR02796/حق
5 93 477 

9957
200815210, دار النفائس : األردن  محي الدين يعقوب ابو الهولدراسة فقهية مقارنة: حق الرجوع باإلفالس  

AR02797/حق
5 3899 04 

977
20043754, دار النهضة العربية : القاهرة  محمد الروبيدراسة في إطار القانون الدولي الخاص: عقود التشييد و اإلستغالل و التسليم  

AR02798/حق
4 5810 04 

977
20093218, دار النهضة العربية : القاهرة  أنور علي أحمد الطشيسلطة المحكم في تحديد اختصاصه: مبدأ اإلختصاص  باإلختصاص في مجال التحكيم  

AR02799/حق
8 38 5312 

977
6123دار محمود للنشر و التوزيع: مصر  محمد عزمي البكريمسكن الحضانة- الحضانة - األرضاع- نفقة الصغار : األحوال الشخصية  

AR02800/حق
5 018 232 

977
199211974, عالم الكتب : القاهرة  سير حسن البغالالمطول فس شرح الصيغ القانونية  للدعاوي و األوراق القضائية

02801/حق
6 185 386 

977
محمد حماد مرهج الهيتيالحماية الجنائية لبطاقات اإلئتمان الممغنطة

دار شتات للنشر و / دار الكتب القانونية : مصر  

2009, البرمجيات 
6164

02802/حق
قضاء دستوري : أسباب البراءة في جرائم التجنيد المبادئ القانونية بشأن الخدمة العسكرية  

قضاء عمالي- قضاء جنائي - قضاء إداري - 
20003575, دار االلفي لتوزيع الكتب القانونية فؤاد أحمد عامر

AR02803/حق
2 54 425 

9953
20095729, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  حسين عبد اللطيف حمداندراسة تحليلية شاملة ألحكام الرهن و التأمين و اإلمتياز: التأمينات العينية  

AR02804/حق
5 477 16 

9957

ترجمة النصوص القانونية المدنية و التجارية و : الدليل المعتمد للترجمة القانونية  

الحكومية و الشرعية
200962110, دار الثقافة : األردن  عادل عزام سقف الحيط

AR02805/حق
1112 03 

977 
200311614, منشأة المعارف : اإلسكندرية  عبد الحميد الشواربي1999 لسنة 17اإلفالس في ضوء القانون رقم 

AR20092304, دار عالم إلصدارات القانونية: مصر دار عالم....1937 لسنة 58القانون رقم - وفقا ألحدث التعديالت : قانون العقوبات  02806/حق

AR02807/حق
1 748 11 

9957
200836010, دار وائل : األردن  حمدي القبيالت1ج /النشاط اإلداري - التنظيم اإلداري - ماهية القانون اإلداري : القانون اإلداري  

AR02808/حق
7 43 462 

9953
20079139, منشورات الحلبي الخقوقية : بيروت  عبد هللا محمود الحلودراسة مقارنة: الجهود الدولية و العربية لمكافحة جريمة تبييض األموال  

AR200365514, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمداإلستئناف في المواد المدنية و التجارية  فقها و قضاءا02809/حق

AR20095205, دارالفكر الجامعي : السكندرية  عبد الرحيم عنتر عبد الرحمانتفاقية التريبس على الصناعة الدوائية‘أثر 02810/حق

AR02811/حق
7 307 103 

977

- المحررات الرسمية و العرفية - عبء اإلثبات : التعليق علي نصوص قانون اإلثبات  

اإلقرار و اليمين
20004234, منشأة المعارف : اإلسكندرية  أحمد أبو الوفا

AR02812/حق
9 39 524 

9953
20092709, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  رودريك إيليا أبي خليلالعقوبات اإلقتصادية الدولية في القانون الدولي العام بين الفعالية و حقوق اإلنسان

AR20092579, دار النفائس : األردن  أسمادي محمد نعيمنظرية فسخ العقود في الفقه اإلسالمي02813/حق

02814/حق
8 513 328 

977
20094574, دار الجامعة الجديدة : األزارطية يحي أحمد زكريا الشاميأثره علي العالقات الخاصة الدولية: التبني في اإلسالم  

02815/حق
6 313 16 

9957
20073043, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن  سهيل حسين الفتالوياإلقليم المنازعات الدولية  الدبلوماسية- حقوق الدول وواجباتها  : 2ج/القانون الدولي العام 

AR02816/حق
6 454 16 

9957
20093028, دار الثقافة : األردن  سالم بن راشد العلويالقضاء اإلداري

AR02817/حق
4 9758 04 

977
20052528, دار النهضة العربية : القاهرة  قدري عبد الفتاح الشهاويضوابط شهر اإلعسار المدني و الدفع بعدم التنفيذ أو نظرية الحق في الحبس

AR20102724محمد المجذوبالناجمة عن اإلتجار بالمخدرات: تبييض االموال 02818/حق

AR02819/حق
8 84 5394 

977
19992674, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمدالعقود و الشركات التجارية

AR20025725, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  هاني دويدارقانون الطيران التجاري02820/حق



AR20074305, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد حلمي الطوابيفي القضاء علي مشاكل النمو اإلقتصادي: دور التشريعات النقدية  02821/حق

02822/حق
6 5377 04 

977
20053798, دار النهضة العربية : القاهرة  صالح علي علي حسندراسة مقارنة بين اإلتفاقيات الدولية و العربية: التنظيم القانوني لتشغيل األحداث 

AR20092159, دار الجامعة الجديدة : األزارطية  رياض صالح أبو العطاالحقوق الجماعية  في ضوء القانون الدولي العام02823/حق

AR02824/حق
6 21 9953 

978
20081925, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  غسان رباحالوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية و الفنية

AR02825/حق
اإلنقضاء في ضوء ما استقر عليه الفقه و - اآلثار - األحكام العامة : عقد العمل الفردي  

قضاء
20083254, المركز القومي لإلصدارات القانونية عبد العزيز عبد المنعم خليفة

AR02826/حق
4 60 486 

978 
20087173, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  أنطوان جورج سركيسدراسة مقارنة: السرية المصرفية في ظل العولمة  

AR02827/حق
977386113

9

بشان توجيه وتنظيم اعمال 1976لسنة 106التعليق على رقم : التعليق على قانون المباني  

1996لسنة 101البناء المعدل بالقانون رقم 
20073938, دار الكتب القانونية : القاهرة  خالد عبد الفتاح

AR02828/حق
996085940

3
20013884, أكادمية نايف العربية: الرياض مركز دراسات الوحدة العربيةمعوقات إستخدام البحث العلمي في مجال الجريمة

AR02829/حق
4 482 328 

977
20092474, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أحمد هنديالمحاماة و فن المرافعة

02830/حق
8 1274 17 

977
20064278, دار الكتب القانونية : مصر  محمد ماجد عباس خلوصي- نبيل محمد عباس المطالبات و محكمة التحكيم و قوانين التحكيم العربية

AR02831/حق
8 222 328 

977
20074904, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  شيماء عبد الغني محمد عطا هللاالحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية

AR02832/حق
4 048 

379977 
20087364, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  خالد محمد شعباندراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي: مسؤولية الطب الشرعي  

AR20082729, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  إدريس عبد الجواد عبد هللا بريكدراسة مقارنة: المركز القانوني  للضبطية القانونية في الدعوي الجنائية  02833/حق

02834/حق
0 5227 04 

922
20073496, دار النهضة العربية : القاهرة  عبد المنعم زمزمدراسة في إطار القانون الدولي الخاص المقارن: بعض أوجه اإلثبات الدولي  

1768جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض عادل حسن السيدطبيعة عمليات غسل األموال و عالقاتها بإنتشار المخدرات02835/حق

AR2312مصرعبد الفتاح مرادشرح قانون لجان التوفيق02836/حق

02837/حق
995716440

9
20113365, دار الثقافة: عمان منير عبد هللا الرواحنةمجموعة التشريعات واالجتهادات القضائية المتعلقة: الملكية الفكرية والصناعية 

AR201047912, دار المسيرة : األردن  باسم محمد ملحم- بسام حمد الطراونة األوراق التجارية و العمليات المصرفية02838/حق

AR02839/حق
7 431 16 

9957
20093328, دار الثقافة : األردن  عادل أحمد الطائياألشخاص-المصادر - التعريف : القانون الدولي العام  

AR200375713, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أحمد هندي- نبيل عمر التنفيذ الجبري قواعده و إجرائته02840/حق

AR02841/حق
5 074 16 

9957
20052708, دار الثقافة : األردن  لورنس محمد عبيداتإثبات المحرر اإللكتروني

AR02842/حق
9 373 328 

977
20074934, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أحمد عبد الحميد البسيونياألحكام المتعلقة بالمعاق ذهنيا بين الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

AR20006705, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية هشام خالد....القانون الواجب التطبيق عليه: عقد ضمان اإلستثمار 02843/حق

AR20032216, دار الكتب القانونية : مصر  مصطفي أحمد فؤاددراسة تطبيقية: قانون المنظمات الدولية  02844/حق

20064385, مؤسسةشباب الجامعة:  القاهرة جالل القصاصمحددات األثمان في السوق الرأسمالي و اإلسالمي02845/حق

AR02846/حق
9 479 327 

977

التشريعات في التربية البدنية و : المنظور القانوني عامة و القانون المدني في الرياضة  

الرياضية
200550615, دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر : اإلسكندرية  حسن أحمد  الشافعي

AR20101430, دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر  لحسين بن شيخ آث ملويادراسة نظرية وتطبيقية مقارنة: قانون الجنسية الجزائرية  02847/حق

AR02848/حق
8 0505 0 

9961
20011906, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  ناصر دادي عدوناإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي

AR02849/حق
1 45 69 

9961 
20021424, الجزائر البرلمانقانون الصفقات العمومية

AR02850/حق
8 49 524 

9953
200912112, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  طارق المجذوب- محمد المجذوب القضاء الدولي

AR2002515, وزارة العدل : الجزائر  قانون الحالة المدنية02851/حق

AR02852/حق
0 528 327 

977

- عن الشريعة اإلسالمية  : حقوق اإلنسان و قانون الطفل في التربية البدنية و الرياضة  

المحلية- األقلبمية - المواثيق الدولية 
20054275, دار الوفاء : اإلسكندرية  حسن أحمد الشافعي

AR02853/حق
977328501

4
20091925, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد رفعت عبد الوهابكمصدر للمشروعية في القانون اإلداري: المبادئ العامة للقانون  

AR02854/حق
7 0956 0 

9961
20083998, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  أحمد بن فريحة الغريسينظام المعامالت اإلقتصادية و اإلجتماعية  : 3ج/ في الحياة اإلسالمية 

AR20033713, منشورات الحلبي الحقوقية : اإلسكندرية  مجمد رفعت عبد الوهابقضاء اإللغاء أو اإلبطال قضاء التعويض و أصول اإلجراءات: القضاء اإلداري  02855/حق

AR20095525, منشورات زين الحقوقية : بيروت ضياء األسديجرائم اإلنتخابات02856/حق

02857/حق
2 95 41 52 

97
20022363, مكتبة اإلشعاع : اإلسكندرية  أمين مصطفي محمدانقضاء الدعوي الجنائية بالصلح

AR02858/حق
9 152 12 

9957
20081479, اليازوري : األردن  حميد ناصر الفتال/ دالل صادق أمن المعلومات

AR02859/حق
1 97  437 

988
20074596, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  أبو الحسن عبد الموجود إبراهيمالتطوير اإلداري في منظمات الرعاية اإلجتماعية

AR02860/حق
3 15 524 

9953
20096248, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  الياس ناصبفالعقد اإللكترزني في القانون المقارن: العقود الدولية  

AR02861/حق
5 294 328 

977
20071732, دار الجامعة الجديدة : القاهرة  محمد سعيد محمد الرمالويقضايا الحبس و اإلعتقال في الفقه اإلسالمي

AR02862/حق
0 372 328 

977
20075152, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عصام أحمد البهجي....دراسة تحليلية لمزايا التحكيم و أهميته : التجكيم في عقود البوت  

AR02863/حق
خصائصها - القاعدة اإلجرائية : أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع و القضاء و الفقه  

....نطاق تطبيقها - 
سليمان عبد المنعم

المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع : لبنان  

 ,1999
6963

AR20079963, دار الفكر العربي : القاهرة  سليمان الطماويدراسة مقارنة: مبادئ القانون اإلداري  02864/حق

02865/حق
978614401

0891
201145318, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  هالة سعيد التبسي(سيداو)في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال: حقوق المرأة  

AR20054104, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  عدنان أحمد بدردراسة مقارنة: النيابة العامة لدي القضاء الشرعي  02866/حق

AR02867/حق
0 58 524 

9953
20093675, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  دريد محمود عليآلية التكوين و أساليب النشاط: الشركة المتعددة الجنسية  

AR02868/حق
58 254 62 

996
20023019, موفم للنشر و التوزيع : الجزائر  علي فيالليالعمل المستحق للتعويض: االلتزامات  

AR02869/حق
6673 11 

9957 
20083176, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان علي خطار شطناويمسؤولية اإلدارة العامة عن أعمالها الضارة

AR02870/حق
دراسة تطبيقية لإلنتهاكات اإلسرائيلية : األماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي  

باألماكن المقدسة في فلسطين
20042349, دار الكتب القانونية : مصر  مصطفي أحمد فؤاد

AR20093282, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نعيم مغبغبدراسة في القانون المقارن: مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع اإلعتمادات و استثناءاته  02871/حق

AR02872/حق
4 829 66 

9961

الوجيز في شهادة الشهود  وفق أحكام الشريعة و القانون و ما استقر عليه قضاء المحكمة 

العليا
20052249, دار هومة : الجزائر  يوسف دالندة

AR20022003, لبنان يحيى مصطفي المبشرالتشريع و مناهج الفقه و تطوره في اإلسالم02873/حق

AR02874/حق
0 407 32 

9957
20082995, دار الحامد للنشر و التوزيع : عمان  محمد يوسف عمرودراسة مقارنة: الميراث و الهبة  

AR02875/حق
4 085 422 

977
20081664, الدار الجامعية : اإلسكندرية  خالد ممدوح إبراهيمأمن المعلومات اإللكترونية

AR20103435, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  ماجد أبو رخيةالوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزير02876/حق

AR02877/حق
4 042 379 

977

دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني : األساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث  

للبيئة و التلوث
20061569, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  داود عبد الرزاق

AR20012162, المكتب العربي الحديث : الرياض  فؤاد عبد المنعممع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية:  في الدعوي الجنائية  في الفقه اإلسالمي  02878/حق

AR20026002, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية همام محمد محمود زهرانأصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية02879/حق

AR02880/حق
 9 692 327 

97
2009793, دار الوفاء : اإلسكندرية  حنان أحمد عزمياإللتزام ببذل عناية بين النظرية و التطبيق

AR02881/حق
978996165

7348

مدعم بآخر : الوجيز في التركات والمواريث وفق قانون األسرة الجزائري 

وبأحدث إجتهادات المحكمة العليا’التعديالت
201360710, دار هومة: الجزائر بلحاج العربي

AR200831011, دار النهضة العربية : القاهرة  عبد السالم منصور الشيويالتعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام02882/حق

AR02883/حق
8 348 328 

977
20084894, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد أحمد غانماإلطار القانوني للرشوة عبر الوطنية

AR02884/حق
6 1138 0 

9961
200815010, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  خلف بوبكرالعقوبات اإلقتصادية في القانون الدولي المعاصر



AR02885/حق
تعريفها و أنواعها و تطورها  و أهميتها في مجال : بطاقات اإلئتمان و الحماية الجنائية لها  

التجارة اإللكترونية
20084724, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  أمير فرج يوسف

AR02886/حق
1 508 328 

977
20096204, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عادل ماهر األلفيالحماية الجنائية للبيئة

AR200836814, إثراء للنشر  و التوزيع : األردن  نواف كنعانفي اإلسالم و المواثيق الدولية و الدساتير العربية: حقوق اإلنسان  02887/حق

AR02888/حق
9 038 16 

9957
20054145, دار الثقافة : األردن غازي حسن صبارينيالوجيز في مبادئ القانون الدولي العام

AR02889/حق
كيفية رفع : الطعن بالنقض المدني في المواد المدنية و التجارية و االحوال الشخصية  

الطعن من تحريرالصحيفة إلي الحكم في النقض
20039649, منشأة المعارف : اإلسكندرية  محمد المنجي

AR02890/حق
في ضوء القضاء و الفقه و المعاهدات : التعويض عن النقل البري و البحريو الجوي  

الدولية
20055043, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  شريف أحمد الطباخ

AR1829اإلسكندريةعصام أنور سليمتشريعات الطفولة02891/حق

AR20072760, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية مفتاح خليفة عبد الحميدالمعيار المييز للعقد اإلداري02892/حق

AR20101925, المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت رعد عداي حسينالوكالة المدنية الغير قابلة للعزل02893/حق

AR02894/حق
1 51 524 

9953
20091199, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  طارق المجذوب/ محمد المجذوب القانون الدولي اإلنساني

AR02895/حق
1 048 379 

977

دراسة / المبادئ العامة ورقابة دستورية القوانين : الوجيز في شرح القانون الدستوري 

مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية
20082382, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد محمد عبده إمام

AR20034212, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية هالل يوسف ابراهيمشرح و تعليق بأحكام المحكمة الدستورية العليا: المشكالت العملية في ضريبة المبيعات  02896/حق

AR02897/حق
977379012

8
20068374, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية صالح محمد سليمةودور نوادي الحماية والتعويض: تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري 

AR201235212, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  محمد أحمد بيوميالتشريعات اإلجتماعية02898/حق

AR02899/حق
5 048 25 

9957
20072669, دار قنديل للنشر و التوزيع : عمان  محمد عبد هللا الرشدانجرائم غسيل األموال

AR02900/حق
9 0839 03 

977
200110752, منشأة المعارف : اإلسكندرية  عبد الحميد الشواربيتشريعات الزواج و الطالق: مجموعة األحوال الشخصية في ضوء الفقه و القضاء  

AR02901/حق
4 313 32 

9957
20082582, دار الراية / دار حامد : عمان  وليد رفيق محمد العياصرةحقوق اإلنسان في القرآن الكريم و دورها في التنشئة اإلجتماعية

AR20032683, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمود أبو العينينأحكام- مبادئ : الموسوعة الجامعة ألحكام المحكمة اإلدارية  02902/حق

AR20052009, مطابع الوالء الحديثة : القاهرة  هشام عبد الحميد فرج(أسفكسيا )اإلختناق 02903/حق

AR02904/حق
0 093 386 

977
20062615, دار الكتب القانونية : مصر سمير محمد عبد الغنياألحكام القانونية اإلجرائية و الموضوعية: جرائم المخذرات  

AR02905/حق
8 274 16 

9957
200745611, دار الثقافة : عمان  أنور محمد صدقي المساعدةدراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: المسؤولية الجزائية عن الجرائم اإلقتصادية  

AR02906/حق
978995712

3062
20113364, اليازوري: عمان حمد عبد الحسين راضي/ حاكم محسن الربيعي وأثرها في األداء و المخاطرة: حوكمة البنوك 

AR20075924, دار النفائس: األردن  محمود محمد ناصر بركاتالسلطة التقديرية للقاضي  في الفقه اإلسالمي02907/حق

AR20095374, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  األنصاري حسن النيدانيالعيوب المبطلة للحكم  وطرق التمسك بها02908/حق

AR20092113, المصدر القومي لإلصدارات القانونية إيهاب عبد المطلبشروط صحته و أسباب يطالنه: الحكم الجنائي  02909/حق

AR02910/حق
6 187 328 

977
20061784, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  حسنين المحمديالقتل بسبب الزنا بين القوانين الوضعية و الشريعة اإلسالمية

AR02911/حق
9 208 386 

977
مصطفي يوسفالحماية القانونية للمتهم  في مرحلة التحقيق

دار شتات للنشر و - دار الكتب القانونية : مصر  

2009, البرمجيات 
1744

AR20032707, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  نبيل إسماعيل عمرنظرية سبب الدعوي نظرية الطلبات الجديدة: سبب الطلب القضائي أمام محكمة اإلستئناف  02912/حق

AR200921925نصر شومانأثر السرية المصرفية على تبييض األموال02913/حق

AR02914/حق
5 074 377 

977
20084879, مجموعة النيل العربية : القاهرة  مدحت محمد أبو النصررعاية و تأهيل نزالء المؤسسات اإلصالحية و العقابية

AR02915/حق
977328355

0
20081350, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية شحاتة غريب شلقاميدراسة مقارنة: خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء 

AR02916/حق
3 488 328 

977
20092754, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  سالمة عبد الفتاح حليبهأحكام عقد العالج  بين الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

AR02917/حق
7 360 16 

9957
20093358, دار الثقافة : األردن  عثمان التكروريشرح قانون األحوال الشخصية وفقا ألحداث التعديالت

AR20022664, دار األلفي لنشر و توزيع الكتب القانونية بالمنيا علي رياض شعبان/ عمر علي إبراهيم / ميالد سامي نجيب أحدث و أهم أحكام النقض في المواد المدنية و اإلثبات و المرافعات و اإليجارات02918/حق

AR02919/حق
الجزء الثاني تصنيف لإلجتهادات العقارية الصادرة بين : المصنف في اإلجتهاد العقاري  

1994و1984
20115769, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عفيف شمس الدين

AR20084778, مكتبة اإلسراء: اإلسكندرية  عبد العظيم أحمد عبد العظيمالتربية الجنسية في اإلسالم02920/حق

AR20042437, دار الكتب القانونية : مصر  أحمد نصر الجنديالتعليق علي قانون الوالية علي المال02921/حق

AR20072344, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  خالد مصطفي فهميدراسة مقارنة: حقوق الطفل و معاملته الجنائية في ضوء اإلتفاقيات الدولية  02922/حق

AR02923/حق
023 386 

977 
20052135, دار الكتب القانونية : مصر  إبراهيم سيد أحمدالتعويض اإلتفاقي  فقها و قضاءا

AR200810273, دار النهضة العربية : القاهرة  طارق سروراالحكام الموضوعية: جرائم النشر و اإلعالم  02924/حق

AR20073876, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  عبد العزيز عبد المنعم خليفةالقرارات اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة02925/حق

AR02926/حق
8 064 16 

9957
20094558, دار الثقافة : عمان  محمد علي السالم الحلبيالوجيز في أصول المحاكمات الجزائية

AR02927/حق
اإلشكاليات الوقتية في / وقف تنفيذ القرار اإلداري : قضاء األمور اإلدارية المستعجلة  

تنفيذ األحكام الغدارية
20083179, المركز القومي لإلصدارات القانونية عبد العزيز عبد المنعم خليفة

AR20013954, دار ابن حزم : بيروت  محمد سكحال المجاجيأحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي02928/حق

AR02929/حق
2 044 379 

977
20073399, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  علي محمد علي أحمدالموت الرحيم: معيار تحقق الوفاة و ما يتعلق بها من قضايا حديثة في الفقه اإلسالمي  

AR02930/حق
978977327

9119

زواج -الزواج العرفي : اآلثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة في الفقه اإلسالمي  

الزواج في العدة-المحارم 
201227110, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  نهلة أحمد عبد الفتاح خضر

AR02931/حق
 1 50 5857 

97
19994964, الدار الثقافية للنشر : القاهرة  عباس شومانعصمة الدم و المال في الفقه اإلسالمي

AR02932/حق
8 1502 03 

977
20075713, منشاة المعارف : اإلسكندرية  يسرية عبد الجليلالمسئولية  عن األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات

AR20101849, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان هاني الحبال2008-2003إجتهادات قضايا اإلفالس  02933/حق

02934/حق
978995747

7387
20091790, دار النفائس: األردن عمر سليمان األشقردراسة شرعبة: البطاقات اإلئتمانية 

AR20103035, دار النتفائس: األردن خليفة علي الكعبيوتكييفه الشرعي: نظام اإلشتراك المالي بين الزوجين 02935/حق

AR02936/حق
2 8550 00 

911
2007973, دار األلفي : المنيا رمضان جمال كاملأحكام بيع ملك الغير فقها و قضاء معلقا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض

02937/حق
7 5005 04 

477
20067036, دار النهضة العربية : القاهرة  برهامي أبو بكر عزميدراسة تحليلية ألعمال الخبرة: الشرعية اإلجرائية لألدلة العلمية  

AR02938/حق
161 16 

9957 
20073529, دار الثقافة للنشر و التةزيع: عمان  مفلح عواد القضاةدراسة مقارنة: البينات في المواد المدنية و التجارية  

4399دار النهضة العربية: عمان إبراهيم أمين النفياويدراسة مقارنة في قانون المرافعات للحق اإلجرائي: التعسف في التقاضي  02939/حق

02940/حق
3 31 462 

9953
20074083, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسام أحمد السمروطدراسة فقهية مقارنة: القرينة و أثرها في إثبات الجريمة  

AR02941/حق
8 66 5030 

977
20064805, الدار الجامعية : اإلسكندرية  محمد أحمد شحاتة حسينالعاقلة و مسؤوليتها عن الدية في الفه اإلسالمي

AR02942/حق
9961 948 

03 3
20041539, بهاء الدين للنشر و التوزيع : الجزائر  أحمد محجوبمحاضرات في القانون الدولي الخاص

02943/حق
978977031

6205
20083754, منشأة المعارف: اإلسكندرية نسرين عبد الحميد نبيهالسجون في ميزان العدالة و القانون

02944/حق
1 777 11 

9957
20092055, دار وائل : األردن  غازي خالد أبو عرابيدراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي: المقاولة من الباطن في ضوء أحكام القضاء و التشريع  

200110020, منشأة المعارف: اإلسكندرية عبد الحميد الشواربي1/9التعليق الموضوعي على القانون المدني ج 02945/حق

AR20063664, دار الثقافة : األردن  جمال هاروندراسة مقارنة: الحماية المدنية للحق األدبي للمؤلف في التشريع  األردني  02946/حق

AR02947/حق
5 018 438 

977
20077999, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  مصطفي ياسين محمد حيدر األصبحيدراسة مقارنة: حق األجانب في التملك في القانون الدولي الخاص  

AR02948/حق
0 044 379 

977
20072979, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد عبد ربه السبحيدراسة مقارنة: تعيب المعقود عليه و أثره في عقود المعاوضات المالية  

AR02949/حق
1 359 16 

9957

دراسة : النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص  

القانون التجا- مقارنة في إطار قانون األنترنت 
20103369, دار الثقافة: عمان  نبيل زيد مقابلة



AR02950/حق
23 18 

6223 97

الجنح و : الصلح  الجنائي في الجنح و المخالفات و قانون التجارة و الجرائم الضريبية  

.....المخالفات وفقا لتعديالت 
20092590, المركز القومي لإلصدارات القانونية أشرف فايز اللمساوي- فايز السيد اللمساوي 

AR20032473, دار النفائس محمد خالد منصوراألحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي02951/حق

AR02952/حق
130 16 

9957 
200626510, دار الثقافة : عمان  محمد أمين الشوابكةالجريمة المعلوماتية: جرائم الحاسوب و األنترنت  

AR20071255, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إبراهيم رفعت الجمالدراسة فقهية مقارنة: انعقاد البيع بوسائل اإلتصال الحديثة  02953/حق

AR200717210, دار الجامعة الجديدة : القاهرة  أسامة السيد عبد السميعرؤية فقهية جديدة: اإلحتكار في ميزان الشريعة اإلسالمية و أثره علي اإلقتصاد و المجتمع  02954/حق

ARنزار حسنتاريخ القانون والقانون الروماني02955/حق
, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : حلب سوريا  

2005
38922

AR02956/حق
6 94 5160 

977

تعليق علي حكمي التجكيم رقم : اإلستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة  

..............
2003626, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  نادر محمد إبراهيم

AR20035117, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  بيار إميل طوبياالدعوي المدنية أمام القضاء الجزائي : 3ج/الموسوعة الجزائية المتخصصة 02957/حق

20102386, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  أحمد بن محمد أحمد كليبالطالق والخلع والظهار: مسائل مقارنة في األحوال الشخصية  02958/حق

ARالنظم و القواعد القانونية للتجارة اإللكترونية02959/حق
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أعمال : مصر  

2008, المؤتمرات 
40410

AR02960/حق
4 15 486 

9953
20072965, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  غسان رباحدراسة مقارنة: الوجيز في القانون الروماني و الشريعة اإلسالمية  

AR02961/حق
2 3773 17 

977

التحقيق الجنائي من : تحقيق الدعوي الجنائية و إثباتها في ضوء التشريع و الفقه و القضاء  

...الوجهة العملية 
200849012, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية  محمد علي سكيكر

AR02962/حق
4 097 16 

9957
20063525, دار الثقافة : األردن  سهيل حسين الفتالويمنظمة التجارة العالمية

AR2006979, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  محمد احمد شحاته حسينو مسؤوليته عن الدية باعتباره عاقلة: مشروعية التأمين و أنواعه  02963/حق

AR20083865, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  أمير فرج يوسفالتوقيع اإللكتروني02964/حق

AR02965/حق
2 062 379 

977
20088900, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد شكري الجميل العدويفي الفقه اإلسالمي و القانون المدني: سوء النية و أثره في عقود المعاوضات  

02966/حق
71 5312 

977 
20043488, دار محمود للنشر و التوزيع : مصر  مصطفي مجدي هرجةفي قانون المرافعات المدنية و التجارية: الدفوع  و الطلبات العارضة  

AR02967/حق
0 98 5160 

977
20033983, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أشرف عبد العليم الرفاعيالنظام العام في العالقات الخاصة الدولية: القانون الواجب التطبيق عل موضوع التحكيم  

AR02968/حق
0 96 5160 

977
20022504, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسام الدين عبد الغني الصغيرحماية المعلومات غير المفصح عنها و التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية

AR02969/حق
995929022

0
20023074, دار الكتاب الجديد المتحدة : بيروت  محمد الرازقيالمسئولية الجنائية-الجريمة -االحكام العامة  : (القسم العام )محاضرات في القانون الجنائي 

AR02970/حق
995716560

4
201035018, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  نادية محمد قزمارالجوانب القانونية والشرعية: الجراحة التجميلية 

AR02971/حق
7 63 5237 

977
20055348, دار الكتب القانونية : مصر  عدلي خليجريمة خيانة األمانة و الجرائم الملحقة بها

AR02972/حق
9 5885 17 

977
20082609, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد الجوهريدراسة مقارنة: دور الدولة في الرقابة علي مشروعات اإلستثمار  

AR02973/حق
دراسة حول ماهية و تطبيق : مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي الدولي  

...............األعراف التجارية الدولية 
20027216, دار  الفكر الجامعي : اإلسكندرية  نادر محمد إبراهيم

02974/حق
6 37 486 

9953
20084424, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  حسن موسي الحاج موسيتنظيمه و اختصاصه: القضاء الشرعي السني 

AR02975/حق
دراسة تأصيلية مقارنة في : موسوعة األحكام الشرعية في الزواج و الطالق و الخلع  

....ضوء المذاهب 
20037308, دار الفكر الجامعي :  اإلسكندرية  أنور العمروسي

AR20003094, مجموعة المساوي القانونية أشرف فايز السيد اللمساوي/ فايز السيد جاد اللمساوي .........األحكام العامة لجريمة اإلمتناع عن تنفيذ األحكام و األوامر الواردة بالمادة 02976/حق

20083609, منشورات الحلبي الحقوقية : يبروت  عبد المنعم موسي إبراهيمدراسة مقارنة: اإلعتبار الشخصي في شركات األموال و قانون ملك األجانب للعقارات  02977/حق

AR20021754, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  محمد باهي أبو يونسالتنظيم القانوني لحرية الحصول علي الوثائق اإلدارية02978/حق

AR20024503, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  محمد كمال الدين إمامأصول الفقه اإلسالمي02979/حق

AR02980/حق
المجتمع الدولي - المبادئ الدول للقانون : القانون الدولي العام في السلم و الحرب  

....المواصالت الدولية 
19992735, منشأة المعارف : اإلسكندرية  الشافعي محمد بشير

02981/حق
5 570 24 

9960
20051995, دار المريح : السعودية  أحمد بديع بليح/ أحمد عبد الخالق حماية ام نهب: حقوق الملكية الفكرية  

AR02982/حق
1 086 328 

977
20035613, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمد حسن قاسم....شرح أحكام التأمين اإلجتماعي علي : قانون التأمين اإلجتماعي  

AR20012602, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية  عبد الحميد المنشاوي.................اركان الجريمة و عقوباتها : جرائم خيانة األمانة  02983/حق

AR02984/حق
7 556 16 

9957
201018416, دار الثقافة : عمان  أحمد عزمي الحروبدراسة مقارنة: السندات الرسمية اإللكترونية  

AR02985/حق
8 102 77 

9961
2000329, دار الملكية للطباعة و اإلعالم و النشر: الجزائر م عربينصوص قانونية و تنظيمية: مخالفات االصرف و حركة رؤوس األموال و طرق تسويتها  

AR20033869, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  علي عوض حسنفي القانون المدني و قانون المرافعات: الصيغ القانونية للدعاوي التجارية  02986/حق

AR02987/حق
9960 9538 

9 0
20041412, مركز الدراسات و البحوث : الرياض  سعيد  بن مسفر الوادعيفقه السجن و السجناء

AR02988/حق
9 383 16 

9957
20091607, دار الثقافة : عمان  محمد إبراهيم أبو الهيجاءالوسائل اإللكترونية لفض المنازعات: التجكيم اإللكتروني  

AR200514710, دار الكتب القانونية : مصر  كمال صالح البناالزواج العرفي و منازعات البنوة في الشريعة و القانون و القضاء02989/حق

AR201013625, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  -طرابلس نزيه نعيم شال المسؤليات الخطيب في فسخ الخطوبة: دعاوى الوعد بالزواج  02990/حق

AR02991/حق
978977286

2728
201012413, دار شتاتللنشر والبرمجيات : مصر  اسامة السيد عبد السميعاالسم كحق من حقوق الطفل

AR20035169, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  رمضان أبو السعيدمصادر اإللتزام02992/حق

AR02993/حق
978977072

8
20111698, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد إبراهيم سعد الناديدراسة فقهية مقارنة: اإلجهاض بين الحظر واإلباحة  

AR20073203, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية  منتصر سعيد حمودةحماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و اإلسالمي02994/حق

AR02995/حق
0 3977 04  

97

السندات : الجديد في قضاء التنفيذ و قضاء األمور المستعجلة و اإلعالنات القضائية  

التنفيذية
20062858, دار الكتب القانونية : مصر  صالح الدين جمال الدين/ عبد الرحيم إسماعيل زيتزن 

AR19901742, مطبعة تقنية األلوان : الجزائر بكيرين بن محمد أرشومالحقوق المتبادلة في اإلسالم02996/حق

AR2872ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر  محمد مهنا العلياإلدارة في اإلسالم02997/حق

AR20101198, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شال ال...عالقة غير مشروعة -الدافع الشريف: دعاوى جرائم الشرف  02998/حق

AR20073119, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عبد الرحمان خافيالحماية الجزائية  لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة02999/حق

AR03000/حق
5 5708 04 

977
11879دار النهضة العربية: القاهرة  أحمد عبد الكريم سالمةالجنسية و  الموطن ومعاملة األجانب: القانون الدولي الخاص  

03001/حق
6 048 377 

977
20063193, مجموعة النيل العربية : القاهرة  هدي فؤاد: شيال براون  تالجريمة و القانون في ثقافة اإلعالم

AR20093554, داريافا العلمية للنشر و التوزيع : األردن  محمد فهد غرايبةالدفع بعدم الخصومة القضائية في الشريعة اإلسالمية و القانون03002/حق

AR03003/حق
995716622

9
20112805, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  منال محمود المشنيدراسة مفصلة بين الفقه والقانون: الشرح الوافي ألحكام التركات والمواريث  

AR03004/حق
687 328 

477 
3232دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية  محمد حسن قاسمدراسة مقارنة: مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية  

AR20001762, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أنور العمروسيالطبيعة القانونية و اإلختصاص و اإلجراءات: رد اإلعتبار في القانون الجنائي  03005/حق

AR20093165, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  عبد الحافظ يوسف عليان أبو حميدةوتطبيقاته في األحكام الشرعية: األثر الرجعي  03006/حق

AR03007/حق
3 295 328 

977
20084894, دار الجامعة الجديدة : القاهرة  محمد سعيد محمد الرمالويدراسة تطبيقية معاصرة: الحالل و الحرام و المغلب منهما في الفقه اإلسالمي  

2003759, دار الكتب القانونية: مصر  إبراهيم سيد أحمدالبراءة و اإلدانة في جريمة اإلمتناع03008/حق

AR03009/حق
6 514 328 

977
20093033, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  حسام أسامة محمدفي منازعات التجارة اإللكترونية: اإلختصاص الدولي للمحاكم و هيئات التحكيم  

AR03010/حق
3 0 652 

19990
20091724, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  عادل رمضان األبيوكيدراسة مقارنة: التوقيع اإللكتروني في التشريعات الخليجية  

AR201141226, مكتبة زين الحقوقية واألدبية : بيروت  عبد الرسول األسديالجنسية والعالقات الدولية03011/حق

20021925, دار الثقافة / الدار العلمية الدولية : األردن  محمد عبد هللا حمودإنهاء العقد باإلرادة المنفردة03012/حق

AR03013/حق
6 971 327 

977
20091378, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية  وائل انور بندقالمحمكة الجنائية الدولية

AR03014/حق
3 12 486 

9953

النظام التقليدي و الحلول الحديثة : أحكام اإلفالس و الصلح الواقي في التشريعات العربية  

............للمشروعات التجارية 
20074089, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  سعيد يوسف البستاني

AR03015/حق
6 24 820 

9959
2002724, دار شموع الثقافة : ليبيا  ضو مفتاح غمقالحضانة في الفقن اإلسالمي و التشريع الوضعي

AR20114007, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  عبد هللا عبد المنعم العسيليفي األحوال الشخصية: الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة  03016/حق



AR03017/حق
3 31 524 

9953
20091902, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمد المجذوبرقابة دستورية القوانين

AR03018/حق
4 98 5160 

977
20033459, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حامد عبده سعيد الفقيأحكام الغضب في الفقه اإلسالمي

AR03019/حق
4 21 524 

9953
20096879, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وليد حيدر جابردراسة مقارنة: التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة  

AR03020/حق
978995746

2291
20073713, دار المأمون : األردن مروان خلف الضموراألحكام الفقهية المتعلقة باألسنان

ARإسماعيل عبد النبي شاهينالدخل الدائم بين الحضر و اإلباحة في الشريعة و القانون03021/حق
, دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع : اإلسكندرية  

2005
1754

AR03022/حق
037 386 

977 
20062395, دار الكتب القانونية : مصر  أشرف شافعي/ أحمد المهدي التحقيق الجنائي االبتدائي و ضمانات المتهم و حمايتها

AR03023/حق
8 8 9962 

978 
20071795, مركز الدراسات و البحوث : الرياض  محمد األمين البشريالفساد و الجريمة المنظمة

AR03024/حق
7 1549 03 

977
20084394, منشأة المعارف : اإلسكندرية  علي لبنفي الجنح و الجنايات: اإلبداع في المرافعات العملية  

AR20031237, منشأة المعارف : اإلسكندرية  محمود أحمد طهعبء إثبات األحوال األصلح للمتهم03025/حق

03026/حق
2 12 6047 

977

الموسوعة النموذجية في شرح جرائم الغش و التدليس و تقليد العالمات التجارية من 

..الناحيتين 
20035979, مطبعة اإلنتصار : اإلسكندرية  معوض عبد التواب

03027/حق
978614401

0402
201041510, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عصام أنور سليمالنظرية العامة لإلثبات في المواد المدنية والتجارية

AR03028/حق
978996101

5827
20124263, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر محمد بركات......دراسة مقارنة لكل: النظام القانوني لعضو البرلمان 

03029/حق
دراسة ألصول و مبادئ علم اإلدارة العامة في اإلسالم و : أصول علم اإلدارة العامة  

.......الواليات المتحدة 
20064645, منشأة المعارف : اإلسكندرية  عبد الغني بسيوني عبد هللا

AR03030/حق
9 067 14 

9960
20003915, مركز البحوث : السعودية  ساعاتي. توماس لعملية التحليل الهرمي لقرارات في عالم معقد: صناعة القرار للقادة  

AR20034433, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  رمضان أبو السعودالمدخل إلي القانون القاعدة القانونية: مقدمة القانون المدني  03031/حق

AR03032/حق
004  209  

977

- السعودي - دراسة تحليلية مقارنة بين النظام القضائي اإلسالمي : ضمانات التقاضي 

الفرنسي- المصري 
19901533, منشأة المعارف : اإلسكندرية  آمال الفزايري

AR2522ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر  منذر عبد الحسن الفضلالوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة االسالمية و القانون الوضعي03033/حق

03034/حق
8 505 66 

9961
20021704, دار هومة : الجزائر  حمدي باشا عمرمبادئ اإلجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية

AR03035/حق
977386032

9
20053035, دار الكتب القانونية : القاهرة  احمد نصر الجندياللعان-الظهار -االيالء-الخلع : من فرق الزوجية  

AR201030410, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  طار ق عبد المنعم محمد خلففي الفقه اإلسالمي: أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية  03036/حق

AR03037/حق
8 59 

9953978 

دراسة مقارنة بين القوانين العربية و القانون : المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي  

الفرنسي
20085044, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمود داوود يعقوب

20104479, دار المسيرة للنشروالتوزيع : عمان  عدلي السمري وآخرونعلم اجتماع الجريمة واالنحراف   03038/حق

AR03039/حق
3 9705 04 

977
20082003, دار النهضة العربية : القاهرة  رجب محمود طاجندراسة مقارنة: حقوق الملكية الفكرية لألشخاص المعنوية العامة  

AR03040/حق
0 30 

52378 97
20067215, دار الكتب القانونية : مصر  علي عوض حسن...صور التهريب و نطاقه - ماهيتها و التطور التشريعي : جريمة التهريب الجمركي  

AR03041/حق
6 614 07 

9957
20083204, دار الفكر: عمان  بركات كامل المهيراتاألمن السياحي و التشريعات السياحية

AR03042/حق
6 0920 10 

977
20003523, دار الفكر العربي: القاهرة  علي الخفيفالضمان في الفقه اإلسالمي

AR03043/حق
6 5077 

7451 2
20072844, دار الكتب العلمية : بيروت  محمد رضا عبد الجبار العانيالوكالة في الشريعة  و القانون

AR03044/حق
2 003 303 

977
19983888, دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع : القاهرة  أحمد فؤاد عبد الجواد عبد المجيدو العقد اإلجتماعي في الفكر السياسي الحديث: البيعة عند مفكري أهل السنة  

AR20081144, المصدر القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة  خالد عبد العظيم أبو غابةدراسة مقارنة بين الطب و الدين و القانون: التعقيم و أحكامه  03045/حق

AR03046/حق
2 40 462 

9953
20074646, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  الياسين أبو عيد..حقوقه أتعابه وواجباته حصانته وضمانته : المحامي  

AR03047/حق
2 008 401 

614
20102887, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  أكرم محمد حسين التميميدراسة مقارنة في نطاق االعمال التجارية: التنظيم القانوني للمهني  

20094273, دار النهضة العربية : القاهرة أشرف توفيق شمس الدين1ج / شرح قانون اإلجراءات الجنائية 03048/حق

AR03049/حق
9960 853 

66 7
20022569, مركز الدراسات و البحوث : الرياض  جزاء بن غازي العصيمي العمريإسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول

03050/حق
الخبرة الطبية في القانون الدولي العام / الخبرة الطبية الشرعية : الخبرة في الطب الشرعي  

............
1729المؤلف نفسهيحي بن لعلي

AR20035962, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  علي عوض حسنرد و مخاصمة أعضاء الهيئات القضائية03051/حق

AR7355  11  030524/حق  
دراسة تحليلية للقرارات بقوانين و االوامر : لوائح الضرورة و ضمانة الرقابة القضائية  

...........العسكرية 
20034218, منشأة المعارف : اإلسكندرية  سامي جمال الدين

AR03053/حق
6 380 32 

9957
20084674, دار الحامد : عمان  جميل فخري محمد جانمالتدابير الشرعية للحد من الطالق التعسفي في الفقه و القانون

AR4314مكتبة نهضة الشرق: القاهرة  صالح الدين لسيوني رسلوناألخالق و السياسة عند ابن خلدون03054/حق

AR20025962سمير الششتاوىقضايا المخذرات: الموسوعة الذهبية  03055/حق

03056/حق
: الحماية الجنائية للحق في الحياة و سالمة الجسد في ضوء الممارسات الطبية المستحدثة   

تطبيقاتها في مجال عمليات نقل الدم
7108جامعة أسيوطخالد موسى توني

AR20047694, دار الكتب القانونية : مصر  أحمد نصر الجنديالطالق و التطليق و أثارهما03057/حق

03058/حق
978995771

1788
20113887, دار دجلة ناشرون وموزعون : عمان  نجدت صبري تاكريتيدراسة تحليلية: اإلطار القانوني لألمن القومي  

AR201031410, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان عثمان محمد عبد الحق إدريسفي الفقه اإلسالمي: أحكام  المعقود عليها قبل الدخول   03059/حق

AR03060/حق
دراسة علمية و عملية لظاهرة تعدد : مبدأ وحدة الخصومة و نطاق في قانون المرافعات  

أطراف الخصومة
19985054, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  االنصاري حسن النيداني

AR20014662, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  محمود السيد التحيوي......نظام القضاء المدني وفقا لقانون المرافعات 03061/حق

19862393, المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر حمان بوكاي/ محمد بوسلطان القانون الدولي العام و حرب التحرير الجزائرية03062/حق

AR19813943, منشورات عويدات : باريس  - بيروت حسن الحلبيالخدمة المدنية في العالم03063/حق

AR03064/حق
التعليق علي نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل االحوال 

الشخصية
20016646, دار الكتب القانونية : مصر  أحمد نصر الجندي

AR20088085, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  أحمد بسيوني أبو الروسالتحقيق الجنائي و التصرف فيه و األدلة الجنائية03065/حق

AR03066/حق
مراحل الدعوى من التقرير بالتزوير إلي الطعن بالنقض : دعوى التزوير الفرعية المدنية  

.....مع التنظيم القانوني لدعوي التزوير
20034633, منشأة المعارف : اإلسكندرية  محمد المنجي

AR03067/حق
2 98 5160 

977
20038662, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمود عبد ربه محمد القبالويالتكييف في المواد الجنائية

03068/حق
1 217 328 

977
20051649, المؤلف نفسهمحمد علي سكيكرحقوق  الطفل في الشرائع و التشريع

AR03069/حق
995716590

1
201138410, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أحمد محمد علي داودفقهها المقارن وإجتهاد القضاء الشرعي: أصول المحاكمات الشرعية  

20035425, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  حفيظة السيد الحدادالموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي03070/حق

AR03071/حق
2 9700 04 

977
20066654, دار الكتب القانونية : مصر  حسني المصريالتحكيم التجاري الدولي

AR3997المؤلف نفسهالياسر ناصيفمفاعيل العقد  : 2موسوعة العقود المدنية و التجارية ج03072/حق

AR03073/حق
3 1009 03 

977
200211334, منشأة المعارف : اإلسكندرية  محمد فؤاد عبد الباسطوالية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية

AR20036910, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمدعقد الصلح فقها و قضاء03074/حق

AR03075/حق
8 056 379 

977
20083424, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسين محمد بيومي علي الشيخفي الفقه اإلسالمي و القانون التجاري الوضعي: طرق حماية المدين  

AR03076/حق
5 014 352 

977
20031593, مكتبة اإلشعاع : اإلسكندرية  عبد الباري محمد داودحقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية

AR03077/حق
0 69 5841 

977
20061644, المكتب المصري لتوزيع المطبوعات : القاهرة  سهيل حسين الفتالوينظرية الحق

AR03078/حق
7 106 16 

9957
20062642, دار الثقافة : عمان  علي طاهر البياتيدراسة قانونية مقارنة: التحكيم التجاري البحري  

AR03079/حق
7 195 328 

977
20066663, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  شعبان الكومي أحمدأحكام التجميل في الفقه اإلسالمي



AR03080/حق
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء , الدعوي المدنية أمام القضاء الجنائي : اإلدعاء المباشر  

..المدني 
200335811, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  مصطفي مجدي هرجة

AR03081/حق
2 68 5841 

977
200227712, المكتب المصري لتوزيع المطبوعات : القاهرة  سهيل حسين الفتالويالقانون الدولي العام

AR03082/حق
2 458 66 

9961

- العناصر الموضوعية الخاصة بعقد الشركة - أحكام الطالق و أسبابه : بحوث في القانون  

...القواعد األساسية 
20032557, دار هومه : الجزائر  لحسين بن شيخ أث ملويا

AR03083/حق
3 09 5946 

977
20031692, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمود السيد التحيويتنفيذ حكم المحكمين وفقا لقانون التحكيم في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية

AR03084/حق
-سعر الفائدة في المواد المدنية و التجارية - فوائد التأخير : أحكام الفوائد في القانون المدني  

.... تخفيض الفائدة اإلتفاقية 
20031075, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أنور العمروسي

AR03085/حق
3 317 350 

977
20085004, دار الكتاب الحديث : القاهرة  رضا محمد إبراهيمقواعد القانون المدني في جرائم األموال

AR03086/حق
3 38 5152 

977
20074764, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  مفتاح خليفة عبد الحميدإنهاء العقد اإلداري

AR03087/حق
8 1113 03 

977
20031645, منشأة المعارف : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمدعقد المقاولة فقها و قضاء: العقود الواردة علي العمل  

AR20031327, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  علي محمد علي قاسمأحكام العقيقة في الفقه اإلسالمي03088/حق

AR03089/حق
دراسة مقارنة فقها : الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري و الفرنسي  

و قضاء
20031405, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمد

AR20037998, المركز القومي لإلصدارت القانونية إيهاب عبد المطلبالموسوعة الجنائية الحديثة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر الجنائية03090/حق

AR20038079, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  قمر محمد موسيالموسوعة الجامعة في التعليق على القانون المدني03091/حق

AR03092/حق
- االستجواب و المواجهة - تعريف المتهم و اإلستجواب : استجواب المتهم فقها و قضاءا  

...........االستجواب و االستيضاح 
20043504, دار الكتب القانونية : مصر  عدلي خليل

وزارة العدل التونسيةنظام السجون: قاضي تنفيذ العقوبات  03093/حق
منشورات مركز الدراسات القانونية و : تونس  

2006, القضائية 
319

AR03094/حق
5 08 524 

9953

العوامل الرئيسية التي قد تؤثر علي أسواق التأمين : صناعة التأمين في األسواق العربية  

العربية في السنوات القادمة
2009824, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  ليث عبد األمير الصباغ

AR03095/حق
1 13 5946 

977
20031955, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمود السيد التحيوىوفقا لقانون المرافعات المدنية و التجارية: أوامر األداء  

AR03096/حق
7 98 5160 

977
200317310, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  عبد الحميد فودهبين النظرية و التطبيق: اإلفتراض القانوني  

AR03097/حق
2 494 16 

9957
20098546, دار الثقافة : عمان  كامل السعيدشرح األحكام العامة في قانون العقوبات

AR03098/حق
47 462 

9953 
20072164, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شاللدعاوى إبطال التبليغات و اإلنذارات غير القانونية

AR03099/حق
8 3665 

04977 
20025814, منشأة المعارف : اإلسكندرية  عفيفي كامل عفيفي-تطبيقاتها - تطورها - نشأتها : األنظمة النيابية الرئيسية  

AR03100/حق
1 99 5160 

977

دراسة تحليلية إنتقادية : وسائل الضغط الخاص الدفاعية و أثرها في تحقيق التوازن العقدي  

مقارنة بفقه الشريعة اإلسالمية
20031049, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  عادل جبري محمد حبيب

AR03101/حق
5 493 16 

9957
200962320, دار الثقافة : عمان  أكرم عبد الرزاق المشهدانيالبحث اإلحصائي الجنائي في القضاء و الشرطة و السجون: موسوعة علم الجريمة  

AR03102/حق
7 460 16 

9957
20093683, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان عباس العبوديالبيع و اإليجار: شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني  

AR03103/حق
7 361 16 

9957
20085595, دار الثقافة : عمان  محمد الحاج حمودالقانون الدولي للبحار

AR03104/حق
في األنظمة القانونية االتينية و األنجلوسكسونية و العربية : معيار دولية التحكيم التجاري  

االتفاقيات الدولية
20067688, منشأة المعارف : اإلسكندرية  هشام خالد

AR200328810, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمدعقد الوديعة فقها و قضاء03105/حق

AR03106/حق
شرح تفصيلي مقارن ألحدث تشريعات االستثمار الداخلي و الدولي : موسوعة االستثمار  

....
17032المؤلف نفسه: مصر  عبد الفتاح مراد

AR20071904, دار الحقانية : القاهرة  رفعت محمد رزقانقطاعها- موانعها - عوارضها : األهلية  03107/حق

AR03108/حق
097734818

67
عبد المطلب عبد الرزاق حمدانفي الفقه اإلسالمي: اآلثار المترتبة على تزييف النقود وتزوير األوراق المالية  

, دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر : بيروت  

2010
1275

AR03109/حق
978995750

6162
20094355, عماد الدين للنشر والتوزيع : عمان  فاطمة جميل العامودياألحكام الفقهية في قضايا الغذاء والتغذية المعاصرة

20024633, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت رمضان علي السيد الشرنباصيأحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية03110/حق

AR03111/حق
- التحقيق في الدعوى الجنائية : التحقيق الجنائي و التصرف فيه و األدلة الجنائية  

......خصائص التحقيق االبتدائي و دور النيابة فيه 
20039412, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  أحمد أبو الروس

AR03112/حق
1 9804 04 

977
20062039, دار النهضة العربية : القاهرة  رفعت عيد سيددراسة تحليلية لبعض جوانب القرارات الناشئة عن سكوت اإلدارة في فرنسا و مصر

AR03113/حق
9 433 32 

9957
20083154, دار الحامد للنشر و التوزيع : عمان  براء منذر عبد اللطيفشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

AR03114/حق
. تطبيقا . فقها . تشريعا . قيودا . حدودا : مناط التحريات اإلستدالالت و اإلستخبارات  

عمال. تحليال 
20032464, منشأة المعارف : اإلسكندرية  قدري عبد الفتاح الشهاوي

AR03115/حق
4 18 6223 

977

- الدعوي و إجراءاتها : الشامل في المرافعات المدنية الدعوى المدنية و إجراءاتها  

إجراءات رفع الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية و
20094364, المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة  عبد الوهاب عرفه

AR20033304, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمدمبادئ محكمة النقض في الجنسية و مركز األجانب03116/حق

AR03117/حق
 (المحاكم و اإلختصاص )التنظيم القضائي : أصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي  

الدعوي و الخصومة القضائية  األحكام وطرق الطعن
20044274, دار الثقافة : األردن  مفلح عواد القضاه

AR03118/حق
4 445 279 

977
20051598, دار األمين : مصر السيد عليوهالمناقصات و المزايدات

AR03119/حق
دراسة تأصيلية : النظام القانوني لمساعدة غير القادرين علي دفع المصروفات القضائية  

تطبيقية مقارنة
20073382, دار النهضة العربية : القاهرة  عاشور مبروك

AR03120/حق
1 18 5237 

977

غش المياه الغازية و المثلجات - غش الدخان و البن - غش اللبن و الشاي : الغش التجاري  

...غش الوزن - 
20064585, دار الكتب القانونية : مصر  أسامة أحمد شتات

20061434, منشأة المعارف : اإلسكندرية  إبراهيم عبد العزيز شيحارئيس الدولة الوزارة في األنظمة السياسية المعاصرة: وضع السلطة التنفيذية  03121/حق

AR20078414, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أيمن عبد هللا فكرىجرائم نظم المعلومات03122/حق

AR03123/حق
أثر استخدام - مفهوم النقل الدولي متعدد الوسائط : مسئولية متعهد النقل متعدد الوسائط  

....التكنولوجيا الحديثة عاي مسئولية 
20032255, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  سوزان علي حسن

AR20081836, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  نسرين عبد الحميددراسة تحليلية للسلوكيات اإلجرامية: السلوك اإلجرامي  03124/حق

AR03125/حق
978995732

4964
20101625, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  بشرى خالد تركي المولىدراسة مقارنة: إلتزامات المساهم  في الشركة المساهمة  

AR03126/حق
978995732

4926
20094785, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  علي عدنان الفيل....السعودية-العراق -األردن -مصر: التشريعات الجزائية  العسكرية العربية  

AR03127/حق
5 096 386 

977
20062289, دار الكتب القانونية : مصر  حسني قمرحقوق اإلنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية و تطورها و ضماناتها

AR03128/حق
1 87 5160 

977
200226410, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أحمد علي عوضفهرس النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها في عشرين سنة

AR03129/حق
1 5676 17 

977

علم - علم النفس الجنائي - علم االجتماع الجنائي : العلوم المؤثرة في الجريمة و المجرم  

النفس القضائي
20082499, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد على سكيكر

AR201049516, دار التدمرية : المملكة العربية السعودية  صالح بن علي بن صالح العقلالتهمة وأثرها في األحكام الفقهية03130/حق

AR03131/حق
1 085 357 

977
20064899حسيني هيكلالنظام القانوني لإلنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية

AR20034487, منشأة المعارف : اإلسكندرية  محمد المنجي...موسوعة الدعاوى العملية دعوى عدم نفاذ التصرفات التي يعقدها المورث لمحاباة بعض 03132/حق

AR03133/حق
2 547 328 

977
20094594, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عصمت عدليالجريمة و قضايا السلوك اإلنحرافي بين الفهم و التحرير

AR03134/حق
6 40 486 

9953
20081769, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محيي الدين القيسيأثر الحكم الجزائي علي الحكم اإلداري و التأديبي و علي اإلدارة

AR03135/حق
8 278 32 

9957
20064758, دار الحامد : عمان  شقيري نوري موسى/ اسامة عزمي سالم إدارة الخطر و التأمين

03136/حق
1 58 486 

9953
20088002, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عبد الحميد األحدبموسوعة التحكيم  الدولي

AR20031898, منشأة المعارف : اإلسكندرية  مصطفي سالمة حسين/ محمد السعيد الدقاق مصادر القانون الدولي العام03137/حق

AR03138/حق
دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيين : الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصالحية  

في ثبات األحكام و تغيرها
20064724, دار النفائس : األردن  عبد الجليل زهير ضمره

03139/حق
978995381

9211
20101975, دار إبن حزم  للطباعة والنشر والتوزيععامر سعيد الزيباريبين إستهانة المدين وسماحة الدائن: الديون  

AR20065764, دار الثقافة : عمان  محمد صبحي نجمالوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية03140/حق



AR03141/حق
995716369

3

دراسة تحليلية تأصيلية مزودة و مدعمة باإلجتهادات : التزوير المعلوماتي للعالمة التجارية 

القضائية
201024011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عامر محمود الكسواني

AR03142/حق
978995724

5986
201130315, دار صفاء للنشروالتوزيع : عمان  غني ناصر حسين القريشيعلم الجريمة

AR03143/حق
2 22 486 

9953
20082485, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  غسان رباحدراسة مقارنة حول نهاية العقوبة: الوجيز في عقوبة اإلعدام  

AR03144/حق
7 5980 04 

977

دراسة تطبيقية في بيان اوجه بطالن التنفيذ الجبري و : بطالن التنفيذ الجبري و اثاره  

منازعات التنفيذ المستعجلة
20083485, دار النهضة العربية : القاهرة  محمود محمود الطناحي

AR03145/حق
978995355

9193
201060712, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  علي عدنان الفيلدراسات في التشريعات الجزائية العسكرية العربية والمقارنة: القضاء العسكري  

AR03146/حق
8 3594 04 

977
20072815, دار النهضة العربية : القاهرة  طارق فتح هللا خضرالقضاء اإلدارى دعوى اإللغاء

AR03147/حق
4 049 16 

9957

مع .... : العقود المسماة البيع و اإليجار وقانون المالكين و المستأجرين وفق آخر التعديالت 

التطبيقات القضائية  لمحكمة التمييز
20103785, دار الثقافة : عمان  علي هادي العبيدي

AR03148/حق
5 323 16 

9957
20082725, دار الثقافة : عمان  نايف محمود الرجوبأحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي

AR03149/حق
6 3019 04 

977
20083165, دار النهضة العربية : القاهرة  محمد محمد مصباح القاضيالحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية

AR03150/حق
0 691 327 

977
20093859, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  محمد لبيب شنبدراسة مقارنة: المسئولية عن األشياء  

AR03151/حق
2 869 60 

9961
20071278, دار الهدى : الجزائر  باديس ذيابيصور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر

AR03152/حق
0 274 26 

9947
20106416, دار الهدى : الجزائر  عبد الرزاق بوضيافمفهوم اإلفراج المشروط في القانون

AR03153/حق
1 280 26 

9947
201014210, دار الهدى : الجزائر  منصوري نورةهبة العقار في التشريع

AR03154/حق
3 841 66 

9961
20048133, دار هومه : الجزائر  لحسين بن الشيخ آث ملويا1ج / المنتقى في قضاء األحوال الشخصية 

AR03155/حق
مسح االراضي العام و - التوجيه العقاري - قانون االمالك الوطنية : القانون العقاري  

....السجل العقاري 
53110دار بلقيس: الجزائر  مولود ديدان

AR20094715, دار الكتاب القانوني : اإلسكندرية  إبراهيم سيد أحمدضوابط تسبيب االحكام في المواد المدنية و التجارية فقها و قضاءا03156/حق

03157/حق
4 557 16 

9957
201033612, دار الثقافة : الجزائر  أسامة أحمد المناعسة/ جالل محمد الزعبي لكترونية‘جرائم تقنية نظم المعلومات ال

03158/حق
4 490 16 

9957

دراسة موازنة في قوانين الدول العربية مع فقه : شرح القانون المدني حقوق اإلمتياز  

الشريعة اإلسالمية
200943114, دار الثقافة : عمان بيان يوسف رجيب

AR03159/حق
7 527 16 

9957

خالل مرحلة / خالل مرحلة التحقيق االبتدائي : ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  

المحاكمة
20102307, دار الثقافة : عمان  حسن بشيت خوين

AR03160/حق
5 852 11 

9957
أصول علم اإلجرام و العقاب

محمد عبد الكريم / فتحي توفيق الفاعوري / عماد محمد ربيع 

العفيف
20102565, دار وائل : عمان  

AR03161/حق
4 309 52 

9961

دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي و : نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري  

التشريع المصري و اجتهادات القضاء الفرنسي
201083210, دار الخلدونية : الجزائر  شوقي بناسي

AR03162/حق
4 993 60 

9961
200851010, دار الهدى : الجزائر نبيل صقر/ أحمد لعور العقوبات في القوانين الخاصة

AR03163/حق
6 24 486 

9953

مع دراسة مقارنة حول اإلدمان و : الوجيز في قضايا المخذرات و المؤثرات العقلية  

اإليجار الغير مشروع
20082965, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  غسان رباح

AR20041084, دار المناهج : عمان  وليد الزيديالموقف القانوني: التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت  03164/حق

AR03165/حق
8 050 16 

9957
200918410, دار الثقافة : عمان  زيد محمودالعقايلةمع ترجمة كاملة إلي اللغة العربية: المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية  

AR03166/حق
9 71 524 

9953
20092865, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عاصم شكيب صعبضوابط تعليل الحكم الصادر باإلدانة

AR03167/حق
إلتزامات - حوادث العمل و األمراض المهنية - التأمينات اإلجتماعية : المدونة اإلجتماعية  

......المكلفين في مجال الضمان 
32210دار البيضاء: الجزائر  مولود ديدان

AR03168/حق
978995781

0023
20103695, دار جليس الزمان للنشر والتوزيع : عمان  خالد حسن أبو غزالةوالجرائم الدولية: المحكمة الجنائية الدولية  

AR03169/حق
8 559 16 

9957
20103195, دار الثقافة : عمان  محمد نصر الرواشدةإدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي

AR03170/حق
3 001  400 

97
200558020, دار محمود للنشر و التوزيع : القاهرة  محمد عزمي البكريحق الملكية: موسوعة الفقه و القضاء في القانون المدني  

AR03171/حق
6 511 16 

9957

االختصاص - نظرية الدعوي- النظام القضائي : شرح قانون أصول المحاكمات المدنية  

....األحكام القضائية - إجراءات التقاضي - القضائي 
20104648, دار الثقافة : عمان  صالح الدين محمد شوشاري

AR03172/حق
3 7409 17 

977
20093705, شركة ناس للطباعة : القاهرة  مصطفي محمد الدغيدياإلثبات و خطة البحث في جرائم السرقة مقارنة بالشريعة اإلسالمية

AR03173/حق
دراسة تحليلية مقارنة وفقا ألحدث التشريعات : الحماية الجزائية للعالمات التجارية  

العربية واألجنبية
20085125, دارالنهضة العربية : القاهرة  ناصر عيد الحليم السالمات

AR03174/حق
1 088 25 

9957
201029110, دار قنديل : عمان  رسمية عبد الفتاح موسي الدوسدعوى التعويض عند الطالق التعسفي في الفقه اإلسالمي

ARموفق حماد عبددراسة مقارنة: الحماية المدنية للمستهلك في التجارة اإللكترونية  03175/حق
منشورات زين ,مكتبة السنهوري: بيروت  ,بغداد

2011, الحقوقية 
50012

AR03176/حق
2 070 71 

9957
20094295, دار دجلة : عمان  عبد الفتاح عبد الرزاق محمدالنظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام

AR201082212, منشورات زين الحقوقية : بيروت  نصري منصور نابلسيدراسة مقارنة: العقود اإلدارية  03177/حق

AR03178/حق
5 696 07 

9957
20102245, دار الفكر : عمان  كفاح عبد القادرأحكام رأس المال في الشركات

AR03179/حق
9 479 16 

9957
20093514, دار الثقافة : عمان  إياد عبد الجبار ملوكيتطبيقاتها علي األشخاص المعنوية بوجه خاص: المسؤولية عن األشياء  

ARهيثم حامد المصاروةالمنتقي في شرح عقد التأمين03180/حق
مكتبة / إثراء للنشر و التوزيع : الشارقة  /  األردن 

2010, المكتبة العلمية / الجامعة 
33910

AR20103827, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  نزيه نعيم شال الالمرتكز في حقوق اإلنسان03181/حق

200922910, منشورات زين الحقوقية : بيروت ضمير حسين ناصر المعموريمنفعة العقد و العيب الخفي03182/حق

AR03183/حق
978 9960 

59 2
20081785, مركز الدراسات و البحوث : الرياض  راضي عبد المعطي السيداآلثار االقتصادية لحوادث المرور

AR03184/حق
144 16 

9957 
200739620, دار الثقافة : عمان  عمر محمد الشوبكيدراسة مقارنة: القضاء اإلداري  

AR03185/حق
3 156 16 

9957
20106085, دار الثقافة : عمان  مصططفى محمود فراجالدعاوى و إجراءاتها العملية وفقا ألحدث التعديالت

AR20091815, دار المسيرة : األردن  محمود علي الرشدانالعالمات التجارية03186/حق

AR03187/حق
2 866 11 

9957

الواليات المتحدة األمريكية المعدل في : قانون أصول المحاكمات الجزائية  الفيدرالي  

1/12/2007
201017012, دار وائل : عمان  بشير الصليبي

AR03188/حق
4 630 11 

9957
20081745, األردن بشار عدنان ملكاوياألصول العلمية لكتابة البحث القانوني

AR03189/حق
4 63 524 

9953
20094065, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  فراس زهير جعفر الحسينيالحماية الدولية لموارد المياه و المنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة

AR20051085, دار النهضة العربية : القاهرة  أبو عيطةظاهرة المخذرات في العالم اإلسالمي03190/حق

AR03191/حق
4 528 16 

9957
20102504, دار الثقافة : عمان  محمد وحيد الدين سوارحق الملكية في ذاته في القانون المدني

AR03192/حق
3 049 25 

9957
201040012, دار قنديل : عمان  حيدر أدهم عبد الهادي/ مازن ليلو راضي المدخل لدراسة حقوق اإلنسان

AR03193/حق
995716626

7
201140015, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أحمد بشير الشرايريعليه  دراسة مقارنة- التمييز - ومدى رقابة محكمة النقض : بطالن حكم التحكيم  

AR03194/حق
3 442 16 

9957
20093194, دار الثقافة : عمان  سهيل حسين الفتالويالقانون الدولي للبحار

AR20103997, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  عصام أنور سليمنظرية الحق03195/حق

AR03196/حق
5 521 16 

9957

التحاليل - البصمات الوراثية - بصمات الجلد : اإلثبات بالقرائن في الفقه اإلسالمي  

...التسجيل الصوتي - الكالب البوليسية - المخبرية 
201020015, دار الثقافة : عمان  عبد القادر إدريس

AR201033815, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان بيار إميل طوبيا....طلبات لوائح النقض : نماذج وصيغ 03197/حق

AR20092255, دار آيله للنشر و التوزيع : عمان  مصلح حسن أحمد عبد العزيزدراسة قانونية مقارنة: العهود و المواثيق في التراث العربي االسالمي  03198/حق

AR03199/حق
2 465 16 

9957
20093365, دار الثقافة : عمان  وليد عودة الهمشريااللتزامات المتبادلة و الشروط التقييدية: عقود نقل التكنولوجيا  



AR03200/حق
4 122 26 

9947
200923910, دار الهدي : الجزائر  مناني فراحالعقد اإللكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري

AR03201/حق
4 502 16 

9957
20102075, دار الثقافة : عمان  أمين حسين يونسأثر الزنى في مسائل األحوال الشخصية

AR03202/حق
9 2 9990 

9960
20082925, مركز الدراسات و البحوث : الرياض  جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةاالستخدام الشرعي و القانوني للوسائل الحديثة في التحقيق الجنائي

AR201030214, دار النفائس : األردن  إياد عبد الحميدالتغيرات الحادثة علي محل عقد البيع و أثرها علي اإللتزام03203/حق

AR20092823, دار الكتاب القانوني: القاهرة  مسعد عبد الرحمن زيدانمناهج البحث العلمي في العلوم القانونية03204/حق

AR03205/حق
5 055 26 

9947

 و 2006 ديسمبر 20 مؤرخ في 22 - 06معدل بالقانون رقم : قانون اإلجراءات الجزائية  

مدعم بأحدث االجتهادات القضائية
200847910, دار الهدي : الجزائر  بلخضر مخلوف

ARعلي عدنان الفيلمقارنة بالقانون الجنائي الوضعي: دراسات في الفقه الجنائي االسالمي  03206/حق
, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : األردن  

2010
30010

AR03207/حق
2 32382 

9957 
20081627, دار الحامد : عمان  جميل فخري محمد جانمالتدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة  في الفقه و القانون

AR03208/حق
6 300 26 

9947
201016020, دار الهدى : الجزائر  عالء الدين عشي1ج/ التنظيم اإلداري : مدخل القانون اإلداري  

AR03209/حق
4 065 26 

9947
200828710, دار الهدى : الجزائر نبيل صقرالنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالعقار الفالحي: العقار الفالحي  نصا و تطبيقا  

AR03210/حق
8 672 07 

9957
20102245, دار الفكر: عمان  حسين محمود محمد الشقيراتحقوق اإلنسان في اإلسالم

AR03211/حق
8  319 16 

995

التنظيم القضائي و االختصاص و القضاء : شرح قانون أصول المحاكمات المدنية  

المستعجل
201044710, دار الثقافة : عمان  نشأت عبد الرحمن األخرس

AR03212/حق
4 474 16 

9957
20093365, دار الثقافة : عمان  قاسم محمد بني بكرنظرية الدفع الموضوعي في الفقه اإلسالمي و القانون و تطبيقاتها في القضاء الشرعي

AR20073485, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  يزن خلف سالم العطياتللعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: تحول المصارف التقليدية  03213/حق

AR20102025, الجنادرية للنشر والتوزيع : األردن  فتحية محمد استيباندراسة فقهية مقارنة: حقوق اإلمتياز في المعامالت المالية  03214/حق

AR20092085, دار المسيرة : عمان  إسماعيل أمين نواهضةفقه الطالق و الفسخ و التفاليق و الخلع: األحوال الشخصية  03215/حق

AR03216/حق
2 056 26 

9947
200824010, دار الهدى : الجزائر  نبيل صقرتبييض األموال في التشريع الجزائري

AR03217/حق
994726277

1 
201029910, دار الهدى : الجزائر  فاطمة العرفيفي ضوء الفقه اإلسالمي: جرائم المخذرات  

AR20064715, منشورات زين الحقوقية : لبنان  - بيروت عادل حشموشيضمانات حقوق الخصوم خالل مراحل ما قبل  المحاكمة الجزائية03218/حق

AR03219/حق
9 013 60 

9961
201015910, دار الهدى : الجزائر خثير مسعودأساليب و ثغرات: الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر  

AR03220/حق
2 241 26 

9947

ملحق : صور إيجار السفينة     - ملكية السفينة - السفينة - القانون البحري الجزائري 

اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة ب
201012711, دار الهدى : الجزائر  محمود شحماط

AR03221/حق
8 281 26 

9947
201017410, دار الهدى : الجزائر  منصوري نورةالتطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة اإلسالمية

AR03222/حق
5 253 26 

9947

صالحيات - الوظيف البلدي - مالية البلدية - أجهزة البلدية : البلدية في التشريع الجزائري  

الرقابة علي البلدية- البلدية 
20101759, دار الهدى : الجزائر بوعمران عادل

AR03223/حق
5 6 9588 

9961

وفق آخر : حماية حقوق ضحية الجريمة خالل الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري  

التعديالت و أحدث قرارات المحكمة العليا
20083507, مؤسسة البديع للنشر و الخدمات اإلعالمية سماتي الطيب

20092265, دار الحامد: عمان يونس ابراهيم أحمد مزيدالبيئة في اإلسالم03224/حق

AR03225/حق
9 057 26 

9947
200844819, دار الهدى : الجزائر  أحمد لعور/ نبيل صقر الدليل العملي للمحامي في المواعيد القانونية

AR03226/حق
5 013  26 

994
200820610, دار الهدى : الجزائر  مناني فراحأدلة اإلثبات الحديثة في القانون

AR03227/حق
6 227 26 

9947
201038210, دار الهدى : الجزائر  مناني فراح...التحكيم طريق بديل لحل النزاعات حسب آخر تعديل لقانون اإلجراءات المدنية 

03228/حق
2 168 26 

9947

 جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب 50شرح : الوسيط في جرائم األشخاص  

01-90القانون 
200941310, دار الهدى : الجزائر نبيل صقر

AR03229/حق
9 239  26 

994

دراسة تحليلية مقارنة بين : تالزم مبدأ اإلثبات الحر باالقتناع الذاتي للقاضي الجزائي  

القانون الجزائري و القانون المصري و بعض القو
201023310, دار الهدى : الجزائر  أغليس بوزيد

AR03230/حق
6 230 26 

9947
201023810, دار الهدى : الجزائر  صونية بن طيبةاالستيالء المؤقت علي العقار في التشريع الجزائري

AR03231/حق
3 075 26 

9947

النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالقضاء : التشريعات العسكرية نصا و تطبيقا  

..العسكري غجتهاد المحكمة العليا
200833410, دار الهدى : الجزائر  فراح محمد الصالح/ نبيل صقر 

AR03232/حق
0 245 26 

9947
201020610, دار الهدى : الجزائر  عبد الرحمان خلفيمحاضرات في القانون الجنائي العام

AR03233/حق
5 068 26 

9947
200838410, دار الهدى : الجزائر نبيل صقرالدفوع الجوهرية و طلبات الدفاع في المواد الجزائية

AR03234/حق
1 293 26 

9947
201027210, دار الهدى : الجزائر  عبد الرحمان خلفيمحاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية

AR03235/حق
3 017 26 

9947

 فبراير سنة 25 مؤرخ في 09 - 08قانون رقم : قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  

.. الصادرة بتاريخ 21 الجريدة الرسمية رقم 2008
200820810, دار الهدى : الجزائر  نبيل صقر

AR03236/حق
2 254 26 

9947

دراسة تشخيصية للوضعية القانونية ألراضي : أراضي العرش في القانون الجزائري  

.....مدعمة بأهم  (أراضي السابقة  )العرش 
201031810, دار الهدى: الجزائر نعيمة حاجي

AR03237/حق
7 275 26 

9947
201012610, دار الهدى : الجزائر عبد الرزاق بن عمار بوضيافسالمي و التشريع‘مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه اإل

AR20071209, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  نجيب أحمد عبد هللا الجبليدراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي و األنظمة الوضعية: ضمانات إستقالل القضاء 03238/حق

AR03239/حق
994726177

4
20091410, دار الهدى: الجزائر هوام الشيخةطبقا ألحكام قانون االجراءات المدنية واالدارية: الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 

AR03240/حق
994726017

3
20083520, دار الهدى: الجزائر نبيل صقر- حسين بوشينة الدليل العملي للمحامي في المواد الجزائية

AR03241/حق
995771055

9
20091040, دار دجلة: عمان ياسين الزيبارياالختالف بين الزوجين في متاع المنزل

AR03242/حق
994726059

3
20082560, دار الهدى: الجزائر قمراوي عز الدين- نبيل صقر التهريب والمخدرات وتبييض األموال في التشريع الجزائري: الجريمة المنظمة  

AR20101590, دار الهدى: الجزائر صونية بن طيبةبين الشريعة والقانون الوضعي: القتل الخطأ 03243996160009/حق

AR03244/حق
978995712

1945
20091920, اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان علي جبار الحسيناويجرائم الحاسوب واالنترنت

AR03245/حق
995983121

3
20062934, جامعة سبها: ليبيا مصطفى عبد الغني شيبةالطالق وآثاره: أحكام األسرة في الشريعة االسالمية 

03246/حق
994726124

8
200922410, دار الهدى: الجزائر سعاد عميرالوظيفة التشريعية لمجلس األمة في الجزائر

AR03247/حق
978995754

4010
20112265, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  محمد قدور بومدينبين السلطة الوطنية والسلطة الدولية: حقوق اإلنسان  

AR03248/حق
994726260

3
201015910, دار الهدى: الجزائر كمال بوشليقجريمة القذف بين القانون واالعالم

03249/حق
996160008

5
201014410, دار الهدى : الجزائر بو عمران عادلدراسة تشريعية ،فقهية و قضائية: النظرية العامة للقرارات و العقود اإلدارية  

AR201017410, دار الهدى: الجزائر زبيدة اقروفةدراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الوضعي: التلقيح االصطناعي 03250994726788/حق

AR03251/حق
978995724

4729
20104145, دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان  عيد أحمد أبو بكربحوث علمية محكمة: دراسات وبحوث في التأمين  

03252/حق
994726213

9
201024010, دار الهدى: الجزائر سماتي الطيبالمنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان االجتماعي على ضوء القانون الجديد

03253/حق
996160720

1
20066410, دار الهدى : الجزائر محمد داحيجريمة السرقة واالبتزاز

03254/حق
978995706

0015
201026310, دار المسيرةأحمد محمد المومني- اسماعيل أمين نواهضة األحوال الشخصية فقه النكاح

AR03255/حق
994726299

3
201020810, دار الهدى: الجزائر زعيمش رضااجراءات تأسيس الحكم الجنائي في القانون

AR03256/حق
995716462

1
20093677, دار الثقافة: عمان عروبة الخزرجيبين النظرية والتطبيق: حقوق الطفل 

AR03257/حق
994726072

2
20083509, دارالهدى: الجزائر نبيل صقرالقانون البحري

AR03258/حق
978995732

4957
20101965, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  معن عبد الرحيم جويحاندراسة مقارنة: قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  



AR03259/حق
978996160

9590

مبادئ عامة في تحرير : الدليل العملي للمحامي في المواد المدنية تحرير العرائض  

العرائض
201041610, دار الهدى للطباعة والنشر : الجزائر  نبيل صقر,حسين بوشينة 

03260/حق
978995725

0805
20095395, دار قنديل: عمان محمد عمر برواريغسيل األموال وعالقتها بالمصارف والبنوك

AR03261/حق
978994726

1781
200920710, دار الهدى للنشر والتوزيع : الجزائر  سلمى جهادبين النص والتطبيق: جريمة ابادة الجنس البشري  

AR19994157, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان أنطوان الناشفدراسة تحليلية شاملة: اإلعالنات والعالمات التجارية بين القانون واإلجتهاد 03262/حق

AR03263/حق
978993390

5446
20102078, دار الزمان للطباعة والنشر : دمشق  أبو بكر علي محمد أميندراسة في ضوء الفكر القانوني والسياسي الغربي واالسالمي: العدالة مفهومها ومنطلقاتها  

AR03264/حق
995716506

2
20103049, دار الثقافة: األردن بسام نهار البطوندراسة مقارنة بالقانون الوضعي: الشهادة في الشريعة االسالمية 

AR03265/حق
978995725

0874

دراسة مقارنة بين : التزام المؤجر بضمان التعرض واالستحقاق في عقد التأجير التمويلي 

التشريعين األرد ني والمصري
201034525, دار قنديل : األردن بسام حمدان

AR03266/حق
978994726

2962
2010800, دار الهدى للطباعة والنشر : الجزائر  منصوري نورةقواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع

AR20115549, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمود داوود يعقوبدراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: المفهوم القانوني لإلرهاب  03267/حق

AR03268/حق
994726202

3
200922210, دار الهدى : الجزائر سماتي الطيبالمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي على ضوء القانون الجديد

20113000, منشورات زين الحقوقية: لبنان أسعد فاضل منديلدراسة مقارنة: أحكام عقد التحكيم وإجراءاته 03269/حق

AR03270/حق
995716534

5
201026310, دار الثقافة: األردن  محمد الهيتيالتكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي

AR03271/حق
978995348

6741
20087753, الحلبي الحقوقية: لبنان طلعت دويدارالنظرية العامة للتنفيذ القضائي

AR03272/حق
995716541

7
201024012, دار الثقافة: عمان ناصر القرمدور القضاء الشرعي في اصالح األسرة

03273/حق
978995351

5895

التعريف -الدراسة المقارنة -أهمية المداخل للعلوم : القانون الوضعي المقارن بفقه الشريعة  

-......بالنظامين 
هيثم سمير عاليه,سمير عاليه 

, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت  

2010
2168

AR03274/حق
978995725

0812
201029914, دار قنديل: عمان نصير صبار الجبوريالتعويض العيني

AR20084133, دار النفائس : عمان محمدأحمد الطرايرةفي الفقه االسالمي: اآلباء واألبناء 03275997547779/حق

AR03276/حق
996190554

7
19810منشورات ثالة: الجزائر عبد الفتاح تقيةدروس في تاريخ النظم القانونية

AR03277/حق
978995725

056

وفعالية عقوبات الجرائم : الرقابة القضائية على قرارات مقدري الضريبة على الدخل 

الضريبية
20082495, دار قنديل : األردن ابراهيم سالم العقيلي

03278/حق
978995733

1498
20082396, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان  مهند صالح الطراونةفي النظام البرلماني: العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

AR03279/حق
978995711

8679
201017210, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن عبير الصفدي الطوالالنظام القانوني لجهات توثيق التوقيع االلكتروني

03280/حق
995716027

3
20092524, دار الثقافة : األردن لؤي ماجد أبو الهجاءدراسة مقارنة: التأمين ضد حوادث السيارات 

AR201121510, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمد أمين الخرشةتسبيب األحكام الجزائية03281/حق

03282/حق
978995732

4933
200929715, دار حامد: األردن تيماء الصرافدراسة مقارنة: دور اإلدعاء العام في الدعوى المدنية 

AR03283/حق
995716551

2
201025310, دار الثقافة : األردن مشغل بن عبد هللا الثقيلدراسة مقارنة: المسؤولية التأديبية للمحامي 

AR03284/حق
978995352

4474
20092799, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان هالدير أسعد أحمددراسة مقارنة: تتبع المنقول في القانون المدني 

AR20103995, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : األردن  محمد خضر قادردراسة مقارنة: دور اإلرادة في أحكام الزواج والطالق والوصية  03285/حق

AR03286/حق
995716366

2
20103195, دار الثقافة: األردن محمود الكيالنيقواعد االثبات وأحكام التنفيذ

03287/حق
978995732

3080
20073055, دار الحامد: األردن قيس الحياليفي الشريعة اإلسالمية والقوانين المقارنة: ميراث المرأة 

AR03288/حق
978995348

6871
20085513, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان بدوي حنااجتهادات- : مجلد الثاني-عقوبات

AR03289/حق
978995249

48
201016710, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان نزيه نعيم شالالدعاوى التحرش واالعتداء الجنسي

AR20071525, منشورات زين الحقوقية: لبنان علي عوبانيدراسة مقارنة: الدعوى المباشرة في ضمان المسؤولية 03290/حق

03291/حق
995300572

9
MECA, 20063845: لبنان بسام عاطف المختارشرح ومقارنة: المصطلحات المتقاربة في القانون المدني 

AR03292/حق
978614401

0341
201055012, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد حسين منصورقانون العمل

03293/حق
995716519

2
20101269, دار الثقافة: األردن محمد أحمد خطاب- أحمد عبد الكريم حمزةالتربية الجنسية لألطفال والمراهقبن

AR03294/حق
978995732

4544
200932715, دار الحامد: األردن طارق عجيلانعقاد العقد- : الجزء األول-الوسيط في عقد البيع 

03295/حق
996160948

2
200822411, دار الهدى: الجزائر بريك الطاهرمجموعةالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية

AR03296/حق
978995732

5008
20103165, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  أحمد محمد حوامدةقضايا قانونية معاصرة

03297/حق
994726171

2
200927113, دار الهدى: الجزائر نعيمة حاجيالمسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر

AR03298/حق
122800660

3978
200929010, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض مركز الدراسات والبحوثفي مواجهة االرهاب: تطوير أنظمة العدالة الجنائية 

03299/حق
994706051

7
200859110, دار الهدى : الجزائر نبيل صقر-الجزء األول-قضاء المحكمة العليا في اإلجراءات الجزائية 

AR03300/حق
994726200

9
200925510, دار الهدى : الجزائر عبيدي الشافعيمذيل باجتهاد القضاء المدني: القانون المدني  

201018115, مكتبة زين الحقوقية : بيروت  محمد رياض دغماندراسة مقارنة: إلزامية العقد  03301/حق

AR03302/حق
995716566

6
20102467, دار الثقافة: األردن فاتن حسين حوىالمواقع االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية

AR03304/حق
978995355

9353
201024012, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان  سعد صالح الجبوريدراسة مقارنة: مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر  

AR03305/حق
995716378

5
20092405, دار الثقافة: األردن محمد محمود أبو فروةالخدمات البنكية االلكترونية عبر االنترنت

AR03306/حق
978995327

8414
20105835, دار الكتاب العربي : بيروت  فيصل محمد خير الزرادبين الزواج والطالق في المجتمع العربي واإلسالمي: المرأة  

AR03307/حق
978995348

6918
200841615, منشورات الحلبي الحقوقية: األردن عبد الرزاق السنهوريوتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية: فقه الخالفة 

AR03308/حق
994726165

1
200957610, دار الهدى: عين مليلة الجزائر نبيل صقرقضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات وحوادث المرور

03309/حق
978614401

0280
20102627, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان المحامي حسام األحمدحقوق السجين وضماناته

AR20103125, دار البشائر اإلسالمية : بيروت  أسامة عبد المجيد العانيدراسة فقهية إقتصادية: صناديق الوقف اإلستثماري  03310/حق

03311/حق
978995788

0507
20122532, زهراناانشر: عمان خير الدين فنطازيالوقف: عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية 

AR03312/حق
978995405

9881
بحار عبد الرحيماإلجراءات التحفظية في مادة العقود التجارية

منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية : الرباط 

2009, والقضائية 
4325

AR03313/حق
978995724

4859
20102075, دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان  رائد محمود أبو طربوشاإلحتيال والبورصة العالمية

AR03314/حق
928977045

3867
20084175, القاهرةعبد العزيز رمضان سمكدراسة مقارنة: في الفقه اإلسالمي: الحبس للتهمة وضماناته 

AR2009565, دار المكتبي: سوريا رفيق يونس المصريوبعض المسائل المستحدثة فيه: بيع العربون 03315/حق

AR03316/حق
995716553

6

تنظيمها وتوثيقها وفقهها المقارن ونصوصها : الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية 

القانونية وتطبيقات قضائية
20104164, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان أحمد محمد علي داود

AR03317/حق
995712162

4
20082088, دار اليازوري العلمية: عمان  حسان محمد شفيق/ علي عبد الرزاقحقوق اإلنسان

AR200427816, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض محمد األمين البشريالتحقيق في الجرائم المستحدثة03318996095381/حق



AR03319/حق
977327308

3
200369111, دار الجامعة الجديدة للنشر: االسكندرية محمود السيد التحيويحضور صاحب الصفة اإلجرائية في الدعوى القضائية

AR03320/حق
977379045

2
20074663, دار الفكر الجامعي: االسكندرية نجالء عبد اللطيف سلمانسلطة المضارب بعد كسب حق المضاربة

AR20075773, دار النهضة العربية: القاهرة حسين حنفي عمرحجيته وضمانات تنفيذه: الحكم القضائي الدولي 03321/حق

AR03322/حق
978996160

8814
200714310, دار الهدى : الجزائر بارش سليمانالمتابعة  الجزائية : 1شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ج

03323/حق
995716277

2
200736814, دار الثقافة : عمان زيد محمود العقايلةالجامع في التشريعات المتعلقة بالتأمين

03324/حق
996166276

8
200222811, دار هومة: الجزائر محمد سعيد جعفورنظرية عيوب اإلرادة في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي

AR20103835, مطبعة األمنية : الرباط  هاشم العلوياإلصالح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط03325/حق

AR20075905, المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية صباح مصطفى المصريالنظام الحزبي03326/حق

AR03327/حق
978995747

7011
20082083, دا رالنفائس: عمان محمد درادكةدفع الدين من قبل شركات التأمين المعاصرة

AR03328/حق
978614401

0921

مزود بمالحق تتضمن قوانين السجل العقاري في : الموجز في شرح نظام السجل العقاري  

......الدول 
20104405, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  مصطفى أحمد أبو عمرو

AR03329/حق
977228265

2

في الفقه اإلسالمي و القانون الجنائي : المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوىاإليدز 

الوضعي
20071189, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية أحمد حسني أحمد طه

20085103, دار الجامعة الجديدة : االسكندرية عالء محي الدين أبو أحمدالتحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية03330/حق

AR20071429, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية أحمد السعيد الزقردتعويض ضحايا مرض اإليدز و إلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث03331/حق

AR03332/حق
999629960

978
2008929, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض سليمان أبا الخيلحكمه وحكمتهوأبعاده الدينية واالجتماعية: الوقف الشريعة اإلسالمية 

AR03333/حق
995711585

5
20054083, دار وائل للنشر: األردن صفاء محمود السويلميين  تاال سعود الشواالتشريعات التجارية وتشريعات األعمال

AR03334/حق
977031510

9
20071504, منشأة المعارف : اإلسكندرية فتحي عبد هللادراسة مقارنة بالقانون اإلنجليزي وفقا للشريعة اإلسالمية: التنفيذ العيني للعقد 

03335/حق
996166749

492

-1ج: نقل وزرع األعضاء البشرية في القانون المقارن و الشريعة اإلسالمية  

3الكتاب +2الكتاب
200337514, دار هومة: الجزائر  مروك نصر الدين

03336/حق
977379047

9
20072554, دار الفكر الجامعي: االسكندرية محمد ابراهيم الوكيلفي ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء: التنظيم اإلداري ومسلك اإلدارة اإليجابي 

AR03337/حق
978995352

4320
200928010, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان وسيم األحمدحماية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة االسالمية و االتفاقيات الدولية

AR1445دار القرويين: الدار البيضاء  محمد األزهرالجريمة بين الفعل ورد الفعل03338/حق

AR03339/حق
995716391

4
20092557, دار الثقافة: عمان ابراهيم رضوان الجغبيربطالن حكم المحكم

AR03340/حق
977379043

4
20061294, دار الفكر الجامعي: االسكندرية محمد أبو زيد األميراالحتكار و معالجته في الفقه االسالمي

AR03341/حق
977350396

0
20087429, دار الكتاب الحديث: القاهرة أشرف رمضان عبد الحميدالفصل بين السلطتين: سلطات التحقيق واالتهام في القانون الجنائي 

AR03342/حق
995716321

1
20081439, دار الثقافة: عمان جالل عايدة الشورةوسائل الدفغ االلكتروني

AR03343/حق
7 047 379 

977

دراسة مقارنة في ضوء الفقه وأحكام : نظرية التعدي كأساس للمسؤولية المدنية الحديثة 

القضاء
20071624, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أحمد محمد عطية محمد

AR03344/حق
995716363

1
2092564, دار الثقافة: عمان خالد الصباحينفي براءة االختر اع (السرية)شرط الجدة

AR20063774, دارالمطبوعات الجامعية: مصر محمد سامي عبد الحميداصول القانون الدبلوماسي و القنصلي03345/حق

AR52010دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية وائل أنور بندقاإلتفاقيات الدولية وقوانين الدول العربية: موسوعة الملكية الفكرية 03346/حق

AR20093125, مطبعة األمنية : الرباط  العربي محمد مياددراسة تحليلية ومقارنة: الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية ألجل المنفعة العامة  03347/حق

AR03348/حق
977379043

3
20083035, دار الفكر الجامعي: مصر جمال زكي الجريدليدراسة فقهية مقارنة: البيع اإللكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة األنترنيت 

AR03349/حق
5 4194 04 

977
2004814, دار النهضة العربية: مصر طارق سرورفي تسجيل المحادثات التيليفونية الماسة بشخصه: حق المجني عليه 

AR03350/حق
995716021

4
200920010, دار الثقافة: األردن محمود أحمد عبابنةجرائم الحاسوب وأبعادها الدولية

AR03351/حق
977282198

2
2005867, الدار الدولية لإلستثمارات: مصر عبدالعظيم شرف الدينالتنظيم القضائي في اإلسالم

AR03352/حق
996095616

4
20054257, جامعة نايف العربيةللعلوم: الرياض مركز الدراسات والبحوثمكافحة اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشرية

AR20082079, دار النهضة العربية: القاهرة رياض صالح أبو العطادور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة03353/حق

AR03354/حق
977102347

0
20083104, دار الفكر الجامعي: القاهرة صالح محمود الحجارأسس ومبادئ: المواطنة وحقوق اإلنسان 

20093999, دار المسيرة: األردن عدلي محمود السمريعلم اإلجتماع الجنائي03355/حق

03356/حق
996166866

9
20053429, دار هومة: الجزائر نوفل علي عبد هللا صفو الدليميدراسة مقارنة: الحماية الجزائية للمال العام 

AR20072209, دار النهضة العربية: مصر أحمد أبو الوفا2001/2005: قضاء محكمة العدل الدولية 03357/حق

03358/حق
978995352

4177
20091679, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان وليد حيدر جابرطرق إدارة المرافق العامة المؤسسة العامة والخصخصة

03359/حق
978995352

4139
20092709, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد سليمان األحمدالقصد المدني قبل التعريف: النظرية العامة للقصد المدني 

AR20021764, دار الثقافة: األردن محمد سمارةمحاضرات في أصول الفقه03360/حق

AR20031769, دار الكتب العلمية: لبنان خالد محمد تربانأحكامه وتطبيقاته المعاصرة: بيع الدين 03361/حق

20047692, دار الكتب القانونية: مصر أحمد نصر الجنديالطالق والتطليق وآثارهما03362/حق

AR20033655, المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية محمود سمير عبد الفتاحالنيابة العمومية و سلطاتها في أنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة03363/حق

AR03364/حق
977042986

4
20001793, دار النهضة العربية: القاهرة  مدحت عبد الحليم رمضانفي ضوء تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية: اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية 

AR03365/حق
977030889

7
20061134, منشأة المعارف: االسكندرية محمد سعيد عبد القادرفقه القضاء في االسالم

AR20074156, المنظمة العربية للتنمية االدارية : القاهرة مجموعة من الخبراءاالدارة العربية وآفاق تحديثها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين03366/حق

AR20072609, دار الفكر الجامعي: االسكندرية خالد مصطفى فهميتعويض المضرورين من األعمال االرهابية03367977379046/حق

AR20072658, منشأة المعارف : االسكندرية عبد العزيز خليفةالقرارات والعقود اإلدارية: مسؤولية اإلدارة عن تصرفاتها القانونية 03368/حق

AR03369/حق
977049817

3

حصانات الحكام و محاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان و االبادة و الجرائم ضد االنسانية 

محاكمة صدام: 
20065084, دار النهضة العربية: القاهرة حسين حنفي عمر

AR03370/حق
978996152

1564
20073547, دار الخلدونية للنشر والتوزيع : الجزائر طاهري حسينالنشاط اإلداري-التنظيم اإلداري : القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية  

AR20073099, دار بلقيس: الجزائر مولود ديدانمدونة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة03371/حق

AR03372/حق
دراسة في التأثيرات المتبادلة ما بين قواعد القانون الدستوري : القانون الدستوري الدولي  

.....
20102078, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  خانزاد أحمد عبد

AR03373/حق
977045224

7
20074489, دار النهضة العربية: القاهرة هاللي عبد الاله أحمداتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية

AR20076114, دار النهضة العربية: القاهرة شوقي عباهلل حسب هللاطبيعتها و أحكامها وآثارها: الوكالة بالتسخير 03374977173959/حق

03375/حق
995716350

1
20083668, دار الثقافة: عمان كامل السعيدالجرائم الواقعة على اإلنسان/ الجرائم الواقعة على األموال : شرح قانون العقوبات 

03376/حق
977575870

74
200849318, دار الكتاب الحديث: الجزائر -الكويت -مصرستيد هام رونالددراسة معمقة في قوانين الواليات المتحدة:  القضاء الجنائي في التنظيمات الفيدرالية 

20053164, مركز الدراسات األسيوية: مصر نيللي كمال األمير-هدى ميتيكس التغيرات في السياسة الخارجية اليابانية03377/حق

AR03378/حق
977044640

8
20052640, النسر الذهبي للطباعة: مصر فاروق عبد البرمن قضايا الحرية و الديمقراطية: موقف عبد الرزاق السنهوري  

AR03379/حق
977379045

1
20071580, دار الفكر الجامعي: االسكندرية محمد بكر حسينحق التنقل و السفر: الحقوق و الحريات العامة 

AR03380/حق
977350207

8
20071210, دار الكتاب الحديث: القاهرة عصام عفيفيمجموعة القواعد الجنائية في القضاء الجنائي

03381/حق
977328245

7
20079073, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية أسامة السيد عبد السميعدراسة تطبيقية في الفقه االسالمي و القانون: التعويض عن الضرر األدبي 

AR03382/حق
996194807

8
20042491, مطبعة الرياض: قسنطينة بلقاسم بوذراعالمحل التجاري. التجار. األعمال التجارية: الوجيز في القانون التجاري 

AR03383/حق
996072520

0
19971020, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض مصطفى التركيسجون النساء



AR03384/حق
977092107

3
20074610, دار الفكر الجامعي: مصر عاطف محمد الفقيقانون التجارة البحرية

AR20022260, دار العربي للتوزيع: مصر فايز السيد جاد اللمساوي.....في حاالت اإلمتناع عن تنفيذ أحكام تانفقات : دعوى الحبس 03385/حق

AR03386/حق
0 1523 03 

977
20072180, منشاة المعارف : االسكندرية  نسرين عبد الحميد نبيهاإلجرام المعقد

AR20011900, دار المحمدية العامة: الجزائر حسين صغيرالنظرية العامة للقانون ببعديها الغربي والشرعي03387996792708/حق

AR03388/حق
3 049 386 

977

في ظل قانون العقوبات و قانون التجارة  الجديد و : شرح أحكام الشيك و إيصال األمانة  

...............القانون المدني و عقد 
20051470, دار الكتب القانونية : مصر  خالد حمدي يوسف

AR03389/حق
996160571

3
20041280, دار الهدى: الجزائر إبراهيم بلعلياتدراسة علمية تطبيقية: أوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة اإلتهام مع إجتهادالمحكمة العليا 

AR20061990, مطابع الوالء الحديثة: مصر هشام عبد الحميد فرجإصابات األسلحة النارية03390/حق

AR03391/حق
977594611

5
20031760, دار الفكر الجامعي: مصر محمود السيد التحيويالطعن في األحكام القضائية

20071620, دار الجامعة الجديدة : االسكندرية  محمد السيد الفقيتحت تأثير إستخدام الحاويات: تطور قواعد قانون النقل البحري  03392/حق

AR03393/حق
995747774

9
20083650, دار النفائس: األردن قذافي عزات الغنانيمفي الفقه اإلسالمي: العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية 

AR03394/حق
977428023

7
20083870, دار الوفاء: مصر زينب جابر سالم وآخروناإلتفاقيات الدولية

AR20033390, المكتب العربي الحديث: مصر منير إبراهيم هنديدراسة إقتصادية وشرعية: شبهة الربا في معامالت البنوك التقليدية و اإلسالمية 03395/حق

AR20073810, دار النهضة العربية : القاهرة  عماد إبراهيم الفقيالمسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم03396/حق

AR03397/حق
978998118

6354
20101975, دار النشر المغربية : الدار البيضاء محمد األزهرالخبرة-الطلبات والدفوع -التبليغ -شروط الدعوى : الدعوى المدنية  

AR03398/حق
978995348

6079
20077270, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان وجدي سلماندراسة مقارنة: دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية 

03399/حق
977045283

1
20077400, النهضة العربية: القاهرة عماد الدين عطا هللا المحمدفي ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام: التدخل اإلنساني 

AR20072510, دار الجامعة الجديدة: مصر محمد خليفةفي القانون الجزائري والمقارن: الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب اآللي 03400/حق

AR03401/حق
977102204

0
20075120, دار الفكر العربي: القاهرة سعيد عبد الغفار أمين شكريالقانون الدولي العام للعقود

AR03402/حق
978995732

3479
20071670, دار حامد للنشر والتوزيع: األردن معن محمود عياصرة  مروان محمد بني أحمدإدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل

AR03403/حق
977379043

1
20086010, دار الفكر الجامعي: القاهرة علي فتاكتأثير المنافسةعلى اإللتزام بضمان سالمة المنتوج

AR03404/حق
977575835

99
20082200, دار الكتاب الحديث: القاهرة بول دشتاينالملكية الفكرية وحقوق المؤلف

AR03405/حق
977575881

708
20083380, دار الكتاب الحديث : القاهرة بوم لورنسإقامة الدعاوى أمام المحكمة العليا

AR03406/حق
995747799

4
20081880, دار النفائس: األردن عمر يوسف عبد اله عبابنةدراسة فقهية مقارنة: الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات اإلئتمانية 

AR20073060, دار الوفاء: اإلسكندرية محمد الصيرفيالتنسيق اإلداري03407/حق

AR03408/حق
996152139

0
20061120, دار الخلدونية: الجزائر عمار مساعديدراسة تحليلية: مبدأ المساواة وحماية حقوق اإلنسان في أحكام القرآن ومواد اإلعالن 

AR03409/حق
977405171

1
20083030, دار الكتب القانونية: مصر أحمد محمد حشيشوأعوانها وأعوان أعوانها: الهيئة القضائية 

AR2000940, المكتب الفني لإلصدارات القانونية: القلعة محمود صالحأساليب المنع من ممارسة اإلجراء الجنائي03410/حق

AR03411/حق
977575881

708
20083380, دار الكتاب الحديث: مصر بوم لورنسإقامة الدعاوي أمام المحكمة العليا

AR20072990, دار النهضة العربية: القاهرة خالد الحريدراسة مقارنة: التنظيم القانوني إلختراعات العاملين 03412/حق

AR03413/حق
977030956

7
20029730, منشأة المعارف: اإلسكندرية قدري الشهاويفي التشريع المصري والمقارن: الموسوعة القانونية لصيغ العقود الرسمية و العرفية 

AR20102855, دار الكالم للطباعة والنشر والتوزيع : المغرب  ربيعة غيثاألحكام العامة للشركات التجارية: الشركات التجارية  03414/حق

AR03415/حق
977539438

4
20081010, دار الجامعة الجديدة: مصر محمود عبد الرحيم الديببين الشريعة والقانون: أحكام الظفر بالحق 

AR03416/حق
977045255

1
20074760, دار النهضة العربية: القاهرة حسين حنفي عمرالتعديل العرفي للمعاهدات والمواثيق الدولية

AR03417/حق
وما يجري عليه العمل في مصر ودوا مجلس التعاون : أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي 

الخليجي
20095010, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد الحليم محمد منصور علي/أحمد بخيت الغزالي

AR03418/حق
978995745

3060
20073560, دار النفائس: األردن حسني عبد الحميدبدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة اإلسالمية: البدائل الشرعية للعقوبات الوضعية 

03419/حق
977328538

3
20096055, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية أحمد إبراهيم عبد التوابوالدفوع المتعلقة به: إتفاق التحكيم 

AR03420/حق
996014070

9
20017010, مركز البحوث: الرياض سعيد الهاجري/ريتشارد هال تهياكلها، عملياتها،ومخرجاتها: المنظمات 

AR03421/حق
977379028

2
20054440, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد الرحمان محمد العيسويمبحث الجريمة

AR1340دار النهضة العربية: القاهرة عبد العزيز محسنفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: المعاملة العقابية للمرأة 03422/حق

AR2003830, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية حامد عبده الفقيفي الشريعة اإلسالمية: بيع النجش 03423/حق

AR03424/حق
996095617

2
2005930, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض خالد البشرأفالم العنف واإلباحة وعالقتها بالجريمة

AR20111957, منشورات زين الحقوقية: بيروت محروس نصار الهيتيالنتيجة الجرمية في قانون العقوبات03425/حق

AR03426/حق
996166513

9
20021820, دار هومة: الجزائر صالح بلعيدنظرية النظم

AR20034180, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية محمد حسين منصورشرط اإلحتفاظ بالملكية03427/حق

AR20032490, منشأة المعارف : اإلسكندرية أحمد محمد محرزتطورها ووسائل حمايتها: فكرة الملكية التجارية 03428977031162/حق

AR03429/حق
978995749

3714
20093123, إثراء للنشر والتوزيع : األردن عبد الحميد الزهيريآثار الحق و انقضاؤه: شرح قانون المعامالت المدنية  

03430/حق
دراسة متعمقة في مكافحة : مكافحة الكمبيوتر و اإلنترنت في القانون العربي النموذجي 

جرائم التقنية الحديثة
20098670, دار النهضة العربية: االسكندرية عبد الفتاح حجازي

AR20062300داود عبد الرازق الباز....في تسيير المرافق العامة : النظام القانوني لعقد المعونة  03431/حق

AR20054330, منشأة المعارف : اإلسكندرية محمد فهاد الشاللدةالقانون الدولي اإلنساني03432977031420/حق

AR20064320, دار الثقافة: عمان موسى جميل النعيماتالنظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية03433/حق

AR03434/حق
978995348

6314
20084780, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عفيف شمس الدينفي قضايا التنفيذ: المصنف 

AR03435/حق
977386077

9
200610960, دار الكتب القانونية: مصر  أشرف عبد العليم الرفاعيدراسة في قضاء التحكيم: التحكيم في  العالقات الخاصة الدولية 

AR20033810, دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية هالل يوسف ابراهيمصيغ الدعاوي القضائية03436/حق

AR20025040, المكتب الجامعي الحديث: االسكندرية أحمد أبو الروسمنهج البحث الجنائي03437/حق

AR03438/حق
995328030

4
20011910, عويدات للنشر و الطباعة: لبنان وجيه البعيني/ناي بنسادون   تمنذ البداية حتىأيامنا: حقوق المرأة 

AR20012400, دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية محمود السيد عمر التحيويالرضا بالتحكيم ال يفترض و انما البد من وجود  الدليل عليه03439/حق

AR03440/حق
978995725

0850

مقارنا بالمذاهب االسالمية الخمسة وبعض : أحكام الزواج والطالق في فقه االمام الظاهري 

القوانين المعاصرة
20104545, دار قنديل للنشر : عمان مصطفى األتروشي

AR03441/حق
978995348

6352
200810560, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان وفاء فلحوطفي عقود نقل التكنولوجيا الى الدول النامية: المشاكل القانونية 

AR03442/حق
977328083

7
20034550, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية محمد عبد الفتاح تركودور العنصر البشري في وقوعه: التصادم البحري 

AR03443/حق
978995488

6816
20101575, مطبعة النجاح الجديدة : الدار البيضاء  المختار بن أحمد عطارالعقد اإللكتروني

FR20031100, دار الفكر الجامعي: االسكندرية ابراهيم سيد أحمدفقها وقضاء: المسؤولية المدنية والجنائية للصحفي 03444/حق

FR03445/حق
977328354

7
20081860, دار الجامعة الجديدة: مصر شحاتةغريب شلقاميدراسة  في حقوق حماية الملكية الفكرية الجديد: الحق األدبي لمؤلف الحاسب اآللي 

AR20035230, دار الجامعة الجديدة للنشر: االسكندرية خالد مصطفى فهميالمسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية03446/حق

20041932, مطابع الوالء الحديثة : القاهرة  هشام عبد الحميد فرجالعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي: معاينة مسرح الجريمة  03447/حق

AR20077560, دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية أحمد أبو الوفاءمدونة الفقه و القضاء في المرافعات03448/حق

20098520, دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية ياسر األمير فاروقمراقبة األحاديث الخاصة في االجراءات الجنائية03449/حق

AR20101665, مطبعة الورود : المغرب  نورة غزالن الشنيوي...بحث في الجنسية المغربية مع آخر المستجدات : القانون الدولي الخاص المغربي  03450/حق



AR03451/حق
977030756

4
20004040, منشأة المعارف: االسكندرية هشام خالدقواعد االختصاص القضائي الدولي  و تعلقها بالنظام  العام

AR03452/حق
977328214

7
20064720, دار الجامعة الجديدة : القاهرة  أبو الخير عبد الونيس الخويلديدراسة مقارنة: حق المشتري في فسخ العقد المبرم  بوسائل اإلتصال  

AR03453/حق
3 599 60 

9961
20044160, دار الهدي : الجزائر  بلخضر مخلوفالنصوص القانونية و التنظيمية مع االجتهادات القضائية

AR03454/حق
977516098

2
200313000, دار الفكر الجامعي: االسكندرية حامد الشريفأمام القضاء الجنائي: كنوز المرافعات المكتوبة 

03455/حق
977031043

3
20035640, منشأة المعارف : االسكندرية أنور العمروسيالتأمينات العينية في القانون المدني: الحقوق العينية التبعية  

AR20076270, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية نصر أبو الفتوح حسنحماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية03456/حق

AR03457/حق
995716362

4

التنظيم القانوني للتراخيص االتفاقية في ضوء : براءات االختراع في الصناعات الدوائية 

منظمة التجارة العالمية
20083680, دار الثقافة: عمان ريم سعود سماوي

AR03458/حق
996160798

8
20061570, دار الهدى: الجزائر نبيل صقرفي التشريع الجزائري: جرائم المخدرات 

AR20081710, منشأة المعارف : االسكندرية محمد السعيد رشديسوء السلوك الفاحش و المقصود: الخطأ غير المغتفر 03459/حق

AR03460/حق
977045181

9
20072140, دار النهضة العربية: القاهرة محمود كبيشدراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي: اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية 

AR20072540, منشأة المعارف: اإلسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمانفي الفقه والقضاء المصري: الدراسات البحثية في قانون اإلثبات 03461977174312/حق

AR20073360, دار الجامعة الجديدة: مصر المعتصم باهلل الغريانيالمعامالت التجارية: القانون التجاري 03462/حق

03463/حق
977282205

9
20064560, الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية: مصر عبد العظيم شرف الدينالعقوبة المقدرة في جرائم الحدود

AR03464/حق
977031442

0
20064680, منشأة المعارف : اإلسكندرية محمود سليمان موسىوالمعامالت الجنائية لألحداث: قانون الطفولة الجانحة 

AR03465/حق
978995352

4443
20091890, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان بيار إميل طوبيادراسة مقارنة: الشركة المنشأة بصورة فعلية 

AR03466/حق
977523775

0

دراسة متعمقة في جرائم الحاسب : الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واألنترنت 

اآللي واألنترنت
20052750, دار الكتب القانونية : مصر عبد الفتاح بيومي حجازي

03467/حق
995716500

0
20102625, دار الثقافة : األردن طالب حسن موسىالقانون الجوي الدولي

AR03468/حق
978995351

5724
علي نديم الحمصيالملكية التجارية والصناعية

مجد المؤسسة الجامعية للدراساتوالنشر : بيروت  

2010, والتوزيع 
3915

AR03469/حق
978274514

7707
20051000, دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع: لبنان أبي عمر والحسيني بن عمر بن عبد الرحيمتفصيل الكالم في تحريم تأجير األرحام وتحذير األرامل من الوطء الطبي الحرام

AR200854310, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية أمير فرجمن الناحية الجنائية والمدنيةوالتأديبية: أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية  03470/حق

AR20013760, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان عدنان الخير/ عدنان ضناوياألسناد التجارية واإلفالس03471/حق

AR20092320, دار الجامعة الجديدة: مصر إدريس عبد الجواد عبد هللادراسة مقارنة: األحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزراعة األعضاء البشريةبين األحياء 03472/حق

AR03473/حق
977386086

8
20062840, دار الكتب القانونية: مصر ناصر فتحي بدويوإعادة اإلجراءات أمام محكمة الجنايات: المشكالت العملية للحكم الغيابي 

AR20091530, دار الكتب القانونية: مصر خالد عبد العظيم أبو غابةدراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعية: طرق إختيار القضاة 03474977386783/حق

AR20064470, منشورات زين الحقوقية: لبنان مالك عبالدراسة حول المصرف المركزي والمصارف التجارية: قوانين المصارف 03475/حق

20003710, دار الجامعة الجديدة للنشر: االسكندرية عادل أحمد حشيشالعالقات االقتصادية الدولية03476/حق

20091980, دار الفكر الجامعي: االسكندرية منتصر سعيد حمودةاألنتربول: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 03477/حق

AR03478/حق
977594615

8
2003630, دار الفكر الجامعي: مصر رشا مصطفى أبو الغيط....برامج الحاسب اآللي: الحماية القانونية للكيانات المنطقية 

AR20095495, دار الكتب القانونية : مصر أحمد عبد الحكيم عثمانفي ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة اإلسالمية: الجرائم الدولية  03479/حق

AR20102065, مطبعة النجاح الجديدة : الدار اليضاء  محمادي لمعكشاويالوجيز في الدعوى وإجراءاتها القضائية في ضوء قانون المسطر المدنية03480/حق

03481/حق
977042902

3
20006740, دار النهضة : مصر عبد الفتاح رياضاألدلة الجنائية المادية

03482/حق
995716026

5
20042690, دار الثقافة: األردن محمود مصطفى الزعايردراسة قانونية إقتصادية تطبيقية في األردن ومصر: سياسة التخاصية 

AR03483/حق
977379046

1
20073870, دار الفكر الجامعي: مصر عبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة عبر األنترنت

AR03484/حق
978998107

2443
20103115, دار األمان : الرباط عبد القادر العرعاري2010الطبعة الثانية منقحة - : عقد البيع - الوجيز  في النظرية العامة للعقود المسماة 

AR03485/حق
977031505

2
20075060, دار المعارف: مصر ياسر سيد محمد الحديديفي الفكر األقتصادي والقانوني: النظام القانوني لعقداإلمتياز التجاري 

20105735, منشورات الحلبي: لبنان راني حلمي الحجار/حلمي محمد الحجار المنهجية في النزاعات وضع الدراسات القانونية03486/حق

AR201010885, المركز القومي لإلصدارات القانونية : مصر  عبد الفتاح بهيج عبد الدايم علي العواريبين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: جريمة خطف األطفال واآلثار المترتبة عليها  03487/حق

AR201148810, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عمار عباس الحسينيدراسة مقارنة في فلسفة العقاب: وظيفة الردع العام للعقوبة  03488/حق

03489977398252/حق
في ضوء التطورات التشريعية : حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية 

والقضائية
20071960, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية ذكرى عبد الرزاق محمد

AR03490/حق
995342748

8
20032560, مجد: لبنان علي محمد جعفرسياسة الوقاية والعالج: داء الجريمة  

AR03491/حق
977031232

0
20042340, دار المعارف: اإلسكندرية سوزان علي حسن1999 لسنة 17وفقا لقانون التجارة رقم: عقد الوكالة بالعمولة للنقل 

19994410, دار النهضة العربية: القاهرة محسن عبد الحميد أفكيرين....النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة03492/حق

20062410, دار النهضة العربية: القاهرة أحمد أبو الوفافي القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية: النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني 03493/حق

03494/حق
978995334

8670
20084375, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان هاني محمود حمزةأمام المحكم الدولي: النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإلدارية الدولية 

AR03495/حق
995716541

3
20103440, دارالثقافة: األردن سمير صادق عاديدراسة مقارنة: التأمين من الحريق 

AR20091625, دار الفرقان للنشر الحديث : المغرب  محمد محمد مكواددروس في الفرائض03496/حق

AR03497/حق
977422062

5
20083500, دار الجامعة الجديدة: مصر عصمت عدلياألمن السياحي واألثري في ظل قوانين السياحة

AR20095120, دار الجامعة الجديدة: مصر جهاد محمود عيسىاألشقربين الفقه اإلسالمي والقانون المدني: نظرية الشخص اإلفتراضي وآثارها 03498/حق

AR03499/حق
978995422

0795
20105835, دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع : الرباط إبن خدة  رضىتأصيل وتفصيل: محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية  

AR20103215, عالم الكتاب الحديث : األردن  مأمون محمد أبو سيففي مسائل األحوال الشخصية: إجتهادات قضائية  03500/حق

AR03501/حق
995711679

7
20084440, دار وائل: األردن يوسف إلياسرؤى تحليلية بمنظور مستقبلي: أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل  

AR20021680, دار الثقافة و الدار العلمية الدولية: عمان علي أحمد الزعبيأحكام المصادرة في القانون الجنائي03502/حق

AR20034700, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان إلياس أبو عيدموسوعة عملية لرجل القانون الممارس: المعتمد 03503/حق

AR03504/حق
997345005

1
20073730, دار إسهامات في أدبيات المؤسسة: تونس عبد الرزاق بن خليفةالقانون وفقه القضاء: إجراءات النزاع اإلداري 

AR03505/حق
978995732

5329
20103485, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  بن عزوز بن صابراإلتفاقات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن

AR03506/حق
995716601

4
20112724, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمد إبراهيم أبو الهيجاءإثبات العقد اإللكتروني- العقد اإللكتروني : عقود التجارة اإللكترونية  

03507/حق
978995749

9754
20101540, الراية للنشر و التوزيع: عمان هاشم حمدي رضاإدارة التحول و القيادة الفعالة

AR03508/حق
997382844

5
20085990, إسهامات في أدبيات المؤسسة: تونس عبد المنعم عبودنماذج وصيغ من عقود وكتابات خطية

AR03509/حق
996099024

9
20073610, جامعة نايف للعلوم: الرياض غادة بنت عبد الرحمان الطريفالنظرية والتطبيق: المسنون والخوف من الجريمة 

AR20092720, دار الكتاب القانوني: مصر زكي زكي حسين زيداندراسة مقارنة بين المذاهب: اإلفالس واإلعسار في الفقه اإلسالمي والفانون الوضعي 03510/حق

AR20025735, دار الثقافة: األردن جالل الجابريالطب الشرعي والسموم03511/حق

AR03512/حق
977539489

9
2008800, دار الجامعة الجديدة: مصر نبيل إسماعيل عمردراسة لبعض الجوانب الفنية للحكم القضائي: الحكم القضائي 

AR20026430, منشأة المعارف: اإلسكندرية محمد كمال الدين إمام/رمضان علي السيدالمعاصرة-التطور-النشأة : المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ونظرياته العامة 03513/حق

03514/حق
977049865

3
20066990, دار النهضة العربية: القاهرة طارق عزت رخاالقانون الدولي العام في السلم والحرب

03515/حق
978995711

7030
20082900, دار وائل: األردن عبد هللا إبراهيم زيد الكيالنيالقيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم

AR20074160, المكتب الجامعي الحديث: مصر شهاب أحمد جاسم العنكبيتأمين كافة أخطار المقاولين: التأمين الهندسي  03516/حق

AR03517/حق
977328301

1
200820020, دار الجامعة الجديدة: مصر نسرين عبد الحميد نبيهاإلجرام الجنسي

AR20021870, دار الثقافة : األردن مجيدحميد العنبكيفي التشريع اإلسالمي: أثر المصلحة في التشريعات 03518/حق



AR03519/حق
977622318

19
20093340, المركز القومي لإلصدارات القانونيةخالد عبد الفتاح محمد2004لسنة15في ظل أحكام القانون رقم: التنظيم القانوني للتوقيع اإللكتروني 

AR20062090, دار النهضة العربية: القاهرة صالح محمد محمود بدر الدينعلى ضوء قواعد القانون الدولي للبيئة: اإللتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث 03520/حق

AR03521/حق
977328181

7
20063550, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية إبراهيم أحمد البسطويسيفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: أحكام وديعة الصكوك  

AR03522/حق
978995706

4501
20093970, دار الميسرة: األردن نادر أحمد أبو شيخةأصول التفاوض

03523/حق
978614401

0105
20104395, منشورات الحلي الحقوقية: لبنان معمر مهدي صالح الكبيسيدراسة مقارنة: توزيع اإلختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية 

AR03524/حق
977523773

4
20029750, دار الكتب القانونية: مصر عدلي خليلعلما وعمال: جرائم القتل العمد 

AR20031470, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية إبراهيم سيد أحمدفقها وقضاءا: الطعن باإلنكار والجهالة 03525/حق

AR03526/حق
977558610

1

دراسة عربية في الحماية التشريعية واألمنية : حقوق اإلنسان وإستراتيجية حماية البيئة 

للبيئة الطبيعية
20063380, مطابع الشرطة: اإلسكندرية سيد محمدين

AR03527/حق
978995352

4344
20096400, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان خير إله بروينالسلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية: الوسيط في القانون الدستوري اإليراني 

AR4300مطابع الوالء الحديثة: مصر سعيد سعد عبد السالمفي القانون المدني المصري طبقا ألحدث التعديالت: الوجيز في عقد البيع 03528/حق

AR03529/حق
977503648

8
20022790, دار المطبوعات الجامعية: األسكندرية مصطفى أبوزيد فهمينشاطها وأموالها: اإلدارة العامة 

AR3190دار الثقافة: لبنان زهدي يكنشرح قانون الموجبات والعقود03530/حق

AR03531/حق
978995732

5404
201134510, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  علي عدنان الفيلالتشريع الدولي لحماية البيئة

AR20011680, دار الثقافة: األردن محمد سليمان األحمدالفرق بين الحيازة والضمان في كسب الملكية03532/حق

AR4590دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية بسيوني إبراهيم أبو عطافي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: التلبس بالجريمة وأثره 03533977328543/حق

AR20036440, منشورات الحلبي الحقوقي : لبنان محمد رفعت عبد الوهابمبادئ وأحكام القانون اإلداري03534/حق

AR19991600, المؤسسة الجامعية للدراسات: لبنان سمير عاليةالمدخل إلى القسم الخاص: الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة 03535/حق

AR03536/حق
978977327

7328
20106235, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  وائل أنور بندقالعدالة وحقوق اإلنسان

AR20012240, مكتبة المنى: مصر منير عبد المعطيالوجيز في صيغ الدعاوي القانونية03537/حق

AR03538/حق
995716360

0
20082880, دار الثقافة: األردن سميح عبد القادر المجاليشرح قانون العقوبات العسكري

AR20091430, دار المجد للنشر والتوزيع: اإلسكندرية أماني السكريعلى ضوء قانون إنشاء محاكم األسرة: دعوى الخلع 03539/حق

AR20031200, منشأة المعارف : اإلسكندرية أحمد شوقي عبد الرحمنالمسؤولية العقدية للمدين المحترف03540/حق

03541/حق
977438047

9
20092950, المكتب الجامعي الحديث: مصر علي الشيخ المباركحماية الجنين في الشريعة و القانون

AR201028810, دار المأمون للنشر والتوزيع : عمان  عالية أحمد صالح ضيف هللابين الفقه والمواثيق الدولية: العنف ضد المرأة  03542/حق

AR19993870, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان موريس نخلةالحريات03543/حق

AR03544/حق
978996165

2299
20083980, دار هومة : الجزائر فارس السبتيالمنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري

20017410, دار النصر للطباعة االسالمية: القاهرة إرشيد عبد الهادي الحوريدراسة مقارنة بين التشريعين المصري والكويتي: التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية 03545/حق

AR03546/حق
995716447

8
20092405, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمود عبد الرحيم الشريفاتدراسة مقارنة: التراضي في تكوين العقد عبر األنترنت  

20023760, مكتبة اإلشعاع الفنية: اإلسكندرية سيف رجب قزاملالجنايات في الفقه اإلسالمي03547/حق

03548/حق
977043279

2
20012810, دار النهضة العربية: القاهرة علي بركاتبين النظرية و التطبيق: دعوى مخاصمة القضاة 

03549/حق
977438052

8
20095880, المكتب الجامعي الحديث: القاهرة هناء إبراهيم بدردراسة مقارنة: الحماية الجنائية لدور المرأة في المجتمع 

AR20023459, شركة ناس للطباعة: القاهرة مجدي محب حافظوفقا ألحدث التعديالت في قانون العقوبات: القذف و السب 03550/حق

AR03551/حق
977328391

0
20082120, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية بخيت محمدعليالجوانب الموضعية واإلجرائية: الغرامة التهديدية أمام القضاء المدني 

AR03552/حق
995706037

6
20002520, دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة: عمان عليان الشريف و آخرونمبادئ القانون التجاري

AR03553/حق
995716436

2
20092870, دار الثقافة: عمان بلحاج العربيعلى ضوء القوانين الطبية المعاصرة: معصومية الجثة  في الفقه اإلسالمي 

03554/حق
995716283

7
20072380, دار الثقافة: عمان صالح الدين شوشاري...أنواع المحاكم،حسابات المدد: الدليل العملي للمحامي 

03555/حق
977328478

6
20093180, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية وردة دالل  ت؛ فتوح الشاذليفي القانون الجزائري و القانون المقارن: جرائم المفلس 

AR20031470, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية إبراهيم سيد أحمدفقها و قضاء: الطعن باإلنكار والجهالة 03556/حق

AR20034160, منشأة المعارف: اإلسكندرية سامي جمال الديندعوى إلغاء القرارات اإلدارية دعاوى التسوية: الدعاوى اإلدارية 03557/حق

03558/حق
995716336

5
200957011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  نوري حمد خاطر,عدنان ابراهيم السرحان االلتزامات: شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية  

AR2006360, الجزائروزارة العدلالنصوص المتظمنة تنفيذ ميثاق السلم  و المصالحة الوطنية03559/حق

AR1480دار المحمدية العامة: الجزائر أبومنصفمدخل للتنظيم اإلداري والمالية العامة03560/حق

AR03561/حق
977100031

4
19823030, دار النهضة العربية: القاهرة مأمون محمد سالمةجرائم اإلعتداء على األشخاص و األموال: قانون العقوبات القسم الخاص 

AR03562/حق
477584175

5
20033680, المكتب المصري لتوزيع المطبوعات: القاهرة محمد أحمد النطاح29/11/2001 وتعديالتها حتى 1972لسنة : القواعد الدولية لتفادي المصادمات في البحار 

AR03563/حق
978996099

0286
20072596, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض أحسن مبارك طالبجرائم اإلحتيال و العوامل اإلجتماعية والنفسية المهيئة لها

20043510, دار الكتب القانونية: مصر مصطفى أحمد فؤادالنظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن اإلدارة الفردية03564/حق

AR200411323, دار هومة: الجزائر أحمد مجحودةفي القانون الجزائري و القانون المقارن : 2أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي ج03565996166485/حق

03566/حق
977622318

17
20093640, المركز القومي لالصدرات القانونية : القاهرة اشرف فايز اللمساويفي التشريعات العربية والدولية: المبادئ الدستورية المدنية  

AR20049370, دار النهضة العربية: القاهرة أحمد أبو الوفاءالوسيط  في القانون الدولي العام03567977041462/حق

AR3442الدار الجماهيرية: ليبيا الهادي أبو حمزةالمعاملة الجنا ئية لمتعاطي المخدرات03568/حق

AR20052764, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أنور سلطانفي المواد المدنية و التجارية: قواعد األثبات 03569/حق

AR20032912, منشورات الحلبي الحقوفية: لبنان صالح مطر/رنيه غارو  لين  قانون العقوبات العام و الخاص03571/حق

AR03572977386197/حق
دراسة مقارنة في القانون الوضعي و : العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابية 

الفقه اإلسالمي
محمد حكيم الحكيم

دار شتات للنشر و /  دار الكتب القانونية  : مصر 

2009, البرمجيات
1284

AR20035123, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان حفيظة السيد الحدادالموجز في الجنسية ومركز األجانب03573/حق

AR03574/حق
977197086

0
19992604, دار النهضة العربية: القاهرة محمد عبد اللطيفجرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة

AR20024176, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سنية أحمد يوسفكسبب للطعن بإلتماس إعادة النظر: غش الخصوم 03575/حق

AR03576/حق
995702095

1
200244814, دار مجدالوي: عمان عمر سعد هللاوثائق و آراء: القانون الدولي اإلنساني 

AR03577/حق
978995771

021
20082302, دار دجلة: عمان هاني الشعالنالبسيط في شرح اإلبداع القانوني للمصنفات

AR200015524, الكاهنة: الجزائر صبحي عرباإلفالس و التسوية القضائية: محاضرات في القانون التجاري 03578/حق

AR20033694, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان سعيد البستاني-دراسة مقارنة-في تشريعات الدول العربية  : الجنسية و القومية 03579/حق

AR20034937, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان حفيظة السيد الحداد2الموجز في القانون الدولي الخاص   ج03580/حق

20002473, دار النهضة العربية: القاهرة عبد الفتاح أبوالليلالوجيز في القانون اإلداري03581/حق

AR03582/حق
977031108

1
200310092, منشأة المعارف : اإلسكندرية عبد الحميد الشورابيالتعليق الموضوعي على قانون العقوبات

AR03583/حق
978977379

1416
20113174, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  منتصر سعيد حمودةدراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية: الجريمة الدولية  

AR200744110, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : سوريا  شواخ محمد األحمدعالقات العمل الفردية: التشريعات اإلجتماعية قانون العمل  03584/حق

AR20021484, دار الثقافة: عمان محمد جمال الذنيباتدراسة مقارنة: الضريبة على العقارات المبنية 03585/حق

03586/حق
978995348

6970

تفويض المرفق  - BOT- الشركات المختلطة - اإلمتياز : طرق خصخصة المرافق العامة 

العام
20095434, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان مروان القطب

AR20011903, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر: عمان حسني زعالدراسة مقارنة: التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية في القانون الجنائي 03587/حق

AR03588/حق
995703010

8
20021754, دار روائع مجدالوي: عمان سعد علي البشيردراسة مقارنة بين القانون األردني و المواثيق الدولية: حقوق اإلنسان 

AR2753المكتب الفني لإلصدارات القانونية: مصر عزت أحمد يوسف/أحمد يوسف قانون الطوارئ وأمن الدولة03589/حق

03590/حق
995342705

4
20025438, المؤسسة الجامعية للدراسات: لبنان سمير عاليةالقسم العام: شرح قانون العقوبات 



AR20032134, دار الثقافة: عمان عالء حميد الجبوريدراسة مقارنة: عقد الترخيص 03591/حق

AR03592/حق
995342775

5
20044405, المؤسسة الجامعية للدراسات: لبنان علي محمد جعفردراسة مقارنة: حماية األحداث المحالفين للقانون والمعرضين لخطر اإلنحراف 

03593/حق
977030991

5
20021644, منشأة المعارف: اإلسكندرية أحمد محمود خليلفي الشريعتين اإلسالمية والمسيحة والقانون الوضعية: جريمة الزنا 

03594/حق
996188303

9
20061325, المؤلف نفسه: الجزائر بلقاسمي نور الديندراسة نظرية تطبيقية: الحجوز التنفيذية في النظام القانوني الجزائري 

AR03595/حق
977531264

7
20026422, دار محمود للنشر والتوزيع: مصر مصطفى مجدي هرجةبطالنه/ آثاره/ أركانه: العقد المدني 

AR03596/حق
الضرب -القتل الخطأ-القتل العمد: القتل والضرب واإلصابة الخطأ وجرائم البلطجة 

...المفضي
20034885, دار محمود: مصر مصطفى مجدي هرجة

AR20025012, منشأة المعارف: مصر الشافعي محمد بشيرالمنظمات الدولية03597/حق

03598/حق
977516062

6
20033042, دار الفكر الجامعي: مصر أنور العمروسيالتضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني

AR03599/حق
996110145

6
2002958, دار مدني: الجزائر فاروق مداسالتنظيم وعالقات العمل

03600/حق
: التكييف الشرعي القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة 

دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة
20092823, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية مراد حسن حيدر

AR03601/حق
977043036

6
20001562, دار النهضة العربية: القاهرة محمد محمد عبد اللطيفالتطورات الحديثة في مسؤولية اإلدارة

AR2003602, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية هاني دويدارالوفاء باألوراق التجارية المعالجة إلكترونيا03602/حق

AR20043193, منشأة المعارف: القاهرة أحمد شوقي محمد عبد الرحمانحق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه: الحقوق العينية األصلية 03603/حق

AR20001534, منشأة المعارف : اإلسكندرية طه أحمد طه متوليالتحقيق الجنائي وفن إستنطاق مسرح الجريمة03604/حق

AR20015812, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية رمضان أبو السعودأحكامها ومصادرها: الوجيز في الحقوق العينية واألصلية  03605/حق

AR03606/حق
977044977

6
20062612, دار النهضة العربية : القاهرة عبد الحفيظ علي الشيميفي قضاء المحكمة اإلدارية العليا: موانع المسؤولية التأديبية للموظف العام 

AR03607/حق
977090986

6
20035552, مكتبة الشروق الدولية: مصر أحمد الرشيديدراسة مقارنة في النظرية والتطبيق: حقوق اإلنسان 

AR03608/حق
977524159

8
19991916, مكتبة اإلشعاع: مصر السيد علي شتاوجتمع المستقبل: الفساد اإلداري 

AR03609/حق
977039888

8
20042985, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد حسين منصورمبادئ اإلثبات وطرقه: قانون اإلثبات  

AR03610/حق
977030830

7
20002402, منشأة المعارف: اإلسكندرية طلعت محمد دويداردراسة في أساسيات دعاوى األدلة: دعوى العرض 

AR03611/حق
978995352

4207
20092393, منشورات الحلبي الجقوقية: لبنان سعدي محمد الخطيبحقوق اإلنسان بين التشريع ةالتطبيق

03612/حق
996040097

2
20025285, مكتبة العبيكان: الرياض دوناهيو.جون د /جوزيف س نايالحكم في عالم يتجه نحو العولمة

AR20082314, دار الوفاء: اإلسكندرية نسرين عبد الحميد نبيهالجريمة المستحيلة 03613/حق

AR20072593, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية علي عبد الرزاق جلبيدراسات في المشكالت اإلجتماعية: العنف والجريمة المنظمة  03614/حق

03615/حق
978977045

7456
20081169, دار النهضة العربية: مصر أمين مصطفىدراسة مقارنة: حماية الشهود في قانون اإلجراءات الجنائية 

03616/حق
996166918

5
20051177, دار هومة: الجزائر أحمد غايالتوقيف للنظر

AR03617/حق
534151997

7&
20031559, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية جمال محمود الكرديعقود بيع األسلحة في النطاق الدولي

AR200342516, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان لين صالح مطرموسوعة قانون العقوبات العام والخاص03618/حق

AR20093524, مكتبة الجامعة: األردن الشهابي إبراهيم الشرقاوي- محدي حسن خليلنظرية القانون ونظرية الحق: المدخل لدراسة القانون 03619/حق

AR03620/حق
977386090

6
20063032, دار الكتب القانونية: مصر أحمد نصر الجنديفي الفقه المالكي: النفقات والحضانة والوالية على المال 

AR03621/حق
977622318

14
20093464, المركز القومي لإلصدارات القانونية: مصر أشرف فايز اللمساويفي التشريعات العربية والدولية: المبادئ الجنائية الدستورية والدولية 

20032992, مكتبة عالم الفكر والقانون: القاهرة معوض عبد التواب.....التعليق على قانون الوالية على المال بالشرح : الوالية على المال 03622/حق

AR20038406, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد عبد المجيد إسماعيل.....دراسة للطبيعة القانونية الجديدة واألحكام الخاصة: عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها 03623/حق

AR03624/حق
977328471

9
20095365, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عصام عبد الفتاح مطر....ماهيته ، إجراءاته: التحكيم اإللكتروني 

AR03625/حق
978996165

0912
20082309, دار هومة: الجزائر مجيد خلوفينظام الشهر العقاري في القانون الجزائري

AR03626/حق
978995722

2666
20082642, دار أسامة: عمان جمال خير هللااإلبداع اإلداري

AR200727711, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : سوريا  حسين شحادة الحسينالتشريعات المصرفية03627/حق

AR20074913, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أحمد محمد لطفي أحمدفي الفقه اإلسالمي: أصول التنظيم القضائي 03628/حق

20072893, دار محمود للنشر والتوزيع: القاهرة مصطفى مجدي هرجة....األمر على عريضة ماهيته وحاالته: األوامر على العرائض 03629/حق

20031883, دار النهضة العربية: مصر علي محمود علي حمودهاألصول المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية03630/حق

AR03631/حق
978996165

7836
20131982, دار هومة: الجزائر طربيت سعيدالسلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون عالقات العمل

20054722, الجامعه الجديدة للنشر: القاهرة أنور سلطانأحكام اإللتزام: النظرية العامة لإللتزام 03632/حق

AR03633/حق
977328095

0
20042634, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد علي العريانالجرائم المعلوماتية

03634/حق
978995348

6895
20083288, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان وسيم حسام الدين األحمدفي ضوء التشريعات الداخلية واإلتفاقيات الدولية: مكافحة غسيل األموال  

AR20042176, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية حسن محمد بوديفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: موانع الرجوع في الهبة 03635/حق

03636/حق
995716497

3
20102085, دار الثقافة: األردن أشرف فتحي الراعيالذم والقدح: جرائم الصحافة والنشر 

ARعزري الزيناألعمال اإلدارية ومنازعاتها03637/حق
, مطبوعات مخبر اإلجتهاد القضائي بسكرة: الجزائر 

2010
15119

AR2007914, الدار الجامعية: اإلسكندرية محمد سامي راضيمحاسبة تكاليف العقود والمقاوالت03638/حق

03639/حق
977328306

2
20081234, دار الجامعة الجديدة: القاهرة بخيت محمد بخيت عليلعقد اإليجار الموثق في إخالء العين المؤجرة: القوة التنفيذية 

AR03640/حق
977031230

4
20043193, منشأة المعارف: اإلسكندرية سوزان علي حسن....النظرية العامة للقانون: الوجيز في القانون المدني 

AR03641/حق
977031088

3
200320510, منشأة المعارف: اإلسكندرية أحمد محمد محرزالمساهمة والقطاع العام: تمويل أسهم العمال في الشركات  

AR03642/حق
995716442

8
20088002, دار الثقافة: األردن بهاء بهيج شكريفي التشريع والتطبيق: التأمين البحري 

03643/حق
977170699

3
20023564, مركز القاهرة اإلقليمي: القاهرة محيي الدين إسماعيل علم الدين2000-1984: أحكام مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

AR03644/حق
977386212

7
20098672, دار الكتب القانونية : مصر محمود عبد العزيز محمداإلستجواب-القبض-اإلستيقاف: المرشد في المشكالت اإلجرائية في المسائل الجنائية 

20032942, دار الثقافة: األردن لطيف جبر كومانيالتأمين-البيوع-النقل-أشاص المالحة -السفينة: القانون البحري  03645/حق

AR03646/حق
995732007

6
20021812, دار حامد : عمان صدام سعد هللا محمد البياتيدراسة قانونية مقارنة: النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية  

20044773, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية أنور طلبة...اإلنفساخ-التفاسخ-الفسخ : إنحالل العقد 03647/حق

AR03648/حق
977531226

4

في ضوء الفقه والقضاء والقانون : التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية 

1999سنة18رقم
20008534, دار محمود للنشر: مصر مصطفى مجدي هرجة

AR19833474, دار بيريت للنشر: بيروت إلياس جوزيف أبو عيدإدارة حرة-رهن-بيع- أحكام عامة: المؤسسة التجارية  03649/حق

AR20016432, دار الفكر العربي: مصر محمد عيد الغريبدراسة مقارنة: المركز القانوني للنيابة 03650/حق

AR20042553, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أحمد محمد إسماعيل برجفي الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها العملية: أحكام زكاة الثروة الزراعية والحيوانية 03651/حق

AR20011553, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن غسان الجنديالوضع القانوني للمجاري الما ئية الدولية03652/حق

AR6074المجموعة المتحدة للطباعة: القاهرة أحمد مليجي.....بآراء الفقه والصيغ القانونية: الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات 03653977043017/حق

AR200414510, جامعة نايف العربية: الرياض محمد بن يحي النجيميالمخذرات وأحكامها في الشريعة اإلسالمية03654996095157/حق

AR20008652, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية حسن حسن منصورالوالية على المال: الموسوعة القضائية في مسائل األحوال الشخصية 03655/حق

AR03656/حق
977270809

4
20031959, الدار المصرية اللبنانية: مصر سعيد سالم سعيد فانديفي أصول األحكام

AR03657/حق
977328550

2
20099092, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية إبراهيم أحمد الشرقاوي وآخروندراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: الجريمة العسكرية 

20011594, دار الثقافة: األردن موفق سمور المحاميد/ أكرم إبراهيم الزعبي-.......مذاهب القانون : مناهج البحث في القانون 03658/حق



AR20022243, وليد حيدرشريف الطباخ.....جرائم المخذرات وأركانها: الدفوع في المخذرات 03659/حق

AR03660/حق
977328175

2
20065806, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أسامة عبد العليم فرج الشيخفي الفقه اإلسالمي والقانون المدني: أحكام مسؤولية األمين 

AR19982626, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عبد الرزاق أحمد السنهوريدراسة مقارنة بالفقه الغربي: مصادر الحق في الفقه اإلسالمي 03661/حق

AR03662/حق
977531267

1
200219110, دار محمود: مصر مصطفى مجدي هرجةفي المجالين الجنائي والمدني: رد و محاصمة القضاة وأعضاء النيابة 

AR20092525, دار الخليج للنشر والتوزيع : عمان  وائل إبراهيم الفاعورياسود...أبيض : الحرب والبيئة  03663/حق

AR20021314, دار الثقافة: األردن أحمد خالد العجلونيدراسة مقارنة: التعاقد عن طريق األنترنت 03664/حق

AR20032713, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أنور والعمروسي....المقامرة والرهان: عقود الغرر في القانون المدني 03665/حق

AR03666/حق
977044029

9
20032624, دار النهضة العربية: القاهرة رفعت عيد سيدالتنظيم اإلداري-األساسيات العامة: مبادئ القانون اإلداري 

2169الناشرون المتحدون: القاهرة وليد الدسوقي الجالدو حماية المنافسة رفع  الممارسات اإلحتكارية: حماية المستهلك 03667/حق

AR03668/حق
977516099

3
20031722, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية  عبد الحميد فودةحقوق اإلنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة اإلسالمية

AR03669/حق
977030913

3
20022113, منشأة المعارف : اإلسكندرية محمود السيد عمر التحيويالتحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح

AR03670/حق
977043102

8
20091874, دار النهضة العربية: القاهرة أحمد محمد حشيشإنقضاءها-وقفها-عناصرها-مفترضها-تمييزها: القوة التنفيذية لحكم التحكيم 

03671/حق
995716526

0
20102393, دار الثقافة: األردن وضاح محمود الحمودحقوق اإلدارة المتعاقدة وإلتزاماتها : (B.O.T)عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

AR20024493, دار الهدى للمطبوعات: اإلسكندرية عبد الفتاح مصطفى الصيفيتأصيل اإلجراءات الجنائية03672/حق

AR03673/حق
977328248

1
20074623, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عكاشة محمد عبد العالاإلنابة في نطاق العالقات الخاصة الدولية

AR03674/حق
995711659

2
20082592, دار وائل: األردن طالب نور الشرعالجريمة الضريبية

AR03675/حق
977531266

3
20042562, دار محمود للنشر والتوزيع: مصر مصطفى مجدي هرجةفي ضوء الفقه والقضاء: عوارض الخصومة 

6002دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية همام محمد محمود-نبيل إبراهيم سعدنظرية اإللتزام- نظرية الحق- نظرية القانون : المبادئ األساسية في القانون 03676/حق

AR03677/حق
995716428

7
20097134, دار الثقافة: األردن فليح محمد العبد هللادراسة علمية: المجالس الشرعية والمبادئ القضائية 

AR200639010, منشورات جامعة دمشق : سوريا  ...فيصل كلثوم -يوسف شباط الطبعة الثانية: القانون الدستوري  03678/حق

AR200411709, دار الثقافة : األردن أحمد محمد علي داودالقرارات اإلستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى03679/حق

AR20046975, دار النهضة العربية: القاهرة محمد محمد عبد اللطيفمسؤولية السلطة العامة: قانون القضاء اإلداري  03680/حق

AR20018473, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد العزيز محمود سالم- محمد أحمد عابدين.....الجنايات والجنح والمخالفات: الموسوعة الذهبية في القيود واألوصاف 03681/حق

AR03682/حق
977438046

7
20091675, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  أحمد محمد بونةبحوث في القانون الجنائي

AR03683/حق
995716081

8
20052083, دار الثقافة: األردن أحمد سالم ملحموتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالمي: إعادة التأمين 

AR03684/حق
977572314

0

دراسة لإلستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة : التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 

المخذرات
20004982, إيتراك للنشروالتوزيع: القاهرة عالء الدين شحاتة

AR20081974, المكتب الجامعي الجديد: اإلسكندرية محي محمد مسعدوأهميتها لإلنسان في عصر العولمة: أسس الثقافة القانونية  03685977438613/حق

AR2008984, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية إيهاب فوزي السقاجريمة التزوير في المحررات اإللكترونية03686/حق

AR20023673, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان السيد محمد السيد عمراننظرية اإللتزام-المدخل إلى القانون : األسس العامة في القانون 03687/حق

20003712, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عادل أحمد حشيش....دراسة لمظاهر ومشكالت اإلقتصاد الدولي المعاصر:  العالقات اإلقتصادية الدولية 03688/حق

03689/حق
دراسة في المفاهيم واألساليب : حدود اإلثبات العلمي في قضايا التزييف والتزوير 

واإلجراءات
20006854, دار نو بار: الرياض رياض فتح هللا بصلة

AR03690/حق
977040802

6
19921567, دارالنهضة العربية: القاهرة هدى حامد قشقوشجرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن

AR20043772, المكتب الجامعي الحديث : القاهرة أنور طلبة..............أركان الهبة شكل الهبة ستر الهبة آثار الهبة: العقود الصغيرة  الهبة والوصية  03691/حق

AR20013224, دار األلفي: القاهرة رمضان جمال كاملشرح قانون السجل العيني03692/حق

AR03693/حق
977328484

0
20093124, دار الجامعة الجديدة: القاهرة عبد الكريم عوض خليفةودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون: أحكام القضاء الدولي  

AR03694/حق
977043820

0
20046083, دار النهضة العربية : القاهرة نجالء حسين سيد أحمد خليلالتحكيم في المنازعات اإلدارية

AR20042462, المكتب الجامعي الحديث: القاهرة أنور طلبةالحراسة والعمل: العقود الصغيرة  03695/حق

AR2008473وائل أنور بندقفي القانون المصري والشريعة اإلسالمية: نظرات في بطالن حكم التحكيم  03696/حق

AR20033209, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية فتوح عبد هللا الشاذلي/ علي عبد القادر القهوجي علم اإلجرام وعلم العقاب03697/حق

AR4424الشركة العالمية للكتاب: لبنان إبراهيم الشباسيالقسم العام: الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري 03698/حق

AR03699/حق
977594610

7
20032899, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمود  السيد التحيويدعوى الحسبة

AR20002813, مطبعة الكاهنة: الجزائر الطيب الزروتيتنازع القوانين: القانون الدولي الخاص الجزائري 03700/حق

AR200213310, جامعة منتوري: قسنطينة بلقاسم بوذراعدروس ، أسئلة ونصوص: مناهج القانون والبحث العلمي 03701/حق

AR20032942, المؤسسة الجامعية للدراسات: لبنان سلمان بوذراعمبادئ القانون التجاري03702995342750/حق

AR03703/حق
995342749

6
20033663, المؤسسة الجامعية: لبنان سلمان بوذيابدراسة نظرية وتطبيقات عملية: مبادئ القانون المدني 

AR20061798, دار النهضة العربية: القاهرة حسن حسين البراويدراسة مقارنة: إلتزام المؤمن باألمانة في مرحلة إبرام العقد 03704977044779/حق

20052522, منشأة المعارف: اإلسكندرية هشام محمدبين التفسير اإلداري والتفسير التشريعي: النص الضريبي 03705977171157/حق

AR03706/حق
977516094

4
20032204, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية محمود محمد ياقوتدراسة تحليلية وتطبيقية: قانون اإلدارة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق 

AR03707/حق
977041995

8
19973064, دار النهضة العربية: القاهرة هاللي عبد الاله أحمددراسة مقارنة: تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتهم المعلوماتي  

AR20024883, دار الثقافة : األردن عزيز العيكلياألوراق التجارية وعمليات البنوك: شرح القانون التجاري 03708/حق

AR03709/حق
997333156

7
20062348, دار محمد علي للنشر: تونس سامي العياديالوالية على المال

AR20062856, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد الفتاح بيومي حجازيبين الوسائط اإلليكترونية ونصوص التشريع: جريمة غسل األموال 03710/حق

AR03711/حق
978977627

4501
20082466, الشركة العربية المتحدة: مصر كامل السعيد وآخرونمبادئ القانون وحقوق اإلنسان

AR03712/حق
977542560

5

مقارنة بها في ظل أحكام الشريعة : الحماية الدولية لحق اإلنسان في السالمة الجسدية 

...اإلسالمية
20048533, دار النهضة العربية: القاهرة حسن سعد سند

AR20093028, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع : عمان  فؤاد عبد اللطيف السرطاويالوجيز في الوصايا والمواريث03713/حق

AR03714/حق
977031175

8
20032463, منشأة المعارف: اإلسكندرية قدري عبد الفتاحالوقف-التوقيف : ضوابط الحبس اإلحتياطي 

AR1604دار الكتاب الذهبي: مصر أحمد القاضي/ هشام زوين.....في جرائم تزوير المحررات: البراءة 03715/حق

AR20033597, دار الثقافة: األردن فوزي محمد سامياألوراق التجارية/ الشركات التجارية: مبادئ القانون التجاري 03716/حق

AR03717/حق
995329729

0

دراسة مقارنة في ضوء : حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر اإلنحراف 

أحكام إتفاقية األمم المتحدة
20032405, الكاتب ذاته: بيروت رباح غسان

AR03718/حق
996113102

41
200413910, إبن خلدون للنشر والتوزيع: الجزائر علي فتاكنظرية األعمال التجارية-في مقدمة القانون التجاري : مبسوط القانون التجاري الجزائري 

AR03719/حق
977175879

5
200947611, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية سليمان رمضان محمد عمردراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي: النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية 

AR03720/حق
978995348

6338
20082534, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان منى جاسم الكواريشروطه وحاالت بطالنه: التفتيش 

AR20071729, منشأة المعارف : القاهرة محمد سعيد الرحوللتعاقد بأسلوب المناقصات في تشريعات الدول العربية: النظام القانوني  03721/حق

AR03722/حق
977540337

5
20091567, دار الكتب القانونية: مصر أسامة رمضان الغمريلوائح وقوانين ممارسة الطب واألخطاء المهنية لألطباء

AR20031454, دار الوسام: مصر هشام زويندفوع البراءة في جريمة السرقة03723/حق

AR20032697, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان محي الدين القيسيمبادئ القانون اإلداري العام03724/حق

AR03725/حق
الجديد في التقنيات : الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واإلقتصادية 

المصرفية
20024666, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت

AR20024812, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية علي محمد علي قاسمبيع المزايدة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي03726/حق

AR20032634, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سوزان علي حسناإلطار القانوني للوكالة بالعمولة للنقل03727/حق

AR03728/حق
دراسة مقارنة بين القانون : مشكالت المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي 

الوضعي والفقه اإلسالمي
20012293, دار الثقافة: األردن عامر أحمد القيسي

AR20022613, دار الثقافة : األردن عبد هللا البياتيدراسة دستورية مقارنة: كفالة حق التقاضي 03729/حق

AR03730/حق
977438023

1
20072614, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية مدهش محمد أحمد عبد هللا المعمريفي ضوء أحكام  القانون الدولي والشريعة اإلسالمية: الحماية القانونية لحقوق اإلنسان  

AR03731/حق
995716039

7
200631911, دار الثقافة : األردن صالح زين الدين....الرسوم الصناعية- براءات اإلختراع: شرح التشريعات الصناعية والتجارية 



AR20075482, دار المطبوعات الجامعية: مصر وائل أنور بندقحقوق المتهم في العدالة الجنائية03732/حق

AR03733/حق
995716107

5
20055867, دار الثقافة : األردن أحمد محمد علي داود......لوائح الدعاوي، أصولها القضائية: القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية 

AR03734/حق
978614401

0822
201147927, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسيم حسام الدين الحمد....حقوق المراة -حقوق الطفل : اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة  

AR20092644, المركز القومي لإلصدارات القانونية: مصر إيهاب عبد المطلبفي ضوء الفقه والقضاء: بطالن إجراءات اإلتهام والتحقيق 03735/حق

AR20047265, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية إبراهيم سيد أحمدفقها وقضاءا: الحماية التشريعية الجنائية والمدنية لحقوق اإلنسان والحريات العامة 03736/حق

AR20062954, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أحمد محمد لطفي أحمدبين أقوال األطباء وآراء الفقهاء: التلقيح الصناعي 03737/حق

AR201130012, منشورات جامعة دمشق : سوريا  فؤاد شباطالمركز القانوني لألجانب في سورية03738/حق

AR03739/حق
997042351

3
200210514, مطبعة جامعة القاهرة: القاهرة صالح الدين عامرمقدمة لدراسة القانون الدولي العام

AR20061924, دار األلفي: مصر وائل محمد شحاتةفي ضوء أحكام محكمة النقض: القيود الواردة على حق الملكية 03740/حق

AR20102317, منشورات جامعة دمشق : سوريا  فؤاد ديبالجنسية: القانون الدولي الخاص  03741/حق

AR20033725, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية محمود السيد عمر التيحوي....شرطاكان أم مشارطة: مفهوم األثر السلبي لإلتفاق على التحكيم 03742/حق

03743/حق
978995711

9324

دراسة مقارنة بالنظام : الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي في التشريع األردني  

السوري والمصري والكويتي
20112649, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  هاني جميل الطراونة

AR2003465, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عبد الحكم سيد سالمان......خصائص اإلعتراف-ماهية اإلعتراف : إعتراف المتهم 03744/حق

AR03745/حق
978995711

7115
20082589, دار وائل: األردن بشار عدنان ملكاوي وآخرونشرح نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية األردني

AR20073803, دار العدالة : القاهرة أشرف شافعي/ أحمد المهدياألحكام والشروط واألثار المترتبة على كل منهم: القبض والتفتيش والتلبس 03746/حق

AR20084052, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية إبراهيم الشريعيالصفة في الدفاع أمام القضاء المدني03747/حق

AR20082784, المركز القومي لإلصدارات القانونية: مصر إيهاب عبد المطلبتفتيش األشخاص واالماكن03748/حق

AR20093252, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية األنصاري حسن النيدانيدراسة مقارنة: النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم  03749/حق

AR03750/حق
977018135

8
20025774, الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر إبراهيم إبراهيم الغمازكدليل إثبات في المواد الجنائية: الشهادة 

AR03751/حق
996096314

4
20052874, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض أكرم عبد الرزاق المشهدانيواقع الجريمة وإتجاهانها في الوطن  العربي

03752/حق
978996055

2170
20044475, جامعة الملك سعود: الرياض محمد بن ناصر الحقباني- ت/ جون أولسونمقدمة في اللغة والجريمة والقانون: علم اللغة القضائي 

AR03753/حق
977042841

8
20001654, النسر الذهبي: مصر سمير األمين1999لسنة 17طبقا للقانون التجاري: التفليسة 

AR200312410, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية أنور العمروسيمعلقا على النصوص بالفقه وقضاء النقض: حوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني  03754/حق

AR03755/حق
977374299

7
20092724, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية مصطفى المتولي قنديلبين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ: النظام القانوني لإلشراف على إجراءات التنفيذ الجبري 

AR03756/حق
995922488

1
20058662, منشأة المعارف: اإلسكندرية محمد حمد العسبليفي القانون الدولي اإلنساتي: المركز القانوني ألسرى الحرب 

AR03757/حق
977043949

5
20044093, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أسامة أحمد بدر.....بين واقع الدمج اإللكتروني: الوسائط المتعددة 

AR03758/حق
978995352

4023
20094408, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عبد الرحمان محمد العيسويمع دراسة ميدانية حول جريمة السرقة: جريمة السرقة من المنظور النفسي والقانوني 

AR03759/حق
996166924

x

مع النصوص التطبيقية واإلجتهاد القضائي والنصوص : المدونة الجزائرية للبورصة 

المتممة
20062407, دار هومة: الجزائر مبروك حسين

AR20082054, مكتبة المجتمع العربي: األردن رزان إبراهيم أبو صالح/ناصر منصور الروساناألمن الصناعي والسالمة المهنية03760/حق

AR7686المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية عبد الفتاح مرادموسوعة شرح إتفاقيات منع  التهريب واإلزدواج الضريبي03761/حق

AR03762/حق
977327786

0
20092913, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية مراد بقالمدراسة مقارنة: نظام اإلزدواج البرلماني وتطبيقاته 

AR03763/حق
977328546

4
20092245, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عبد الكريم عوض خليفةقانون المنظمات الدولية

AR03764/حق
977358059

8
20042542, دار الفجر : الجزائر لعمارة جمالمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر

AR20044794, دار محمود: مصر أنور العمروسيالبيوع الباطلة في القانون المدني03765/حق

AR03766/حق
978977031

6432
20085572, منشأة المعارف : اإلسكندرية محمد علي عويضةحق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم

AR20027882, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان بيار إميل طوبيادراسة مقارنة: الشفعة في عقود البيع غير المسجلة 03767/حق

AR03768/حق
977328364

X
20081984, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد باهي أبو يونس.......دراسة لدور قاضي األمور: الحماية القضائية المستعجلة للحرية األساسية 

AR03769/حق
997333097

8
20052436, دار محمد علي: تونس نبيلة الكرايحسن النية في المادة العقارية

AR03770/حق
977043575

9
20022264, دار النهضة العربية: القاهرة محمود مصطفى يونسدراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة: اإلنابات القضائية في إجراءات التقاضي والتنفيذ 

AR20085444, المكتب الجامعي الحديث: مصر أمير فرج يوسفالدفاع عن المتهم باألصالة بالوكالة وجزاء اإلخالل به03771/حق

AR20031372, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية إبراهيم سيد أحمدفقها وقضاءا: الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي 03772/حق

20035766, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عبد الرؤوف جابر.....اإلستثناءات الواردة عليها-المناقصة: ضمانات المشاريع اإلنشائية العامة 03773/حق

03774/حق
995716372

3
20083044, دار الثقافة: األردن عامر محمود الكسوانيآثار الحق في القانون المدني: أحكام اإللتزام  

AR03775/حق
995716090

7

وفقا ألحدث : شرح أحكام قانون المالكين والمستأجرين في ضوء قضاء محكمة التمييز 

التعديالت
20051998, دار الثقافة: األردن علي هادي العبيدي

AR20097307, مكتبة المجتمع العربي : األردن ماجد سليمان دودينالترجمة القانونية والمصطلحات والنماذج والصياغة القانونية03776/حق

AR03777/حق
995300863

9
20073892, دار زينون الحقوقي: بيروت خالد سليماندراسة مقارنة: المسؤولية الجزائية للمجرم والمضطرب نفسيا 

AR03778/حق
977584167

4
20023762, المكتب المصري لتوزيع المعلومات: مصر سهيل حسين الفتالويالقانون الدولي الخاص

3273المؤلف نفسه: القاهرة أحمد محمد رفعتالقانون الدولي اإلداري03779/حق

AR20014332, دار الثقافة: األردن آدم وهيب النداويدراسة مقارنة: دور الحاكم المدني في اإلثبات 03780/حق

AR20071514, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية سامي علي حامد عيادالجريمة المعلوماتية وإجرام األنترنت03781/حق

AR03782/حق
997337248

4
20062738, مركز النشر الجامعي: تونس سيد بالضياف2الجزء: النزاع اإلداري  

AR03783/حق
978996059

2695
20081314, جامعة نايف العربية: الرياض ياسر عوض الكريم المبارك/عثمان الحسن محمد نورالهجرة غير المشروعة والجريمة

AR20091914, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية عبد هللا العمريجريمة إختطاف األشخاص03784/حق

AR20001872, المكتب الفني: مصر محمد الشيميجنح المخذرات03785/حق

AR03786/حق
977386044

2
2005728, دار الكتب القانونية: مصر إبراهيم سيد أحمدفقها وقضاء: إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية 

03787/حق
977043682

8
20021474, دار النهضة العربية: القاهرة أحمد حسام طه تمامدراسة مقارنة: الحماية الجنائيةلتكنولوجيا اإلتصاالت 

AR19993343, الديوان الوطني لألشغال التربوية : الجزائر جياللي بغداديدراسة مقارنة نظرية وتطبيقية: التحقيق  03788/حق

AR03789/حق
977438026

6

معلقا عليها بأحكام محكمة : الوسيط في تشريعات محاكم األسرة للمسلمين وغير المسلمين 

النقض والدستورية العليا
20088210, المكتب الجامعي الحديث: مصر أحمد محمود خليل

03790/حق
في ضوء : جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وإصابات العمل والعاهات  

القانون و الطب الشرعي
20023417, دار الكتب المصرية: مصر شريف الطباخ

AR03791/حق
977328486

7
20091564, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أحمد هنديدراسة مقارنة: شطب الدعوى 

AR03792/حق
977044226

7
20032833, دار النهضة العربية: القاهرة محمود مصطفى يونسدراسة فقهية وتأصيلية مقارنة: الحماية اإلجرائية لحقوق اإلنسان في القانون القضائي 

AR20013393, دار الثقافة: األردن محمد صبحي محمد نجمدراسة مقارنة: رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية 03793/حق

AR03794/حق
977045025

1
20063457, دار النهضة العربية: القاهرة محمد صافي يوسفالنظام القانوني لشرط الدولة األولى بالرعاية في إطارإتفاقات منظمة التجارة العالمية

ARسمير الششتاوي......الدفوع في جرائم الرشوة: الدفاع والدفوع في قضايا الرشوة 03795/حق
مركز العدالةللمحاماة واإلستشارات القانونية : القاهرة 

2007, واألبحاث
3566

AR03796/حق
977044390

5
20043400, دار النهضة العربية: القاهرة محمد سلمان الغريباإلحتكار والمنافسة غير المشروعة

AR03797/حق
دراسة موازنة في القانون المصري والليبي : النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة 

والشريعة اإلسالمية
20029122, دار الفكر العربي: القاهرة نصر الدين مصباح القاضي

AR20029046, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان جالل علي العدوي-توفيق حسن فرج(مع مقارنة بالقوانين العربية)أحكام اإللتزام-مصادر اإللتزام: النظرية العامة لإللتزام 03798/حق

AR20025952, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت بيار إميل طوبيا.....ربط النزاع مع الجمرك-قضايا الرسوم الجمركية : الوافي في القضايا الجمركية 03799/حق

AR03800/حق
977042854

x
2001782, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية جمال خليل النشاربين الشريعة والقانون: أحكام العربون 



AR03801/حق
مايترتب عليها من أحكام في الفقه اإلسالمي والقانون : تصرفات العدل في المرهون 

الوضعي
20022932, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية علي محمد علي قاسم

AR03802/حق
977040445

4
20062424عبد المعز عبد الغفار نجماإلتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار

AR03803/حق
995716395

2
20091744, دار الثقافة: األردن هاشم علي الشهوانفي عقود اإلنشاءات: المسؤولية المدنية للمهندس اإلستشاري 

20031928, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمد أنور حمادةقواعد وإجراءات تنظيم المناقصات و المزايدات و العقود اإلدارية03804/حق

20091714, دار الكتاب القانوني: مصر زكي زكي حسين زيدانفي الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية: حقوق الملكية الفكرية ووسائل حمايتها  03805/حق

AR20002513عزت مصطفى الدسوقيالوجيز في القانون الدولي العام03806/حق

AR03807/حق
911176135

7
20081194, الناشرون المتحدون : مصر محمد مهدي قنديلفي دعاوى النسب والجوانب العملية (DNA)البصمة الوراثية

AR20042782, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية أحمد محمد اسماعيل برجأثر العبادات في وحدة المجتمع اإلسلمي03808/حق

AR20034237, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية همام محمد محمود زهرانالوجيز في اإلثبات المواد المدنية و التجارية03809/حق

ARمحمد عنجرينيحقوق اإلنسان بين الشريع والقانون03810/حق
, دار الشهاب ودار الفرقان للنشر و التوزيع: عمان 

2002
2402

20034063, المركز القومي للإلصدارات القانونية: مصر سمير األمينجنح السرقة03811/حق

AR20113474, منشورات زين الحقوقية: لبنان العميد حبيب بولس كيروزالهيئة اإلتهامية وسلطتها على التحقيق03812/حق

AR03813/حق
977328302

X
20082395, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية أسامة السيد عبد السميععقوبة تعاطي المخذرات واإلتجار بها بين الشريعة والقانون

AR03814/حق
977044600

9
20052773, دار النهضة العربية: القاهرة شريف سيد كاملدراسة مقارنة: الحق في سرعة اإلجراءات الجنائية 

AR20005492, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية رمضان ابو السعوداصول التأمين03815/حق

AR03816/حق
996166731

X

دراسة مقارنة في ضوء : المسؤولية المدنية على حوادث نقل األشخاص بالسكك الحديدية 

الفقه والقضاء
20031919, دار هومة : الجزائر مختار رحماني محمد

AR03817/حق
977386144

9

دراسة تحليلية تأصيلية في ضوء القانون الوضعي و الشريعة : المركز القانوني لألجانب 

اإلسالمية
200810414, دار الكتب القانونية: مصر السيد أحمد علي بدوي

1154دار محمود للنشر و التوزيع: القاهرة مصطفى مجدي هرجةالمسؤولية عن األشياء: المسؤولية المدنية  03818/حق

03819/حق
الضرر وعالقة السببية و دعوى -الخطأ : المسؤولية التقصيرية في القانون المدني 

التعويض و درأ المسئوليو عنها
2624دار محمود للنشر و التوزيع: القاهرة مصطفى مجدي هرجة

AR20093483, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية إيمان فتحي حسن الجميلفي التشريع الوطني واإلتفاقيات الدولية: تقادم الدعوى في غقد النقل البحري 03820/حق

AR03821/حق
995716591

8
20114005, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  نضال محمد أبوسنينةالوالية في النكاح في الشريعة اإلسالمية

AR03822/حق
977523718

1
20054022, دار الكتب القانونية: مصر أحمد نصر الجنديأحكام العدة عند النساء

AR20017492, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية جابر عبد الهادي سالم الشافعيمجلس العقد في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي03823/حق

AR20041812, دار محمود للنشر والتوزيع: القاهرة مصطفى مجدي هرجةملحق بأحدث أحكام محكمة النقض: جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب 03824/حق

03825/حق
995900118

0
20027360, الدار الجماهرية للنشر والتوزيع: ليبيا جمعة سعيد سريرالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية

AR20045952, دار النهضة العربية: القاهرة إبراهيم درويشالنظرية العامة والرقابة الدستورية: القانون الدستوري 03826/حق

AR20023702, دار منصور للطباعة: مصر عاطف فؤاد صحصاحأسباب البطالن في األحكام الجنائية03827/حق

AR20023563, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية عباس هاشم الساعديو مشكلة التلوث في الخليج العربي دراسة مقارنة: حماية البيئة البحرية من التلوث 03828/حق

20022142, دار األلفي للنشر والتوزيع: مصر عبد هللا السيد أحمد سرورالتعليق على قانون الوالية على النفس03829/حق

AR20013735, منشأة المعارف: اإلسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمان/فتحي عبد الرحيم عبد هللاالنظرية العامة للحق03830/حق

AR03831/حق
977379052

5
20083724, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية علي محمد عبد الحافظ السيدالكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي

AR03832/حق
فرنسا )دراسة مقارنة : رقابة القضاء علي المشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري 

(ومصر ومبادئ الشريعة اإلسالمية
20047110, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية حلمي الدقدوقي

AR03833/حق
977328096

9
20041874, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سنية أحمد يوسفدراسة تأصيلية لمستندات الملف الضريبي وإجراءاته: اإلطار القانوني للملف الضريبي 

AR03834/حق
977524509

5
20004596, المؤلف نفسه: اإلسكندرية مصطفى الجمالأحكام اإللتزام

AR03835/حق
995716614

4
20112245, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان فضيل عبد هللا طالحفةحماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني

AR03836/حق
977438016

9
20075815, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية ياسر محمد علي النيدانيدراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني: العربون  

AR03837/حق
977531288

4
20042412, دار محمود للنشر والتوزيع: القاهرة مصطفى مجدي هرجةفي المواد الجنائبة والمدنية: طرق وإجراءات الطعن بالتزوير 

AR20084069, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عبد هللا عبد الكريم عبد هللاعلى شبكة األنترنت: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية 03838/حق

AR3154المكتب الثقافي  و دار مصر: القاهرة سامح عزيز المصريموسوعة الجرائم الضريبية03839/حق

AR03840/حق
977383052

7
20061924, إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة أشرف مصطفى توفيقبالقوات المسلحة والشرطة: أعمال النيابات العسكرية  

20062104, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان طالب نور الشرعمسؤولية الصيدالني الجنائية03841/حق

03842/حق
977438040

4
20086725, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية أسامة شاهين و سمير الششتاويروائع المرافعات في أشهر القضايا: فن المحاماة  

AR03843/حق
978995724

6266
201129410, دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن نازك عبد الحليم قطيشات/ منى يونس بحريالعنف األسري

AR20054314, دار النهضة العربية : القاهرة  محمد شريف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمانالمبادئ األساسية في عقد الكفالة03844977044586/حق

ARعباس العبوديدراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة: شريعة حمورابي  03845/حق
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر : عمان  

2001, والتوزيع
2173

AR03846/حق
977584166

6
20021922, المكتب المصري للتوزيع: القاهرة سهيل حسين الفتالوينظرية القانون

AR03847/حق
977044869

9
20053704, دار النهضة العربية: القاهرة مصطفى أحمد عبد الجواد حجازيبين النظرية والتطبيق: الوكاالت غير القابلة للعزل 

AR20033389, الفتح للطباعة والنشر: اإلسكندرية مصطفى محمد الجمالوفقا ألحكام القانون المدني المصري: التأمين الخاص 03848/حق

AR03849/حق
996144102

2x
20022365, الديوان الوطني لألشغال التربوية: الجزائر عبد العزيز سعدشروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

AR03850/حق
طبقا لتقنيات اإلتصال الحديثة في الفقه : الضرورة العملية لإلثبات بصور المحررات  

اإلسالمي والقانون المدني
2003834, دار الجامعة الجديدة للنشر: القاهرة رضا متولي وهدان

AR03851/حق
977175680

6
20092923, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية منتصر سعيد حمودةمع اإلشارة لألهم مبادئه في الفقه اإلسالمي: القانون الدولي اإلنساني 

AR20021592, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع : عمان مرشد أحمد السيد  و  أحمد غازي الهرمزي............دراسة تحليلية : القضاء الدولي الجنائي  03852/حق

AR20033164, مؤسسة شباب الجامعة : القاهرة أحمد عبد الحميد عشوشدراسة مقارنة: النظام القانوني لعقد القرض الدولي 03853/حق

AR201140010, منشورات زين الحقوقية : بغداد  علي عدنان الفيلدراسة مقارنة: اإلجرام اإللكتروني  03854/حق

AR03855/حق
978614401

0914
201049410, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان نبيل إبراهيم سعد....حق اإلختصاص -الرهن الرسمي: التأمينات العينية والشخصية  

AR20014293, دار النهضة العربية: القاهرة علي بركات1999 لسنة 18معدال بالقانون رقم : الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 03856/حق

AR20054373, دار الفكر الجامعي : القاهرة  أميرة عدلي أمير عيسى خالدفي ظل التقنيات المستحدثة: الحماية الجنائية للجنين  03857/حق

AR4612اإلسراء للطباعةمحمد السناريدراسة مقارنة: نفاذ القرارات اإلدارية 03858/حق

AR20044542, منشأة المعارف : اإلسكندرية أحمد شوقي محمد عبد الرحمانفي الفقه وقضاء النقض: النظرية العامة لإللتزام أحكام اإللتزام واإلثبات 03859/حق

AR03860/حق
978995711

7146

دراسة تحليلية مقارنة بين : اإلتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوى اإلدارية 

القضائين اإلنجيزي واألردني
20091452, دار وائل للنشر والتوزيع : األردن بشار جميل عبد الهادي

AR20027152, دار العلميةالدولية للنشر والتوزيع: األردن يوسف حداد  و  محمد حدادالمبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية: مجموعة األحكام الجزائية  03861/حق

03862/حق
978977031

6020
20091924, منشأة المعارف : اإلسكندرية خالد مصطفى فهميدراسة مقارنة و تحليلية: أتعاب المحامي  

AR03863/حق
995716585

7
201025515, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد سالمة الرواشدةدراسة مقارنة: اثر قوانين مكافحة االرهاب على الحرية الشخصية  

AR03864/حق
995716680

9
20112885, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  خالد عياد الحلبياجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت

AR03865/حق
978995732

5329
201134810, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  بن عزوز بن صابراالتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن

AR20092127, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  رياض صالح أبو العطاحماية البيئة من منظور القانون الدولي03866/حق

AR03867/حق
978614401

0778

مرحلة جمع االستدالالت سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية : االجراءات الجنائية  

المرتبطة بها والتحقق والحكم والطعن في الحكم الصا
201011745, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمد زكي ابو عامر

AR03868/حق
995750143

7
20112115, الجنادرية للنشر والتوزيع : عمان  اسامة سمير حسينالوجه القبيح للتكنولوجيا: االحتيال االلكتروني  

03869/حق
614401124

9
20114315, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  جمال إبراهيم عبد الحسيناألمر الجزائي ومجاالت تطبيقه



AR03870/حق
978614401

1171
20114905, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عيد قريطمدراسة مقارنة: التفويض في االختصاصات االدارية  

AR03871/حق
978995355

9209
20103725, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  سعد صالح الجبوريدراسة مقارنة في االحكام الموضوعية: الجرائم االرهابية في القانون الجنائي  

03872/حق
978995725

1017
20112455, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  .أري عارف عبد العزيز المزوري دراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابية  

AR03873/حق
978614401

0327
201029615, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شالالدراسة مقارنة من خالل الفقه والدراسات واالتفاقيات الدولية: الجريمة المنظمة  

03874/حق
978614401

0532
20104325, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  سامي عبد الكريم محمودالجزاء الجنائي

AR20113605, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  يوسف محمد عبيداتالحقوق العينية االصلية والتبعية03875/حق

03876/حق
978995725

0980
201118610, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  ناصر عوض فرحان العبيديفي القانون الدولي االنساني: الحماية القانونية للمدنيين  

صعب ناجي عبود الدليميدراسة مقارنة: الدفوع الشكلية أمام القضاء اإلداري    03877/حق
, المؤسسة الحديثة للكتاب مكتبة السنهوري : بيروت  

2010
1835

AR03878/حق
978995782

0381
201025110, دار البداية: األردن محمود يوسف عبد الرحمانمفاهيم حديثة: التطوير اإلداري 

03879/حق
978995355

9278

دراسة مقارنة بين فرنسة ومصر : الرقابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري  

ولبنان
20111925, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  مايا محمد نزار ابو دان

AR03880/حق
978614401

0266
20103115, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  رشا محمد جعفر الهاشميدراسة مقارنة: الرقابة القضائية على سلطة االدرة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  

AR03881/حق
978614401

0334
2485منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  نزيه نعيم شالالالجزائية والمدنية: الشامل في الدفوع الشكلية  

AR20112215, منشورات زين الحقوقية : بيروت  عامر ابراهيم احمد الشمريدراسة مقارنة: العقوبات الوظيفية  03882/حق

AR03883/حق
978995355

9223
20104325, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  نزيه كبارةالكفالة-الوكالة -االجارة -البيع : العقود المسماة  

03884/حق
995716650

2
201136712, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمود محمد معابرةدراسة مقارنة بالقانون اإلداري: الفساد اإلداري وعالجه في الشريعة اإلسالمية   

AR03885/حق
-الدفاتر التجارية -االعمال التجارية والتجار -النظرية العامة : مبادئ القانون التجاري  

العقو-العنوان التجاري-المتجر-السجل التجاري 
20103285, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  باسم محمد ملحم,بسام حمد الطراونة 

AR03886/حق
995750124

0
20102355, الجنادرية للنشر والتوزيع : عمان  علي عدنان الفيلدراسات مقارنة بين القوانين الجنائية العربية: القانون الجنائي المقارن  

AR03887/حق
977175677

4
20095982, دار الفكر الجامعي : االسكندرية  منتصر سعيد حمودةالقانون الدولي المعاصر

AR03888/حق
995716632

8
20112545, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  مصطفى عبد العزيز الطراونةدراسة مقارنة: القرائن القضائية الثبات عدم مشروعية القرار المطعون به  

AR03889/حق
978614401

0938
20103355, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  احمد انور محمددراسة مقارنة: المحل في عقد االمتياز التجاري  

AR03890/حق
978995749

1130

دراسة مقارنة بين القانون االردني : المسؤولية المدنية التقصيرية عن االضرار البيئية  

والقانون المصري
عيسى مصطفى حمادين

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر : عمان  

2011, دار اليازوري ,والتوزيع 
2365

03891/حق
978995711

8334
20102025, دار وائل للنشر : عمان  زياد خليف العنزيمن حيث االثبات وتحديد زمان ومكان العقد: المشكالت القانونية لعقود التجارة االلكترونية  

03892/حق
978995355

9131
20104555, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  نزيه كبارهمسؤولية المهندس-االشغال العامة - االستمالك : الملك العام والملك الخاص  

03893/حق
995716593

2
201124015, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  أحمد طالل عبد الحميدالنظام القانوني ألموال الدولة الخاصة

ARعلي هادي عطية الهالليواتجاهات المحكمة االتحادية العليا: النظرية العامة في تفسير الدستور  03894/حق
, منشورات زين الحقوقية -مكتبة السنهوري : بيروت  

2011
3285

AR03895/حق
978614401

0808
201019910, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسيم حسام الدين االحمدفي الدول العربية: النظم الدستورية والسياسية  

20101275, مكتبة الجامعة ,اثراء للنشر والتوزيع : عمان  هيثم حامد المصاروةمدخل تعريفي للمهنيين: تشريعات اعمال التامين  03896/حق

03897/حق
978614401

1096
20114005, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  طارق كاظم عجيلدراسات وبحوث: ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني  

03898/حق
995716628

1

شبكة االنترنت وشبكة : جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط االلكترونية  

الهواتف النقالة وعبر الوسائط التقليدية وااللي
201160010, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عادل عزام سقف الحيط

AR03899/حق
978614401

0730
201041613, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  حسام الدين االحمدفي ضوء التشريعات واالتفاقيات الدولية: جرائم القرصنة البحرية  

AR03900/حق
978995711

8723

دراسة مقارنة بين التشريع االردني والمصري : جريمة افشاء اسرار مهنة المحاماة  

والعراقي
20101765, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  احمد عيد النعيمي

AR03901/حق
978995711

8891
20101565, دار وائل للنشر : عمان  قيس محمد الرعودgenocide cri;e in internqtional law: جريمة االبادة الجماعية في القانون الدولي  

AR03902/حق
وسائل كشف ,ادوات التزوير ,حيل المزورين ,نشاة الحرف العربي : جريمة التزوير  

التزوير
20111095, منشورات زين الحقوقية : بيروت  جعفر مشيمش

AR03903/حق
978614401

1133
20116325, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عمار عباس الحسينيدراسة مقارنة: حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية  

AR03904/حق
995716620

5
20114375, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عماد محمد ربيعدراسة مقارنة: حجية الشهادة في اإلثبات الجزائي 

AR03905/حق
995716677

9

دراسة مقارنة بين الشريعة : حقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع االسالمي  

االسالمية والقوانين الدولية الخاصة بحقوق ال
20114165, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  منال محمود المشني

AR03906/حق
978614401

0983
201136811, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  طارق صديق رشيد كه ردىدراسة تحليلية مقارنة: حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي  

AR03907/حق
978995732

4216
20092263, دار حامد للنشر والتوزيع : عمان  حيدر ادهم عبد الهاديدراسات في قانون حقوق االنسان

03908/حق
995716625

0
201138410, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمد داود الزعبيدعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

03909/حق
995716683

0
20114565, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عبد الرحمان توفيق احمدكما ورد في قانوني اصول المحاكمات الجزائية والنيابية العامة: شرح اإلجراءات الجزائية  

03910/حق
995716636

6
201133616, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  غالب علي الداوديدراسة مقارنة مع ملحق بالنصوص واخر التعديالت: شرح قانون العمل  

20113525, منشورات زين الحقوقية : بيروت  بشار االسعدعقود الدولة في القانون الدولي03911/حق

03912/حق
978614401

0457
201056015, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  علي عبد القادر القهوجيالقسم الخاص جرائم االعتداء على االنسان والمال: قانون العقوبات  

03913/حق
978614401

0440
201025615, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  علي عبد القادر القهوجيالقسم الخاص جرائم االعتداء على المصلحة العامة: قانون العقوبات  

AR03914/حق
978614401

0754
20107435, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  علي احمد الجراحفي المواد المدنية والتجارية: قواعد االثبات بغير الكتابة  

AR03915/حق
978614401

0389
20104565, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  مصطفى احمد ابو عمرومبادئ قانون التأمين االجتماعي

03916/حق
995716641

0
201148011, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  فهد عبد الكريم ابو العثمتعليقات على قوانين واحكام قضائية: مرافعات قضائية في دعاوى ادارية  

AR03917/حق
995716646

5
20113515, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمد امين الخرشةدراسة مقارنة: مشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي  

200941415, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  يوسف محمد عبيداتدراسة مقارنة: مصادر االلتزام في القانون المدني  03918/حق

AR03919/حق
995707638

8
20101205, دار الفكر : عمان  احمد محمود نهار ابو سويلممكافحة الفساد

03920/حق
978995732

5558
201132815, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  بن عزوز بن صابرفي التشريع الجزائري والمقارن: نشأة عالقة العمل الفردية  

AR03921/حق
978977375

1039
201146010, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  كمال محمد عوادفي الفقه اإلسالمي والقانون الجنائي: اإلجراءات الجنائية لتقييد حرية المتهم  

03922/حق
978995725

0942
201120910, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  مازن ليلو راضيالعقود اإلدارية

03923/حق

  

978995754

41

20102595, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  عالء فرج الطاهرالتخطيط االداري

AR03924/حق
978995754

4072
20102725, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  زهيرة جياللي قيسيدراسة مقارنة: تاجير المحل التجاري  

AR20112615, دار اليازوري للنشر والتوزيع : عمان  ايثار الفتلي,هاشم الشمري واثاره االقتصادية واالجتماعية: الفساد االداري والمالي  03925/حق

AR201122415, دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان  نسرين سالمة محاسنةمهارات البحث والكتابة القانونية03926/حق



03927/حق
995716599

4
201124020, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  منذر عبد الكريم القضاةدراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون: احكام الوقف  

03928/حق
978995740

7896
20102765, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع : عمان بسام نهار البطون الجبوردراسة مقارنة: اإلثبات بالشهادة بين الفقه االسالمي والقضاء العشائري االردني  

AR03929/حق
978995725

1000
201122420, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  مازن ليلو راضيمجموعة دراسات: القانون الدولي الجنائي  

AR03930/حق
995716611

3

وفقا الحكام التشريع االتحادي االماراتي مع االشارة : الوجيز في حقوق الملكية الفكرية  

الى بعض التشريعات العربية و االتفاقيات الدول
20112795, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  اسامة نائل المحيسن

03931/حق
995716149

1
201125410, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  مخلد ابراهيم الزعبيدراسة مقارنة: جريمة استثمار الوظيفة  

20103215, عالم الكتب الحديث : عمان  مأمون محمد ابو سيفاجتهادات قضائية في مسائل االحوال الشخصية03932/حق

03933/حق
دراسة فقهية مقارنة بقانون االحوال الشخصية : احكام الزواج في الشريعة االسالمية  

االردني
20114375, دار يافا للنشر والتوزيع : عمان  محمد حسن أبو يحيى

AR03934/حق
978995725

1055
201124510, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان هيثم حامد المصاورةدراسة تحليلية في عالقات العمل الفردية: التنظيم القانوني لإلجازات  

03935/حق
التدابير المؤقتة - األوامر على العرائض - القرارات الرجائية  : في: احكام وطرق الطعن  

األحكام المؤقتة- و اإلحتياطية 
20103365, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  بيار اميل طوبيا

AR201154410, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  زياد صبحي ذيابدراسة مقارنة: افالس الشركات في الفقه االسالمي والقانون  03936/حق

ARاحمد عليوي حسين الطائياالدلة غير المعتبرة عند جمهور االصوليين03937/حق
دار الفجر ,دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان ،بغداد  

2011, للنشر والتوزيع 
3515

20114558, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  عروة عكرمة صبريدراسة فقهية مقارنة: اإلستحسان وأثر العمل به على مسائل األحوال الشخصية  03938/حق

AR03939/حق
995716624

3

دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية االربعة وقانون االحوال : االكراه في عقد النكاح  

الشخصية
201122415, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  اسامة ذيب مسعود

AR03940/حق
978995749

9990
201130210, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  محمد احمد العمريالمفهوم والتطبيق: االمن السياحي  

03941/حق
978995732

5244
20112525, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  حابس ركاد خليف الشبيبدراسة مقارنة: البيانات الخطية إلثبات عدم مشروعية القرار اإلداري في دعوى اإللغاء  

03942/حق
995716584

0
201060710, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  بهاء بهيج شكريالتأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق

AR03943/حق
995716588

8
201052710, دارالثقافة للنشر والتوزيع : عمان  حمزة احمد حدادالجزء االول: التحكيم في القوانين العربية  

AR20092305, دار النفائس للنشر والتوزيع : االردن  بشر محمد موفق لطفيطرقه الدولية واحكامه الشرعية: التداول االلكتروني للعمالت  03944/حق

AR03945/حق
978995355

9179
20102225, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  عامر عبد الفتاح الجومرد,علي محمد رضا يونس دراسة مقارنة: التدخل الهدام والقانون الدولي العام  

AR6243دار الكتاب القانوني: االسكندرية  عبد هللا االشعلدراسة مقارنة: النظرية العامة لاللتزام في القانون الدولي  03946/حق

20107965, دار المنهل اللبناني  : بيروت  خليل حسينالبرامج والوكاالت المتخصصة: النظرية العامة والمنظمات الدولية  03947/حق

AR03948/حق
978995733

1801
20102995, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  محمد علي السالم عياد الحلبيفي القانون المقارن: الجرائم الواقعة على االموال  

AR1753منشاة المعارف: االسكندرية  حسنى عبد السميع ابراهيمدراسة مقارنة: الحماية المدنية لالموال في الشريعة االسالمية  03949/حق

AR03950/حق
بين النص ومقتضيات العدالة : الخطا االجرائي وطلب استعادة القرار القضائي المبرم   

واالنصاف والمحاكمة العادلة
201017510, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  بيار اميل طوبيا

201122310, دار النفائس: عمان  ضياء مصطفى عثماندراسة فقهية: السرقة االلكترونية  03951/حق

AR201051210, بيروت علي عصام غصندراسة مقارنة: الشركات المدنية في القانون اللبناني  03952/حق

03953/حق
977511938

69

صيغ الدعاوى التي ترفع طعنا على : الصيغ النموذجية لدعاوى وطعون القضاء اإلداري  

.....القرارات الجامعية 
8115دار المطبوعات الجامعية: االسكندرية  عبد الحكم فودة

AR201124410, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  صهيب عبد هللا بشير الشخانبةومدى مشروعية استثمارها في المصارف االسالمية: الضمانات العينية الرهن  03954/حق

AR201122010, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  فاتن البوعيشي الكيالنياسانيدها ومقاصدها: الفحوصات الطبية للزوجين قبل ابرام عقد الزواج  03955/حق

AR03956/حق
995716637

3
201135220, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  غالب علي الداودي"دراسة مقارنة "الجنسية : القانون الدولي الخاص  

03957/حق
995716517

8
20104167, دار الثقافة: عمان عصام الدبسدراسة مقارنة: القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة 

03958/حق
978995355

7106
201066712, دار المنهل اللبناني : بيروت  محمد المجذوب,علي جميل حرب المحاكم الجنائية الدولية: القضاء الدولي الجنائي  

AR20103756, منشورات زين الحقوقية : بيروت  صالح طليسالمنهجية في دراسة القانون03959/حق

AR03960/حق
995716651

9
201136710, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  صفوان محمد شديفاتدراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية عن االعمال الطبية  

ARزيد يوسف جبريندراسة مقارنة: المسؤولية المدنية للدولة عن اعمال السلطة القضائية  03961/حق
دار الجنادرية للنشر ,دار رند للنشر والتوزيع : عمان  

2008, والتوزيع 
2760

AR03962/حق
978995351

5427
20094075, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت  محمد فالح الحسن ولد اميندراسة مقارنة: المساهمات العينية في الشركات التجارية  

AR03963/حق
978995351

5953
عبد االمير ابراهيم شمس الدين:جنفييف فيني تر......بحث متوج من اكادمية العلوم االخالقية : مدخل الى المسؤولية  

, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت  

2011
7985

AR20084795, دار الكتاب القانوني : االسكندرية  رمزي راشد الشيخ,مصطفى احمد ابو عمروالمفاهيم االساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة03964/حق

03965/حق
977328520

0
20097115, دار الجامعة الجديدة : القاهرة  محمد رفعت عبد الوهاب.......التنظيم اإلداري-طبيعة القانون اإلداري : النظرية العامة للقانون اإلداري  

AR03966/حق
978995351

5847
201052010, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت  عبده جميل غصوبدراسة مقارنة: الوجيز في قانون االجراءات المدنية  

AR03967/حق
995716617

5

دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من : الوسيط في قضاء االلغاء  

مصر-تونس -فرنسا -الجزائر 
20113665, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عمار بو ضياف

AR03968/حق
995716634

2
20112555, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عمر فخري الحديثيدراسة مقارنة: تجريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من اسباب االباحة  

03969/حق
995749990

4
20101725, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  محمد عبد حسينجريمة غسيل االموال

AR03970/حق
995716576

5

دراسة موازنة بين التشريعات الوضعية والشريعة : دور الحيازة في الرهن الحيازي  

االسالمية
201053610, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  بيان يوسف رجيب

20083162, المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية  ناصر ناجي محمد جمعاندراسة مقارنة: شرط التحكيم في العقود التجارية  03971/حق

03972/حق
996169116

4
20071422, منشورات بيرتي : الجزائر  ......حقوق المؤلف والحقوق المجاورة : قانون الملكية الفكرية والملكية الصناعية  

03973/حق
978995770

3646
عبد الصمد الرضىدراسة تاريخية تاصيلية مستقبلية: قواعد االجتهاد في السياسة الشرعية  

جدار للكتاب العالمي ,عالم الكتب الحديث : عمان  

2011, للنشر والتوزيع 
4195

03974/حق
977045217

3
20072052, دار النهضة العربية : القاهرة  محمد صافي يوسفدراسة في اطار القانون الدولي للبيئة: مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية  

03975/حق
977044984

9
20061504, دار النهضة العربية : القاهرة  أشرف عرفات ابو حجازةمبدأ الملوث يدفع

03976/حق
995375553

1
20101925, دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر : بيروت شفيق محسن:جان لوك اوبير ترمدخل الى علم الحقوق

03977/حق
978995355

9346
201056810, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  انور كريم الجافدراسة قانونية مقارنة: مدى شرعية تشريح جثة االنسان  

03978/حق
995385216

2
20105685, دار المعرفة : بيروت  وريا حمود درويشاجراءاتها والقضاء المختص: مسؤولية الدولة الجنائية  

03979/حق
995716656

4
20113585, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عماد احمد ابو صددراسة مقارنة بالشريعة االسالمية والقانون المدني: مسؤولية المباشر والمتسبب  

AR20103510, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  عز الدين بن زعيبةمقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية03980/حق

03981/حق
978993311

0246
2010875, دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق  رفيق يونس المصريعقود التوريد ومقاوالت األشغال العامة: مناقصات العقود اإلدارية  

AR20102215, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : عمان  محمد خضر قادرفي الشريعة االسالمية: نفقة الزوجة  03982/حق

AR03983/حق
978614401

1324
20112720, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سليم عبد هللا أخمد الجبوريدراسة مقارنة: الشركة الفعلية 

995لحسن بيهيإقتناع القاضي الجنائي بناء على الدليل العملي03984/حق

20094475, جامعة القاضي عياض: المغرب محمد مؤمناإلضراب واإلغالق بين التقييد واإلطالق03985/حق

AR20103515, دار القلم: المغرب عبد القادر باينةالرقابةالقضائية-الرقابة اإلدارية: الرقابة على النشاط اإلداري 03986/حق

AR20102225, مطبعة المعارف: المغرب عبد العالي سميرالصفقات العمومية والتنمية03987/حق

03988/حق
978995429

0478
20104315, منشورات مجلة الحقوق المغربية: المغرب عبد هللا درميشالعمل القضائي في المنازعات اإلدارية

201062313, مطبعة النجاح الجديدة: المغرب مليكة الصروخدراسة مقارنة: القانون اإلداري 03989/حق

AR201019610, دار ايلة للنشر والتوزيع : عمان  حسين علي الدريدي,كريمة عبد الرحيم الطائي في المواثيق الدولية وبعض الدساتير العربية: حقوق االنسان وحرياته االساسية  03990/حق

03991/حق
978995420

2080
200924813, دار نشر المعرفة: المغرب سعيد نكاوي.....التدبير المفوض: القانون اإلداري والقضاء اإلداري 



AR03992/حق
الديمقراطية وآليات المشاركة -الدستور-الدولة : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 

السياسية
20104665, مطبعة سجلماسة مكناس: المغرب أحمد حضراني

AR201016810, منشورات زين الحقوقية: لبنان إيلي قهوجيالجرائم األخالقية03993/حق

200942710, دار القلم: الرباط بنسالم أوديجاالوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات03994/حق

AR03995/حق
978995420

9784
201042410, دار نشر المعرفة: المغرب أحمد  شكري السباعي........دراسة عميقة في قانون  التجارة  المغربي: الوسيط في األوراق التجارية   

AR201020810, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسم حسام الدين األحمد.....حصانة رئيس الدولة -حصانة الدولة : الحصانات القانونية  03996/حق

ARأحمد الصايغدراسة تطبيقية: إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية بالمغرب  03997/حق
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية : المغرب 

2009, والتنمية
3375

20113745, مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء محمد عنبررقابة القضاء على أعمال اإلدارة والتسيير03998/حق

200914412, مطبعة افلوكي تيزنيت: المغرب زينب عيوشضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة03999/حق

04000/حق
دراسة على ضوءقانون : ضمانات المتهم وحقوق الدفاع خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي 

المسطرة الجنائية
200929712, الشركة المغربية لتوزيع الكتاب: المغرب جمال سرحان

200938512, المطبعة والوراقة القانونية: المغرب محمد الشافعيموريتانيا-ليبيا-المغرب-تونس-الجزائر : قانون األسرة في دول المغرب العربي 04001/حق

04002/حق
978995450

4261
أحمد بوعشيق-محمد بنيجي(القانون الدولي)2ج(القانون الوطني)1ج: قانون البيئة 

منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية : المغرب 

2010, والتنمية
5275

AR04003/حق
978995749

9778
200917710, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  عالء فرج الطاهربين النظرية والتطبيق: الحكومة اإللكترونية  

2009805, مطبعة المعارف الجديدة: الرباط محمد الرضوانيمفاهيم أساسية في القانون العام04004/حق

AR20101655, مكتبة الرشاد للتوزيع: الرباط هناء العلمي و كوثر أمينعلى ضوء النص القانوني ووقائع اإلجتهاد القضائي المغربي: منازعات الصفقات العمومية 04005/حق

AR20103847, المؤلف نادر عبد العزيز شافي,علي عصام غصن الرسوم القضائية وتعاضد القضاة والمحاماة04006/حق

04007/حق
978614401

0471
201020015, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وفاء مرزوقفي ظل اإلتفاقيات الدولية: حماية حقوق الطفل  

04008/حق
978995709

97
20113725, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  مازن ليلو راضي......التطور الحديث في مسؤولية الدولة عن القوانين : دراسات في القانون اإلداري  

04009/حق
978614401

0136
20101275, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شالالالخيانة الزوجية جريمة الزنى بين الشريعة والقانون: دعاوى الزنى  

20101925, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  نزيه نعيم شالالدعاوى الكفالة والكفيل والمكفول04010/حق

عمار حبيب جهلولعقد خصم الديون دون حق الرجوع04011/حق
, دار نيبور ,منشورات زين الحقوقية : بغداد  ,بيروت 

2011
2807

201123412, منشورات زين الحقوقية : بيروت  علي وجيه حرقوص(دراسة مقارنة )في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد : قاضي التحقيق  04012/حق

201123810, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  باسم محمد سرحان إبراهيمبين النظرية والتطبيق: مجلس عقد البيع  04013/حق

AR04014/حق
978614401

0945
20105655, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت مصطفى أحمد أبو عمر/ همام محمد محمود زهراناألصول العامة للقاعدة القانونية: مبادئ القانون  

04015/حق
978614401

0419
20102945, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  مصطفى أحمد أبو عمروموجز أحكام اإللتزام

04016/حق
978995782

0688
20112920, دار البداية ناشرون وموزعون : عمان  بشير شريف يوسفنزع الجنسية بين الواقع والقانون

AR20103635, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع : عمان  منصور عبد هللا الطوالبهدراسة مقارنة: الدفع بعدم تنفيذ اإللتزام  04017/حق

200920830, جامعة دمشق للنشر والتوزيع حسن جوخدارالجزء األول في الدعاوي التي ينظرها القضاء الجزائي: أصول المحاكمات الجزائية  04018/حق

AR19919582, دار العلم للماليين: بيروت محمود شريف بسيونيفي النظم القانونية العربية: اإلجراءات الجنائية 04019/حق

أحمد الحجي الكرديوالتركات-والوقف-والوصية -والنيابة الشرعية -األهلية : األحوال الشخصية  04020/حق
مديرية الكتب ,منشورات جامعة حلب : دمشق  

2009, والمطبوعات الجامعية 
54010

20092085, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان  إسماعيل أمين نواهضة,أحمد محمد المومني فقه الطالق والفسخ والتفريق والخلع: األحوال الشخصية  04021/حق

20093195, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  سمير دنوندراسة مقارنة: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني واإلداري  04022/حق

AR20095305, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  بيار إميل طوبيااإلطار العقدي واإلطار التقصيري: الغش والخداع في القانون الخاص  04023/حق

20114485, منشورات جامعة دمشق: دمشق عبد هللا طلبة(القضاء اإلداري )الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة: القانون اإلداري  04024/حق

20105929, منشورات جامعة دمشق : دمشق  يوسف شباط2/ج+الجزء االول النفقات وااليرادات العامة : المالية العامة والتشريع المالي  04025/حق

04026/حق
978995355

9490

مع السؤال والجواب واإلجتهاد القضائي : شرح جريمة القتل في قانون العقوبات العام  

والفقه
20115445, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  محمد علي فينو

20033985, منشورات جامعة دمشق : جامعة دمشق  جاك يوسف الحكيم و رياض الخانيالقسم الخاص: شرح قانون العقوبات  04027/حق

20113555, منشورات جامعة دمشق : دمشق  عبود السراجالجرائم اإلقتصادية والجرائم الواقعة على األموال: قانون العقوبات الخاص  04028/حق

20083559, منشورات جامعة دمشق : دمشق  منال المنجد,بارعة القدسيوالجرائم الواقعة على األشخاص,الجرائم الواقعة على أمن الدولة : قانون العقوبات الخاص  04029/حق

04030/حق
978614401

0624
20113915, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسيم حسام الدين األحمدقوانين اإلستثمار العربية

20086135, دار أبو المجد الحديثة للطباعة : القاهرة  حسني درويش عبد الحميددراسة مقارنة: نهاية القرار اإلداري عن غير طريق القضاء  04031/حق

AR04032/حق
978977328

7023
20115605, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  هاني حسن العشرياإلجراءات في النظام القضائي الدولي

AR04033/حق
978977328

6117
201038510, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أنس حسن محمد ناجيدراسة مقارنة: البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في إلثبات ونفي النسب  

AR20095945, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أحمد أبو السعودبين النظرية والتطبيق: عقد التأمين  04034/حق

20091767, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  سعدي محمد الخطيبالتنظيم القانوني لحرية اإلعالم المرئي والمسموع04035/حق

AR04036/حق
978977328

7229

فلسفته وصوره وتطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم اإلعتداء على األفراد  

المقارن
20113835, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  ليلى قايد

AR04037/حق
977328571

5
20101785, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  هنان مليكةالرشوة واإلختالس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته: جرائم الفساد  

04038/حق
978996165

3920

وفق التعديالت الجديدة واإلجتهاد : األحكام اإلجرائية والموضوعية لشؤون األسرة  

القضائي
201015830, دار هومة: الجزائر لوعيل محمد لمين

04039/حق
978996165

4088
201035121, دار هومة: الجزائر عمر سعد هللا......األسس والمداخل النظرية: القانون الدولي لإلعمال 

04040/حق
978996165

4125
201042330, دار هومة: الجزائر شفيقة بن صاولةدراسة مقارنة: إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية 

04041/حق
978996165

4361
201017030, دار هومة : الجزائر بلعروسي أحمد التيجانيقانون العقوبات

04042/حق
978996165

4378
201023130, دار هومة : الجزائر علي شماللالدعاوى الناشئة عن الجريمة

04043/حق
978996165

4392
201022230, دار هومة: الجزائر عبد العزيز سعدأصول اإلجراءات أمام محكمة الجنايات

04044/حق
978996165

4422
201024720, دار هومة : الجزائر يوسف مسعداويدراسات في التجارة الدولية

04045/حق
978996165

4439

على ضوء التشريع  الدولي والجزائري والشريعة : الوجيز المعين إلرشاد السجين 

اإلسالمية
201020530, دار هومة : الجزائر لعروم أعمر

04046/حق
978996165

4446
201033730, دار هومة : الجزائر أحمد سي عليالنظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية: مدخل للعلوم القانونية  

AR04047/حق
978996165

4545
20104510, دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر هاشمي خرفيالوظيفةالعمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبية

AR04048/حق
978996165

4569
201027030, دار هومة: الجزائر مصطفى قويدريبين النظرية والممارسة: عقد العمل 

AR04049/حق
978996165

4743
201042830, دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر عبد القادر عدوالقسم العام: مبادئ قانون العقوبات الجزائري 

04050/حق
978996190

9522

نصوص قانونية خاصة بالمحاكم اإلدارية ومجلس : النظام القضائي اإلداري الجزائري 

الدولة
200923420, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر محمد الصغير بعلي

04051/حق
978996190

9614
201014030, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر محمود شحماطأسس ومبادئ علم اإلدارة العامة: المدخل إلى العلوم اإلدارية 

04052/حق
978996190

9621
201019830, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر محمود شحماطالمختصر في القانون البحري الجزائري

04053/حق
978996190

9560
201019730, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر  صالح الدين شروخالوجيز في المنهجية القانونية التطبيقية

04054/حق
978996101

3786
201051030, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر سعيد مقدمالوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنة

04055/حق
978996101

3793
201033225, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر فاضلي إدريسنظام الملكية ومدى وظيفتها اإلجتماعية في القانون الجزائري

AR04056/حق
978996101

4776
2011020, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر بلحاج العربيفي ضوء القانون المدني الجزائري: مشكالت المرحلة السابقة على التعاقد 

04057/حق
978996101

4387
201115130, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عبد القادر البقيراتالمحل التجاري- نظرية التاجر- األعمال التجارية: مبادئ القانون التجاري 



04058/حق
978996101

4370

الحدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان في ضوء القانون الطبي 

دراسة مقارنة: الجزائري 
201119830, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر بلحاج العربي

04059/حق
الحصانة الموضوعية واإلجرائية المقررة : الحماية الجنائية والضمانات المهنية للمحامين 

للمحامين
1709منشأة المعارف: اإلسكندرية محمد عبد المؤمن

04060/حق
996166994

0
20061017, دار هومة : الجزائر حمدي باشا عمرالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه: قانون تنظيم السجون 

19992674, مكتبة مدبولي: القاهرة علي عباس حبيبحجية القرار الدولي04061/حق

AR04062/حق
977379043

6
20074794, دار الفكر الجامعي: الإلسكتدرية حسين محمد بيومي علي الشيخ....دراسة مقارنة في ضوء الشريعة: التكييف الفقهي والقانوني لإلعتمادات المستندية 

AR04063/حق
978614401

0013
201035914, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان نوال أحمد بسجوحماية المدنيين واألعيان المدنية: القانون الدولي اإلنساني 

19933492, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان طارق زيادةدراسة قانونية: القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق  04064/حق

1862دار محمود: مصر كمال عبد الواحد الجوهريحكم البراءة في القضايا الجنائية04065/حق

AR201133615, منشورات زين الحقوقية : بغداد  هادي نعيم المالكيالمدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان04066/حق

20031119, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت محمد علي السيدفي الجريمة السياسية04067/حق

AR04068/حق
978995732

3738
20074312, دار حامد: عمان براء منذر كمال عبد اللطيفللمحكمة الجنائية الدولية: النظام القضائي  

20033962, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد يوسف ياسينمسؤولية المستشفيات واألطباء والممرضين: المسؤوليةالطبية  04069/حق

AR201251712, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  سامح عبد القوى السيدبين المشروعية وعدم المشروعية وإنعكاساته على الساحة الدولية: التدخل الدولي  04070/حق

20023116, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان حفيظة السيد الحداد.....اإلختصاص القضائي الدولي : القانون الدولي الخاص 04071/حق

04072/حق
977531283

3

القاصر .الحمل المستكن : الشخص الطبيعي و الشخص اإلعتباري في القانون المدني  

.......المحجور عليه .
20032012, دار محمود للنشر والتوزيع : القاهرة  أنور العمروسي

04073/حق
977042619

9
199910655, دار النهضة العربية: القاهرة طارق عزت رخا.....دراسة مقارنة في القانون الدولي: تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به 

04074/حق
977043265

2
20012142, دار النهضة العربية: القاهرة محمد محمد الشهاويالحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة

04075/حق
وفقا ألحدث التعديالت في الفقه وأحكام النقض واإلدارية العليا : قانون األسلحة والذخائر  

والدستورية العليا
20016153, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  مجدي محب حافظ

20007012, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية علي عوض حسن1999 إلى 1996من : الموسوعة الفريدة في مبادئ النقض الجديدة 04076/حق

AR04077/حق
978995711

8310
201020810, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  زياد خليف العنزيالمشكالت والحلول: المعامالت اإللكترونية والقانون الدولي الخاص  

04078/حق
977241375

2
20014472, دار النهضة العربية: القاهرة حازم محمد عتلمأشخاص القانون الدولي: أصول القانون الدولي العام 

04079/حق
978995725

0829
20102245, دار قنديل للنشر والتوزيع : األردن  نصير صبار لفتة الجبوريعقد البحث العلمي

20041743, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية هشام فضليدراسة قانونية مقارنة: إدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير 04080/حق

20013082, دا األلفي: مصر مهدي كامل الخطيبعلى ضوء أحدث أحكام محكمة النقض: دعوى الفرز والتجنيب  04081/حق

04082/حق
978977045

6533

-دراسة مقارنة في القضاء الدستوري المصري : المعاهدات الدولية أمام القضاء الدستوري 

المجلس الدستوري الفرنسي
20081759, دار النهضة العربية: القاهرة عوض عبد الجليل عوض الترساوي

04083/حق
977594612

3
20031854, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمود السيد التحيويوفقا آلراء الفقه وأحكام المحاكم: النظرية العامة ألحكام القضاء  

AR20084045, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إبراهيم رمضان عطايافردية العقوبة وأثرها في الفقه اإلسالمي04084/حق

20031912, دار النهضة العربية: القاهرة كيالني عبد الراضي محمودالتظهير الناقل للملكية04085/حق

20011554, دار الكتاب الذهبي: مصر هشام زوينخطوات الدفاع نحو البراءة: البراءة في قضايا التلبس 04086/حق

20032234, منشأة المعارف: اإلسكندرية سامي جمال الدينوضمانة الرقابة القضائية: اللوائح اإلدارية  04087/حق

04088/حق
995732424

1
20092684, دار حامد: األردن ناصر كريمش خضر الجورانينظرية التوبة في القانون الجنائي

20082072, المنظمة العربية للتنمية: مصر مجموعة من الخبراءتطوير العالقة بين القانونيين واإلداريين04089/حق

20032912, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان مصطلحات قانونية:  والعقود  (اإللتزامات )نظرية الموجبات 04090/حق

04091/حق
977328201

5
20062375, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عدلي أمير خالدقواعد وأحكام: عقد النقل الجوي 

المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية الشاملةالتجربة البجيكية واإليطالية: اإلصالح اإلداري  04092/حق
المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية : الجزائر  

1996, الشاملة 
1307

04093/حق
978995355

9469
201159110, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان معادي أسعد صوالحةالنظام القانوني وآليات الحماية الجنائية واالمنية: بطاقات اإلئتمان 

AR20101320, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالالدعاوى تصحيح السن04094/حق

04095/حق
995716654

0
20113195, دار الثقافة: األردن فايز جبر العناتيمعلقا عليه بأحكام محمكمة التمييز: شرح قانون اإلستمالك 

AR04096/حق
978995733

1757
20101940, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: األردن كامل علوان الزبيديعلم النفس الجنائي

AR04097/حق
995750143

7
20102110, دار الجنادرية: األردن أسامة سمير حسينالوجه القبيح للتكنولوجيا: اإلحتيال اإللكتروني 

AR04098/حق
978995355

9179
20102225, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  عدي محمد رضا يونسدراسة مقارنة: التدخل الهدام والقانون الدولي العام  

AR20093325, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  محمد صبرياألسهم والسندات: أحام األسواق المالية  04099/حق

AR20093200, دار القلم : بيروت  عدنان بن جمعان بن محمد الزهرانيفي الفقه اإلسالمي: أحكام التجارة اإللكترونية  04100/حق

AR20103195, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  عمر خالد مصطفى حمدفي الفقه اإلسالمي: أحكام الفراغ الجوي  04101/حق

AR20081945, دار زهران للطباعة والنشر: عمان عصام عبد الوهاب الدباغإدارة األفراد04102/حق

AR04103/حق
995740794

5
20114720, دار يافا  العلمية للنشر و التوزيع: عمان محمد حسن أبو يحيو  أحكامه في اإلسالم: حقوق الميت 

AR20071205, دار الرشاد للنشر والتوزيع : القاهرة  محمد إبراهيم بسيونيالمجالس النيابية04104/حق

AR20112315, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  محمود صالح جابرللمحافظة على الضروريات الخمس: سد الذرائع  04105/حق

AR20064235, دار النفائس: األردن حسن تيسير شموطوتطبيقلتها في الشريعة اإلسالمية: العدالة القضائية 04106/حق

AR04107/حق
978994800

8804
أحمد شكارةتنفيذ اإلتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي بين التوجهات اإلنفرادية والتعددية

مركز األمارات للدراسات والبحوث : اإلمارات  

2007, اإلستراتيجية 
455

AR20102675, المؤسسة الحديثة للكتاب : بيروت  نشألت أحمد نصيفشرح قانون العقوبات القسم الخاص04108/حق

AR04109/حق
978977045

6928
20081625, دار النهضة العربية : القاهرة  رياض صالح أبو العطاطبيعة القانون الدولي العام

AR20113995, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  محمد رياض فخري الطبقجليفتح الذرائع وأثره في الفقه اإلسالمي04110/حق

AR04111/حق
978995707

3588
20082645, دار الفكر ناشرون وموزعون : عمان  محمود علي السرطاويالزواج والطالق: فقه األحوال الشخصية  

AR04112/حق
977327671

6
20091255, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  وائل أنور بندققواعد األونيسترال ودليلها التشريعي: قانون التجارة اإللكترونية  

AR20083755, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية  ممدوح طنطاويوالئحته التنفيذية والشعب التجارية: قانون الغرف التجارية  0411397743858/حق

AR20091415, دار الكتاب القانوني : اإلسكندرية  عاطف شكري....الدفوع المؤدية للبراءة منها : قضايا المخدرات  04114/حق

AR20074479, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  فوزية عبد الستارمبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب04115/حق

AR04116/حق
977328499

9
20095155, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد حسين منصور.....أنواع الحقوق- ماهية الحق: نظرية الحق 

AR04117/حق
978977627

4792
عزت العزيزي وذياب عقلمدخل إلى الفقه اإلسالمي

الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات : القاهرة  

  ,200
2655

AR04118/حق
977045051

0
20063315, دار النهضة العربية : القاهرة  محمد أحمد عبد النعيمدراسة تحليلية مقارنة: مدى دور المشرع في دعم التمثيل النيابي للمرأة  

AR20091625, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عبد هللا محمد الهواريفي أعالي البحار: مشكالت الصيد  04119/حق

AR04120/حق
978995732

3073
20081535, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  قيس عبد الوهاب الحياليملكية أثاث بيت الزوجية

AR20112245, كيوان للطباعة والنشر والتوزيع : سوريا  حاتم حميد محسن: ت ,جورج كوبر فقاعات اإلئتمان.البنوك المركزية : أصل األزمات المالية  04121/حق

AR20112675, دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر : سوريا  أديب يوسف شيش:ت:فريدريك إنجلز أصل األسرة والملكية الخاصة والدولة04122/حق

AR20111275, منشزرات زين الحقوقية : بيروت  سمر فايز إسماعيلالعربون في العقود04123/حق

AR20053285, دار الكتب العلمية : بيروت  ثائر إبراهيم خضير الشمريالوسطية في العقيدة اإلسالمية04124/حق

AR20092175, دار الكتاب القانوني : القاهرة  زكي زكي حسين زيدانفي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: البيع بالمزاد العلني   04125/حق

AR20082365, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد سعيد عبد الرحمندراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة: نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات  04126/حق

AR20105985, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شالاللدى الطوائف المسيحية: الطالق وبطالن الزواج  04127/حق

AR20061235, دار النفائس للنشر والتوزيع : األردن  محمد عثمان شبيرزكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات04128/حق

AR20102645, منشورات زين الحقوقية : بيروت  راستي إلياس الحاجدراسة مقارنة: مرور الزمن الجزائي  04129/حق

AR20092965, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  جميل فخري محمد جانمفي الفقه والقانون- : الخطبة - مقدمات عقد الزواج 04130/حق

AR20062875, منشورات زين الحقوقية : بيروت  خالد سليماندليل الرسائل واألطاريح04131/حق

AR20075415, منشورات زين الحقوقية : بيروت  نادر عبد العزيز شافي....جريمة اإلغتصاب -جريمة الزنى : نظرات في القانون  04132/حق

AR20094485, دار الكتب العلمية : بيروت  عصمت عبد المجيد بكردراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصرة: نظرية العقد في الفقه اإلسالمي  04133/حق



AR20041924, مكتبة زين الحقوقية : بيروت  مركز بيروت لألبحاث والمعلوماتنحو نظام إنتخاب ديموقراطي-الوالدة الحدث : أبحاث في القانون العام  04134/حق

AR20103114, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عبد الباسط جاسم محمدإبرام العقد عبر األنترنت04135/حق

AR20063510, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نعيم مغبغبدراسة في القانون المقارن: الفرنشايز  04136/حق

AR201131518, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أشرف عبد العليمدراسة مقارنة: التبني الدولي ومبدأ إحترام مصلحة الطفل  04137/حق

AR04138/حق
978977328

7107
20112255, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  الشحات إبراهيم محمد منصوربين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: حقوق الطفل وآثارها 

AR20102726, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نزيه نعيم شالال...مسؤولية صاحب العمل -إصابات العمل : دعاوى طوارئ وحوادث العمل  04139/حق

AR20103486, التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت  إمام عبد الفتاح إمامهيجل: أصول فلسفة الحق  04140/حق

AR04141/حق
978977128

3
20111367, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  صبري مصطفى حسن السبكدراسة مقارنة: األهلية التجارية  

ARإيمانويل غاياراألوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدولي04142/حق
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت  

2011, والتوزيع 
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AR201117710, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  خالد عبد العظيم أبو غابةالتحكيم وأثره في فض المنازعات04143/حق

AR20113767, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أحمد يوسف محمد عليفي ضوء الفقه والقضاء: التظلم اإلداري  04144/حق

AR04145/حق
978977328

7774
20114385, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أشرف محمد آنس جعفردراسة مقارنة: التنظيم الدستوري للوظيفة العامة  

AR201126010, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  محمد حسن قاسمفي مواجهة بعض مظاهر التكنولوجيا الحديثة: الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة  04146/حق

AR04147/حق
978977328

7236
201125110, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عبد العزيز رمضان علي الخطابيالدفاع الوقائي في القانون الدولي العام

AR04148/حق
978614401

1003
201161510, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  زياد أنطوان أيوبدراسة قانونية تطبيقية: الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع الضريبي  

AR04149/حق
978977328

7645
20115755, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عصام عبد الفتاح مطر...مظاهره -أسبابه -ماهيته : الفساد اإلداري  

AR201145310, دار الفارابي : بيروت  بتول قاسم ناصرالقانون المطلق04150978995371/حق

AR04151/حق
978995711

9133
20114528, دار وائل : عمان عامر محمود الكسوانيدراسة مقارنة: القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية 

AR04152/حق
978977379

1272
201133410, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  صبري مصطفى حسن السبككصورة من صور اإلئتمان وأداة للتمويل: القرض المصرفي  

AR20112199, عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع : عمان  صالح الدين التركي:ت :راما كريشنا منهجية اإلستعداد للكارثة04153/حق

AR20112970, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  شعبان عبد الحكيم سالمةدراسة مقارنة: األمر الرئاسي في القانون اإلداري والفقه اإلسالمي  04154/حق

AR04155/حق
977328569

3
20102542, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عبد الحليم بن مشريالحماية الجنائية لحقوق اإلنسان في ظل العولمة

AR04156/حق
977328570

7

دراسة في القانونين اإلداري : إمتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها  

الجزائري-والجنائي 
20102542, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  حسينة شرون

AR04157/حق
978994702

2825
20093562, لباد : الجزائر  ناصر لباددساتير الجزائر

AR04158/حق
978994702

2832
20097242, لباد : الجزائر  ناصر لبادقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

AR20126081, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت عبد الرحمن الدراجي خلفيكقيد على المتابعة الجزائية: الحق في الشكوى   04159/حق

20042854, جامعة دمشق: دمشق عبد هللا طلبة وآخرونالمدخل إلى القانون  اإلداري04160/حق

AR200638710, جامعة دمشق : دمشق جاك يوسف الحكيم1ج/العمال التجارية والتجار والمتجر : الحقوق التجارية  04161/حق

AR04162/حق
978995732

343
20072225, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  محمد جالل حسن األتروسيدراسة مقارنة: المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم  

AR20083255, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : حلب  عبد الرزاق جاجان و عمر فارساألعمال التجارية والتاجر والمتجر: المدخل إلى القانون التجاري  04163/حق

04164/حق
977328342

9
20083725, الجامعة الجديدة: القاهرة  أيمن مصطفى جملفي إجراءات تجارب البحث العلمي: مدى مشروعية إستخدام األجنة البشرية 

AR20081805, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمد عبد ربه محمد السبحيالموانع التي تمنع اإلستمتاع بين الزوجين04165/حق

AR200643114, دار النفائس: األردن أحمد علي يوسف جراداتدراسة مقارنة: نظرية تنفيذ األحكام القضائية الجنائية في الفقه اإلسالمي 04166/حق

04167/حق
978977045

5976
20084480, النهضة العربية: القاهرة محمد أحمد عبد الرحمنأركان عقد العمل

AR00أكثم تفاحةنظرية الرجوع في العقود04168/حق

AR04169/حق
978995716

7028
20124230, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  محمود محمد الكيالنيإدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية: موسوعة القضاء المدني  

AR20049748, المكتبة القانونية : القاهرة  مصطفى مجدي هرجه1/4الجديد في القضاء المستعجل ج :  موسوعة القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتي04170/حق

20123040, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ثائر سعود العدوانمكافحة الفساد الدليل إلى إتفاقية األمم المتحدة04171/حق

AR201127911, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  إياد عصام الحطابالتدابير القانونية في القوانين واإلتفاقيات الدولية: مكافحة اإلغراق التجاري  04172/حق

AR00عصمت عبد المجيدمجلس الدولة04173/حق

AR201144010, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت رمزي محمد علي درازفكرة تنازع القوانين في الفقه اإلسالمي04174/حق

04175/حق
978995716

7745
20123350, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  عبد الرحمن توفيق أحمدعلم اإلجرام والعقاب

AR04176/حق
978995716

6397
20113040, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان محمد عايد الشوابكةدراسة مقارنة: عقد التأجير التمويلي  

AR201060710, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  مرتضى جمعة عاشوردراسة مقارنة: عقد اإلستثمار التكنلوجي  04177/حق

AR20113015, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  شذى أحمد عساففي ضوء إجتهاد محكمة العدل العليا: شطب العالمة التجارية  04178/حق

AR201060010, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت هيوا إبراهيم الحيدريدراسة مقارنة: شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة  04179/حق

AR201113010, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع : األردن محمد حسن أبو يحيحقوق اإلنسان في اإلسالم04180/حق

AR04181/حق
995716744

8
20123830, دار الثقافة: األردن محمد عبدهللا الشوابكةدراسة مقارنة: رقابة اإلمتناع على دستورية القوانين  

AR04182/حق
978977379

1716
201219010, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية  هشام خالددراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص: إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبية  

AR04183/حق
978995732

6586
2012850, دار حامد : األردن محمد سعدالرحاحلة إيناس الخالديدليل إجراء التحكيم في عقود الفيدك

AR00محمد حسين منصور....عقدي البيع والمقايضة : شرح العقود المسماة 04184/حق

AR201022310, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  نزيه نعيم شالالدعاوى إستئناف قرارات نقابة المحامين04185/حق

AR201124910, دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع : مصر  شريف الطباخإعادة النظر في القانون المدني والجنائي في ضوء القضاء والفقه04186/حق

AR04187/حق
978995732

6036
20122800, دار حامد : األردن سعد جميل العجرميحقوق المجني عليه

AR201047910, المؤلف نفسه: لبنان رامز محمد عمار و نعمت عبد هللا مكيحقوق اإلنسان والحريات العامة04188/حق

AR04189/حق
978995732

6600
20123200, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان هاشم فارس عبدون الجبوريحق اإلنسان في الحياة ووسائل حمايته في القانون والشريعة

AR04190/حق
978144011

225
201123910, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  سعدي محمد الخطيبوأحكامها التشريعية وأحوالها التطبيقية وأهميتها في حوار األديان: حرية المعتقد  

AR04191/حق
978995732

6333
20121430, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان منتصر النوايسةدراسة مقارنة: جريمة الرشوة في قانون العقوبات  

AR04192/حق
978995732

6098
20122140, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان كمال عبد هللا محمددراسة مقارنة: جريمة الخطف في قانون مكافحة اإلرهاب والعقوبات  

AR04193/حق
978995707

8942
20123470, دار الفكر ناشرون وموزعون : عمان  سوزان سمير ذيب وآخرونإدارة اإلئتمان

......سلسلة ندوات عقدت بالتعاون بين جامعة : بناء دولة الحق والقانون  04194/حق
ندوات عقدت بين جامعة سيدة اللويزة والمركز العربي 

لتطوير حكم القانون والنزاهة
201044710, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت 

AR00ليث محمد سعد المومنيأوجه القصور في النظام القانوني للشركة04195/حق

AR00طالل أبو عفيفةالوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني04196/حق

AR04197/حق
978995749

1826

الجرائم الواقعة على األموال - : القسم الخاص-الوجيز في شرح قانون العقوبات األردني 

....والجرائم الملحقة 
20101870, مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية : األردن واثبة داود السعدي

AR04198/حق
978995716

7370
20123760, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  أحمد علي جراداتالنظام القضائي في اإلسالم

AR04199/حق
995716690

8
20114160, دار الثقافة: األردن بدر الدين محمد شبلدراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية: القانون الدولي الجنائي الموضوعي  

AR201130410, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  إلياس ناصيف...عقد وديعة الصكوك- عقد الحساب الجاري : العقود المصرفية  04200/حق

AR20121950, دار حامد: عمان عماد الدين محمود سويداتالحماية المدنية للعالمة التجارية04201/حق

AR201135910, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  وسيم حسام الدين األحمدالحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي اإلحتياجات الخاصة04202/حق

04203/حق
978995716

7301
201236814, دار الثقافة: عمان أحمد علي جراداتالحدود و القصاص و التعازير: نظرية تنفيذ األحكام القضائية الجنائية في الفقه اإلسالمي 

AR20104615, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  سهيل حسين الفتالويالحصانة الدبلوماسية04204/حق

AR04205/حق
978995771

10
20123510, دار الثقافة : األردن حسين أحمد المشاقيطبقا لقانون التنفيذ: التنفيذ و إجراءاته في المواد المدنية والتجارية طبقا لقانون التنفيذ 

AR201120710, منشورات الحلبي الحقوقية : بيوت  هدى لطيف العقيديدراسة مقارنة: التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل  04206/حق



AR04207/حق
978995716

7622

دراسة مقارنة بين الشريعة : التعويض عن األضرار الجسدية واألضرار المجاورة لها  

والقانون
20123520, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان محمد عبد الغفور العماوي

201227810, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  محمد مختار القاضياإلتجار في البشر04208/حق

AR201134410, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  هدى عبد هللامقارنة مع حقوق الرهن واإلمتياز: التأمين العقاري  04209/حق

AR04210/حق
978995733

2570
20114560, الوراق للنشر والتوزيع: األردن مراد علي الطراونةدراسة مقارنة وفقا ألحدث التعديالت: التأمين اإللزامي من حوادث المركبات  

AR20113040, دار الثقافة : األردن طالب حسن موسىاألوراق التجارية والعمليات المصرفية04211/حق

AR04212/حق
978977386

3196
201160810, دار الكتب القانونية : مصر  عبد النبي محمد محمودبين الفه اإلسالمي والقانون الوضعي: اإلعتداء على الجنين ووسيلة حمايته  

AR04213/حق
978995716

7011

_ السرطان : األمراض الحديثة وأثرها على إستمرار الحياة الزوجية في الفقه اإلسالمي 

اإللتهاب الكبدي الوبائي_ اإليدز 
20123010, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان صالح حسين أبو زيد

AR201128510, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  جمال الحاج ياسيندراسة مقارنة: اإللتصاق الصناعي  04214/حق

AR20103507, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  مصطفى أحمد أبو عمر.....تنظيمه المالي واإلداري . ماهيته : األسس العامة للضمان األجتماعي  04215/حق

04216/حق
995716269

1
20081920, دار الثقافة : األردن مصطفى سلمان حبيبالفرنشايز: اإلستثمار في الترخيص اإلمتيازي 

ARعصام نمر مراعبةأحكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة اإلسالمية04217/حق
دروب للنشر والتوزيع و اليازوري للنشر : عمان 

2011, والتوزيع
2620

AR04218/حق
978995732

5497
20102300, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارةإجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة

AR00خالد خلفإثبات دعوى اإللغاء04219/حق

04220/حق
978995716

6953
201248019, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن  -عمان هلدير أسعد أحمددراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني: نظرية الغش في العقد  

AR11075المكتبة القانونية: القاهرة  مصطفى مجدي هرجه1/4الدفوع الجنائية ج : موسوعة هرجة الجنائية 04221/حق

04222/حق
978614401

1409
20111606, الحلبي الحقوقية: بيروت هادي حسين الكعبيإحتفاظ البائع بملكية المبيع

AR04223/حق
978995716

7356
20123846, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان بلحاج العربيفي ضوء الشريعة االسالمية دراسة مقارنة: أحكام االلتزام 

04224/حق
997899571

6700
201225519, دار الثقافة : عمان بلحاج العربيفي ضوء الشريعة  و القوانين الطبية المعاصرة: أحكام التجارب الطبية على اإلنسان 

04225/حق
978614401

2024
20121926, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان - بيروت عبد الرسول عبد الرضا األسديأحكام التنازع  الدولي للقوانين

04226/حق
978995724

7157
20122329, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان هدى جعفر ياسين الموسويدراسة مقارنة: الترخيص االجباري باستغالل براءة االختراع 

04227/حق
978614401

2192
20123446, الحلبي الحقوقية: بيروت بلعيساوي محمد الطاهرإلتزامات البنك في اإلعتمادات المستندية

04228/حق
978614401

2307
20121916, الحلبي الحقوقية: بيروت يوسف عودة المنصوريالتضامن الصرفي في األوراق التجارية

04230/حق
978614101

1874
20122485, الحلبي الحقوقية: بيروت علي يوسف الشكريالتناسب بين السلطة رئيس الدولة و مسؤوليته في الدساتير العربية

AR04231/حق
978977328

8582
201206, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية الشريف محمد غنامأثر األنترنيت وقانون المنافسة علي شبكات التوزيع: التوزيع اإللكتروني للسلع والخدمات 

04232/حق
978614401

1737
20122326, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  -بيروت المعتصم باهلل أدهمالتوقيف االحتياطي بين النص القانوني والتطبيق

04233/حق
978995711

9379
20114446, دار وائل للنشر: عمان مصطفى العطياتحماية العالمة التجارية إلكترونيا: الجوانب القانونية لتعامالت التجارة اإللكترونية 

AR04234/حق
978995732

6050
20125856, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان جامعة عمان األهلية مؤتمر كلية الحقوقبين الواقع والطموح: الحماية القانونية لألسرة 

04235/حق
978995711

9560
20113006, دار وائل للنشر والتوزيع  : األردن  -عمان فرحان مصطفى العمريالدليل في اللوائح والطلبات و العقود القانونية

04236/حق
978995732

6395
20121186, دار الحامد للنشر والتوزيع : األردن  - عمانغالب صيتان مجحم الماضيالضمانات الدستورية لحرية الرأي والحرية الشخصية  وإمكانية إخضاعهما

04237/حق
978995716

7264
20123206, دار الثقافة: عمان ثائر سعود العدوانالعدالة الجنائية لأل حداث

AR04238/حق
978614401

1713
20123836, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت بتول صراوة عباديدراسة قانونية مقارنة: العقد السياحي 

AR04239/حق
978614401

6534
20152406, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عمر موسى جعفر القريشيأثر الحكومة اإللكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري

04240/حق
978995711

9461
20112085, وائل للنشر: عمان مهند أحمد الصانوريدراسةمقارنة في تنازع القوانين: القانون الدولي الخاص 

04241/حق
977150659

0
20121646, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة رؤوف عبيدفي جوانبهما العملية الهامة: القبض و التفتيش  

04242/حق
978977332

8891
20124996, الجامعة الجديدة للنشر: القاهرة فايزة  فوزي محمدفي جرائم الدعارة: المسؤوليةالجنائية 

04243/حق
978614401

1041
20113846, الحلبي الحقوقية: بيروت عبد الرحمن العيسويالمضمون النفسي لقانون المخدرات

AR04244/حق
995716777

6
20122886, دار الثقافة: االردن محمد صبري الجنديدراسة في التشريعات والفقه اإلسالمي من منظور موازن: النيابة في التصرفات القانونية 

04245/حق
978614401

2475
20121996, الحلبي الحقوقية: بيروت عالء عمر محمدالبيع سيف و البيع فوب: إنتقال المخاطر في البيوع البحرية 

AR04246/حق
9-602-32-

9957
20122346, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان ابراهيم عنتر فتحي الحيانيدراسة مقارنة: تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد االيجار 

04247/حق
978977328

8611
20121696, اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة أنس محمود خلف الجبوريدراسة مقارنة: جريمة تزييف األختام 

04248/حق
978995782

1111
مصلح حسن عبد العزيزحقوق األسير و إلتزاماته في القانون الدولي

, دار البداية ناشرون وموزعون : األردن  -عمان 

2012
2086

04249/حق
978995716

7530

دراسة تحليلية في ضوء أ : حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم  أثناء النزاعات المسلحة  

حكام القانون الدولي اإلنساني
20122956, دار الثقافة للنشر و التوزيع : األردن  -عمان عبد القادر بشير حوبة

04250/حق
978977328

8575
20121436, دار الجامعة الجديدة : مصر  -اإلسكندرية شريف محمد غانمدراسة في ضوء أحكام اتفاقية األمم المتحدة: دور الوكيل اإللكتروني في التجارة  

AR201050314, منشورات الحلبي: بيروت جمال الزعليفي الفقه والقانون والقضاء المقارن: النظرية العامة لجريمة اإلفتراء 04251/حق

AR04252/حق
977622322

2

تعليق على حكم قضائي دستوري في مجال قانون الوكاالت : شرعية الوكاالت التجارية 

التجارية لدولة االمارت العربية المتحدة
2011895, المركز القومي لالصدارات القانونية: القاهرة حامد أنور محمد الجزيري

AR04253/حق
978995780

0888
20123926, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان فتحي زناكينشاط,اجراءات,في القانون الوضعي والفقه االسالمي تأسيس: شركة المساهمة 

AR04254/حق
978995780

0338
20101606, دار النفائس للنشر و التوزيع: األردن  - عمان  محمد مبارك البصماندراسة قانونية مقارنة بالشريعة االسالمية: صكوك اإلجارة اإلسالمية 

AR04255/حق
978614401

2390

قانون : عالقة مالك العقار بصاحب المؤسسة التجارية في ظل قانون اإليجار اللبناني 

....قانون اإليجار اإلستثنائي-اإليجار العام
20122796, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت حنان سالم شاتيال

AR04256/حق
978995724

7034
201137614, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان علي يوسف الشكريمبادئ القانون الدستوري

AR04257/حق
978995732

6500
20121706, دالر الحامد اللنشر والتوزيع: عمان أحمد محمد فارس النوايسةاألردن,مصر,دراسة مقارنة فرنسا: مبدأ عدم رجعية القرارات االدارية 

04258/حق
978614401

2734
20123523, الحلبي الحقوقية: بيروت محمد عبد الرحمن الدسوقيفي القانون الدولي العام: مدى إلتزام الدولة بغير إرادتها 

04259/حق
978995716

7226
201242310, دار الثقافة : عمان فاطمة الزهرة منارمسؤولية طبيب التخذير المدنية

AR04260/حق
978995716

7257

دراسة فلسفية تحليلية على ضوء تحوالت : مفهوم االرادة ودورها في القانون الخاص 

العولمة وتطورات القانون
201225611, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان جميل محمد بني يونس

04261/حق
978995732

6494
20124006, دار الحامد للنشر و التوزيع : األردن  -عمان محمد سعد الراحاحلة  و إيناس الخالديمقدمات في الملكية الفكرية

04262/حق
978996101

6220

دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري  : 1/4النظام السياسي الجزائري ج

1973و1963
201330713, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  سعيد بوشعير

04263/حق
978614401

1638
201248014, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عمار عباس الحسينيأصول إعداد البحوث و الرسائل القانونية: منهج البحث القانوني 

AR04264/حق
978995711

9706
20122426, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  عبد الرحمن الطحان.....لماذا المحاماة؟: دروس في المحاماة  

20103200, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان  محفوظ  جودةفي ميدان العلوم اإلدارية: أساليب البحث العلمي  04266/حق

04267/حق
978995732

4360
20084340, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان خضر مصباح الطيطيمن منظور تقني وتجاري وإداري: التجارة اإللكترونية  



AR20118210, دار ابن حزم : بيروت  بن زيطة احميدةفي الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات الجزائري: طرق الوقاية من الجريمة  04268/حق

AR04269/حق
995732489

6
20104198, دار الحامد: عمان خضر مصباح إسماعيل الطيطيأساسيات أمن المعلومات والحاسوب

04270/حق
978977386

3892
خلدون الحمدانياألثار القانونية ال ندماج الشركات على حقوق الدائنين

دار شتات للنشر - دار الكتب القانونية : القاهرة  

2011, والبرمجيات 
3688

AR00ألحمد كمال عفيفيالتخطيط العمراني وأثره في برامج الدفاع المدني04271/حق

AR04272/حق
977386160

0
20092358, دار الكتب القانونية: مصر مصطفى أحمد أبو عمروفي القانون المصري والفرنسي والتشريعات العربية: التنظيم القانوني لحق اإلضراب 

04273/حق
978995732

6579
20125128, دار حامد للنشر والتوزيع: عمان  علي عدنان الفيلالتنظيم القانوني لالنتخابات  و التحوالت الديمقراطية في الوطن العربي

04274/حق
978603800

6337
20101928, مركز الدراسات والبحوث : الرياض محمد مؤ نس محب الدينالجرائم  اإلنسانية في نظام المحكمة الجناءية

AR04275/حق
978977327

8083
20117238, دار وفاء: اإلسكندرية صفاء السيد لولو الفاردراسة مقارنة: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة 

04276/حق
978994783

4725
20101168, منشورات ثالة: الجزائر  أحمد بوضيافالجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر

AR04277/حق
978203800

6153
20104288, جامعة نايف العربية: الرياض محمد يحي ومجموعة من الخبراء ج2: الجهود الدولية في مكافحة  اإلتجار بالبشر 

AR04278/حق
978977386

4040
20112408, دار الكتب القانونية : مصر  مجيد خضر السبعاويدراسة مقارنة: الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكن  

AR04279/حق
978977383

2489
20123818, دار أيتراك للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة  مصطفى أحمد أبو الخيرالحماية القانونية للبيئة البحرية في القانون الدولي للبحار

AR04280/حق
978977625

3734
20114728, دار الفكر الجامعي: مصر محمد مصطفى عبد الصادقدراسة مقارنة: الحماية القانونية للعالمات التجارية إقليميا ودوليا 

AR04281/حق
978977328

8159
20111168, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمود عبد الرحيم الديبدراسة مقارنة: الحماية المدنية للمستهلك 

AR20114228, مكتبة الرشاد: المغرب يوسف أفريلضمانة بنكية للدائن المرتهن: الرهن الرسمي العقاري 04282/حق

04283/حق
978977328

8795
20124688, دار الجامعة الجديدة: القاهرة عماد ملوخيةفي النظام اإلداري اإلسالمي و المقارن: الضمانات التأديبية للموظف 

AR04284/حق
978995724

7225
20122728, دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان  عادل يوسف عبد النبي الشكريبحوث ودراسات: الفقه الجنائي  

AR04285/حق
978995716

7837
20123608, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان مصلح ممدوح الصرايرةالخ...مبادئ القانون اإلداري : 1القانون اإلداري  ج

04286/حق
995716416

4
20113258, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عادل علي المقداديالقانون البحري

AR04287/حق
978995716

1521
20123448, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عبد الناصر زياد هياجنهالنظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية: القانون البيئي  

AR00مجموعة مؤلفينالقانون التجاري04288/حق

AR04289/حق
978977386

3505
20112808, دار الكتب القانونية: مصر أحمد عبد الحميد الخالديدراسة مقارنة: القانون الدستوري النظم السياسية الديموقراطية الرئيسية 

04290/حق
978977625

3513
20125248, دار الفكر والقانون : القاهرة  سلوى حسين حسن رزقالمبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية

AR04291/حق
978995711

9225
20114598, دار وائل للنشر : عمان  محمد عبد هللا الوريكات-  سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات

04292/حق
998125559

9
20104068, أفرقيا الشرق: الدار البيضاء محمد رضوانالمبادئ العامة للقانون الدولي االنساني والعدالة الدولية

AR04293/حق
977626446

4
20116478, المركز القومي لإلصدارات: القاهرة يوسف حسن يوسفالمحاكم الدولية وخصائصها

AR04294/حق
995716337

2
20113048, دار الثقافة: األردن عباس الصرافنظرية الحق-نظرية القانون : المدخل إلى علم القانون  

AR04295/حق
978977386

3921
20115448, دار شتات للنشر والبرمجيات : القاهرة  عادل يوسف الشكريدراسة تحليلية تطبيقية مقارنة: المسؤولية الجنائية الناشئة عن االهمال  

04296/حق
978995716

7233
20123198, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان منذر الفضلالمسؤولية الطبية  دراسة مقارنة

04297/حق
978977358

2641
20121788, دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة  سائد احمد الخولىالملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر

04298/حق
978977046

8392
20116838, دار النهضة العربية: القاهرة عبد الرحمن سمحانفي ظل قواعد القانون الدولي: تسليم المجرمين  

AR04299/حق
978977386

3990
20111688, دار الكتب القانونية : مصر جمال مهدي محمود األكشةبين الحضر واإلباحة دراسة مقارنة: تشريح جثة اإلنسان 

04300/حق
978603800

6313
20101888, مركز الدراسات والبحوث : الرياض محمد مؤنس محب الدينتعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون

AR04301/حق
978977328

8446
20123798, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عكاشة محمد عبد العال...دراسة مقارنة في القانون المصري الجديد : تنازع القوانين في األوراق التجارية 

04302/حق
978995711

8990
20113678, دار وائل للنشر : عمان فهد يوسف الكساسبةاإلفالس اإلحتيالي واإلفالس  التقصيري: جرائم اإلفالس  

04303/حق
978977386

3847
دهام أكرم عمردراسة مقارنة: جريمة اإلتجار بالبشر  

دار شتات للنشر و - دار الكتب القانونة : القاهرة  

2011, البرمجيات 
3528

04304/حق
978995716

7363
20122088, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عصام كامل أيوبدراسة مقانة: جريمة التحريض على االنتحار   

04305/حق
978997167

585
20123128, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  سعد صالح شكطيدراسات معمقة في القانون الجنائي

AR04306/حق
978995716

7097
20127208, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان طالل أبو عفيفة.وفقا الحداث التعديالت: شرح قانون العقوبات القسم العام 

AR20114408, دار الكتب القانونية : مصر  توفيق خير الدين خليفة خير هللافي الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: قضية إجهاض جنين اإلغتصاب وآثارها  04307/حق

AR04308/حق
978995353

3469
201010398, الشبكة العربية لألبحاث والنشر : لبنان محمد سراج: ماثيان ريمان  ورينارد زيمرمان ت1/2كتاب أكسفورد  للقانون المقارن مجلد 

04309/حق
978995778

1415
20123108, إثراء للنشر و التوزيع: عمان محمد الوريكاتتطور الفكر العقابي في العصر الحديث- أوليات علم العقاب : مبادئ علم العقاب 

04310/حق
978977386

4208
20122278, دار الكتب القانونية: القاهرة أوان عبد هللا الفيضيدراسة مقارنة في اإلثبات المدني: مبدأ الثبوت القانوني 

04311/حق
977043707

7
20092528, الناشرون المتحدون: القاهرة هشام زو ينللمسلمين و المسحيين و اليهود: دعوى الخلع أمام محاكم األسرة 

AR04312/حق
978977379

1705

دراسة فقهية قضائية : محل اإللتزام كظابط لإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية  

األنجلوسكسونية- مقارنة في الدول األوروبية 
20125218, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  هشام خالد

AR20113428, إثراء للنشر والتوزيع : األردن عوض أحمد الزعبيمدخل إلى علم القانون04313/حق

AR20101838, المؤلف نفسه: المعرب إدريس الفاخوريمدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية04314/حق

AR20103668, مكتبة دار السالم: الرباط عبد الرحيم بن سالمة21مصير عقوبة اإلعدام في أفق القرن 04315/حق

AR04316/حق
978977046

858
20113048, دار النهضة العربية : القاهرة  منال محمود صالحمفهوم سيادة الدولة في ضوء التطورات الدولية المعاصرة

AR20106728, دار إبن الجوزي: المملكة العربية السعودية محمد سعد بن أحمدوعالقتها باألدلة الشرعية: مقاصد الشريعة اإلسالمية 04317/حق

AR04318/حق
دراسة مقارنة ما بين : دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة  

القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية
20122878, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  عبد الكريم الردايدة

AR201242710, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  عمر إبراهيم عبد المجيد حمروشدراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني: البناء في ملك الغير  04319/حق

AR04321/حق
978996165

4323
201010710, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عبد الرحمن الوافيأسبابها والوقاية منها: حوادث السياقة  

AR04322/حق
978996165

4415
20103918, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  الطيب زروتيدراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري

04323/حق
978996165

5498
201149510, دار هومة: الجزائر نجيمي جمالإثبات الجريمة على ضوء اإلجتهاد القضائي

AR04324/حق
978996165

4996
20118110, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر بلعروسي أحمد التيجانيتنظيم الصفقات العمومية

04325/حق
978996165

5139
201145110, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر أحمد دغيشحق الشفعة في التشريع الجزائري

AR04326/حق
978996165

4934
201026210, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عبد القادر عدو.....وقف تنفيذ القرارات اإلدارية : ضمانات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة  

AR04327/حق
978996165

4958
201021410, دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع: الجزائر حسان نوفلالتحكيم في منازاعات عقود اإلستثمار



AR04328/حق
978996165

5269
201130710, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  نادية فضيلالمحل التجاري والعمليات الواردة عليه : 2ج/1النظام القانوني للمحل التجاري ج

AR04329/حق
978996165

5429
201125410, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر  فضيل كوسةمنازعات التحصيل الضريبي في ضوء إجتهادات مجلس الدولة

AR04330/حق
978996165

5306
201142210, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عمر سعدهللااآلليات األممية  : 2آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني ج

AR04331/حق
978996165

5122
201118316, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  وسيلة شابوالوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولية

AR04332/حق
978996165

5351

يتضمن مقرر علم اإلجتماع القانوني : اإلتجاهات الفقهية في تفسير الظاهرة القانونية 

LMDومقرر فلسفة القانون 
201121510, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر علي مراح

AR04333/حق
978996165

5399
201115810, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر شرابن حمزةالملكية كوسيلة لدعم األئتمان

04334/حق
978996195

4989
201117510, دار هومة: الجزائر أحسن عمروشودورها في حماية حقوق اإلنسان: الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي  

04335/حق
978996165

5115
201113510, دار هومة: الجزائر لحسين بن شيخ آث ملو يادراسة قانونية،فقهية وقضائيةمقارنة: التنزيل 

04336/حق
978996165

5382
201114310, دار هومة: الجزائر بن وارث محمددروس في قانو ن التأمين الجزائري

AR04337/حق
978996165

6068
201244510, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر حمدي باشاعمر ......09-08وفقا للقانون رقم: طرق التنفيذ 

AR04338/حق
978996165

5696
201160615, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر باسم شهابالجرائم الماسة بكيان اإلنسان

04339/حق
978996165

5511
201032716, دار هومة: الجزائر كوسة فضيلالدعوى الضريبية و إثباتها في ضو ء إجتهادات مجلس الدولة

04340/حق
978996165

5986
201251110, دار هومة: الجزائر عثامنية لخميسيعلى ضو ء المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان: السياسة العقابية في الجزائر  

AR04341/حق
978996165

5993
201230910, دار هومه للطباعة والنشر التوزيع: الجزائر  جباري عبد المجيددراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديالت الجديدة

04342/حق
978996165

5566
201117510, دار هومة: الجزائر مختار األخضري السائحيإشكالية الموازنة بين الحق في اإلعالم و حسن سير القضاء: الصحافة و القضاء 

AR04343/حق
978996165

5962
201135910, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  بوحميدة عطا هللاتنظيم عمل وإختصاص: الوجيز في القضاء اإلداري  

AR04344/حق
978996165

5740

مراحل -أساس إنعقاد الخصومة : أبحاث تحليلية في قانون اإلجراءات المدنية الجديد حول  

....وإجراءات التبليغ 
201132711, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  عبد العزيز سعد

04345/حق
978996165

6037
201226310, دار هومة: الجزائر أحمد غايمفهوم الطب الشرعي- األدلة الجنائية: مبادئ الطب الشرعي 

AR04346/حق
978994796

3135
201018610, مخبر علم إجتماع اإلتصال: قسنطينة الهاشمي مقراني واخرونالتجربة الجزائرية: القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي الجديد 

AR04347/حق
978996190

9485
201114210, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  زواقري الطاهر-LMDالمفيد في القانون الدستوري لطلبة 

AR04348/حق
978996190

9737
201222910, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر منصور رحماني1القانون الجنائي للمال واالعمال ج

AR04349/حق
978996190

9577
201032910, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  محمد الصغير بعليالوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية

AR04350/حق
978996190

9720
201115610, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر عصام نجاحالقانون المقارن واألنظمة القانونية الكبرى

AR04351/حق
978977328

8568
201215010, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  شريف محمد غنام2008إلتزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام 

AR04352/حق
978996101

4547
20112850, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  خالد حامدفي ظل التحوالت السوسيو إقتصادية في الجزائر: نزاعات العمل  

AR04353/حق
978996101

4905
201118316, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر ناصر مرادفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق

AR201234310, دار الكتب القانونية : مصر نضال ياسينفي السياسة العقابية  المعاصرة: اإلختبار القضائي  04354/حق

04355/حق
978996101

5414
201219110, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر عثمان بقنيشقانون المجتمع الدولي المعاصر

AR04356/حق
978996101

5216
201239610, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر أحمية سليمانالوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري

04357/حق
978996101

5209
201243910, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  أحمية سليمانالقانون اإلتفاقي: قانون عالقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن 

AR04358/حق
978996199

2920
itcis , 201017910: الجزائر  فليب لوتورنوالمسؤولية المدنية المهنية

04359/حق
978996196

5528
i tcis, 200912110: الجزائر سعادنة العيد/بار  ت.كلود ج مدخل في القانون الجمركي

AR04360/حق
978996196

5528
itcis , 200814210: الجزائر  اليزابيت نتاريلدور الجمارك في العالقات التجارية الدولية

AR04361/حق
دراسة مدعمة باألمثلة : أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام 

.....والسوابق القضائية 
20117666, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر  زازة لخضر

AR04362/حق
978996166

2695

دراسة مقارنة بأحكام الفقه : أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري 

-الفرنسي والمصري -اإلسالمي والقوانين الوضعية 
20094506, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  شوقي بناسي

AR04363/حق
978996165

5412
20111996, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر  يوسف دالندةإستشارات قانونية في قضايا شؤون األسرة

AR04364/حق
978977386

3976
20112390, دار الكتب القانونية : مصر  سامي جالل فقي حسيندراسة مقارنة: األدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في اإلثبات الجنائي  

AR04365/حق
978977386

4088
20111846, دار الكتب القانونية : مصر  أزاد شكور صالحسبل إلستقطابه وتسوية منازاعاته: اإلستثمار األجنبي  

AR04366/حق
978977386

4071
20113116, دار الكتب القانونية : مصر أجياد ثامر نايف الديلميدراسة تحليلية تطبيقية مقارنة: اإلعتراض على الحكم الغيابي 

AR04367/حق
978977386

3756

دراسة مقارنة : اآلليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وأثرها اإلقتصادي  

بالشريعة اإلسالمية
20114486, دار الكتب القانونية : مصر  محمد حسن عبد المجيد الحداد

AR04368/حق
978995716

6991
20123366, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  حسن الجوخداردراسة مقارنة: البحث األولي أو اإلستدالل في قانون أصول المحاكمات الجزائية  

AR04369/حق
978977328

7243
20115586, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية طارق إبراهيم الدسوقي عطيةالبصمات وأثرها في اإلثبات الجنائي

AR04370/حق
978995716

7165
20123285, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  نصار محمد الحاللمةالتجارة اإللكترونية في القانون

AR04371/حق
978977386

3490

ومصادرها المادية والبشرية ومسرح الجريمة علميا وتطبيقيا : التحريات ومسرح الجريمة  

.......
20115985, دار الكتب القانونية : مصر  محمود عبد العزيز محمد

AR201232510, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  عبد الرحمن محمد العيسويالتحليل العلمي للجريمة واإلنحراف04372/حق

AR04373/حق
978994726

3112

نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية مدعمة باإلجتهاد : النظام القانوني لألمالك الوقفية  

القضائي
20112706, دار الهدى للنشر والتوزيع: الجزائر موسى بودهان

AR04374/حق
978994726

3679
20113366, دار الهدى للنشر والتوزيع : الجزائر  بوستة  إيماندراسة تحليلية: النظام القانوني للترقية العقارية  

AR04375/حق
978994726

3129
20112616, دار الهدى للنشر والتوزيع : الجزائر  موسى بودهاننصوص تشريعية وأخرى تنظيمية: النظام القانوني للتقييس 

AR04376/حق
978994726

2283
20103656, دار الهدى : الجزائر محمد صبري السعديالتأمينات العينية: الواضح في شرح القانون المدني 

AR04377/حق
978994726

1699
20094466, دار الهدى : الجزائر  نبيل صقراإلجراءات اإلدارية:  الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  

AR2010295, دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق وهبة الزحيليبيع العربون04378/حق

04379/حق
978994726

2146

عاى ضو ء قواعد الدولية و التشريع : فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجين 

الجزائري
20096706, دار الهدى : الجزائر بريك الطاهر

AR20112506, مركز النشر الجامعي : تونس  ساسي بن حليمةمحاضرات في قانون األحوال الشخصية04380/حق

AR04381/حق
977150141

0
20121566, مكتبة الوفاء القانونية  : اإلسكندرية  سيف رجب قزاملدراسة فقهية مقارنة: الجناية على الجنين وعقوبتها  

20114276, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة المنظمة العربية للتنمية اإلداريةنحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد04382/حق

AR04383/حق
978977328

7834
20114106, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أمال بكوشدراسة في القانون الجزائري والمقارن: نحو مسؤلية موضوعية عن التبعات الطبية  



AR04384/حق
978977386

3983
أنيس حسيب السيد المحالويدراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي: نطاق الحماية الجنائية لألطفال 

دار الكتب القانونية  ودار شتات للنشر : مصر  

2011, والبرمجيات 
6406

AR04385/حق
977622323

6
20114056, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة إبراهيم سيد أحمدنظرة في بعض أليات عمل المحكمة الجنائية الدولية

04386/حق
978977625

3721
201127010, دار الفكر والقانونللنشر والتوزيع: مصر  محمد إبراهيم خيري الوكيل....ماهية التظلم اإلداري وأنواعه: التظلم اإلداري  

AR04387/حق
978977386

3732
201189610, دار الكتب القانونية : مصر  سمير عبد الغنيالتعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية

AR04388/حق
978977328

8013
20111950, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمد علي العرياندراسة مقارنة: عمليات اإلتجار بالبشر وآليات مكافحتها  

AR04389/حق
978977379

7694
20123500, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  خالد مصطفى فهمي....الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز 

AR20113860, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حامد الشريفالدفوع في الجنحة المباشرة04390/حق

AR04391/حق
978977379

1505
20112850, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إيهاب مصطفى عبد الغنيالدفوع في القضاء العسكري

AR04392/حق
978977379

1249
20113540, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسني محمود عبد الدايم عبد الصمددراسة تأصيلية مقارنة: الزواج العرفي بين الحظر واإلباحة  

AR04393/حق
978977327

7782
20113910, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  يوسف حسن يوسفالقانون الجنائي الدولي

AR04394/حق
978977379

1405
20112600, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  منتصر حمودةالقانون الدبلوماسي

AR04395/حق
978977625

3455
20113790, دار الفكر والقانون : مصر هشام قواسميةرسالة مقارنة: المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين  

AR04396/حق
978977379

1803
20126750, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية حسان عبد لمجيد يوسف جادودراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية 

AR04397/حق
978977379

1683

في إطار اإلتفاقيات الدولية : النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليته الجنائية والمدنية  

والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسالمية
20124140, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  خالد مصطفى فهمي

AR04398/حق
978977379

1861
20129790, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حامد الشريفدراسة تحليلية تطبيقية: النقض الجنائي  

AR04399/حق
978977379

1649
20123760, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إيهاب مصطفى عبد الغنيالوسيط في تنظيم السجون

AR20112080, دار الفكر والقانون : مصر  ميلود خيرجةدراسة مقارنة: آليات الرقابة التشريعية  04400/حق

AR04401/حق
978977327

9248
20122990, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  علي بن محمد رمضانأحكام الجنين من النطفة إلى اإلستهالل

AR04402/حق
978977327

8521
20112395, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  جمال مهدي محمود األكشةدراسة فقهية مقارنة: بنوك لبن الرضاع بين الحل والحرمة  

AR20111910, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  شوقي إبراهيم عبد الكريم عالمدراسة مقارنة: تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية  04403/حق

AR04404/حق
978977379

0717
20111130, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حاتم أمين محمد عبادةدراسة مقارنة: تحديد النسل وتكثيره ومدى سلطة الدولة في منع اإلنجاب  

AR04405/حق
978977438

2517
20112780, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية نسرين عبد الحميد نبيهكأحد أسباب ثورات البلدان العربية على حكوماتها وحكامها: جرائم اإلختالس والغدر 

AR04406/حق
978977625

3407
20112430, دار الفكر والقانون : مصر  كريمة رزاق بارةدراسة مقارنة: حدود السلطة التنفيذية  

AR04407/حق
978977625

3725
20112430, دار الفكر والقانون: القاهرة غنام محمد غنامحقوق اإلنسان في السجون

AR04408/حق
977044448

5
20111940, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  الشحات إبراهيم محمد منصورفي الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: حماية المال العام  

AR04409/حق
978977379

0940
20114880, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيمحوكمة اإلنترنيت

AR04410/حق
977044449

1
20112370, دار الفكر الجامعي: اإلسكنرية الشحات إبراهيم محمد منصوربحث فقهي مقارن: ضمانات المحكوم علية في مرحلة التنفيذ العقابي 

AR20112790, دار الفكر الجامعي: القاهرة عبد العزيز محمد سالمانمنهج المحكمة الدستورية العليا: ضوابط وقيود الرقابة الدستورية  04411/حق

AR20113640, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  مريم ناصري......فعالية العقاب على اإلنتهاكات الجسيمة 04412/حق

AR04413/حق
978977379

0739
20111970, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد سعيد محمد الرمالويفي الفقه اإلسالمي: مدى مشروعية التعامل باألموال المختلطة  

AR04414/حق
978977379

1205
20114640, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  محمد رضا النمردراسة مقارنة: مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء  

AR04415/حق
978977379

1848
20124550, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية إسماعيل إبراهيم البدوينظام القضاء اإلسالمي

AR04416/حق

 

978977379

134

20111550, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إيهاب مصطفى عبد الغنينقل وزراعة األعضاء

AR04417/حق
978977328

7827
20112790, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمد زكي أبو عامرمحاولة فقهية وعملية إلرساء نظرية عامة: اإلثبات في المواد الجنائية   

AR04418/حق
978977328

7092
20111050, دار الجامعة الجديدة: القاهرة الشحات إبراهيم محمد منصورفي ميزان الشريعة اإلسالمية: التحكم في جنس المولود  

AR04419/حق
977328583

9
20103700, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سعيد أحمد علي قاسمدراسة مقارنة: الجرائم المرورية  

AR04420/حق
978977328

7183
20113800, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  فتيحة بن ناصردراسة مقارنة: الحد من الضمانات اإلجرائية للمتهمين بالجرائم اإلرهابية  

AR20111270, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمد زكي أبو عامرالحماية الجنائية للحرية الشخصية04421/حق

AR04422/حق
978977328

7114
20116480, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  الشحات إبراهيم محمد منصوردراسة مقارنة: الضوابط التي تحكم المفتي وقضاء القاضي  

AR04423/حق
978977328

8386
20131320, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية الشحات إبراهيم منصورالمرأة بين حقوقها السياسية وإتفاقية عدم التمييز في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية

AR04424/حق
978977379

1261
20111800, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  إيهاب مصطفى عبد الغنيالمركز القانوني للمعاقين

AR04425/حق
978977069

5
20116120, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  بالل أمين زين الديندراسة مقارنة: المسؤولية اإلدارية التعاقدية والغير تعاقدية  

AR04426/حق
978977379

1173
20116310, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية خالد مصطفى فهمي2010 لسنة64في ضوء القانون رقم: النظام القانوني لمكافحة جرائم اإلتجار بالبشر 

AR04427/حق
978977328

6777
20113520, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أشرف عبد القادر قنديلوأثرها في عقيدة القاضي: النظرية العامة للبحث الجنائي  

AR04428/حق
977328290

2
20101990, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  محمد إبراهيم موسىإندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة

AR04429/حق
978977123

8
20112020, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسني محمود عبد الدايم عبد الصمددراسة مقارنة: أثر اإلكراه على التصرفات  

AR04430/حق
978977044

5479
20122890, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  عبد العزيز محمد محسندراسة مقارنة: اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنائية  

AR04431/حق
978977328

8355
20114710, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية  محمد علي سكيكرفي ضوء التشريع والقضاء والفقه: أدلة اإلثبات الجنائي  

AR04432/حق
978977379

1612
20123220, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية رأفت دسوقي محمودفي منازعات العمل الفردية والجماعية: إجراءات التقاضي 

AR04433/حق
977328581

2
20103870, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  ياسر األمير فاروقتقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر

AR04434/حق
978977328

6928
20111540, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  إيمان محمد الجابريدراسة مقارنة: جرائم البغاء  

AR04435/حق
978977328

8960
20123050, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  ثابت بن عزة مليكةبين الشريعة اإلسالمية والتشريع الجنائي الجزائري: جريمة اإلجهاض  

AR04436/حق
978977328

8599
20122710, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية علي عدنان الفيلدراسة مقارنة: جريمة الرشوة اإلنتخابية  

AR04437/حق
978977328

7767
20112090, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية يوسف جواديفي تقدير العقوبة: حدود سلطة القاضي الجنائي 

AR04438/حق
978977328

7190
2011820, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية  بولحية شهيرةدراسة مقارنة: حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري 

AR04439/حق
978977328

7169
20114740, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  إبراهيم محمد عبد الجليلودور الحسبة في حمايتها: حماية البيئة من منظور إسالمي  

AR04440/حق
978977031

7544
20116260, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية حسام مرسيدراسة مقارنة في القانون الوضعي: سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري 



AR04441/حق
978977328

6722
20103680, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أحمد شاميطبقا ألحدث التعديالت: قانون األسرة الجزائري  

AR04442/حق
978977328

7145
20112210, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  وسام توفيق عبد هللا الكتبيدراسة مقارنة: إعتبارات العدالة في تحديد اإلختصاص القضائي الدولي  

AR04443/حق
978977379

1128
20112670, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  طارق جمعة سيف..مع دراسة عن وثائق ضمان اإلعتمادات : التأمين البحري في إطار اإلعتماد المستندي  

AR04444/حق
978977328

8984
20135270, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية ميرفت منصور حسنفي ضوء حرمة الكيان الجسدي: التجارب الطبية والعلمية  

AR04445/حق
978977328

6253
20103890, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية نجمة جبيريفي القانون الجزائري والمقارن: التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية 

AR04446/حق
978977379

1561
20115320, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  مصطفى محمود جاد عمرفي الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الدولي العام: الحرب المشروعة  

AR04447/حق
978977328

9027
20128300, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد رشاد قطب إبراهيمالحماية الجنائية لحقوق المتهم وحريته

AR04448/حق
978977928

9149
20125450, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية ناصر أحمد بخيت السيدوممارسة شعائرها: الحماية الدولية لحرية إعتناق الديانات  

AR04449/حق
978977328

6624
20107860, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عبد المجيد إبراهيم سليمدراسة مقارنة: السلطة التقديرية للمشرع 

AR04450/حق
978977177

7866
20116830, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حسني محمود عبد الدايم عبد الصمددراسة مقارنة: الشكلية في إبرام التصرفات  

AR04451/حق
978977328

8788
20126830, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  رانيا صبحي محمد عزبدراسة تحليلية مقارنة: العقود الرقمية في قانون األنترنت 

AR04452/حق
978977328

9003
20125110, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عكاشة محمد عبد العالالعمليات المصرفية الدولية: القانون التجاري الدولي  

AR04453/حق
978995725

0843
20093610, قنديل للنشر: عمان علي خلف حجاحجةإتخاذ القرارات اإلدارية

AR04454/حق
978977716

0940
201110160, دار تجليد كتب أحمد بكرمحمد صالح أبو رجبالمسؤولية الجنائية الدولية للقادة

AR04455/حق
977328604

5
20103530, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  زينب سالمدراسة مقارنة: المسئولية الجنائية عن األعمال البنكية  

AR04456/حق
978977031

8890
20113450, منشأة المعارق: اإلسكندرية يوسف حسن يوسفالمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية

AR04457/حق
978977383

2116
20113540, إيتراك للطباعة والنشر: القاهرة مصطفى أحمد أبو الخيرالمقاومة العربية واإلسالمية في القانون الدولي المعاصر

AR04458/حق
978977328

9132
20123560, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  أحمد فالح عبد البخيت-دراسة مقارنة - في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي : الملكية الشائعة  

AR04459/حق
977328602

9
20104600, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد عباس حمودينظرية المصلحة في الطعن الجنائي

AR04460/حق
978977031

7965
20102770, منشأة المعارف: اإلسكندرية محمد محمد أحمد سويلمدراسة طبية قانونية فقهية معاصرة: موت الدماغ  

AR04461/حق
978977328

8460
20128300, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  معتز عفيفيدراسة متعمقة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء: نظام الطعن على حكم التحكيم  

AR20123050, دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية  حسين محمد عطيةدراسة في قوانين أنطاكية ومملكة بيت المقدس الصليبية: تشريعات الصليبين  04462/حق

AR04463/حق
978977327

8894
20123280, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  نسرين عبد الحميد نبيهالسلوك اإلجرامي المعقد

AR04464/حق
977040401

26
20112410, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  الشحات إبراهيم محمد منصوربحث فقهي مقارن: الجرائم الحدية والتعزيرية في الفقه الجنائي اإلسالمي 

AR04465/حق
978995722

3908
20113445, دار أسامة للنشر والتوزيع : عمان والء فايز الهندياإلعالم والقانون الدولي

AR04466/حق
978995706

8851
20124005, دار  المسيرة  للنشر و التوزيع : األردن - عمانمحمد بكر نوفل-فريال محمد أبو عواد البحث  اإلجرائي

AR04467/حق
978995716

7059
20123995, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  أحمد سالم ملحم.....دراسة شرعية تبين االلتصور للتأمين التعاوني : التأمين اإلسالمي  

AR04468/حق
978995716

7035
20122555, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  سليمان ضيف هللا الزبنالتحويل اإللكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية

AR04469/حق
978995780

0963
20123175, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان  سليم علي مسلم الرجوبدراسة فقهية قانونية مقارنة: التعارض والترجيح في طرق اإلثبات  

AR04470/حق
978995732

6401
20122395, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان حسن عبد الحليم العبداالتدراسة مقارنة: التالزم وأثره في اإلختصاص القضائي  

AR20123505, دار المسيرةللنشر والتوزيع: عمان بكر عبد الفتاح السرحانالثقافة القانونية04471/حق

AR04472/حق
978996101

0556
20126225, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر بلحاج العربي2010وفقا ألحدث التعديالت : قانون األسرة 

AR04473/حق
995716670

0

دراسة في المصادر واآلليات النظرية ..... : الحماية الدولية الجنائية لحقوق افنسان وحرياته

والممارسة العملية
20118005, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  بدر الدين محمد شبل

AR20056423, دار الجامعة الجديدة للنشر: اإلسكندرية محمد عبد الفتاح تركعقد نقل األشخاص بحرا-عقد نقل البضائع بحرا : عقد النقل البحري 04474/حق

AR04475/حق
978995716

7219
20126075, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  حمودي محمد ناصرمع التركيز على عقد البع الدولي للبضائع: العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت 

AR04476/حق
995716668

7
20117425, دار الثقافة: األردن عصام علي الدبسالقانون الدستوري

AR04477/حق
978995716

6946
20124155, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  -الهند-مجمع الفقه اإلسالمي ....في ضوء كتابات وإجتهادات اإلمام األوزاعي: القانون الدولي اإلسالمي  

AR04478/حق
978995754

4249
20113485, دار الراية للنشر والتوزيع: األردن هشام محمد فريحةالقضاء الدولي الجنائي

AR20123340, دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان بكر عبد الفتاح السرحانالمدخل إلى علم القانون04479/حق

AR20123285, دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن دايرو يوسف صديقي الصديقيدراسة تأصيلية مقارنة ومسائل تطبيقية معاصرة: المستجدات الفقهية  في العالقات الدولية  04480/حق

AR04481/حق
978995716

7042
20123765, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  علي عدنان الفيلدراسة مقارنة: المنهجية التشريعية في حماية البيئة  

AR04482/حق
978995716

7332

دراسة مقارنة بين : مصادر اإللتزامات وأحكامها : الوسيط في شرح القانون المدني 

القوانين الوضعية
20126395, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  منذر الفضل

AR04483/حق
995716775

2

الوالية والوصاية وشؤون القاصرين : الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية الجديد  

واإلرث والتخارج
20122645, دار الثقافة: األردن أحمد علي جرادات

AR04484/حق
995716687

8
20125605, دار الثقافة : األردن بلحاج العربي....وفق آخر التعديالت : أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد 

AR04485/حق
995716776

9
20122395, دار الثقافة : األردن زيد حسين العفيفدراسة مقارنة: إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية 

04486/حق
978995786

5634
201100, دارآمنة: عمان عبير هادي المطيريالجريمة و المخدرات و جنوح األحداث

AR04487/حق
978995718

2861
20113265, دار المناهج: عمان رجب علي حسيندراسة مقارنة: تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

AR04488/حق
995716728

8
20122555, دار الثقافة : األردن أحمد يوسف الزواهرةدراسة مقارنة: حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني 

AR04489/حق
978995755

5023
20111525, دار غيداء: األردن عالء الدين كاظم عبد هللاحقوق اإلنسان والحريات األكاديمية في التعليم العالي

AR04490/حق
978995716

7066
20122565, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عبد هللا ذيب محموددراسة مقارنة: حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني 

AR04491/حق
978995716

7844
20134005, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان محمد الحاج حموددراسات في القانون الدولي

AR04492/حق
978995755

5009
20113895, دار غيداء: عمان أحمد الهسنياني-علي أحمد المعماري دراسات في علم اإل جرام

AR04493/حق
978995748

0530
20113005, دار غيداء: األردن صالح أحمد العزيمدخل نظري ودراسة ميدانية: دور التنشئة اإلجتماعية في الحد من السلوك اإلجرامي 

AR04494/حق
995716609

0
20112295, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان أحمد مفلح خوالدهدراسة مقارنة: شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية  

AR04495/حق
995716592

5
20114005, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان سهيل حسين الفتالويجرائم الحرب وجرائم العدوان :2موسوعة القانون الدولي الجنائي

AR04496/حق
978995716

7660
20123765, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان محمود محمد الكيالنيأصول المحاكمات والمرافعات المدنية: موسوعة القضاء المدني



AR04497/حق
978993136

0049
2011262100, مطبعة صخري : الجزائر  قصير مزياني فريدة1القانون اإلداري ج

AR20063933, دار النهضة العربية: القاهرة سمير ناجي02ج/بحوث في  التسو ية القضائية  : بحوث و دراسات عملية في القانون الجنائي  04498977044975/حق

AR2620الناشرون المتحدون: القاهرة سامح عزيز المصريشركات التضامن04499/حق

AR04500/حق
977523787

4
2006950, دار الكتب القانونية: مصر أحمد المهدياإلثبات في التجارة اإللكترونية

AR04501/حق
995346272

0
20065190, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت مصطفى كمال طهأساسيات القانون البحري

AR04502/حق
995716739

4
20124140, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن -عمان  أحمد محمد علي داودفي الشريعة اإلسالمية  و التطبيق  القضائي: القضاء و الدعوى واإلثبات و الحكم   

AR20061720, دار العدالة: القاهرة شريف الطباخفي ضوء القضاء والفقه: ندب الخبراء في الدعاوى  المدنية والجنائية  04503/حق

AR20062755, الوراق للنشر والتوزيع: عمان ليلى حسن محمد الزوبعيأحكام العدة في الشريعة اإلسالمية04504/حق

AR04505/حق
979953462

447
20074165, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد كمال الدين و رمزي محمد علي درازأصول الفقه اإلسالمي

AR20072485, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: القاهرة  أحمد السعيد الزقردالبيع الدولي للبضائع: أصول قانون التجارة الدولية  04506977410028/حق

AR20113685, الكتاب ناشرون : لبنان قحطان عبد الرحمان الدورياإلحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي04507/حق

AR20074475, المكتبة العلمية : لبنان محمد محي الدين عبد الحميدمع اإلشارة الى مقابلها في الشرائع األخرى: األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية  04508/حق

AR04509/حق
978995747

7301
20092395, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  خالد ومزي سالم البزايعةدراسة فقهية قانونية: اإلعتمادات المستندية من منضور شرعي 

AR20092275, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية األنصاري حسن النيدانيبين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ: األعمال الوالئية في التنفيذ الجبري 04510/حق

AR04511/حق
978995702

3492
20091115, دار مجدالوي  للنشر والتوزيع : عمان حسين محمد الشبلي و مهند فايز الدويكاتالتزوير واإلحتيال  بالبطاقات اإلئتمانية

AR20103065, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية: سوريا حمود غزال و شواخ األحمدتشريعات التعاون: التشريعات اإلجتماعية  045121180142/حق

AR04513/حق
978995747

7448
20082565, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان همام ذياب عبد الكريم عقلدراسة مقارنة: التعليق وآثاره في التصرفات  

AR04514/حق
978995706

6857
20103115, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان محمد بكر نوفل و  فريال محمد أبو عوادالتفكير والبحث العلمي

AR04515/حق
978995780

0444
20112945, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان محمد بن وليد بن عبد اللطيف السويداناألسباب والضوابط: التكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية 

AR04516/حق
978977175

6910
20082405, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية مصطفى أحمد عمران الدراجيدراسةمقارنة بين الشريعة والقانون: الحقوق المتعلقة بالذمة المالية 

AR20102395, منشروات زين الحقوقية : لبنان علي عصام غصنالخطأ الطبي04517/حق

AR04518/حق
978995348

6932
20082555, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان أحمد سفرالدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية

AR04519/حق
978995746

2376
20071545, دار المأمون للنشر والتوزيع : عمان  يوسف بن طالب الرفاعيالسهل في المواريث

AR04520/حق
978995352

4436
20093675, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان بسام عاطف المهتار  و  مايا سليت مشرفيةمسؤولية المصارف-تعطل اآللية -آلية دفعها : الضمانة غب الطلب 

AR20081345, المركز القومي لألصدارات القانونية: مصر إيهاب عبد المطلبفي ضوء الفقه والقضاء: الطعن بالبطالن في اإلجراءات أو الحكم  04521/حق

AR04522/حق
978274515

7669
20072945, دار الكتب العلمية : لبنان ماهر عبد المجيد عبودفي ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي: العفو عن العقوبة  

AR04523/حق
978995716

4836
20112395, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  صفوان محمد عضيباتدراسة شرعية قانونية تطبيقية: الفحص الطبي قبل الزواج  

AR20094005, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية محمد أحمد شحاتةالقانون دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية04524/حق

AR04525/حق
978995733

2082
20103025, الوراق للنشر والتوزيع: عمان محمد حسين القضاة:  لوكاشوك  تالجزء الخاص: القانون الدولي العام  

AR04526/حق
978995352

4702
20092965, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عاصم شكيب صعبفي ضوء اإلجتهاد القضائي: القواعد العامة في المحاكمات الجزائية  

AR04527/حق
978995744

7205
20072075, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان أحمد معجب العتيبيأحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي: المحافظ المالية اإلستثمار ية  

AR04528/حق
978614401

0495
20103595, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان حفيظة السيد الحدادالمدخل إلى الجنسية ومركز األجانب

AR04529/حق
978996190

9225
20073315, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر رابح بن غريب....تقنين الفقه اإلسالمي والفرق بينه وبين الشريعة: المدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية 

AR20072835, دار الجامعة الجديدة  للنشر : اإلسكندرية  رمضان علي السيد الشرنباصيمصادره- مدارسه - تطوره : المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي  04530/حق

AR04531/حق
978995716

3853

المسؤولية الناشئة عن إساءة إستخدام أجهزة الحاسوب : المسؤولية التقصيرية اإللكترونية  

واإلنترنت
20113685, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عايد رجا الخاليلة

AR04532/حق
978995744

7243
20073995, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان محمد عثمان بشيرفي الفقه اإلسالمي: المعامالت المالية المعاصرة  

AR04533/حق
977364113

9900
2007630, دارالرشاد للنشر والتوزيع: القاهرة محمد إبراهيم بسيونيحق حماية اإلبداع واإلختراع: الملكية الفكرية  

AR04534/حق
978274516

7620
3793790, دار الكتب العلمية : لبنان عبد المجيد الزروقيالتعبير عن التفكير: المنهجية أو البالغة القانونية 

AR04535/حق
978996190

9287
2002020,  دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر منصور كافيالمواريث في الشريعة والقانون

AR04536/حق
978274515

0868
1830دارالكتب العلمية للنشر والتوزيع: لبنان أبوآدم سلطان غانيجيفبين المرونة والحزم: الموازنة  في التشريع اإلسالمي  

AR20065520, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان مصطفى كمال طهدراسة مقارنة: النظرية العامة للقانون التجاري والبحري  04537/حق

AR04538/حق
978996190

9638

النظرية العامة في تنازع القوانين في التشريع الجزائري : الوافي في القانون الدولي الخاص 

والمقارن
20101540, دار العلوم للنشر والتوزيع : الجزائر  دربال عبد الرزاق

AR04539/حق
977386172

4
20081820, دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع: مصر مصطفى عبد المحسن الحبشيBOTالوجيز في عقود البوت  

AR04540/حق
978995711

6699

اإلختصاص -التنيظيم القضائي  : الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني  

األحكام وطرق الطعون- القضائي  
20074660, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان عوض أحمد الزعبي

AR04541/حق
978995747

7417
20084160, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان  عكرمة سعيد صبرياليمين في القضاء اإلسالمي

AR04542/حق
977422084

6
20081900, الدار الجامعية : اإلسكندرية  خالد ممدوح إبراهيمأمن المستندات اإلكترونية

AR04543/حق
978995749

1536
20112640, اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : عمان  أحمد محمود عبد الكريم المساعدةدراسة مقاونة: تصفية الشركات المساهمة العامة  

04544/حق
978996101

6336
20122950, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر العربي بختيأحكام األسرة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري

AR04545/حق
978996054

4175
20082120, مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع: الرياض صالح بن زابن المرزوقي البقميحكم اإلكتتاب أو المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة

AR04546/حق
978274515

0912
20061090, دار الكتب العلمية : لبنان الشريف أبي محمد الحسن بن علي بن المنتصر الكتانيحكم الزواج من الكتابية

AR04547/حق
978995352

4917
20101440, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان نزبه نعيم شالالدعاوى تغيير المذهب والدين

AR04548384010/حقx  20091120, المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية  عاطف عبد السميع فرجفي التطبيق القضائي: ضوابط  تفتيش األشخاص واألماكن

AR04549/حق
977379046

7

دراسة مقارنة بين الشريعة واإلسالمية : عقد الفندقة اإللتزامات والحقوق الناشئة عنه  

والقانون الضعي
20075400, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أيمن فوزي المستكاوي

AR20074270, مطبعة العشريوفاء سيد رجب محمددراسة مقارنة: مستقبل القانون اإلداري  04550/حق

AR20011780, دار النمير للنشر والتوزيع: دمشق عبود عبد هللا العسكري.....ثالثية البحث والباحث واإلشراف العلمي: منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية 04551/حق

AR04552/حق
978995716

3105
20093500, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان سهيل حسين الفتالوي و عماد محمد ربيعالقانون الدولي اإلنساني: موسوعة القانون الدولي  

AR1360منشأة المعارف: اإلسكندرية  حسني عبد السميع إبراهيمدراسة مقارنة: موقف الشريعة اإلسالمية من اإلحتكار  04553/حق

AR04554/حق
978995780

0222
20102050, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان عالء الدين حسين رحال  و  مروان إبراهيم القيسيفي الشريعة اإلسالمية: نظام األسرة  

AR04555/حق
978977408

3624
20074960, دار الفاروق للنشر والتوزيع : الجيزة رشاد حسن خليلج2نظرية المساواة في الشريعة اإلسالمية 

AR04556/حق
978614402

0395
عبد الحميد الجياشالتعريف بالفقه اإلسالمي والنظريات الفقهية

دار النهضة العربية و مكتبة الزهراء للنشر : لبنان 

2009, والتوزيع 
2190

AR20042370, منشورات زين الحقوقية : لبنان حلمي محمد الحجار و هالة حلمي الحجاردراسة مقارنة: الطفيلية اإلقتصادية 04557/حق

AR04558/حق
978995771

0682
20093090, دار دجلة  للنشر والتوزيع: عمان  نوزاد  صديق سليمانالميزان في أصول الفقه

AR04559/حق
978995780

0390
20113120, دار النفائس للنشر و التوزيع: األردن عدنان ضيف هللا الشوابكةتأصيل وتطبيق: القواعد األصولية 



AR04560/حق
978995706

3429
20134000, دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة: عمان دريد كامل آل شبيبمقدمة اإلدارة  في المالية المعاصرة

AR04561/حق
وطرق تسوية المنازاعات 1999األثار الناجمة عن إبرام عقد المقاولة اإلنشائية فيديك 

دراسة مقارنة بين القانونين األردن: الناشئة عنها  
20125410, دار يافا العلمية للنشر و التوزيع : عمان  ماجد أحمد الحياري

AR04562/حق
995753759

8

دراسة : النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان اإلجتماعي األردني  

مقارنة بين القانون المصري والفرنسي
مهند صالح  الزعبي

, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع : االردن  -عمان 

2013
6780

AR04563/حق
995750162

3

, اإلقرار:دراسة تطبيقية على القانون المدني: البينة القضائية في الفقه اإلسالمي 

البينات واإلثبات و الشهادة,البينات الخطية,اليمين
20133330, الجنادرية للنشر و التوزيع: عمان أحمد محمد النيف

AR04564/حق
978995780

1274
20135760, دار النفائس للنشر و التوزيع : عمان   مصطفى مكي حسين الكبيسيأحكام التعايش مع غير المسلمين  في المعا مالت  واألحوال الشخصية

AR04565/حق
978995750

1648
20133360, الجنادرية للنشر والتوزيع: عمان أحمد محمد النيفدراسة مقارنة بالقانون واألعراف العشائرية: دية النفس في الشريعة اإلسالمية 

AR04566/حق
978995733

2945
20125590, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان محمود فياضالمعاصر في قانون التجارة الدولية

AR04567/حق
التفكك : دور التشريعات و المنظمات االجتماعية الحكومية والتطوعية في الحد من ظاهرة  

االسري ورعاية ضحاياها
20123010, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  صالح خليل الصقور

AR20122190, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  هشام عبد الفتاح شحادة شاهيناإلحتصاص القضائي بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات الشرعية و المدنية األردنيين04568/حق

AR201200, دار امنة للنشر والتوزيع: عمان سلوان علي الكسارالمسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة: العمل غير المشروع 04569/حق

AR20131550, دار آمنة للنشر والتوزيع : عمان  علي محمد القضاةنظرية الفساد عند الشافعية  في المعماالت المالية04570/حق

AR20132450, دار آمنة للنشر و التوزيع: األردن -عمان رافع خلف العرميط العيثاويالقانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية04571/حق

AR20121040, دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع : عمان  خليل  سالم أحمد أبو سليمالعنف اإل جتماعي والحماية القانونية لأليدي04572/حق

AR04573/حق
978995724

8475
مدخل مفاهيمي متكامل: فرق العمل  

احسان دهش جالب و كمال كاظم طاهر الحسيني  ومحمود 

داخل عبد الكريم
20131440, دار الصفاء للنشر والتوزيع  : عمان  

AR04574/حق
978995724

7041
20124640, دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن نجم عبود نجمدراسة العمل والهندسة البشرية

AR04575/حق
978995707

9192
20122520, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان خلوق ضيف هللا آغا-محمد خلف بني سالمةفي الشريعة اإلسالمية و القانون: أحكام التركات و الوصايا 

AR04576/حق
978995707

7518
20112860, دار الفكر: عمان رافدة عمر الحريريإتجاهات إدارية معاصرة

AR04577/حق
978995707

9963
المدخل و التقييم و التطبيقات: نظريات علم الجريمة  

رافع -ذياب البدانية:ت/سيلر  .كريستين س/ل اكارس.رونالد

الخريشه
20134470, دار الفكر ناشرون و موزعون: عمان 

AR04578/حق
978995755

5870

دراسة : صالحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و الدائمة 

قانونية
20132440, دار غيداء للنشر و التوزيع: عمان عامر علي سمير الدليمي

AR04579/حق
978995770

6166
20132070, عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع: عمان صدام الخمايسةالحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداري

AR04580/حق
978995770

6111
20132420, عالم الكتب الحديث: عمان نعيم إبراهيم الظاهردراسة مقارنة باإلدارة النظيفة: إدارة الفساد 

AR04581/حق
978995770

5114
20122180, عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع: األردن جياللي بوبكرالحديث والمعاصر تجديد أم ترديد: أصول الفقه في الفكر اإلسالمي 

AR04582/حق
995716754

7
20128870, دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن -عمان بهاء بهيج شكريبحوث في التأمين

AR04583/حق
978995716

7783
20123200, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان يوسف أحمد النوافلةدراسة  مقارنة: اإلثبات اإللكتروني  في المواد المدنية والمصرفية  

AR04584/حق
978995716

7592

الجرائم الواقعة  على  األموال وفق أحدث  : شرح  قانون العقوبات القسم  الخاص  

التعديالت
20123750, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان  عبد الرحمان توفيق أحمد

AR04585/حق
978995716

7134
20124630, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن سيف ابراهيم المصاروةدراسة مقارنة: تداول األوراق المالية الحماية الجزائية 

AR04586/حق
978995716

7127
20123920, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان وليد سعود القاضيدراسة مقارنة: ترقية الموظف العام 

AR04587/حق
978995716

7295
20123170, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان زياد جالل الدماغالصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية اإلقتصادية

AR04588/حق
978995732

5824
20123210, دار الحامد  للنشر والتوزيع: عمان حسين أحمد الطراونة، توفيق صالح عبد الهاديالرقابة اإلدارية

AR04589/حق
978995732

7040
20132960, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان معمر خالد سالمة الجبوريفي القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية: السلوك االحق على إتمام الجريمة 

04590/حق
978996101

5919
20121680, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر وفاء شيعاوياإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري

AR04591/حق
978995732

6562
20121960, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن إيناس الخالديالنفطي المالحي في القانون الدولي: تلوث البحار  

AR04592/حق
978995732

6739
20121630, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان عيسى طايل أحمد عواودهاآلثار القانونية لعملية خصم األوراق التجارية

AR04593/حق
978995732

6692
20121110, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان طالل العجاجدراسة فقهية قضائية مقارنة: التزامات و حقوق المحامي 

AR04594/حق
978995732

5923
20124470, دار الحامد: عمان يوسف المراشدةآفة  تهدد المجتمع الدولي:  جريمة المخدرات 

AR04595/حق
978995732

6340
20132590, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان  حسن عبد الحليم العبد الالتدراسة مقارنة: حالة الضرورة في قانون العقوبات  

AR04596/حق
978995732

6890

إنتهاء العهدة ,اإلقالة,اإلستقالة: أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري و المقارن 

الغزو الخارجي,اإلغتيال,الثورة واإلنقالب,الوفاة,
20132530, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان زواقري الطاهر

AR04597/حق
978995732

7101
20133830, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان سلوى أحمد ميدان المفرجيدراسة مقارنة: دستورية المعاهدات الدولية و الرقابة عليها 

AR04598/حق
978995732

7255
20132450, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان محمد أحمد علي المحاسنةسلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة

AR04599/حق
978995732

7224
20132930, دار حامد للنشرو التوزيع: عمان محمد أحمد علي المحاسنةفي العقود اإللكترونية دراسة مقارنة: تنازع القوانين 

AR04600/حق
978995732

7156
20132910, دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن  قريد سميرومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية: حماية البيئة  

AR04601/حق
978995754

4553
20121380, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان محمد نصر محمدالتدخل في اإلستئناف أمام القضاء

AR04602/حق
978995754

4560
20125040, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان محمد نصر محمدأحكام وقواعد التنفيذ

AR04603/حق
978995754

4577
20134310, دار الراية للنشر و التوزيع : عمان  محمد نصر محمدأصول الدفوع  والمحاكمات

AR04604/حق
978995754

4539
20122030, دار  الراية للنشر  والتوزيع: عمان  محمد نصر محمدعلم اإلجرام

AR04605/حق
978995754

4515
20132260, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان محمد نصر محمدالوافي في عقود التجارة الدولية

AR04606/حق
978995754

4706
20122040, دار الراية للنشر والتوزيع : عمان  غسان مدحت الخيريمدخل في القانون األداري

AR04607/حق
978995754

4843
20133100, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان محمد مدحت غسانالشرعية الدولية و الشفافية في ظل النظام الدولي الراهن

04608/حق
978995754

4782
20121780, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان غسان مدحت الخيريأصول التحقيق اإلبتدائي كحق من حقوق اإلنسان

AR04609/حق
978995754

4621
20122280, دار الراية للنشر و التوزيع : عمان  غسان مدحت خير الدينالتدخل الدولي: القانون الدولي اإلنساني  

AR04610/حق
978995754

4614
20122140, دار الراية للنشر والتوزيع: األردن غسان مدحت الخيريالرقابة القضائية على القوانين

AR04611/حق
978995754

4829
20132170, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان غسان مدحت الخيريطرق الطعن في األحكام

AR04612/حق
978995754

4669
20131840, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان غسان مدحت الخيريترابط العالقات بين القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان

AR04613/حق
978995754

4607
20132580, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان غسان مدحت الخيريالطب العدلي و التحري الجنائي

AR04614/حق
978995754

4744
20132260, دار الراية للنشر و التوزيع: األردن -عمان محمد مدحت غسانالحماية الدولية لحقوق اإلنسان

AR04615/حق
978995780

1076
20131920, دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن عيسى محمود عيسى العواودهدراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون: أحكام الشيك 



AR04616/حق
978995780

0895
20114380, دار النفائس للنشر و التوزيع : عمان زهر الدين عبد الرحمن هاشممقاصد البيوع و طرق إثباتها في الفقه اإلسالمي

AR04617/حق
978995780

0833
4560دار النفائس للنشر و التوزيع: األردن -عمان محمد طارق و آخرتطور األحكام الفقهية في القضايا المالية

AR04618/حق
من خالل مناقشة كتاب رفع الحرج واآلصار عن الناس : الربا في النقود الورقية المعاصرة 

في هذه األعصار
20111920, جهينة للنشر والتوزيع: عمان علي بن محمد آل حمدان

AR04619/حق
978995782

1463
20121830, دار البداية ناشرون و موزعون: عمان شوق أسعد محمودعلم الوراثة

AR04620/حق
978995782

2347
20131980, دار البداية: عمان سهى خلف عبداإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية

AR04621/حق
978995711

9645
20124180, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان معن خليل العمرجرائم مستحدثة

AR04622/حق
978995791

0136
20124320, دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  محمد عودة الجبوردراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على  األشخاص  

AR04623/حق
978995711

9904
20122620, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان أحمد فنر العبيديوفق النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ضمانات المتهم أثناء المحاكمة 

AR04624/حق
978995711

9911
20121940, دار وائل للنشر : عمان زهراء ثامر سلماندراسة مقارنة: المتاجرة با ألشخاص بروتوكول منع األتجار بالبشر و التزامات االردن به  

AR04625/حق
978995711

9898
20122840, دار  وائل للنشر : عمان  أمجد سليم الكرديدراسة تحليلية مقارنة: النيابة العامة  

AR04626/حق
978995711

9874
20123010, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان عبد الناصر زياد هياجنهتقدم و استمتع,تعلم : المصطلحات القانونية 

AR04627/حق
978995711

9942
20122640, دار وائل للنشروالتوزيع: عمان زهير أحمد قدورةفي المملكة األردنية الهاشمية: علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته 

AR04628/حق
978995791

0075
20125340, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان سهيل حسين الفتالويدراسة في نظريتي القانون و الحق مقارنة بقوانين الدول العربية: مبادئ القانون السعودي 

AR04629/حق
978995791

0112
20122660, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان أحمد عبد الكريم موسى الصرايرهدراسة مقارنة: التأمين من المسؤولية  المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية  

AR04630/حق
978995791

0242
20124460, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان إبراهيم صالح الصرايرةدراسة مقارنة: مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية 

AR04631/حق
978995711

9959
20122100, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن جابر محمد الظاهر مشاقبةدراسة مقارنة: الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية 

AR04632/حق
978995711

9683
20122070, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان فاتن جمال محمد مسعودطبيعة الدفع بمرور الزمن في الدعوى المدنية

AR04633/حق
978995791

0099
20122000, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان طالل أرفيفان الشرفاتدراسة مقارنة: جرائم اإلتجار بالبشر 

AR04634/حق
978995711

9065
20122400, دار وائل للنشر و التوزيع: األردن -عمان هدى علي جواد الشمريقراءات فقهية: المدخل إلى الشريعة اإلسالمية  

AR04635/حق
978995791

0228
20124740, دار وائل للنشر و التوزيع: عمان حسين علي الدريديمصادره-نطاقه-والدته: القانون الدولي اإلنساني 

AR20113560, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع: عمان  أسامة حمدان الرقبالعالج- المظاهر - األساليب: جرائم  النصب واإلحتيال  04636/حق

AR04637/حق
978995747

7714
20103280, دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان عمر خالد مصطفى حمدفي الفقه  اإلسالمي دراسة مقارنة: عقد النقل  

AR04638/حق
978977046

5882
20132210, دار الفكر الجامعي : القاهرة  أمل لطفيدراسة مقارنة: أثر الجرائم اإلنتحابية على مشروعية اإلنتخابات التشريعية  

AR04639/حق
978997704

6434
20131800, دار الفكر الجامعي: القاهرة أمل لطفي حسن جاب هللاأثر الوسائل اإللكترو نية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانو نية

AR04640/حق
978995754

4921
20123740, دار الراية : عمان محمد نصر محمدأحكام المسؤولية الجنائية الدولية

AR04641/حق
978995357

8293
عو ني الفخريفي العقود الدولية التجارية و المالية: إ رادة  اإلختيار 

مكتبة - منشورات زين الحقوقية  : بغداد - بيروت 

2012, الحقوقية 
3040

04642/حق
978995712

4632
20132810, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان  رجاء مراد الشا ويأساليب الوقاية في تشريعات االحداث العربية

AR04643/حق
978614401

3878
20134230, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عارف زيدالزينفي القانون و اإلجتهاد: أصول المحاكمات الجزائية 

AR04644/حق
978977379

2237
20122670, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية رشاد نعمان شايع العامريعلى الشخص الطبيعي المدين: األثار المالية لإلفالس 

AR04645/حق
978977379

0851

نظرية الجريمة -القانون الدولى الجنائى : اإلجرام العالمى المنظم بين النظرية و التطبيق 

الجرائم ضد- نظرية العقوبة الدولية -الدولية 
20132050, دار الفكر الجامعي: القاهرة السيد أبو عيطة

AR04646/حق
978614401

2383
20131920, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت جعفر عبد األمير الياسيندراسة قانو نية إجتماعية: اإلجهاض  

04647/حق
978977379

1056
20131010, دار الفكر  الجامعي : القاهرة أشرف السيد حامد  قبالدراسة تحليلية ألهم مالمحه وإتجاهاته في  اإلقتصاد العالمي: اإلستثمار  األجنبي المباشر  

AR04648/حق
978614401

4035
20132470, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت أمير طالب الشيخ التميميدراسة قانونية مقارنة: اإلطار القانوني لعقود بنك المعلومات 

AR04649/حق
978995754

4751
20131660, دار الراية للنشر و التوزيع: عمان بهاء الدين محمد حمديو آثاره في الحد من الجريمة و محاربة الفساد و تطوير القطاع العام: اإلعالم الجنائي 

AR04650/حق
978995357

8071
20132220, منشورات زين الحقوقية: بيروت مصباح وليد عرابيدراسة مقارنة: تطور نظرية األعمال الحكومية 

04651/حق
978995732

5428
20113330, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان صفاء حسن العجيليدراسة  مقارنة: األهمية الجنائية لتحديد  لحظة الوفاة 

04652/حق
978995357

8972
20132240, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سامر توفيق عزيزماهيته و ضماناته: التحقيق الجزائي األولي 

AR04653/حق
978995725

1185
20131970, دار قنديل للنشر و التوزيع: عمان خالد صبري الجنابيدراسة مقارنة: التراضي في عقود التجارة اإللكترونية 

04654/حق
978995712

5080
عمار  عبد الهادي  و  أخرون- نعيم  الظاهر  التشريعات  السياحية

, دار  اليا زوري العلمية  للنشر  و التوزيع: عمان  

2013
2180

AR04655/حق
978995780

1069
20132450, دار النفائس:  عمان محمد سالم  بن عبد هللا بخضرللخدمات المصرفية: التكييف الفقهي 

AR04656/حق
978995348

6277
20122630, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت فاديا قاسم بيضونالجريمة المنظمة الرشوة و تبييض األموال

04657/حق
978995725

1215
20131980, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  هيثم حامد المصاروةالجزاءات التأديبية في عالقات العمل الفردية

04658/حق
978995735

0451
20131620, مركز الكتاب األكاديمي : عمان  محمد عمر أبو هاللالجهالة  واثرها في الدعوى القضائية

AR04659/حق
978977379

1927
20131200, دار الفكر الجامعي: القاهرة حاتم أمين محمد عبادةدراسة فقهية: الحسابات الجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية 

04660/حق
978614401

3793
20131920, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت  عبد هللا تركي حمد العيال الطائيالضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية

AR04661/حق
978995789

0643
20133550, دار اليازوري/ حمادة : عمان محمد علي بني مقداددراسة نظرية تطبيقية مقار نة: الطريق القو يم لإلتفاق على التحكيم 

AR04662/حق
978614401

4264
20132400, منشورات الحلبي الحقوقية: بيرو ت لفته هامل العجيليفي قانون المرافعات المدنية و تطبيقاته القضائية: الطعن باإلستئناف 

04663/حق
978614401

3786
20132390, منشورات  الحلبي  الحقوقية : بيروت  إبراهيم  صالح  عطية الجبوريدراسة  مقارنة: العوامل  المؤ ثرة في تقدير  التعو يض  عن الفعل الضار  

AR04664/حق
978614401

4202
20133680, الحلبي الحقوقية: بيروت محمد مصباح القاضيالنظرية العامة للعقو بة و التدابير اإلحترازية: القانون الجزائي 

04665/حق
978995780

0772
20112460, دار النفائس للنشر والتوزيع : عمان نذير  عدنان عبد الرحمان الصالحيمفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة  في الفقه اإلسالمي: القروض  المتبادلة   

04666/حق
978977327

9815
20132270, مكتبة الوفاء القانونية : القاهرة  محمد محمد عبده إمامالمبادئ  الدستورية  العامة في ضوء الشريعة اإلسالمية

AR04667/حق
978995732

5374
20132040, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان عمر عبد هللا المبارك الزواهرةالمتغيرات اإلقتصادية و أثرها على السلوك الجرمي و اإلنحراف

AR04668/حق
978614401

2949
20121830, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سلمان علي حمادي الحلبوسيدراسة قانونية: المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني 

AR04669/حق
978977379

0936

و أثرهما في ضو ء السياسات النقدية و : المعامالت المصرفية و المدفوعات اإللكترو نية 

اإلئتمانية للبنك المركزي
20131260, دار الفكر الجامعي: الفاهرة أشرف السيد حامد قبال

AR04670/حق
978614401

2925
20132550, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت محامي فاضل الغراويوالقانون الدولي اإلنساني: المهجرون  



04671/حق
978614401

2635
20122960, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت يوسف حميد معوضالموجز في قانون الشركات التجارية

AR04672/حق
978995725

1161
20131580, دار قنديل للنشر و التوزيع: عمان هيثم حامد المصاروةدراسة تحليلية في عالقات العمل الجماعية: النظام القانوني للتوفيق في النزاعات 

04673/حق
978995357

8781
20132210, منشورات زين الحقوقية: بيروت أكرم حسن ياغيالوجيز في القواعد القانونية لحقوق اإلنسان

AR04674/حق
978995756

1024
20121520, الصايل للنشر و التوزيع: عمان حيدر سعيد جبرالوكالة الخاصة غير القابلة للعزل و إنقضاء أجلها

AR04675/حق
978977379

2259
20132380, دار الفكر الجامعي: القاهرة محمود صالح قائد األريانيدراسة مقارنة: إندماج الشركات كظاهرة مستحدثة 

AR04676/حق
978614401

4103
20131740, منشورات  الحلبي الحقوقية: بيروت أحمد  إبراهيم حسنتاريخ النظم القانو نية و  اإلجتماعية

AR04677/حق
978995357

8057
20132060, منشورات زين الحقوقية: بيروت كرولين يوسفوأثرها في إ نتهاكات حقوق اإلنسان: تجارة األسلحة  

04678/حق
978995732

6470
201300, دار ومكتبة الحامد: عمان موفق محمد الضمورأنموذجا-األردن : تطور الصناعات العسكرية  

AR04679/حق
978614401

2680
20121760, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت خالد عبد حسين الحديثيتكميل العقد

04680/حق
978977379

0738
20131360, دار الفكر الجامعي : القاهرة  شاكر حامد علي حسن جبلجريمة  غش  المستلزمات الطبية و العقوبات المقررة في الفقه اإلسالمي

04681/حق
978995725

1178
20131220, دار قنديل للنشر والتوزيع : عمان  هيثم حامد المصاروةمجموعة دراسات: حقوق المرأة في قانون العمل  

AR04682/حق
978995780

0840
20121800, دار النفائس للنشر و التوزيع: عمان أحمد سمير قرنيدراسة فقهية قانونية مقارنة: حكم التسويق بعمولة هرمية 

AR04683/حق
978614401

4226
20132100, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت نزيه نعيم شالالدعاوىإنهيار و تردي المباني و المنشات

AR04684/حق
978995732

7262
20133290, دار الحامد للنشر و التوزيع: عمان رضا هميسيسلطة المنظمة الدولية في إبرام المعاهدات

AR04685/حق
978977379

0974
20132240, دار الفكر الجامعي: القاهرة عبد هللا محمد الحكيمدراسة مقارنة: ضمانة المتهم في التفتيش 

AR04686/حق
978977027

4033

و أثرها على األزمة اإلقتصادية العالمية و : عمليات و جرائم غسيل األموال إلكترونيا 

مسؤولية البنوك و المصارف
20131630, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة محمد عبد السالم سالمة

AR04687/حق
978614401

3014
20131440, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عبد هللا نوري أحمد األلوسيغلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق اإلبتدائي

AR04688/حق
995346297

6
20132510, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت كامل فريد السالك: ت,روبرت ألكسيمفهوم القانون و سريانه: فلسفة القانون 

AR04689/حق
978144012

970
20131590, منشورات  الحلبي الحقوقية: بيروت سعدى محمد الخطيبفلسفة القانون و حقوق اإلنسان

AR04690/حق
978995732

6906
20122370, دار الحامد: عمان  طلعت جياد الحديديفي ظل المتغيرات  الدولية: مبادئ القانون الدولي العام  

AR04691/حق
978995732

5602
20122450, دار و مكتبة الحامد : عمان إيناس الخالدي- محمد الرحاحلة  المدخل لدراسة علم الجمارك

04692/حق
978977622

3387
20132500, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة يوسف حسن يوسفمدخل لعلم القانون

AR04693/حق
978977379

0790
20131650, دار الفكر الجامعي: القاهرة خالد عبد العظيم أبو غابة<مدى حجية الشهادة و القرائن و ضوابط مشروعيتها

04694/حق
978977179

0967
20132220, دار الفكر الجامعي: القاهرة  إسماعيل عبد النبي شاهينمدى مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة

AR04695/حق
978614401

2604

مجموعة أبحاث جنائية معمقة المسؤولية : نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة 

الجديد في, الجنائية الناشئة عن ممارسة الطب الشعبي 
20133200, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  غازي حنون خلف الدارجي

AR04696/حق
978977046

1257
20131490, دار الفكر الجامعي: عمان أمل لطفي حسن جلب هللانطاق السلطة التقديرية لإلدارة

AR04697/حق
978614401

2956
20122240, منشورات  الحلبي الحقوقية: بيروت سيبيل جلولنظام اإلفالس و خصائصه

AR04698/حق
978977379

0998
20132160, دار القكر الجامعي: القاهرة أحمد خليفة شرقاوي أحمدنظرية اإلختصاص

AR04699/حق
978977328

8128
20125810, دار الجامعة الجديدة : القاهرة طه أحمد على قاسمدراسة نظرية تطبيقية آللية اإلنفاذ: أحكام التحكيم في منظمة التجارة العالمية  

AR04700/حق
977328594

4
20101730, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  شعبان الكومي أحمد فايددراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي: أحكام تحويل النقود  

AR04701/حق
978977379

1793
20123680, دار الفكر الجامعي: القاهرة وليد محمد كرسونأحكام محافظ االوراق المالية اإلستثمارية

AR04702977438010/حق
من وجهتي النظر المصرفية و القانونية منظومة إصالح : إدارة مخاطر التعثر المصرفي 

مصرفي بين النظرية و التطبيق من خالل رؤية فلسفية و
200717530, المكتب الجامعي الحديث: القاهرة عبد الحميد الشواربي و محمد الشواربي

AR04703/حق
978977379

1872
20123580, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  حامد الشريفوالدفوع المتعلقة بة في الفقه الجنائي: إعتراف المتهم  

AR04704/حق
978977328

8544

دراسة : اإلبتكار كشرط لصدور براءة اإلختراع بين المعيار الذاتي و المعيار الموضوعي 

مقارنة لشروط منح براءةاإلختراع في ضوء قوانين بر
20116960, دار الجامعة الجديدة: القاهرة محمد علي العريان

AR04705/حق
978977379

0684
20118500, دارالفكر الجامعي: القاهرة  عادل عبد الفضيل عيددراسة مقارنة: اإلحتياط ضد مخاطر اإلستثمار في المصارف اإلسالمية  

AR04706/حق
978977379

0806
20112980, دار الفكر الجامعي: القاهرة محمد غانماإلستثمار في اإلقتصاد السياسي و اإلسالمي

AR04707/حق
978977379

0592
20115420, دار الفكر الجامعي: القاهرة حسني محمود عبد الصمداإلمتناع عن اإلغاثة و تطبيقاتها المعاصرة

AR04708/حق
977328558

8
2560دار الجامعة الجديدة: القاهرة أسامة السيد عبد السميعو مقارنته بما ورد في اليهودية و المسيحية: األمن اإلجتماعي في اإلسالم 

AR04709/حق
978977379

0784

دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية و : اإلنفاق العام و مدى دور الدولة في الرقابة عليه 

النظم الوضعية
20113080, دار الفكر الجامعي: القاهرة خالد عبد العظيم أبو غابه و حسنى محمد جاد الرب

AR04710/حق
978977031

8170
20119110, منشأة المعارف: القاهرة عبد الحكيم فودةفي الدعوى الجنائية: البراءة وعدم العقاب 

AR04711/حق
978994703

2015
20113180, مطبعة سخري: الجزائر مجموعة من المؤلفينالمفاهيم  و األبعاد: البيئة و حقوق اإلنسان 

AR04712/حق
978977327

9171

في ظل إتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية : التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية 

(w.i.p.o)
20124440, دار الجامعة الجديدة: القاهرة  رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم

AR04713/حق
978977328

8240
20128690, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عالء التميميالتنظيم القانوني للبنك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت

AR04714/حق
978977327

8210
20112470, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  يوسف حسن يوسفالجريمة الدولية المنظمة في القانون الدولي

AR20104660, دار الجامعة الجديدة: القاهرة فتوح عبد هللا الشاذليالحقوق اإلنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية04715/حق

AR04716/حق
978977328

6411
20101520, دار الجامعة الجديدة: القاهرة أمين مصطفى محمدفي ضوء اإلتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية: الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية 

AR04717/حق
978996172

9908
20082210, مزوار للطباعة و النشر و التوزيع: الجزائر  عبد القادر حوبهالحماية الدولية للصحفيين و و سائل اإلعالم في مناطق النزاع المسلح

AR04718/حق
978977328

7463
20111370, دار الجامعة الجديدة : القاهرة عبد القادر بن تيشةالخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى العام

AR20087920, دار الجامعة العربية: القاهرة محمد ماجد ياقوتفي النظام الوظيفي لضباط و أفراد الشرطة: الدعوئ التأديبية 04719/حق

AR04720/حق
978977327

8909
20123560, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة نسرين عبد الحميد نبيهالسلوك اإلجرامي الجنسي

AR04721/حق
978977327

8916
20122960, مكبة الوفاء القانو نية: القاهرة نسرين عبد الحميد نبيهالسلوك اإلجرامي للمجرم المعنوي

AR04722/حق
978977379

1073

الطب الشرعي و الوسائل العلمية و البوليسية المستخدمة في الكشف عن الجرائم و تعقب 

الجناة
201110100, دار الفكر الجامعي: القاهرة منير رياض حنا

AR04723/حق
978977328

8642

دراسة في التزام الطبيب بإعالم المريض أو حق : الطب بين الممارسة و حقوق اإلنسان  

المريض في اإلعالم في ضوء التشريعات الحديثة
20121950, دار الجامعة الجديدة: القاهرة محمد حسن قاسم

AR04724/حق
977342161

9

أمثلة و - التعازير- الحدود- الديات-القصاص -ضروب القتل : الفقه الجنائي في اإلسالم  

تطبيقات
أمير عبد العزيز

دار  السالم للطباعة و النشر و التوزيع و : القاهرة 

2007, الترجمة
4460

AR04725/حق
978977625

3278
20126240, دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع: القاهرة محمد لطفي عبد الفتاحالقانون الجنائي و إستخدامات التكنولوجيا الحيو ية

AR04726/حق
978977327

9164
20122300, دار الجامعة الجديدة: القاهرة  عبد الكريم عوض خليفهالقانون الدولي اإلقتصادي



AR04727/حق
978977328

7449
20113680, دار الجامعة الجديدة: القاهرة عبد الكريم عوض خليفةدراسة مقارنة: القانون الدولي العام 

AR04728/حق
978977328

8977
20131970, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  عبد الكريم عوض خليفةدراسة في ضوء أحكام إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار: القانون الدولي للبحار  

AR04729/حق
978977328

8422
20121070, دار الجامعة الجديدة: القاهرة صالح على على حسندراسة في منظمة العمل الدولية في إيجاد و تطبيق قانون دولي للعمل: القانون الدولى للعمل 

AR20096130, دار المطبوعات الجامعية: القاهرة هالل يوسف إبراهيمالمحاماة علم و فن04730/حق

AR04731/حق
978994703

0745
20102720, مطبعة سخري: الجزائر إبراهيم رحمانيالمدخل إلى دراسة التشريع اإلسالمي

AR04732/حق
978977031

8943
20112880, منشأة المعارف للنشر والتوزيع: اإلسكندرية نسرين عبد الحميد نبيه محمدالنظام العقابي في الشريعة اإلسالمية

AR04733/حق
978977379

1674

في : النظام القانوني لزرع األعضاء البشرية ومكافحة جرائم اإلتجار باألعضاء البشرية 

  و اإلتفاقيات الدولية2010  لسنة 5ضوء القانون 
20128620, دار الفكر الجامعي : اإلسكندربة خالد مصطفى فهمي

AR20104000, دار البشائر اإلسالمية : بيروت  إبراهيم رحمانيالنظم القرآني واثره في أحكام التشريع04734/حق

AR04735/حق
978993136

015
20122200, مطبعة صخري : الجزائر  عبد القادر حوبهالنظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني

AR04736/حق
978977379

1084
20118440, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  منير رياض حنافي التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها: النظرية العامة للمسؤولية الطبية  

AR04737/حق
978977397

1308
20116530, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية بالل أمين زين الديندراسة مقارنة: النظم اإلنتخابية المعاصرة 

AR04738/حق
978977328

7781
20117470, دار الجامعة الجديدة: القاهرة سوزان معوض غنيمالنظم القانو نية الدولية لضمان إستخدام الطاقة النوو ية في األغراض السلمية

AR04739/حق
978977328

8513

دراسة تطبيقية على الواقع : الوسائل المشروعة و الممنوعة للمطالبة بالحقوق و الحريات 

المعاصر
20135660, دار الجامعة الجديدة: القاهرة محمد سعيد محمد الرمالوي

AR04740/حق
978977328

8757
20125070, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  خالد سعد أنصاري يوسفالوظيفة التشريعية لمنظمة الصحة العالمية

AR04741/حق
977175883

1
20093550, دار الفكر الجامعي: القاهرة إبراهيم أحمد البسطويسىوديعة الصكوك دراسة مقارنة: إيداع األوراق المالية في البنوك 

AR04742/حق
977175891

3
20091530, دار الفكر الجامعي: القاهرة مصطفى كمال طهبورصات األوراق المالية

AR04743/حق
976459050

1
20115890, المكتب الجامعي الحديث: القاهرة نسرين عبد الحميد نبيهجرائم الحرب

AR04744/حق
978977328

6095
20103240, دار الجامعة الجديدة: القاهرة عائشة بن قارة مصطفىفي القانون الجزائرى و القانون المقارن: حجية الدليل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي 

AR04745/حق
978977031

8565

و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو : حق اإلنسان في عدم التعرض للتعذيب 

الالإنسانية أو المهينة
20114920, منشأة المعارف: القاهرة محمد عبد هللا أبو بكر سالمه

AR04746/حق
978977379

1040

دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي : حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية 

و القانون الوضعي
20116650, دار الفكر الجامعي: القاهرة طه السيد أحمد الرشيدي

AR04747/حق
977328573

1
20103050, دار الجامعة الجديدة: القاهرة  نبيل قرقوردراسة في حرية العقيدة: حقوق اإلنسان بين المفهوم الغربي و اإلسالمي 

AR20116560, دار البشائر اإلسالمية : بيروت إبراهيم  رحمانيدراسة مقارنة: حماية الديون في الفقه اإلسالمي 04748/حق

AR04749/حق
977328310

0
20103770, دار الجامعة الجديدة للنشر: القاهرة محمد عبد المنعم عبد الغنىدارسة في النظرية العامة للجريمة الدولية: القانون الدولي الجنائي 

AR04750/حق
978996193

8232
20071430, منشورات خير جليس: باتنة  عمار بومزراقمع نماذج لعرائض و مذكرات و أوامر قضائية: دليل المتقاضين 

AR04751/حق
779101819

1
20113430, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة رشدي شحاته أبو زيدفي الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية دراسة مقارنة: رؤية المحضون 

AR04752/حق
978977328

6208
20103040, دار الجامعة الجديدة: القاهرة جوهر قوادرى صامتعلى أعمال الضبطية القضائية في القانون الجزائرى و المقارن: رقابة سلطة التحقيق 

AR04753/حق
977328605

3
20108310, دارالجامعة الجديدة: القاهرة  أحمد حسين حسين الجداويسلطة المحكمة في تعديل و تغيير التهمة الجنائية

AR04754/حق
978977328

7676
20103420, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  سليم جديديدراسة مقارنة: سلطة تاديب الموظف العام في التشريع الجزائري  

AR04755/حق
978977327

8923
20123820, مكتبة الوفاء القانو نية: القاهرة نسرين عبد الحميد نبيهنراها في حياتنا اليومية: سلوكيات إجرامية 

AR04756/حق
978995711

7757
20093240, دار وائل للنشر: عمان كامل السعيدالقسم الخاص: شرح قانون العقو بات 

AR20093020, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية  هالل يوسف إبراهيمشرح قانون المحاماة04757/حق

AR04758/حق
978977328

7267
20114690, دار الجامعة الجديدة: القاهرة حسيبة محي الديندراسة مقارنة: ضمانات المشبيه فيه أثناء التحريات األولية 

AR04759/حق
978977328

7121
20111530, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  الشحات إبراهيم محمد منصورطبقة األوزون وأدوات حمايتها  في الشريعة اإلسالمية

AR04760/حق
978977328

6557
20105830, دار الجامعة الجديدة: القاهرة طارق إبراهيم الدسوقي عطيةالشراكة العالمية في الممارسات اإلجرامية: عولمة الجريمة 

AR04761/حق
978977328

7205
20114500, دار الجامعة الجديدة: القاهرة ليندا بن طالبدراسة مقارنة: غسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاب 

AR04762/حق
978977328

6882
20103520, دار الجامعة الجديدة: القاهرة سامي جمال الدينقضاء المالءمة و السلطة التقديرية لإلدارة

AR04763/حق
977328590

1
20101640, دار الجامعة الجديدة : القاهرة  محمد سعيد محمد الرمالويمع بيان موقف القانون: قضايا الحجر الشرعي والكيدي في الفقه اإلسالمي  

AR04764/حق
977328572

3
20103890, دار الجامعة الجديدة : األزرايطة  مقني بن عماردراسة مقارنة: قواعد اإلثبات في المواد العمالية في القانون الجزائري  

AR04765/حق
978977328

9187

المسؤلية الجنائية : قواعد اإلختصاص القضائي بالمسؤلية اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت 

التقصيرية اإللكترونية-اإللكترونية 
20132180, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندربة معتز سيد محمد أحمد عفيفي

AR04766/حق
978996101

5940
20121670, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر سعيد بوشعيرالمجلس الدستوري في الجزائر

AR20102180, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية بن عزوز بن صابردراسة مقارنة: مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري 04767/حق

AR04768/حق
978977045

2181
20111640, دار الفكر الجامعي: القاهرة حمدى أبو النور السيد عويسمبدأ إحترام الحقوق المكتسبة في القانون اإلداري

AR04769/حق
978977328

7138
20112970, دار الجامعة الجديدة: القاهرة وسام توفيق عبد هللا الكتبيدراسة مقارنة: مسائل اإلثبات في المنازعات الخاصة الدولية 

AR04770/حق
978977328

8219
20126640, دار الجامعة الجديدة: القاهرة طارق إبراهيم الدسوقى عطيةفي ضوء القواعد اإلجرائية و األساليب الفنية: مسرح الجريمة 

AR04771/حق
978977328

6382
20101620, الجامعة الجديدة: القاهرة أمين مصطفى محمدبين قيوده و التعو يض عنه: مشكالت الحبس اإلحتياطي 

AR04772/حق
978977379

1605

في ضوء التكافل اإلجتماعي في الفقه اإلسالمي : معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم  

والقانون الوضعي
20124320, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  جمال شعبان حسين علي

AR04773/حق
978977327

8394
20115060, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة  أمير فرج يوسفمكافحة اإلرهاب

AR04774/حق
977044436

7
20112010, دار الفكر الجامعي: القاهرة الشحات محمد منصورنسب المولود الناتج عن التلقيح اإلصطناعي

AR20125310, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عبد العزيز رمضان علي الخطابيفلسفة في القانون الدولي العام: نظرية اإلختصاص في القانون الدولي المعاصر 04775/حق

AR04776/حق
978977379

0677
20116730, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  عادل عبد الفضيل عيددراسة مقارنة: نظرية الربح وتطبيقاتها في معمالت المصارف اإلسالمية  

AR04777/حق
978977327

7957
201100, مكتبة الوفاء القانونية: القاهرة  جهاد محمود األشقرفي الفقه اإلسالمي: نكاح المعاق ذهنيا 

AR04778/حق
978977379

1516
20113190, دار الفكر الجامعي: القاهرة إيهاب مصطفى عبد الغنيالحماية الجنائية لألعمال البنكية

AR20112290, دار الفكر الجامعي: القاهرة عبد العزيز محمد سالمانفي الفقه و القضاء الدستوري: الحماية الدستورية بحرية الرأي العام 04779/حق

AR04780/حق
977209024

4
20084510, المكتب العربي الحديث: القاهرة عبد العزيز النجاراإلدارة المالية في تمو يل الشركات متعددة الجنسيات

AR04781/حق
978996101

6282
20133030, ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر  فاضلي ادريسالملكية الصناعية في القانون الجزائري

AR04782/حق
978996165

6303
20123390, دار هومة: الجزائر مسراتي سليمة1996على ضوء دستور : نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 

AR04783/حق
978996165

6259
20129480, دار هومة: الجزائر عمتوت عمرموسوعة المصطلحات القانونية وقواعد الشريعة اإلسالمية

AR04784/حق
978996165

6969
20132540, دار هومة: الجزائر سالم حمزةاألوامر على العرائض في القانون التجاري



AR04785/حق
978996165

6747
20123670, دار هومة: الجزائر شيخ نسيمةالوقف-الوصية-الهبة: أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري 

AR04786/حق
978996165

6471
20123920, دار هومة : الجزائر لزهر بن سعيدالنظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونية

AR04787/حق
978996165

6761
20124370, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر عيبوط محند وعلياإلستثمارات األجنبية في القانون الجزائري

AR04788/حق
978996165

6570
20124050, دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر عبد القادر عدو....مبدأ المشروعية اإلدارية: المنازعات اإلدارية 

AR04789/حق
978996165

6709

تنظيم حركة المرور عبر : مجمع النصوص المتعلقة بحوادث السير والتعويض عنها 

.....الطرق
20122860, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر صحراوي أمحمد

AR04790/حق
978996165

6624
20121670, دار هومة: الجزائر قادري أعمرالتعامل مع األفعال في القانون الجزائي العام

AR04791/حق
978996165

6457
20122300, دار هومة: الجزائر بن وطاس إيمانفي ضوء التشريع الجزائري والفرنسي: مسؤولية العون اإلقتصادي 

AR04792/حق
978996101

5988
20123890, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر درياد مليكةنطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها

AR04793/حق
978996165

6150
20127020, دار هومة: الجزائر حسين بن شيخ آث ملوياقانون اإلجراءات اإلدارية

AR04794/حق
978996165

6440
2150در هومة: الجزائر عبد القادر شربالقرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري

AR04795/حق
978996165

6488
20124270, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع : الجزائر لزهر بن سعيدوفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والقوانين المقارنة: التحكيم التجاري الدولي 

AR04796/حق
978996165

6204
20128780, دار هومة: الجزائر علي أحمد صالحالمفاوضات في العقود التجارية الدولية

AR04797/حق
978996165

6556
4410دار هومة للنشر والتوزيع: الجزائر لحسين بن شيخ آث ملويا......النظرية العامة للجريمة: دروس في القانون الجزائي العام 

AR04798/حق
978996165

6495
20123660, دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر سي يوسف زاهية حورية.....دراسة مقارنة ومدعمة : الواضح في عقد البيع 

AR04799/حق
978996165

6372
20122950, دار هومة: الجزائر مختار شبيلياإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته

AR04800/حق
978996165

6143
20123110, دار هومة: الجزائر رايس محمدنطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطباء وإثباتها

AR04801/حق
978996165

6518
20123110, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر حمدي باشا عمرمنازعات العمل والتأمينات اإلجتماعية: القضاء اإلجتماعي 

AR04802/حق
978996165

6051
20123030, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر طربيت سعيدالنظام القانوني لعقد العمل المحدد المدة

AR04803/حق
996166810

3
20041830, دار هومة: الجزائر طاهري حسينمعجم لشرح المفردات القانونية: المفردات والمعاني 

AR04804/حق
996166620

8
20043150, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر سماعين شامةدراسة وصفية وتحليلية: النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري 

AR04805/حق
978994703

3500
20121200, المؤلف ذاته: الجزائر خالص صافي صالحماهية المفاوضات التجارية

04806/حق
978993190

4502
صالح بلحاجومكانتها في النظام السياسي الجزائري: السلطة التشريعية  

مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في : الجزائر 

2012, الجزائر
1600

AR04807/حق
978994703

0035
20101100, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر زهرة بوسراجإثار شهر إفالس المدين على جماعة الدائنين

AR04809/حق
978603800

6863
20124650, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض معلوي بن عبدهللا الشهرانيأثر الحراك المعرفي على األمن الفكري

AR04810/حق
978603800

6894
20123610, جامعة نايف العربية للعلوم اآلمنية : الرياض هاني بن علي الطهراويدراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية: أحكام أسرى الحرب 

AR04811/حق
978995781

1464

دراسة مقارنة في ظل بعض القوانين العربية واألجنبية : أحكام التصادم البحري  

واإلتفاقيات الدولية
20123540, دار جليس الزمان : االردن هاشم رمضان الجزائري و عوض خلف أخوارشيد

AR04812/حق
978603902

5887
20122610, مكتبة القانون واإلقتصاد: الرياض محمد نصر محمدفي األنظمة المقارنة: أدلة اإلثبات  

AR20114790, أربيل-منشورات جامعة جيهان الخاصة : بغداد عبد الكريم نصاردراسة تحليلية إجتماعية في علم العقاب: أساسيات علم اإلجرام و العقاب 04813/حق

AR04814/حق
978977328

8484
20124050, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد عبد الحي إبراهيمدراسة مقارنة: إفشاء السر المصرفي بين الحظر واإلباحة 

AR04815/حق
978603800

6887
20124250, مركز الدراسات والبحوث : الرياض محمد جمال مظلوماإلتجار بالمخدرات

AR04816/حق
977622333

10

الرؤى _التداعيات _بين األسباب : اإلتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود 

اإلستراتيجية
20133020, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة حامد سيد محمد حامد

AR04817/حق
978977641

0305
20133730, دار الجامعة الجديدة للنشر : اإلسكندرية هشام فضلي..........البيع التجاري بين  اإلنقذ و : اإلتجاهات الحديثة في تنطيم العقود التجاربة 

AR04818/حق
978977622

3653
20137380, المركز المصري لإلصدارات القانونية: القاهرة إيناس محمد البهجي ويوسف المصريبين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية: اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية  

AR04819/حق
978977379

2182
20137660, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية محمد علي محمد عطاهللادراسة  فقهية مقارنة:  اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري والشريعة اإلسالمية 

AR04820/حق
978977047

0340
20122870, دار النهضة العربية: الفاهرة حسام الدين فتحي ناصفدراسة قانونية: اإلختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية 

AR04821/حق
978614423

0138

دراسة تحليلية في ضوء أحكام المحاكم : اإلختصاص القضائي في جريمة اإلبادة الجماعية 

الجنائية الوطنية والدولية
20123200, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان نوزاد أحمد ياسين الشواني

AR04822/حق
978776223

332
20133800, المركز للقومي اإلصدارات القانونية: القاهرة تحسين حمد سمايلدراسة تحليلية مقارنة: األدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونبة  

AR20114300, دار الفكر والقانون: اإلسكندربة محمد محمود المكاوياإلستثمار في البنوك اإلسالمية04823/حق

04824/حق
978977625

3865
20133260, دار الفكر و لقانون: المنصورة  أحمد محمد لطفيفي المصارف اإلسالمية: اإلستثمارفي عقود المشاركات  

AR04825/حق
978977328

9345

دراسة :  تسوية منازعاتها _حمايتها_اإلستثمارات األجنبية في منظمة التجارة العالمية

مفارنة مع اإلستثمارات في ضوء الفقه اإلسالمي
20134660, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية جاير فهمي عمران

AR04826/حق
978977047

0411
20125390, دار النهضة العربية : القاهرة علي طالل هادياإلعتبار الشخصي وأثره بالنسبة لتأسيس وتداول األسهم والحصص في شركات األمول

AR04827/حق
978603005

6644
20118000, القلم العربي للنشر والتوزيع: الرياض محمد بن صالح لن محمد المقبلفي الفقه والنظام: اإلمتناع عن الوفاء باألوراق التجارية 

AR04828/حق
978977386

4868

دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون : اإلنقضاء الموضوعي للخصومة المدنبة 

الوضعي
20134480, دار الكتب القانونبة : مصر  عادل محمد جابر

AR04829/حق
978977047

0466
20125120, دار النهضة العربية : القاهرة  محمود مختار عبد المغيث محمددراسة مقارنة: البناء الفني لحكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه 

AR04830/حق
978995716

7059

دراسة شرعية تبين التصور للتأمين التعاوني وممارسته العملية في : التأمين اإلسالمي 

شركات التأمين اإلسالمية
20123990, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان أحمد سالم ملحم

AR20131410, دار المطبوعات الجامعية : اإلسكندرية أحمد محمد عطية محمد.....دراسة تطبيقية في ضوء الفقه وأحكام القضاء: التأمين من المسؤولية المدنية  04831/حق

AR04832/حق
978993191

0114
20122460, منشورات أمين: الجزائر مونية العيشنصوص قانونية وتنظيمية إجتهادات قضائية: الدليل العملي لقانون العمل 

AR04833/حق
978977625

3711
20132450, دار الفكر والقانون : القاهرة  وليد محمد  الشناويدراسة مقارنة: الرقابة القضائية على التعديالت الدستورية 

AR04834/حق
978977622

3608
20132790, المركز القومي لإلصدارت القانونية : القاهرة  إيناس محمد البهجي و يوسف المصريدراسة مقارنة: الرقابة على دستورية القوانين  

AR04835/حق
978995357

934
20136630, منشورات زين الحقوفية : لبنان سمير صالح الدين حمديالقيادة اإلدارية في بناء الدولة والمجتمع

AR04836/حق
978603811

6142
20124470, مركز الدراسات والبحوث: الرياض صالح ين سعد المربعالقيادةاإلستراتيجية ودورها في تطوبر الثقافة التنظيمية باألجهزة األمنية

AR04837/حق
978614401

2291
20128400, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان خليل حسنالمراسيم والتشريفات  الدبلوماسية وقواعد اللياقة والمجاملة

AR04838/حق
978995789

0363
20123000, دار اليازوري للنشر والتوزيع: عمان محمد علي بني مقداددراسة نظرية تطبيقية مقارنة: المسلك السليم  الصدار وتنفبذ جكم التحكبم  

AR04839/حق
978977622

3622
20133570, المركز القومي لإلصدارت  القانونية : القاهرة يوسف حسن يوسفلمؤسسات الدولة وكيفية التقاضي الدولي: المسؤولية الجنائية الدولية  

AR04840/حق
978977328

9292
20132020, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد سعاديفي ضوء التشريع والقضاء الدوليين: المسؤولية الدولية للدولة 

AR04841/حق
978614423

1494
20131920, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان نزيه رعدالمنظمات الدولية واإلقليمية



AR04842/حق
978977328

9541
20132220, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عكروم عادلدراسة مقارنة: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة 

AR04843/حق
978977438

3461
20136320, المكتي الجامعي الحديث: مصر مؤمن علي عطية أبو النجا......دراسة مقارنة بين التشريع: المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات 

AR20132250, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية معمر خالدفي التشريع الجزائري والمقارن: النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية 04844/حق

AR04845/حق
978977625

3582
20122970, دار الفكر والقانون: مصر مصطفى محمد محمود عبد الكريم......نفاذ وتطبيق إتفاقية مكافحة: إتفاقية مكافحة الفساد 

04846/حق
978993135

6073
ITCIS, 20131430: الجزائر أحسن بوسقيعةعلى ضوء القانون والممارسة القضائية: جريمة الصرف 

AR04847/حق
978995700

5078
20122210, دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان عاصم خليلتطبيقات من النظام القانوني الفلسطيني: منهجية البحث القانوني وأصوله 

AR04848/حق
977179015

3
20133440, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية أحمد عبد العليم العجميوإنعكاساتها على سلطات البنك المركزي: نظم الدفع اإللكترونية  

AR04849/حق
978977327

9262
20126110, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية محمود محمد عوض سالمةدراسة مقارنة: هالك المعقود عليه 

AR04850/حق
978603810

6020
20122880, مكتبة القانون واإلقتصاد: الرياض عالء بن محمد صالح الهمصوسائل التعرف على الجاني

AR04852/حق
977358166

7
20082080, دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة سالطنية بلقاسمالعنف والفقر في المجتمع الجزائري

20062310, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهيأمن المعلومات االليكترونية04853/حق

AR2190مؤسسة الثقافة الجامعية: اإلسكندرية عبد هللا محمد الشريفدليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية: مناهج البحث العلمي 04854/حق

AR20062580, دار العدالة للنشر والتوزيع: القاهرة أحمد المهدي و أشرف شافعيالشروط التي يتطلبها القانون إلثبات النسب: دعوى النسب 04855/حق

AR04856/حق
977212134

4
20092150, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية هشام محمود األقداحيتحليل تاريخي إجتماعي سياسي: الشخصية القومية  

AR20074410, دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية سامية محمدجابرالجريمة والقانون والمجتمع04857/حق

AR20097200, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت توفيق حسن فرج و مصطفى الجمالدراسة مقارنة: مصادر وأحكام اإللتزام 04858/حق

AR04859/حق
978614401

1089
20114630, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت أحمد آباشاألسرة بين الجمود والحداثة

AR20072310, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد كمال الدين أمام....الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق األوالد: أحكام األسرة 04860/حق

AR04861/حق
978614401

0679
20102790, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سناء عثمان الدبسيفي ااإلجهاض والتلقيح الصناعي: اإلجتهاد الفقهي المعاصر 

AR04862/حق
978614401

0808
20101990, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت وسيم حسام الدين األحمديفي الدول العربية: النظم الدستورية والسياسية 

20094380, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت محمد حسين قاسم...المبادئ العامة في اإلثبات: قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 04863/حق

20093580, دار عالم إلصدارات القانونية: القاهرة دار عالم إلصدارات القانونيةقانون الشيك الجديد- وفقا ألحدث التعديالت : قانون التجارة الجديد 04864/حق

AR20071510, دار زهران للنشر والتوزيع : عمان قيس المؤمن ومحي الدين أمين يوسفاإلدارة الصناعية04865/حق

AR20061980, دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان شفيق العتومبحوث العمليات04866995718098/حق

AR04867/حق
978995711

7665
20092710, دار وائل للنشر: عمان مزهر شعبان العانيمنظور تكنولوجي: نظم المعلومات اإلدارية 

AR20005650, دار النهضة العربية: القاهرة علي جمال الدين عوضخطابات الضمان المصرفية04868/حق

AR20102960, دار الفكر: األردن خالد حمادة الخريشادراسة مقارنة: دعاوى اإلستمالك أمام القضاء 04869995707637/حق

AR04870/حق
6-34-559-

9953
20105150, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان أنور أبو بكر كريم هواني الجافدراسة مقارنة: مدى شرعية تشريح جثة اإلنسان 

AR20056670, دار النفائس للنشر و التوزيع: االردن أسامة علي مصطفى الفقير الربابعةأصول المحاكمات الشرعية الجزائية04871/حق

04872/حق
4-685-16-

9957
20114280, دار الثقافة لنشر والتوزيع: األردن فائق محمود الشماع اإلداع الغير النقدي دراسة قانونية مقارنة2 اإليداع النقدي ج1ج: اإليداع المصرفي 

AR20084050, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية علي أبو عطية هيكلفي قانون المرافعات المدنية و التجارية: التنفيذ الجبري 04873/حق

AR04874/حق

1-

614401120

-9

دراسة لفكرة تغير الظروف في مجال األحكام القضائية في المواد المدنية : الحكم الشرطي 

و التجارية
20117450, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان محمد سعيد عبد الرحمان

AR04875/حق
3-06-533-

9953
20093680, الشبكة العربية لألبحاث و النشر: لبنان مالوري ناي ترجمة هند عبد الستارالدين األسس

AR20093440, دار النهج للدراسات والنشر و التوزيع: سوريا أسامة محمود قناعةالقاعدة الكلية ال ضرر وال ضرار في الفقه اإلسالمي04876/حق

AR20096150, منشورات زين الحقوقية: لبنان أسامة العجوز/سامي بديع منصور القانون الدولي الخاص04877/حق

AR20093820, دار المطبوعات الجامعية: اإلسكندرية مازن ليلو راضي و حيدر عبد الهاديدراسة تحليلية مقارنة: حقوق اإلنسان  04878/حق

AR04879/حق
978977046

5884
20132210, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  أمل لطفى حسن جاب هللادراسة مقارنة: أثر الجرائم اإلنتخابية على مشروعية اإلنتخابات التشريعية 

AR04880/حق
978614401

4462
20143200, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت غضبان حمديفي القوانين الداخلية والقانون الدولي: إجراءات متابعة مجرمي الحرب 

AR04881/حق
3-106-379-

977

في ضوء المستحدث من قانون الشهر العقاري : أحكام وإجراءات شهر الملكية العقارية 

الشخصي و السجل العيني وأحكام النقض والدستورية
20135440, دار الفكر الجامعي: االسكندرية عدلي أمير خالد

AR04882/حق
3-524-386-

977
20143440, دار الكتب القانونية: مصر محمد محمد عبد الرحمان السنديدراسة مقارنة: أحوال تشديد العقاب في جريمة القتل وتخفيفه 

AR04883/حق
978977379

1636
20144100, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية هشام خالددراسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي: اإلحالة 

04884/حق
8-43-449-

9957
20143230, األكاديميون للنشر و التوزيع: عمان أحمد يوسف دودينإدارة الجودة الشاملة

AR04885/حق
978977031

9970
20135040, منشأة المعارف : اإلسكندرية  حسني عبد السميع إبراهيمإنشاء المرافق العامة عن طريق حق اإلمتياز

AR04886/حق
978977047

3146
20132800, دار النهضة العربية: القاهرة عبد هللا سيف الكيتوباألحكام اإلجرائية لجريمة اإلحتيال المعلوماتي

AR04887/حق
8-1058-90-

977
20131210, دار النهضة العربية: القاهرة عادل يحيىأهميته-صوره -ماهيته : األحكام العامة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة 

AR04888/حق
978614401

5742

دراسة مقارنة بين األنظمة الوضعية والنظرية اإلسالمية رؤية : اإلصالح اإلداري 

مستقبلية إلصالح اإلدارة العامة
20144480, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت غازي محمد فريج

AR04889/حق
8-118-91-

9957
20132300, دار وائل للنشر: األردن حكيم سياباإلعالماآللي و القانون

AR04890/حق
978614401

4332
20142640, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ربيع حسين العلياإلفالس في القانون الدولي الخاص

AR04891/حق
0-396-401-

614
20142400, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان نرمين أبوبكر محمددراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني: االلتزام بضمان السالمة في عقد الحضانة 

AR04892/حق
978995716

8537
20143670, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان نعمان أحمد الخطيبالبسيط في النظام الدستوري

AR04893/حق
978977386

8529
ضحى محمد سعيد النعماندراسة مقارنة: البناء على ملك الغير دون إذن المالك 

دار الكتب القانونية و دار شتات : اإلمارات -مصر

2014, للنشر والبرمجيات
2120

AR04894/حق
978995716

7469
20142960, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان جعفر ذيب المعانيودور القضاء الوطني بتفعيله: التحكيم اإللكتروني 

AR04895/حق
8-376-33-

9957

في ضوء تحول سياسات التنمية الإلقتصادية في الدول : التحكيم التجاري الدولي المقارن 

النامية
20142060, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: األردن إيهاب عمرو

AR04896/حق
978977641

0251
20142190, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية برهامي فايزةفي المرحلة السابقة للتعاقد: إلتزامات األطراف  

AR04897/حق
978614401

5940
20147760, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت فؤاد الشعيبيالتنظيم القانوني لعقود خدمات اإلتصاالت

AR04898/حق
8-167-423-

614
20142304, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان عبد الرزاق عمر الحميد أحمددراسة مقارنة: التنظيم القانوني للحمالت الإلنتخابية 

AR04899/حق
9-070-91-

9957
20134240, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن علي عدنان الفيلالتنظيم القانوني لحماية اآلثار في الوطن العربي

AR04900/حق
6-003-729-

977
20142270, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية شمس الدين بشير الشريفبين النظرية و التطبيق: الجدارة في تقلد الوظيفة العامة 

AR04901/حق
7-438-401-

614
20142610, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان خليل إبراهيم علي الزكروط الحليوسيفي الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي 

AR04902/حق
978614401

5728

دراسة قانونية مقارنة لمدى جواز : الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين 

......جمع المضرور المؤمن
20142800, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت الحاج احمد بابا عمي

AR04903/حق
978977397

1728

دراسة  تطبيقية مقارنةعلى رجل : الجوانب القانونية لحماية الموظف العام 

............الشرطة
20145290, دار الفكر العربي: اإلسكندرية خالد مصطفى فهمي

AR04904/حق
978614401

4073
20143760, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت موفق خالد إبراهيمدراسة تحليلة مقارنة: الجوانب القانونية للمتاجرة بالهامش في األسواق المالية 



AR04905/حق
978977379

1207
20142490, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية إياد يونس محمد الصقليدراسة قانونية: الحظر الدولي في القانون الدولي العام 

AR04906/حق
978977729

0470
20145550, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية  أسامة على على عصمت الشناويالحماية الجنائية لحق اإلنسان في التصرف في أعضائه

AR04907/حق
978614401

5896
20146440, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت نوار دهام مطر الزبيديدراسة مقارنة: الحماية الجنائية للبيئة 

AR04908/حق
978977379

0882
20132870, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية منتصر سعيد حمودةالحماية الدولية ألعضاء الهيئات الطبية أثناء النزاعات المسلحة

AR04909/حق
978995716

8438
20142320, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان معتصم خالد محمود حيففي القضايا الحقوقية: الخبرة القضائية  

AR04910/حق
978614401

4110
20132070, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت أبو بكر صديق عمرالرقابة القضائيةعلى سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق المناقصات

AR04911/حق
6-0637-90-

977
20131520, مطابع الشرطة: القاهرة محمد عبد اللطيف فرجالسياسة الجنائية المعاصرةو اتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي

AR04912/حق
4-53-6410-

977
20142770, دار الجامعة الجديدة: األسكندرية يزيد بو حليطفي مجال تبييض األموال في الجزائر: السياسة الجنائية 

AR04913/حق
978977901

2605
20144070, منشأة المعارف: اإلسكندرية فتحي رياض أبو زيدالصلح كسبب إلنقضاء الدعوى اإلدارية

AR04914/حق
978977438

3961
20143400, المكتب الجامعي الحديث : االسكندرية ضاحي موسى حسن عبد الرزاقلمهامهم بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي: الضمانات الكفيلة لحسن أداء القضاة  

AR04915/حق
978977729

0241
20145350, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية يسري حسن القصاصدراسة مقارنة: الضوابط الجنائية لحرية الراي والتعبير  

AR04916/حق
978977397

1360
20144390, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية عصام أحمد البهجيالطبيعة القانونية واإلجرائية إلصدار وقيد األوراق المالية في البورصة

AR04917/حق
5-026-729-

977
20142380, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية محمد مختار القاضيالغش التجاري

AR04918/حق
978614401

4318
20134960, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان فاديا قاسم بيضوناآلثار وسبل المعالجة: الفساد أبرز الجرائم  

AR04919/حق
978977045

1029
20142370, دار الكتب القانونية: مصر معمر رتيب محمد عبد الحافظوظاهرة التلوث خطوة لألمام لحماية البيئة الدولية من التلوث: القانون الدولي للبيئة 

AR04920/حق
2-60-6410-

977

دراسة في الفكرة : الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني واالمن التقني 

القانونية للكتابة اإللكترونية ووظائفها
20142380, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عابد فايد عبد الفتاح فايد

AR04921/حق
5-184-423-

614
20141830, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان خالد خضر الخيرالمبادئ العامة في علم المالية و الموازنة

AR04922/حق
978977379

1556
20147230, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية حسام محمد عبد العزيزالمحاكم اإلدارية الدولية كإحدى الضمانات المقررة للموظف الدولي

04923/حق
978977379

1308
20142200, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية السيد أبوعطيةالمحاكمات الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات

AR04924/حق
9-002-729-

977
20142530, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية سميحة لعقابي بشير الشريفالمظاهر و الظمانات: المساواة في تقلد الوظيفة العامة 

AR04925/حق
978977641

0220

اإلشكالية الخاصة بضمان العيب الخفي وضمان : المسؤولية العقدية في مجال المعلوماتية 

عدم المطابقة
20141140, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية سعيد السيد قنديل

AR04926/حق
978977641

0961
20144380, دارالجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد محمد القطبمشكالتها وخصوصية أحكامها: المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء 

AR04927/حق
978977641

0312
20144220, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية وهيبة بن ناصرفي القانون الجزائري: المسؤلية المدنية عن حوادث النقل الجوي  

AR04928/حق
978995716

8162
20146700, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان فادي اسع فرحات و ميشال إبراهيم ساسينفرنسي-عربي-المعجم القانوني إنجليزي 

AR04929/حق
978977386

5136
20144600, دار الكتب القانونية: اإلمارات -مصرمحمود محد لطفي صالحدراسة مقارنة: المعلوماتية وإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية 

AR04930/حق
614423154

8
20135440, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان مفتاح عمر درباشدراسة وفق قواعد وأحكام الفقه والقانون الدولي العام: المنازعات الدولية وطرق تسويتها  

AR04931/حق
978977047

4013
20139620, دار النهضة العربية: القاهرة أحمد عبد الظاهرالمواجهة الجنائية لغسل األموال في التشريعات العربية

AR04932/حق
3-423-401-

614
20138000, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان علي جميل حرب2المحاكم الجزائية الدولية و الجرائم الدولية المعتبرة ج: منظومة القضاء الجزائي الدولي 

04933/حق
995355997

1
20135040, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان بيار إميل طوبياج5سلسلة القضاء العقاري 

FR04934/حق
978614423

0220
20144790, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان مرتضى حسين إبراهيم السعديدراسة مقارنة: النظام اإلجرائي إلفالس الشركة المساهمة والدعاوى الناشئة عنه 

AR04935/حق
978977729

0173
20141980, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية مقالتي منىالنظام القانوني لحق اإلرتفاق في التشريع الجزائري

AR04936/حق
0-064-641-

977
20144950, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية طارق إبراهيم الدسوقي عطيةفي ضوء التشريعيات العربية المقارنة: النظام القانوني لحماية البيئة 

AR04937/حق
0-005-729-

977
20145710, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية محمد بوراسدراسة تأصيلية لإلشهار التجاري: النظام القانوني لإلشهار عن المنتجات والخدمات 

AR04938/حق
9-575-401-

614

لتفادي اإلنتقائية وازدواجية المعايير في تعامله : الوسائل القانونية إلصالح مجلس األمن 

مع القضايا الدولية
20144150, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان لمى عبد الباقي العزاوي

AR04939/حق
9-092-379-

977
20137860, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية إسماعيل عبد النبي شاهيندراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي: إنقضاء العقد باإللغاء والرجوع في القانون المدني 

AR04940/حق
5-27-6410-

977
20141720, دار الجامعة الجديدة: االسكندرية جابر بومعيزةدراسة مقارنة: انقضاء العقوبة بالتقادم 

AR04941/حق
978614401

5780
20144240, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سمية محمد كاملدراسة مقارنة: الشكل في القرارات اإلدارية 

AR04942/حق
8-132-80-

9957
20141840, دار النفئس للنشر والتوزيع: األردن أمل يوسف القواسميدراسة مقارنة: اآلثار الشرعية والقانونية للضرر المعنوي 

AR04943/حق
3-235-76-

9957
20142240, الرضوان لنشر و التوزيع: األردن عصام حسن أحمد الدليميفي منهج البحث العلمي: سؤال وجواب 

AR04944/حق
978977856

4
20142670, دار المعرفة الجامعية:  اإلسكندرية نيللي محمد العطارمناهج البحث العلمي

AR04945/حق
4-948-232-

977
20143600, عالم الكتب: القاهرة عبد الرحمان سيد سليمانمناهج البحث

AR04946/حق
4-570-401-

614
20144480, منشورات الحلبي الحقوقية: األردن سعيد يوسف البستانيقانون البحث العلمي: المنهجية و الفضائل العلمية في الدراسات العليا و األبحاث الجامعية 

AR04947/حق
978995716

8339

دراسة معمقة في كل أنواع : دور البصمات واألثار المادية األخرى في اإلثبات الجنائي 

آثار مسرح الجريمة ومدى قطعيتها في اإلثبات الجنائ
20142710, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  إلهام صالح بن خليفة

AR04948/حق
1-839-16-

9957
20143600, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن نجوى يونس سديرةضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية

AR04949/حق
3-822-16-

9957

دراسة مقارنة لبعض التشريعات في : دور التحكيم في فض المنازعات عقود االستثمار 

الدول العربية واالجنبية و التفاقيات الدولية وخصوصية
20144640, دار الثقافة للنشر والتوزيع: االردن خالد كمال عكاشة

AR04950/حق
9-820-16-

9957
20141840, دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن روال نائل سالمةدراسة قانونية: عقد إدارة االستثمار 

AR04951/حق
8-153-16-

9957
20142800, دار الثقافة للنشر و التوزيع: االردن ترجمة وتنقيح أحمد محمد عيدمع ملحق بتقنين الصحة العامة الفرنسي: قانون البيولوجية البشرية 

AR04952/حق
4-908-16-

9957
20145520, دار الثقافة للنشر و التوزيع: األردن آالء عدنان الوقفيدراسة مقارنة: الحماية الجنائية لضحايا العنف األسري 

AR04953/حق
3-835-16-

9957
20146630, دار الثقافة للنشر والتوزيع: االردن حسن يوسف مقابلهدراسة مقارنة: دور االدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية 

AR04954/حق
3-34-6410-

977
20146530, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عبد الكريم أحمد أحمد الثالياءدراسة مقارنة: تنفيذ أحكام المحكمين االجنبية في منازعات عقود االستثمار 

04955/حق
5-560-401-

614
20145110, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان فرحات حاتم حسيندراسة تحليلية مقارنة: عوارض المسؤولية المدنية 

AR04956/حق
978995168

520
2012390,  دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان عالء محمد الفواعيرالتعبير عن اإلرادة  دراسة مقارنة-التراضي : العقود اإللكترونية  

AR04957/حق
978995716

8421
20142560, دار الثقافة  للنشر والتوزيع: عمان ياسين أحمد القضاهدراسة مقارنة: الدعوى المباشرة في القانون المدني 

AR04958/حق
0-759-32-

9957
20143410, دار الحامد للنشر والتوزيع: االردن عبد الباسط علي جاسم الزبيديدراسة مقارنة: الموازنة العامة للدولة الرقابة على تنفيذها 

AR04959/حق
8-782-32-

9957

سلطة االدارة بإلغاء الوظائف العامة في ضوء التوجه نحو سياسة التخصاية والرقابة 

دراسة مقارنة: القضاء االداري عليها 
20141700, دار الحامد للنشر والتوزيع: االردن محمد عارف العظامات



AR04960/حق
6-773-32-

9957
20142030, دار الحامد للنشر و التوزيع: األردن عجرود وفاءالجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي

AR04961/حق
4-197-76-

9957
20142400, الرضوان للنشر والتوزيع: األردن حسون عبيد هجيج الجنابي و حسين ياسين طاهر العباديدراسة مقارنة: حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي 

AR04962/حق
978995776

27
20133960, دار الرضوان: االردن خالد محمد مفلح العشوشفي الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة: إستخدام المؤثرات البدنية والعقلية أثناء التحقيق الجنائي 

AR04963/حق
978995776

2346
20142560, الرضوان للنشر والتوزيع: عمان رافع خضر صالح شبرالمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة

AR20142030, دار الزهران للنشر والتوزيع : عمان مفتاح عمر درباشعالقة اإلعالم الدولي بالقانون الدولي العام وتأثيره في قرارات المنظمات الدولية04964/حق

AR20142590, دار قنديل للنشر والتوزيع: عمان زانا رسول محمد اميندراسة مقارنة: الضبط اإلداري بين حماية األمن وتقييد الحريات 04965/حق

AR04966/حق
6-137-25-

9957
20145040, دار قنديل للنشر والتوزيع: عمان هوزان حسن محمد األرتوشيدراسة مقارنة: الضمانات اإلجرائية الدستورية للمتهم في المرحلة التحقيق اإلبتدائي 

AR04967/حق
5-094-91-

9957
20141460, دار وائل للنشر والتوزيع: االردن بسيم خليل سكارنةفعل المضرور و أثره في المسؤولية التقصيرية

AR04968/حق
0-073-91-

9975
20132140, دار وائل للنشر والتوزيع: االردن بشرى رضا راضي سعددراسة مقارنة: بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة األجرامية 

AR04969/حق
6-097-91-

9957
20141430, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان بيسان عاطف الياسيندراسة مقارنة: حجية الدفاتر التجارية االلكترونية في اإلثبات 

AR04970/حق
7-074-91-

9957
20134520, دار وائل للنشر: األردن جهاد الكسوانيقرينة البراءة

AR04971/حق
4-116-91-

9957
20142880, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان سردار عزيز كريمدراسة تحليلية مقارنة: األحكام الموضوعية واألجرائية في الجرائم العسكرية  

AR04972/حق
978995791

0884
20132180, دار  وائل للنشر والتوزيع : عمان سفيان محمود الخوالدةدراسةمقارنة: الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات 

AR04973/حق
5-122-91-

9957
20143550, دار وائل للنشر: عمان سيبل جعفر حاجي عمردراسة مقارنة: ضمانات عقد بيع المباني قيد اإلنشاء 

AR04974/حق
5-065-91-

9957
20134880, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن القاضي فادي محمد عقلة مصلحدراسة مقارنة: السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة تلبس الجرمي 

AR04975/حق
1-117-91-

9975
20141430, دار وائل للنشر: عمان فراس شكري بني عيسىدراسة تحليلية قانونية: المسؤولية الجزائية للفاعل عن عملية نقل الدم الملوث 

AR04976/حق
978995791

1232
20142750, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان لخضر زرارةدراسة مقارنة: الجريمة والمجتمع  

AR04977/حق
0-099-91-

9957
20145000, دار وائل للنشر والتوزيع: األردن محمود محمد أبو فروةدراسة مقارنة: مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل اإللكتروني 

AR04978/حق
6-209-81-

9957
20133510, دار جليس الزمان: األردن محمد الرصيفان العباديقضاء اإللغاء اإلداري

AR04979/حق
978995730

3907
20132680, فضاءات للنشر والتوزيع: عمان أسامة رقيعةالمدخل لدراسة قانون الشركات

AR04980/حق
978995716

8230

دراسةمقارنة في : موسوعة القانون الدولي اإلسالمي مبادئ القانون الدولي اإلسالمي 

القانون الدولي العام
20144710, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  سهيل حسين الفتالوي

AR04981/حق
5-826-16-

9957
20143680, دار الثقافة للنشر والتوزيع: اإلردن سهيل حسين الفتالويدراسة مقارنة في القانون الدولي العام: الشخصية القانونية الدولية في اإلسالم 

AR04982/حق
4-825-16-

9957
20144150, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان سهيل حسين الفتالويدراسة مقارنة في القانون الدولي العام: مبادئ حقوق الغنسان في اإلسالم 

AR04983/حق
978995716

8278

دراسة مقارنة في القانون : موسوعة القانون الدولي اإلسالمي حقوق الطفل في اإلسالم 

الدولي
20143440, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان سهيل حسين الفتالوي

AR04984/حق
1-826-16-

9957
20143600, دار الثقافة للنشر والتوزيع: األردن سهيل حسين الفتالويدراسة مقارنة في القانون الدولي العام: حقوق المرأة في اإلسالم 

AR20135880, إثراء للنشر والتوزيع: االردن ناصر عبد الحليم محمد السالماتدراسة مقارنة: نفاذ القرار اإلداري 04985/حق

AR20142640, دار األيام للنشر و التوزيع: عمان عالء فرحان طالب و علي حسين حميدي العامرياإلداري والمالي مدخل تكاملي: إسترتيجية محاربة الفساد 04986/حق

AR04987/حق
3-251-83-

9957
20141980, مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع: األردن مصطفى يوسف كافيالمعلوماتية-اإلرهاب اإللكتروني -السياحة -غسيل األموال -الفساد : جرائم 

AR04988/حق
4-735-32-

9957
20133810, دار الحامد للنشر والتوزيع: االردن عبد الكريم ردايدةالجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها

AR04989/حق
978995791

0495
20142980, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان أحمد عبد الفتاح الهواريناإلثبات بالشهادة في جريمة القتل

AR04990/حق
5-146-80-

9957
20142710, دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن رشيد بن عيسىدراسة مطبية فقهية قانونية: االستنساخ البشري 

AR04992/حق
977171945

9
20053070, الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع محمود عبد العزيز خليفةالتوظف- الترشيح - اإلنتخاب : الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالم 

AR20103150, دار الكتاب الحديث : القاهرة فردوس اللويارتكاب الجرائم الدولية والتعاون الدولي لحماية الرؤساء04993/حق

AR04994/حق
977350046

2
20096960, دار الكتاب الحديث: الجزائر  فاروق الحفناويعقود النظم واألجهزة واإلنترنت وقواعد البيانات

AR04995/حق
977350036

8
20096160, دار الكتاب الحديث: مصر فاروق علي الحفناويعقود البرمجيات

AR04996/حق
977350232

5

-التنظيم اإلداري وتطبيقه - التعريف بالقانون اإلداري : أسس وقواعد القانون اإلداري 

الضبظ اإداري- المرافق العامة 
20093330, دار الكتاب الحديث: القاهرة سعيد السيد علي

AR04997/حق
978977350

303x
20106300, دار الكتاب الحديث: مصر سليمان الطماوي.....تنظيم وإدارة القوى البشرية: أصول اإلدارة العامة  

AR04998/حق
978994702

32
20107490, دار الكتاب الحديث : الجزائر معوان مصطفىالتوقيعات والبصمات اإللكترونية: اإلثبات في المعامالت اإللكترونية في التشريعات الدولية 

AR04999/حق
978614401

4288
20132550, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت مصدق عادل طالبدراسة مقارنة: اإلضراب المهني للعمال وآثاره 

AR05000/حق
978994728

0225
20108575, دار الكتلب الحديث: القاهرة معوان مصطفىقواعد اإلثبات المدني والتجاري: التجارة اإللكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية 

AR20122835, دار الكتاب الحديث: القاهرة خيرت علي محرزالتحقيق في جرائم الحاسب اآللي05001/حق

AR05002/حق
978996148

2957
20133175, دار المعرفة: الجزائر عبد هللا جاب هللا(الغربي)مقارنا بالتشريع الوضعي : التشريع السياسي اإلسالمي 

AR05003/حق
977350079

1
20142015, دار الكتاب الحديث : مصر جودت سرحانالتطبيق الدولي لمبادئ وقواعد القانون اإلنساني

AR05004/حق
978977350

5042
20132925, دار الكتاب الحديث: القاهرة رابحي أحسنالسلطة والحرية: الحريات العامة 

AR05005/حق
978977350

444
20135225, دار الكتاب الحديث: القاهرة محمود مصطفىالحماية القانونية للمتهم في القانون المقارن

AR05006/حق
978614401

0
20132865, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت بشير جمعة عبد الجبار الكبسيالحماية الدولية للغالف الجوي

AR20123865, دار الكتاب الحديث: القاهرة إبراهيم الشهاويالدعاوي القضائية وأسس التفاوض في حل المنازعات05007/حق

AR05008/حق
978977350

3190
20114155, دار الكتاب الحديث: القاهرة محمود عبد العزيز محمود خليفةوالقرائن القانونية في اإلثبات الجنائي: الدور القضائي للقرائن القضائية 

AR05009/حق
977350273

2
2010515, دار الكتاب الحديث: القاهرة عمر خوريفي القانون الجزائري: السياسة العقابية  

AR05010/حق
977644198

9
20142955, مكتبة الوفاء: اإلسكندرية زينب محمد فرجدراسة مقارنة: أثر الصلة بين الجاني والمجني عليه في العقوبة 

AR05011/حق
977350262

7
20102895, دار الكتاب الحديث: القاهرة أماني علي المتوليللزواج والطالق: الظوابط القانونية والشرعية والمشكالت العلمية لألنواع الحديثة 

AR20072695, دار اإلعالم للنشر: الجزائر اللجنة القانونيةطبعة جديدة مع آخر التعديالت: القانون المدني في ظل اإلجتهادات القضائية  05012/حق

AR20121675, دار بلقيس : الجزائر مولود ديديانقانون الملكية الفكرية05013/حق

AR05014/حق
978994702

917
20102735, الدويرة - مطبع الفسيرة: الجزائر الطيب زروتي25/02/2008 المؤرخ في 08/09طبقا للقانون : الكامل في العرئض القضائية  

AR05015/حق
978977350

460
20126095, دار الكتاب الحديث: القاهرة كامل رمضان جمالالمبادئ العامة في النظام القانوني للتأمينات اإلجتماعية

AR05016/حق
978977350

3079
20106435, دار الكتاب الحدث: القاهرة بن داود ابراهيمدراسة تطبيقية: المعاهدات الدولية في القانون الدولي 

AR20144865, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية عالء زكيإجراءات المحاكمة العادلة05017/حق

AR05018/حق
978977350

5073
20132225, دار الكتاب الحديث: القاهرة رابحي أحسنالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذية

AR05019/حق
978994721

4596
ANEP, 20092345منشورات : الجزائر موسى بودهانالنظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر

AR5110دار الكتاب الحديث: القاهرة أشرف رمضانالنظرية العامة والنظم اإلجرائية لحماية األسرة في القانون والفقه05020/حق



AR05021/حق
995716348

8
20083490, دار الثقافة: األردن علي هادي العبيديالحقوق العينية: الوجيز في شرح القانوني المدني 

AR05022/حق
يتضمن اآلليات الدولية المصاقة عليها من طرف الجزائر بخصوص حقوق : حقوق الطفل  

الطفل
920دار بلقيس: الجزائر  مولود ديدان

AR20103000, معهد العلوم القانوني واإلدارية : الوادي أعمال الملتقى الدولي الثالثدور القضاء اإلداري في حماية الحريات األساسية05024/حق

AR05026/حق
978977350

3775
20115700, ار الكتاب الحديث: القاهرة إبراهيم الشهاويدراسة مقارنة : B.O.Tعقود إمتياز المرافق العامة 

AR05027/حق
996166664

x
20052220, دار هومة: الجزائر رشيد واضحفي ظل اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر: عالقات العمل 

AR05028/حق
978994792

3238
20092660, دار اإلعالم للنشر: الجزائر اللجنة القانونيةفي ظل اإلجتهادات القضائية مع آخر التعديالت: قانون اإلجراءات الجزائية  

AR05030/حق
978973503

19
20115050, دار الكتاب الحديث : القاهرة محمود عبد العزيز محمود خليفةماهية القرائن القضائية في اإلثبات الجنائي

AR20108270, دار الكتاب الحديث: القاهرة سامي ياسينمسؤولية الدولة في حماية رعاياها في زمن الحرب05031/حق

AR05033/حق
977350231

7
20092330, دار الكتاب الحديث: الجزائر بن داوود إبراهيمنظام اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن

AR05034/حق
977350208

8
20102080, دار الكتاب الحديث: القاهرة عبد الحميد أشرفوظائف القضاء الجنائي بين سلطتي اإلتهام والتحقيق

AR05035/حق
977641064

0
20142310, دار الجامعة الجديدة: القاهرة المية مجدوبفيالمحررات الرسمية أو العمومية في التشريعالجزائري: جريمة التزوير 

AR05036/حق
977337215

4
2014600, بميك: مصر عبد الرحمان توفيقالمناهج التدريبية: اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية 

AR05037/حق
977944164

4
20143150, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية عالء زكياألدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر

AR05038/حق
978977644

1279
20144750, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية إسماعيل محمود عبد الرحمانوأهميته وأثره في األعمال التجارية العربية: اإلفصاح المالي  

AR05039/حق
978977473

0511

بحوث محكمة : التنظيم اإلداري في األجهزة الحكومية وأثره على الرضا والوالء الوظيفي  

منتقاة
20143460, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: مصر مجموعة خبراء

AR05040/حق
996072568

5
20142930, األكادميون للنشر والتوزيع: عمان محمود أحمد طهالحماية الجنائية للطفل المجني عليه

AR05041/حق
دراسة في نظام روما : القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية  

األساسي
20134360, دار ضفاف للطباعة والنشر: العراق فاروق محمد صادق األعرجي

AR20143890, آمنة لنشر والتوزيع: عمان سلوان علي الكسارإختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد اإلنسانية05042/حق

AR2014990, المركز القومي لالصدارات القانونية: القاهرة محمد الشناوياستراتيجة مكافحة جرائم االتجار في البشر05043/حق

AR05044/حق
978614401

5537
20143760, الحلبي الحقوقية: بيروت جعفر الياسيندراسة ميدنية في  علم اإلجتماع الجنائي: جرائم الموظفين 

AR05045/حق
978977379

1214
20145170, دار الفكر الجامعي: القاهرة عبد العزيز الخطابيدراسة في ضوء نظرية االختصاص: أسس القانون الدولي المعاصر 

AR05046/حق
978614404

4223
20132920, اإلنتشار العربي: بيروت إبراهيم النعمةأصول التشريع الدستوري في اإلسالم

AR05047/حق
978603800

6320
20142880, حامد للنشر و التوزيع: عمان أحمد كمال عفيفيو أثره في برامج الدفاع المد ني: التخطيط العمراني 

AR05048/حق
978614432

0204
20131990, دار الفرابي : بيروت رفعت صبري البياتيو االنتهاكات الحكومية لحقوق االنسان ورد شباب التغيير: القضاء  

AR05049/حق
996072557

4
20144070, دار الحامد: عمان محمد األمين البشريالتحقيق الجنائي المتكامل

AR20142400, دار الو ثائق: القاهرة هشام عبد الحميد فرججرائم القتل و اإلصابة باستخدام األسلحة النارية05050/حق

AR05051/حق
978614419

3082
20133590, دار الفارس للنشر  والتوزيع: عمان عاطف سليمانالقانون البترولي العربي: النظام القانوني للبترول في البالد العربية  

AR05052/حق
978995716

8377
20144240, دار الثقافةللنشر والتوزيع : عمان  فهد هادي حبتورالتفريد القضائي للعقوبة

AR05053/حق
978614401

5940
20147760, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت فؤاد الشعيبيالتنظيم القانوني لعقود خدمات اإلتصاالت

AR05054/حق
978274517

8466
20145280, دار الكتب العلمية: بيروت نزهة المضمضالتنظيم القانو ني لأللغام البريةفي القانون الدولي

AR05055/حق
978995356

1691
20143040, مكتبة حسن االعصرية: بيروت عماد الدين المحالويدراسة مقارنة: الجينات الوراثية و أحكامها في الفقه اإلسالمي 

AR05056/حق
978994726

5406
20121600, دار الهدى: الجزائر هدى عزازدراسة في ضوء قواعد القانون الدولي: الحماية الدولية لموارد المياه 

AR05057/حق
978977379

1346
20142560, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عصام أحمد البهجيالطببيعة القانونية لعقود البوت

AR05058/حق
978977625

3797
20135800, دار الفكر والقانون : القاهرة  محمد السيد عرفةالقانون الدولي الخاص

AR20117620, المركز القومي: القاهرة يوسف حسن يوسفلجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم اإلبادة: المحاكمات الدولية المعاصرة  05060/حق

AR05061/حق
978614401

3816
20143350, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت إسماعيل نامق حسيندراسة تحليلية في الفلسفة التشريعية: النظرية العامة للحظ في القانون الخاص 

05062/حق
978996085

3857
20141680, دار حامد: األردن معجب بن معدي الحويقلالمرشد للتحقيق والبحث الجنائي

AR05063/حق
978977379

1780
20121990, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  منتصر سعيدحمودةدراسة مقارنة بالتشريع الجنائي اإلسالمي: المساهمة الجنائية  

AR05064/حق
978977328

9467
20134660, دارالجامعة الجديدة: مصر عالء زكيفي ضوء الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان: المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب 

AR05065/حق
978977625

3452
20133790, دار الفكر والقانون: مصر هشام قواسميةرسالة مقارنة: المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين 

AR05066/حق
978993141

3011
20122070, الألصالة: الجزائر سليمان ولد خسالالميسر في شرح قانون األسرة الجزائري

AR05067/حق
978614401

8565
20146550, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عبد الباسط جاسم محمددراسة مقارنة: تنازع اإلختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية اإللكترونية 

AR05068/حق
978614423

1555
20147200, المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت عالءزكيجرائم القسم الخاص في قانون الغقو بات: جرائم اإلعتداء على الدولة 

AR05069/حق
978274517

8916
20142700, دار الكتب العلمية: بيروت محمد إبراهيم عبد هللا الحمدانيجرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة بنظرها

AR05070/حق
978614404

5599
20143520, الحلبي الحقوقية: بيروت محمد علي الريكانيو وسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي و الوطني: جريمة إستغالل النفوذ 

AR05071/حق
978614423

0121
20132160, المؤسسة الحديثة للكتاب: بيروت سلوان جابر هاشمحالة الضرورة في القانون الدولي اإلنساني

AR05072/حق
978977622

3677
20132030, المركز القومي: مصر يوسف المصري/ايناس محمددراسات في القانون الدولي الخاص

AR05073/حق
978614401

5711
20145750, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد عبدالمجيد إسماعيلدراسة تأصيلية: دراسات في العقد اإلداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة 

AR05074/حق
978977625

3704
20136780, دار الفكر والقانون : القاهرة  حسني موسى محمد رضواندور التحكيم والقضاء الدوليين في تسوية منازعات الحدود البحرية

AR05075/حق
978614401

5827
20142150, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت بريار سعيد عزيز درةفي القانون الجنائي: عذر اإلستفزاز 

AR05076/حق
978977328

9997
20134800, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  حمادة عبد الرزاق حمادةعقود البوت

AR05077/حق
978203800

6900
20122900, مركز دراسات الوحدة العربية: السعودية عبد هللا بن محمد اليوسفعلم البصمات وتحقيق الشخصية

AR05078/حق
978274577

6905
20141440, دار الكتب العلمية: بيروت محمد نصر محمدعلم القانون المقارن وتطبيقاته القضائية

AR05079/حق
978614401

3830
20143840, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت بمو برويز خان الدلويدراسة تحليلية مقارنة: النظرية العامة للحماية المدنية  

AR05080/حق
996085331

4
20142770, دارالحامد : عمان محمد ابراهيم زيدالمراحل السابقة على المحاكمة: نظم العدالة الجنائية في الدول العربية 

AR05081/حق
978614401

5650
20144880, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت يوسف الشكريمباحث في الدساتير العربية

AR05082/حق
978614401

509
20143010, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عادل يوسف الشكري مباحث معمقة في فقه اإلجراءات الجزائية



AR05083/حق
978603811

6074
20123900, مركز الدراسات والبحوث: الرياض رجاء محمد عبد المعبودمبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال األمن والقانون

AR05084/حق
978614401

4042
20133350, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت فيصل إياد فرج هللافي ضوء القانون الدولي اإلنساني..... : مسؤولية الدولة عن إنتهاكات الشركات الدولية

AR05085/حق
978996094

5637
201410440, أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية: االردن مجموعة مؤلفين ج2: مكافحة الفساد 

AR05086/حق
978614401

5629
20142710, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عثمان سلمان غيالن العبوديدارية‘مهارات المراجعة القانونية في الكشف عن المخالفات المالية و اإل

AR05087/حق
978274514

3808
20134320, دار الكتب العلمية: بيروت حميد مسراروتطبيقاتهافي أحكام األسرة: نظرية الحق 

AR05088/حق
978914423

1661
20142880, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان بيرك فارس حسيندراسة مقارنة: نظرية الشكل في العقود المدنية واإللكترونية 

AR05089/حق
977150658

7
20124840, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية رؤوف عبيدنظرية المصلحة في الطعن الجنائي

AR05090/حق
996072574

x
20143300, دار حامد: األردن محمد فتحي عيداإلجرام المعاصر

AR05091/حق
978603800

6610
خالد بن سليم الحربيضحايا التهريب البشري من األطفال

دار الحامد للنشر والتوزيع واألكاديميون للنشر : عمان 

2014, والتوزيع
3630

AR05092/حق
978995791

0662
20132110, وائل للنشر: عمان أمجد سليم الكرديدراسة مقارنة: جرائم الحض على الفجور 

AR05093/حق
978977438

4042
20144200, المكتب الجامعي الحديث: القاهرة يوسف حسن يوسفوفق القوانين الدولية و طرق مكافحتها: جريمةالرق و اإلتجاربالبشر 

AR05094/حق
978977379

1526
20144010, دار الفكر الجامعي: القاهرة عصام البهجيحجية الحكم الجنائيأمام القضاء المدني

AR05095/حق
977641050

3
20145020, دار الجامعة الجديدة: القاهرة محمد علي النجارفي ضو ء الثورة المعلوماتية الحديثة: حقوق المؤلف 

AR05096/حق
978977379

1501
20146700, دار الفكر الجامعي: القاهرة أحمد  عبد الحميد السيدحماية األموال العامة في الشريعة اإلسالمية

AR05097/حق
978614401

3977
20143120, الحلبي الحقوقية: بيروت بهار محمود فتاحفي القانون المدني: خيار ترك المال وأحكامه  

AR05098/حق
978977634

1982
20142900, دار التعليم الجامعي: القاهرة إدريس خبابةالتنظيم- التخطيط -اآلليات : دور الدولة في ضبط النشاط اإلقتصادي 

20144210, الفتح للطباعة والنشر: القاهرة عالء الدين أبو الخيردور القاضي اإلداري في اإلثبات05099/حق

AR05100/حق
978977379

1087
20142310, دار الفكر الجامعي: القاهرة هيثم غازيدراسة تطبيقية: سلطات اإلدارة في العقود اإلدارية  

AR05101/حق
978614401

5797
20142640, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت فارس جانكيزفي حالة التنفيذ المعيب للعقد اإلداري: سلطة اإلدارة المتعاقدة  

AR05102/حق
978977641

0978
20144140, دار الجامعةالجديدة: القاهرة محمد أبو بكر عبد المقصودالتزام األشخاص العامة بالتدخل: سلطة اإلدارة بين التقييد و التقدير 

AR05103/حق
978977641

0985
20142180, دار الجامعة الجديدة: القاهرة محمد حسن الجبوريفي فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود اإلدارية: سلطة اإلدارة 

AR05104/حق
978977379

1438
20145490, دار الفكر الجامعي: القاهرة السيد أبو عيطةدراسة مقارنة: شرح نظام مكافحة المخدرات 

AR05105/حق
977729019

7

اإلطار القانوني للمشروعات المتوسطة و : شركة الشخص الواحد  محدودة المسؤولية 

الصغيرة
20145830, دار الجامعة الجديدة: القاهرة كريمة كريم

AR05106/حق
978977379

1252
20142360, دار الفكر الجامعي: القاهرة محمود جاسم الراشديضمانات تنفيذ إتفاقيات حماية البيئة

AR05107/حق
978977379

215
20134900, دار الفكر الجامعي: القاهرة إسماعيل إبراهيم البدويطرق الطعن في األحكام اإلدارية

AR05108/حق
978977386

0248
20142080, دار الكتب القانو نية: القاهرة إبراهيم السيد أحمدفقها وقضاء: عقد الوكالة  

05109/حق
978977644

2009
20137660, دار الفتح : القاهرة أحمد حلمي هنديعقود اإلمتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها

AR05110/حق
978977328

9812
20143320, دار الجامعة الجديدة: القاهرة معمر حميد ردمانالتمثيل التجاري-الوكالة بالعمولة - الوكالة التجارية : عقود الوساطة التجارية 

AR05111/حق
978977641

0619
20142090, دار الجامعة الجديدة : افسكندرية عابد فايد عبد الفتاح فايددرالاسة مقارنة في بعض النظم القانونية المعاصرة: غياب الشخص عن موطنه  

05112/حق
978614401

4356
201311920, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان محمد محمد مصباح القاضيقانون اإلجراءات الجنائية

AR05113/حق
978614423

1869
20142000, المؤسسة الحديثة للكتاب: لبنان خالد خضر الخيرالمؤسسة الحديثة للكتاب: قانون الضرائب واإلعفاء منها  

AR05115/حق
978614401

5889
20142480, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان زيرك مجيدمدى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

AR05116/حق
978977047

2088
20134720, دار النهضة العربية: القاهرة محمد زهير ابو العزمدى المسؤولية الجنائية عن  أعمال البنوك

AR05117/حق
978977641

0244

بين إستهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية التعويض : مشكلة تعويض حوادث السير 

المباشر المحدود
20141510, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية سعيد السيد قنديل

AR05118/حق
978977438

4394
20135080, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية إبراهيم محمد عبد الفتاح عبد العزيزمشكلة اإلتجار باألطفال

AR05119/حق
978977379

1186
20142950, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية عبد الفتاح أمين ربعيدراسة في القانون الجنائي: مالحقة مرتكبي جريمة التعذديب 

AR05120/حق
978977102

9069
20147920, دار الفكر العربي: القاهرة  سليمان محمد الطماوياإلنجراف بالسلطة دراسة مقارنة: نظرية التعسف في استعمال السلطة  

AR05121/حق
978614401

3823
20144790, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  عبد الكريم صالح عبد الكريمدراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني: نظرية ترجيح السند األفضل في تزاحم الحقوق 

AR05122/حق
978776410

398
20146990, دار الجامعة الجديدة : افسكندرية محمد أحمد إبراهيم المسلمانيدراسة مقارنة: نفاذ القرارات اإلدارية ذات األثر الرجعي  

AR05123/حق
978977386

4519
20142440, دار الكتب القانونية  : مصر  أحمد إسماعيل العمريفي ظل اإلحتالل العسكري: نفاذ المعاهدات  

AR05124/حق
978977641

0947
20142460, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية محمد هامليعلى السلطة التشريعية في النظام الدتوري الجزائري: هيمنة السلطة التنفيذية  

AR05125/حق
978614401

5551
20142080, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عالء وعبد الحسن جبر السيالويفي المنظورين القانوني والشرعي: تعذيب المتهم  

AR05126/حق
978614401

5865
20146550, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان عبد الباسط جاسم محمدفي التعامالت التجارية اإللكترونية: تنازع اإلختصاص القضائي الدولي  

05127/حق
914723054

1
20131920, المؤسسةالحديثة للكتاب: لبنان صفاء شكور عباسدراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني: تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب 

AR05128/حق
978996152

4213
20123590, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر عجة الجيالليأزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إلة المعرفة: أزمات حقوق الملكية الفكرية 

05129/حق
978996152

3933
20124060, الخلدونية: الجزائر طاهري حسينشرح لقانون  االجرءات المدنية و االدارية الجديد: االجراءات المدنية و االدارية الموجزة 

AR05131/حق
978996152

3070
20122460, دار الخلدونية: الجزائر فوزي أوصديق و بن داود إبراهيماإلحالة في قانون العالقات الدولية

AR05132/حق
978994730

1456
20123340, األمل للنشر والتوزيع : الجزائر أغليس بوزيدالدعوى الضريبية نموذجا: التحقيق في دعاوي القضاء اإلداري 

AR05133/حق
978996152

0147

خالل مرحلة االستدالل و التحقيق في التشريع : الحماية الدستورية للحرية الشخصية 

الجزائري
20112080, الخلدونية: الجزائر وهاب حمزة

AR05134/حق
978993136

2210
20132800, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر محمد المدني بوساقالسياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية

AR05135/حق
978996152

4725
20124160, الخلدونية: الجزائر مجيد خلفونيالعقارفي القانون الجزائري

AR05136/حق
978996152

1458
20114880, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر حميدة جميلةوآليات تعوضه: النظام القانوني للضرر البيئي  

AR05138/حق
978996190

9331
20081760, العلوم: الجزائر خليفي عبد الرحمانالوجيز في منازعات العمل و الضمان االجتماعي

AR05139/حق
978996152

4152
20102480, الخلدونية: الجزائر سلطاني عبد العظيمفي التشريع الجزائري: تسيير و إدارة االمالك الوطنية 

AR05140/حق
978994730

1449

دراسة تحليلية مقارنة بين القانون : دور الدستور في تحديد نطاق الشرعية الجنائية 

الجزائري والقانون المصري
20121460, دار اأمل للطباعةوالنشر والتوزيع: الجزائر أغليس بوزيد و عليوي حكيم



AR05141/حق
978994726

3020
201112480, دار الهدى: الجزائر سائح سنقوقةتطبيقا-تعليقا-شرحا -نصا   : 2-1ج/قانون الجراءات المدنية و االدارية 

AR05142/حق
978996152

3438
20121830, الجزائر : دار الخلدونية للنشر والتوزيع الوافي فيصل  و سلطاني  عبد العظيم09/08وفقالقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد : طرق التنفيذ  

AR05143/حق
978996152

5371
20131360, دار الخلدونية للنشر والتوزيع: الجزائر  سعداوي محمد الصغير المعدل لقانون العقوبات الجزائري09/01شرح القانون : عقوبة العمل للنفع العام 

AR05144/حق
978996152

3964
20121440, دار الخلدونية  للنشر والتوزيع : الجزائر فوزي أوصديقفصول دستورية

AR05145/حق
978994730

0961
20113350, األمل للنشر والتوزيع: الجزائر أعمر يحياوي.......نموذج من اإلعجاز التشريعي : نظام المواريث اإلسالمي في تقنين األسرة الجزائري 

AR05147/حق
978994757

0203
20141980, العلوم: الجزائر بن زارع رابحالمسؤولية الجنائية لمسيري الشركات

AR20111280, منشورات مكتبةإقرأ : الجزائر باوني محمدتمارين ومسائل محلولة: محاضرات في المواريث 05148/حق

AR05149/حق
978995357

8439
20126700, منشورات زين الحقوقية: لبنان نجاة جرجس جدعونالمساعد في كتابة العدل

AR05151/حق
978614401

0679
20102760, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سناء عثمان الدبسيفي اإلجهاض والتلقيح الصناعي: اإلجتهاد الفقهي المعاصر 

AR05153/حق
978994787

8712
20123280, جسور للنشر والتوزيع: الجزائر عمار بوضيافشرح قانون البلدية

AR2850عبد هللا طلبة و اخرونالمدخل الى القانون االداري05154/حق

AR05156/حق
978994730

1746
20124310, دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر قورفة زبيدةدراسةفقهيةقانونية: اإلكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب 

AR05157/حق
978614436

0477
20131440, منشورات زين الحقوقية: لبنان رندة الفخري عونإلى حقوق اإلنسان: دليل الطالب  

AR05160/حق
978994702

2146
5110دار الهدى: الجزائر محمد صبري السعديعقد البيع و المقايضة: الواضح في شرح القانون المدني 

AR05162/حق
978995732

7897
20141700, دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان محمد رضوان حميداتبين النظرية والتطبيق: الحجز التحفظي 

AR05163/حق
978995732

7873

دراسة  : الدور التفسيري والرقابي لمحكمةالتمييز اإلتحادية في نطاق الدوعى  المدنية  

مقارنة
20143360, دار الحامد للنشر والتوزيع : عمان فرات رستم أمين الجاف

AR05164/حق
978995757

2464
20142110, دارغيداء للنشر والتوزيع: عمان محمد صالح المعزياللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

AR05165/حق
978995733

3867
20132220, دار الوراق للنشر والتوزيع: عمان محمد رسمي العمريقاعدة  التنازع  في مسألة حماية غيركاملي األهلية

AR05166/حق
978995716

6274
20143040, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان عبد القادر الفار و بشار عدنان ملكاويمصادر الحق الشخصي في القانون المدني: مصادر اإللتزام  

AR05167/حق
978977729

0371

طبقا لما هووارد في : أحكام التنازل وإبطال عريضة  الدعوى المدنية وآثارها القانونية 

.....قانون
20151120, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية اجياد ثامر نايف الدليمى

AR05168/حق
978977753

0347

وجدليةالدولة الثيوقراطية والمدنية العلمانية في ظل انتفاضات الربيع : إشكالية هوية الدولة  

العربي
20151180, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية وفاء علي علي داود

AR05169/حق
978977729

0739
20142810, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية جبيري ياسيندراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري: اإلتجار باألعضاء البشرية 

AR05170/حق
978977641

0091
20143390, دار الجامعة الجديدة : الجزائر  محمد سعاديبعض المالحظات حول معاهدات فيينا لقانون المعهدات: القانون الدولي للمعاهدات 

AR05171/حق
978977729

0586
20153090, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية  معاوية عثمان الحدادالقواعد القانونية المنظمة  لجذب اإلستثمار األجنبي

AR05172/حق
978977753

0521
20151190, مكتبة الوفاء القانونية: عمان أحمد أبو الوفاالمستحدث في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد

AR05173/حق
978977530

156
20152590, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية  خضراوي عقبة ومنير بسكريالمنظمات  الدولية الخاصة بحماية الالجئين

AR05174/حق
978977729

0920

انحالل الرابطة الزوجية بناء على طلب الزوجة الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري  

دراسة مقارنة: 
20152490, دار الجامعة الجزائرية: اإلسكندرية خليل عمرو

AR05175/حق
978977753

0194
20151990, مكتبة الوفاء القانونية : اإلسكندرية ميلود خيرجةفي القانون الجزائري: إنفاذ المعاهدات الدولية 

AR05176/حق
978977729

1422
20151560, دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية عبد الكريم عوض خليفةبالوسائل السلمية دراسة في ضوء أحكام القضاء الدولي: تسوية المنازعات الدولية  

AR05177/حق
978977729

0579
20153070, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية  وسيلة  حمود سدرةتفعيل الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة  العامة: تنظيم القضاء اإلداري 

AR05178/حق
978977753

0835
20153350, مكتبة الوفاء القانونية: اإلسكندرية ريبوار صابر محمدواألتفاقات الدولية: حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية  

AR05179/حق
978995755

5863
20122720, دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان وعد إبراهيم األميرالعنف في وسائل اإلتصال المرئية وعالقته بجنوح األحداث

AR05183/حق
978997818

1802
20112060 , 2010دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان محمد ابديوي الحسينمقدمة في إدارة اإلنتاج والعمليات

AR05184/حق
978995773

0628
20102400, دار عالم الثقافة: عمان عايد الخوالدةإدارة التغيير

AR05185/حق
978995718

2816
20142870, دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان عدنان حسين يونسوسياسات اإلصالح اإلقتصادي: التمويل الخارجي  

AR05186/حق
978614417

0175
إبراهيم حسين العسلتنظيمات_عالقات _مفاهيم: العمل والقضايا  العمالية بين اإلسالم  واألنظمة الوضعية  

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2012, والتوزيع
2160

AR05187/حق
978614441

0059
20141330, العارف للمطبوعات: بيروت هاني عبد هللا عمران السيالويالعالقة بين المحكمة الجنائية الدولية واألمم المتحدة

AR05188/حق
978614417

0571
سمير عالية و هيثم عاليةنظرية جريمة األعمال الجرائم المالية والتجارية_ ماهية : القانون الجزائي لألعمال  

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2012, والتوزيع
4160

AR05189/حق
978614417

0182
ربيع شندبالمؤسسات القضائية والتنظيم القضائي

مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2011, والتوزيع
3660

AR05190/حق
978614417

0717
عبده جميل غصوبدراسة مقارنة: الوجيز في إجراءات التنفيذ 

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات النشر : بيروت  

2013, والتوزيع 
4060

AR05191/حق
978614417

0199
عبده جميل غصوبدراسة مقارنة: الوجيز  في قانون اإلجراءات الجزائية  

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2011, والتوزيع
6060

AR05192/حق
978614417

0106
علي زراقطالوسيط في القانون الدولي العام

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر : بيروت 

2011, والتوزيع
5590

AR05193/حق
978614417

0083
سليم حداد: بنوا دولوناي تخطأ اإلدارة

, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت 

2011
5430

AR05194/حق
978614441

7212

نماذج مطروحة مع _ ماهيتها : منهجية حل المسائل الجزائية عمليا للتأهيل إلى القضاء  

مسائل للتدريب_التعليق على حكم  _ الحل 
سمير عالية

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2014, والتوزيع
1440

AR05195/حق
978977379

1292
20141900, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية  السيد أبو عطيةالزواج والطالق في زمن العولمة

AR05196/حق
978995355

7205
20114430, دار المنهل اللبناني: بيروت عيسى بيرممقاربة بين النص والواقع: حقوق اإلنسان والحريات العامة  

AR05197/حق
978995355

7625

المعاهدات _القانون الدولي اإلنساني _ حقوق اإلنسان _مفاهيم : القانون الدولي العام  

الدولية
20135170, دار المنهل اللبناني: بيروت إبراهيم مشورب

AR05198/حق
978614423

1487
20132060, المؤسسة الحديثة للكتاب : لبنان فاروق محمد معاليقيحقوق اإلنسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي اإلنساني

AR05199/حق
978614417

0373
علي محمد جعفرالسياسة الجزائية في ظل نظام العولمة

مجد المؤسسة  الجامعية للدراسات والنشر : بيروت 

2013, والتوزيع
1840

AR05200/حق
978995718

2700
20113160, دار المناهج للنشر والتوزيع : عمان راسم مسير الشمريدراسة مقارنة_في قانون العقوبات  : أداء الواجب وحالة الضرورة 

AR05201/حق
978977634

1364
عصران جالل عصرانوأستراتيجيات تسعير األوراق المالية: اإلستثمار والتمويل  

دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر : اإلسكندرية  

2012, والتوزيع
2560

AR05202/حق
978996101

7258
20144190, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر فاضلي إدريس"نظرية الحق-نظرية القانون " المدخل إلى القانون 

AR05203/حق
978996101

6824
20131960, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر بن عائشة نبيلةتنفيذ المقرارات القضائيةاالدارية

AR05204/حق
978996101

6916
20132070, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر  العربي بختيفي الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية: حقوق الطفل 

AR05205/حق
978996101

6800
20132230, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر وهيبة غرارميدليل التحرير اإلداري

AR05206/حق
978996100

2315
20134200, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر مسعود شيهوبنظرية اإلختصاص- 2الهيئات واإلجراءات،ج-1ج: المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية 



AR05207/حق
978996101

3113
20135170, ديوان المطبوعات الجزائرية : الجزائر فريجة حسينالمبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

AR05208/حق
978996165

7058
20133670, دار هومة: الجزائر حمدي باشا عمرآليات تطهير الملكية العقارية الخاصة

AR05209/حق
978996165

7478
20131900, دار هومة: الجزائر ناجي بلقاسم عالليالطالق في المجتمع الجزائري

AR05210/حق
978996165

6853
20135020, دار هومة : الجزائر  محمدحزيطالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن

AR05211/حق
978996165

7003
20134310, دار هومة : الجزائر  تيورسي محمدالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر

AR05212/حق
978996165

7362
20131490, دار هومة: الجزائر إبراهيم محمد خيثرحقوقالورثة في ميزان الشرع والعقل

AR05213/حق
978996165

7010
20134690, دار هومة: الجزائر شلبي مختارالجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة

AR05214/حق
978996165

7492
20132610, دار هومة: الجزائر بلودنين أحمدالدستور الجزائري وإشكالية ممارسة السلطة في ظل المرحلة اإلنتقالية

AR05215/حق
978996165

7201
20134140, دار هومة: الجزائر سالم حمزةاألوامر على العرائض في قانوناإلجراءات المدنية واإلدارية

AR05216/حق
978996165

7263
20132230, دار هومة: الجزائر األخضر قوادريفي األحكام العامة للطرق البديلة في حل النزاعات: الوجيز الكافي في إجراءات التقاضي 

AR05217/حق
978996165

4835
20131740, دار هومة: الجزائر زكريا سرايشالوجيز في مصادر اإللتزام

AR05218/حق
978996165

7249
20133900, دار هومة: الجزائر كوسة فضيلالقرار اإلداري في ضوء قضاء مجلس الدولة

AR05219/حق
978996165

7577
20132860, دار هومة:  الجزائر  لحسن بن شيخ آث ملوياعقد الوكالة

AR05220/حق
978996165

706
20132700, دار هومة: الجزائر ونوقي جمالجرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر

AR05221/حق
978996165

7300
20138780, دار هومة : الجزائر  نصر الدين هنونيالحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري

AR05222/حق
978996165

8604
20146040, دار هومة : الجزائر  نجمي جمالدليل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات

AR05223/حق
978996165

7812
20133320, دار هومة: الجزائر عبد العزيز سعدإجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم اإلبتدائية

AR05224/حق
978996165

8109

دراسة على ضوء التشريعات واألنظمة : وقاية النظام البنكي الجزائري من تبيض األموال 

القانونية سارية المفعول
20133330, دار هومة: الجزائر فضيلة ملهاق

AR05225/حق
978996165

7621

مؤرخ في  : 03/10تحويل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق إمتياز في ظل القانون

..... الذي يحدد شروط وكيفيات إستغالل األراضي15/08/2010
20132690, دار هومة : الجزائر كيحل حكيمة

AR05226/حق
978996165

794
20132620, دار هومة: الجزائر كور طارقعلى ضوء أحدث التعديالت واألحكام القضائية: آليات مكافحة جريمة الصرف  

AR05227/حق
972996165

8482
20133420, دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع: الجزائر سالم حمزةالدعاوى االستعجالية

AR05228/حق
978996165

8222
20133180, دار هومة : الجزائر لحسين بن الشيخ آث ملويادراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة: رسالة في طالق الخلع 

AR05229/حق
978996165

7591
20133250, دار هومة: الجزائر قادري أعمرأطر التحقيق

AR05230/حق
978996165

7843
20137990, دار هومة: الجزائر بلحاج العربيأحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة الجزائري

AR20133330, كنوز الحكمة: الجزائر العربي بختينظام األسرة في اإلسالم والشرائع والنظم القانونية القديمة05231/حق

AR20133340, كنوز الحكمة: الجزائر العربي بختيدراسة مقارنة بقانون األسرة الجزائري: أحكام الطالق وحقوق األوالد في الفقه اإلسالمي  05232/حق

AR05233/حق
978996101

7500
20142870, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر العربي بختيالجزاء والعالج- األسباب والعوامل : جنوح األحداث في ضوء الشريعة وعلم النفس 

AR20103210, دار األلمعية للنشر والتوزيع: الجزائر رمضان غسمونمنخالل التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي: الحق في محاكمةعادلة 05234/حق

AR05235/حق
978996101

7166
20143030, ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر العربي بلحاجبحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد

AR05237/حق
978994726

6
20143330, دار الهدى: الجزائر عبد الرحمان خلفينظرة تحليلية للسياسة الجنائية: أبحاث معاصرة القانون الجنائي المقارن 

AR05238/حق
978994726

6151
20132870, دار الهدى: الجزائر  سائح شنقوقةقاضي تطبيق العقوبات

AR05239/حق
978995791

1874
20151560, دار وائل للنشر  و التوزيع: عمان عبد هللا  سليمان أبو  زيدأثر عقوبة اإلعدام على حقوق اإلنسان

AR05240/حق
978996160

0818
20141270, دار الهدى: الجزائر عبد العزيز فيالليعند المكي بن باديس وإبنه حميدة: السياسة والقضاء  

AR05241/حق
978994726

5932
20133500, دار الهدى: الجزائر نبيل صقراإلجتهاد القضائي للمحكمة العليا: محكمة الجنايات اإلجراءات 

AR05242/حق
978994726

5956
20133510, دار الهدى: الجزائر  نبيل صقرمحكمة الجنايات  األسئلة

AR05243/حق
978993130

5781
20141270, دار األلمعية: الجزائر  بوقندورة سليمانشرح األحكام الجزائية في نظام اإلنتخابات

AR05244/حق
978995732

7613
20157290, دار حامد للنشر والتوزيع : عمان  بن  صغير  مراددراسة تأصيلية مقارنة: أحكام  الخطأ الطبي   في ظل قواعد  المسؤلية المدنية  

AR05245/حق
978614401

6480
20151920, منشورات الحبلي الحقوقية: لبنان لفتة هامل العجيليدراسة في ضوء أحكام القانون وآراء الفقه وتطبيقات القضاء: أحكام دعاوى حماية الحيازة  

AR05246/حق
978977850

9397
قاصدي فايزةدراسة مقارنة: اخالقيات المهنة في مجال العقود االدارية  

, مركز  الدراسات العربية للنشر  والتوزيع: القاهرة 

2015
3150

AR05247/حق
978603814

6347
محمد علي الكامليدراسة  تطبيقية: إشكاالت  في إجراءات  التحقيق الجنائي 

فهرسة  مكتبة  الملك فهد  الوطنية  أثناء : الرياض 

2015, النشر
1970

AR05248/حق
978614401

6497
20154880, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان أحمد سيف الديناإلتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي

AR05249/حق
978614401

6183
20152320, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت نايف أحمد ضاحي الشمرياإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية

AR05250/حق
978977438

4936

: اإلستجواب  البرلماني  كأداة من أدوات الرقابة  البرلمانية على أعمال السلطة التنفذية  

دراسة  مقارنة
20152240, دار الكتب و الوثائق  القومية: القاهرة  حنان  ريحان مبارك ماجد  المضحكي

AR05251/حق
978995716

8827
20154000, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان إبراهيم محمد عبيداتالمفهوم و الطبيعة القانونية و آلية الحماية دراسة مقارنة: األسرار التجارية  

AR05252/حق
978977438

4451
20155680, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية عالء زكىاإلشتراك بالتحريض و اإلتفاق و المساعدة في قانون العقوبات

AR05253/حق
978977761

0544
20153250, المركز القومي لإلصدارات القانو نية: القاهرة  ياسين مفتاحاإلشراف القضائي على التنفيذ العقابي

AR05254/حق
978977729

1132
20154980, دار الجامعة الجديدة: القاهرة خالد أحمد شعراوياإلطار القانوني لعمليات التداول في البورصة

AR05255/حق
978977761

0308
20153880, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة وائل البياتياإلطار القانوني لإلجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية

AR05256/حق
978977650

4004
20156300, مركز الدراسات العربية: القاهرة محمد ابراهيم الوكيلالنقابات العمالية و النقابات  المهنية: اإلطار القانوني للحرية النقابية بين الحرية  والتقييد  

EN05257/حق
978995716

8773
20153440, دار الثقافة: عمان داديار سليماناإلطار القانوني للتقاضي المدني عبر اإلنترنت

AR05258/حق
978614401

6145
20154160, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان محمد رشيد  الجافاإلطار القانوني لمشاركة المجني عليه في اإلجراءات الجنائية الدولية

AR05259/حق
978995791

1379
20132220, دار وائل : عمان عبد السالم بني حمدو أثره على التصرف القانوني: اإلعذار  

AR05260/حق
978977729

1439
20154310, دار الجامعة الجديدة : القاهرة أحمد  البازدراسة مقارنة: االلتزام  بالشفافية واإلفصاح  عن المعلومات في بورصة األوراق المالية  

AR05261/حق
978995791

1867
20151690, دار وائل للنشر : عمان  ضحى نشات  الطالبانيعلى الصعيد الدولي: اإللتزام  بدراسة طلبات اللجوء 

AR05262/حق
978614401

6312
20152400, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت سرهنك حميد البرزنجيو المعايير القانونية الدولية لنزاهة اإلنتخابات: األنظمة اإلنتخابية 

AR05263/حق
978977650

4356
20155960, مركز الدراات العربية: القاهرة حسين الكو يدالويدراسة فقهية قانونية مقارنة: التأمين  



AR05264/حق
978977761

0124
20153780, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة أشرف إبراهيم سليمانمع إطالله على النظام القضائي اإلنجليزي: التحريات و رقابة القضاء في النظم المقارنة 

AR05265/حق
978977650

4257
20144890, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع: مصر عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ماضيدراسة مقارنة: التنظيم القانوني للملكية الفكرية 

AR05266/حق
978977379

2871
20154070, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية هادى محمد عبد هللا الشدوخىدراسة  دستورية مقارنة: التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينها  

AR05267/حق
978603814

6378
20151790, مكتبة القانون و اإلقتصاد: الرياض أحمد عبد الرحمن المجالي- هيثم حامد المصاروة دليل إرشادي مبسط وفقا لنظام  العمل السعودي: الثقافة الحقوقية للعامل و صاحب العمل 

AR20154350, دار الجامعة الجديدة: القاهرة عصام أنور سليمالثقافة القانونية للمهندسين05268/حق

AR05269/حق
978977761

0223
20151600, المركز القومي لإلصدارات  القانونية : القاهرة محمد  محمود  منطاويمن  االمتهان  والتعذيب:  الحماية  الجنائية  الدولية للمحتجزين 

AR05270/حق
978977379

2602
20157000, دار الفكر  الجامعي: القاهرة أحمد عبد الاله المراغيدراسة مقارنة: الحماية الجنائية  لال ستثمارات األجنبية  

AR05271/حق
978977650

4097
20152900, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع: عمان محمد نصر محمددراسة مقارنة: الحماية الجنائية  من الفساد  

AR05272/حق
978977761

0261
20151970, المركز القومي لإلصدارات القانونية : القاهرة  علي مجيد حسون العكيليفي  ظل حالة الضرورة: الحماية  الدستورية  للحقوق و الحريات  

AR05273/حق
978995735

1106
20151940, مركز الكتاب األكاديمي: عمان شهاب طالب الزوبعي و رشيد  عباس الجزراويلحقوق اإلنسان: الحماية الدولية واإلقليمية  

AR05274/حق
978977761

0117
20151850, دار الوليد للنشر و التوزيع: القاهرة هشام ليوسفيالحماية الجنائية للسر المهني

AR05275/حق
978977650

4318
لورنس سعيد أحمد الحوامدةدراسة مقارنة: الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات الجنائية  

, مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع: القاهرة 

2015
2110

AR05276/حق
978614401

6350
20153630, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت عدي طلفاح محمد الدوريدراسة مقارنة: الرابطة الزوجية  في منظور القانون الجنائي  

AR05277/حق
978977650

4271
عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان ماضيدراسة مقارنة: الرؤية الدولية بشأن حماية الثروات البيلوجية والمعارف التقليدية  

, مركز الدراسات العربيةللنشر والتوزيع: القاهرة 

2014
2890

AR05278/حق
978614401

6374

دارسة مقارنة بالسياسة المالية في : السياسة المالية و أدواتها في اإلقتصاد اإلسالمي 

اإلقتصاد الوضعي
20154000, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت نجم الدين حسين صوفي عبد القادر

AR05279/حق
978614436

1740
20151420, منشورات زين الحقوقية واألدبية : بيروت حسين خشفةمفهومها و مقارنتها مع الشرطة التقليدية و إمكانية تطبيقها: الشرطة المجتمعية 

AR05280/حق
978977761

0216
20153960, المركز القومي لإلصدارات القانونية:  القاهرة يوسف حسن يوسفالشرعية الدولية للدولة بين القانون الدولي و الفقه اإلسالمي

AR05281/حق
978614436

0811
20142800, منشورات زين الحقوقية : لبنان صالح منعم العبدليدراسة مقارنة: الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان 

AR05282/حق
978977761

0209
20154280, المركز  القومي  لإلصدارات القانونية : القاهرة عبد العزيز بن  محمد الصغيربين  الشريعة  و القانون: الضمانات  الدستورية للمواطنين  

AR05283/حق
978614436

0057
20133990, منشورات زين الحقوقية : لبنان رندة الفحري عوندراسة مقارنة: الطفل والجريمة  في ظل قانون االحداث و القواعد الدولية   

AR05284/حق
978995716

9053
20151740, دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان بشار جميل  عبد الهاديدراسة تحليلية  وحلول مقترحة: العقد اإلداري  الجوانب القانونية واإلدارية و األدبية  

AR05285/حق
978614401

6114
20152470, منشورات  الحلبي  الحقوقية : لبنان   سعدى  محمد الخطيبالعقود  البترولية   و حق  الشعوب  في  الموارد النفطية

AR05286/حق
978995776

3640
20152000, دار الرضوان للنشر و التوزيع : عمان وهاب عبد الرزاق مال إبراهيم الجبوريجداول و تعاريف: القانون الدولي العام  

AR05287/حق
978995770

8870
20152690, عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع: عمان رأفت أبو الهيجاءالقانون و براءات اإلختراع

AR05288/حق
978977747

0209
20152060, دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع: القاهرة جواد مطلق محمد العطيدراسة مقارنة: القراراإلداري السلبي و أحكام الطعن فيه 

AR05289/حق
978977379

2651

دراسة مقارنة بين النظم اإلجرائية الالتينية و : القواعد الموضوعية في جرائم اإلستثمار  

األنجلوسكسونية و الشريعة اإلسالمية
20154100, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أحمد عبد الاله المراغي

AR05290/حق
978977379

2862
20152390, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية هادي محمد عبد هللا الشدوخيدراسة في القانون الدبلوماسي: المبعوث الدبلوماسي 

AR05291/حق
978977729

7778
20155070, دار  الجامعة  الجديدة  للنشر: القاهرة محمد  محمد  المتولي  الصعيدىدراسة  مقارنة: المحاكم  اإلقتصادية  الجنائية  

AR05292/حق
978977747

0124
20152750, دار  الفكر  والقانون للنشر والتوزيع : القاهرة  ناهد زهير ديب  الحرازيندراسة مقارنة: المسئولية  التأديبية  ألعضاء  البرلمان 

AR05293/حق
978603814

6330
احمد محمد صبحي اغريردراسة مقارنة: المسئولية  اإلدارية عن اضرار المرافق العامة الطبية  

, فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر: الرياض 

2015
7600

AR05294/حق
978977729

0555
20152230, دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية عبد الرحمان فطناسيعن نشاطها الطبي في الجزائر: المسؤولية اإلدارية لمؤسسة الصحة العمومية  

AR05295/حق
978977650

4202

طبعة مزودة بأحدث التشريعات القانونية واألحكام : النظام القانوني لوكيل العقود التجارية 

القضائية
طارق فهمي  الغنام

, مركز الدراسات العربية  للنشر  والتوزيع: القاهرة 

2015
5560

AR05296/حق
978614401

6756
20153840, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان ريزان حسن مولوددراسة مقارنة: النظام القانوني لشركة الوساطة  في سوق األوراق المالية 

AR05297/حق
978995716

8919
20153190, دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان جمال عبد الرشيددراسة  مقارنة: النظام القانوني للشركات المدنية المهنية  

AR05298/حق
978977650

4080
محمد نصر محمدالوسيط في الجرائم المعلوماتية

, مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع: القاهرة 

2015
2320

AR05299/حق
978614401

6770
20151680, منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت ربيع  محمد مالعبعلى ضوء التاريخ و قانون أصول المحاكمات: اليمين  القضائية  الحاسمة و المتممة 

AR05300/حق
978977644

2207
20153980, دار الفكر  الجامعي : القاهرة طالب عبد هللا  فهد  العلوانيتنفيذ  اإللتزامات  الدولية  ومبدأ حسن النية  في القانون  الدولي

AR05301/حق
978977438

4468
20157120, المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية عالء زكيجائم األمن القومي في القانون الجنائي الدولي

AR05302/حق
978977761

0339
20152240, المركز القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة أحمد عبد الاله المراغيدراسة مقارنة: جرائم التعذيب و اإلعتقال 

AR05303/حق
978995795

0163
20142160, دار األيام  للنشر والتوزيع : عمان لفقير بولنوار بن الصديقفي ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني: جرائم الحرب  

AR05304/حق
و دور المصارف و البنوك في األردن اتجاهها في ظل متغيرات : جريمة غسل األموال  

اتجاه العاملين فيها
20141640, دار السواقي العلمية للنشر و التوزيع: عمان معتصم فالح عنيزات

AR05305/حق
978995382

6660
20143840, مركز دراسات  الوحدة العربية: بيروت إبراهيم نصر الدين و آخرون مراجعات ما بعد التغيير2014-2013حال األمة العربية 

AR05306/حق
978995716

8759
20152870, دار  الثقافة  للنشر  و التوزيع: عمان عادل  عزام  سقف  الحيطدراسة  قانونية  مقارنة: حصانة  المحامي   

AR05307/حق
978977761

0506
20154020, المركز  القومي  لإلصدارات  القانونية: القاهرة يوسف  حسن  يوسفوفق االتفاقيات  الدولية: حقوق  تبادل  المسجو نين  بين  الدول  

AR05308/حق
978977438

4877
20151540, المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية محمد أحمد عبد الاله محمدحقوق اإلنسان بين الشرائع القانونية القديمة و المواثيق الدولية المعاصرة

AR05309/حق
978977761

0551
يوسف  حسن  يوسففي  القوانين  الدولية و القانون  اإلنساني: حقوق  السجناء  و المعتقلين   

, المركز القومي  لإلصدارات  القانو نية  : القاهرة   

2015
3930

AR05310/حق
978977761

0230
محمد محمود  منطاوىوفق  معايير  القانون الدولي و الفقه  اإلسالمي: حقوق المتهم   

, المركز  القومي لإلصدارات  القانونية : القاهرة  

2015
2390

AR05311/حق
978977276

8189
20152940, المكتب العربي للمعارف: القاهرة أحمد سمير أبو الفتوح2001دور القوانين و التشريعات في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر منذ عام 

AR05312/حق
978977379

2947
20152590, دار الفكر الجامعي : القاهرة  محمد أحمد إبراهيم  المسلمانىبين النظم الدستورية  المعاصرة  والفكر السياسي اإلسالمي: رئيس  الدولة  

AR05313/حق
978977761

0643
كاظم  علي  الجنابيدراسة  مقارنة: سلطات  رئيس  الدولة التشريعية  في ظل الظروف  االستثنائية 

, المركز  القومي  لإلصدارات  القانونية : القاهرة  

2015
1930

AR05314/حق
978614401

6701

بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية :  سلطات مجلس األمن في تطبيق الفصل  السابع 

المعاصرة
20155440, منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان خالد حساني

AR05315/حق
978995382

6653
20142240, مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت إمام حسنين خليلدراسة في الموضاعات و المناهج: علم القانون في البلدان العربية  

AR05316/حق
978614401

6435
20154710, منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان عبد الجبار رشيد الجميليوأثرهافي حفظ األمن والسلم الدوليين: عولمة القانون الجنائي الدولي 

AR05317/حق
978977379

2695

دراسة مقارنة بين النظم اإلجرائية : قواعد المحاكمة والتعاون الدولي في جرائم اإلستثمار 

.........االتينية واألنجلوسكسونية 
20154140, دار الفكر الجامعي : اإلسكندرية أحمد عبد االه المراغي

AR05318/حق
978977276

2922
20152080, المكتب العربي للمعارف: القاهرة منى غبراهيم درويشعليكوارث النقل نموذجا: كفاءة الجهاز اإلداري الحكومي في إدارة األزمات والكوارث  



AR05319/حق
978977386

5652
رمضان ناصر طهمبدأ استقالل القضاء الدولي الجنائي

دار الكتب القانونية  و دار شتات : مصر و اإلمارات 

2015, للنشر والبرمجيات 
3440

AR05320/حق
978977761

0278
20151150, المركز  القومي لإلصدارات القانونية: القاهرة علي مجيد  العكيلي/  سمير داود سلمان  دراسة  مقارنة: مدى تأثير  الظروف االستثنائية  على الشرعية الدستورية  

AR05321/حق
978614401

6763
20153840, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت محمد أمين الميدانيجدلية مساءلة الدولة جنائيا على الصعيد الدولي: الدولة وراء القضبان  

AR05322/حق
978995757

9456
20152060, دار الراية للنشر والتوزيع: عمان  عبد الرحمان سيف سردارتسلسل  النظام القانوني اإلسالمي

AR05323/حق
978977747

0261
20154920, دار الفكر والقانون للنشر و التوزيع : القاهرة  محمود أحمد طهدراسة مقارنة: الحماية الجنائية  للعالقة  الزوجية 

AR05324/حق
978995791

1478
20153600, دار وائل  للنشر والتوزيع : عمان حميد لطيف الدليميدراسة مقارنة: المسؤولية الجنائية الناتجة عن عقود  التشييد  

AR05325/حق
978977379

2664
20155170, دارالفكر الجامعي: اإلسكندرية أحمد عبد الاله المراغي........دراسة قانونيةبين النظم اإلجرائية : المسؤولية الجنائية وآثارها في جرائم اإلستثمار 

AR05326/حق
978977650

4110

طبعة مزودة : النظام  القانوني لدور  الجمعيات العمومية  في إدارة شركات المساهمة 

بأحداث التشريعات القانونية و احكام
رحاب  محمود  داخلي

, مركز الدراسات العربية  للنشر و التوزيع: القاهرة  

2015
5280

AR05327/حق
978994703

6761
20131720, دار الهدى للنشر والتوزيع: الجزائر زينة كعبشفي مواد قانون األسرة الجزائري: اإلجتهاد القضائي 

AR05328/حق
978994726

5925
2870دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع: الجزائر نبيل صقراإلجتهاد القضائي للمحكمة العليا: الحيازة في قرارات المحكمة العليا 

AR05329/حق
978994791

1716
4454450, نوميديا للنشر  والتوزيع: الجزائر عبد العزيز  صايغيالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها: التشريع العقاري 

AR05330/حق
978996196

8352
20091720, جسور للنشر و التوزيعموسى بودهانالدساتير المغاربية

AR05331/حق
978996160

6191
20102400, دار الهدى للنشر والتوزيع: الجزائر عبد هللا بوقفةتشريعا_فقها _نشأة : الوجيز في القانون الدستوري  الدستور الجزائري 

AR05332/حق
978994726

3075

كما تجريها المصارف اإلسالمية وبيان حقيقتها ومايلحقها من : العقود المالية المطورة 

المحاذير الشرعية
2011620, دار الهدى  للنشر والتوزيع: الجزائر عبد الجبار كعيبوش

AR05333/حق
978994703

0332
20101120, مكتبة بن موسى السعيد: الجزائر عوادي مصطفى  ورحال نصرفي النظام الضريبي الجزائري: الغش والتهريب الضريبي  

AR05334/حق
978994726

6045
20132240, دار الهدى: الجزائر بريك الطاهرالمركز القانو ني للمحافظ العقاري

AR05335/حق
977328592

8
20094430, دار الجامعة الجديدة: القاهرة خليفة سالم الجهميالمسؤولية التأديبية للموظف العام عن المخافة المالية في القانون الليبي

AR05336/حق
978994726

1996
20091260, دار الهدى: الجزائر عبيدي الشافعيفانون النقد و القرض

AR05338/حق
978994726

0289
20141280, دار الهدى: الجزائر عبيدي الشافغيو إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين: قانو نتنظيم السجون 

AR05339/حق
978994726

2016

الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموالمن و إلى : قانون قمع مخالفة التشريع و التنظيم 

الخارج
20091440, دار الهدى: الجزائر عبيدي الشافعي

AR05340/حق
978994726

0241
20081750, دار الهدى: الجزائر عبيدي الشافعيقانون مكافحة التهريب

AR05341/حق
978994787

8736
20123810, جسور للنشر والتوزيع: الجزائر عمار بوضياف2012 فبراير 21 المؤرخ في 07-12القانون : شرح قانون الوالية 

AR05342/حق
978996196

8345
20142560, جسور للنشر و التوزيع : الجزائر عمار بوضيافالظرية العامة للقانون و تطبيقاتها في التشريع الجزائري: المدخل الى العلوم للقانون  

AR05343/حق
978996160

0344
20132560, دار الهدى : الجزائر براهيمي فايزةاألثر المالي لعدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية

AR05344/حق
978994757

0234
20142220, دار العلوم للنشر والتوزيع: الجزائر بلعيساوي محمد الطاهرالنظرية العامة وشركات األشخاص: الشركات التجارية  

AR05345/حق
978994726

6199
20142400, دار الهدى : الجزائر لحسن بن الشيخ آث ملويادراسة تفسيرية: قانون األسرة  

AR20142240, دار الهدى: الجزائر طاهري حسينالجزائر- دراسة مقارنة  فرنسا : عالقة النيابة العامة بالضبط القضائي 05346996101521/حق

AR05347/حق
978994726

6069
2015770, دار الهدى للنشر والتوزيع: الجزائر دليلة جلولاألسس النفسية للتحقيق الجنائي

AR05348/حق
978994726

5727
20132390, دار الهدى: الجزائر سماتي الطيبحوادث العمل واألمراض المهنية

05349/حق
994726520

8
التحقيق  المحاسبي و النزاع الضريبي

من خالل عملية الرقابة الجبائية على ضو ء التشريع الجبائي 

الجز ائري و المقارن
20122560, دار الهدى : الجزائر  

AR05350/حق
994726368

6
20111440, دار الهدى: الجزائر دمان ذبيح عاشور08/315الورسوم التنفيذيرقم : القانون األساسي ألسالك التربية 

AR05351/حق
978994726

3761
20113520, دار الهدى: الجزائر فاتح جلولعلى ضو ء التزاماته الوطنية و الدولية: مهام المترجم الترجمان الرسمي 

AR05352/حق
978994726

4850
20122240, دار الهدى : الجزائر موسى بودهانالنظام القانو ني لنزع الملكية

AR05353/حق
978994787

8040
20082350, دار جسور: الجزائر مسعود الهالليأحكام التركات و المواريث في قانون األسرة الجزائري

AR05355/حق
978994726

4621
20121920, دار الهدى: الجزائر توايحية رابحقانون العمل و تنمية الموارد البشرية

AR05390/حق
978977379

2862
20152390, دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية هادي محمد عبدهللا الشدوخيدراسة في القانون الدبلوماسي: المبعوث الدبلوماسي 


