
 المقدمات الشرعٌة للزواج نور الدٌن بوكٌة   3102-987

 الحماٌة الدولٌة للغالف الجوي بشٌر جمعة عبد الجبار الكبٌسً 3102-971

 الضرر العابر للحدود عن انشطة الٌحظرها القانون الدولً بشٌر جمعة عبد الجبار الكبٌسً 3102-970

 امه فً القانون المدنً البحرٌنًمصادر االلتزام واحك خالد جمال احمد 973 -3102

 شرح جرائم ضد االموال عبد الوهاب عمر البطراوي 972 -3102

 القضاء االداري فً مملكة البحرٌن محمد عبدهللا حمود الدلٌمً 3102-977

 العالقات االقتصادٌة الدولٌة محمد حمد القطاطشة 977 -3102

 انون البحرٌنًالمدخل فً مبادى الق خالد جمال احمد 3102-977

 حقوق االنسان بٌن الشرٌعة والقانون حسن محمد الطولبة 3102-979

 شرح قانون التجاري البحرٌنً باسم محمد صالح عبدهللا 3102-978

 تنازع القوانٌن فً العقد االلكترونً الدولً عالء الدٌن محمد ذٌب 3102-977

اءات الجنائٌة فً القانون البحرٌنً شرح قانون االجر عبد الوهاب عمر البطراوي 3102-811
 مقارنة  بالقانون االردنً 

 الوجٌز فً احكام قانون العمل البحرٌنً  احمد رشاد امٌن خلٌل 3102-810

 القانونً لشركة المساهمة العامة النظام  ٌسرٌة عبد الجلٌل 3102-813

انون البحرٌنً  مقارنة شرح جرائم ضد االشخاص فً الق عبد الوهاب عمر البطراوي  3102-817
 بالقانون االردنً

 شرح قانون المرافعات البحرٌنً محمد عبدهللا حمود الدلٌمً 3102-817

 الوجٌز فً قانون العقوبات البحرٌنً  عبد الوهاب عمر البطراوي 3102-817

 التفتٌش الجنائً على نقل الحاسوب واالنترنٌت  علً حسن الطولبة 3102-819

 النظام القانونً لسوق البحرٌنً لالوراق المالٌة  رٌة عبد الجلٌلٌس 818 -3102



 القضاء االداري فً مملكة البحرٌن محمد عبدهللا الدلٌمً 3102-817

 مبادى القانون االداري محمد عبدهللا الدلٌمً 3102-801

 علم االجرام والتنفٌذ عبد الوهاب عمر البطراوي 3102-800

 بحرٌنًالوسٌط فً قانون الشركات التجارٌة ال لٌلٌسرٌة عبد الج 3102-803

 التامٌن والكفالة فً القانون البحرٌنً  راقٌة عبد الجبار علً 3102-802

 المسؤولٌة المدنٌة التقصٌرٌة عبد العزٌز سلمان 3102-807

ة علم الطب الجنائً والسموم فً القانون البحرٌنً  مقارن عبد الوهاب عمر البطراوي  3102-807
 بالقانون االردنً

 دراسات فً القانون التجارة االلكترونٌة البحرٌن المقارن عالء الدٌن محمد 807 -3102

 الجرائم االلكترونٌة علً حسن الطوالٌة 3102-809

 شرح جرائم االمن الوطنً عبد الوهاب عمر البطاراوي 3102-808

 ًشرح قانون العمل البحرٌن احمد رشاد الهواري 3102-807

 العراق ومحنة الدٌمقراطٌة ) دراسات سٌاسٌة راهنة ( عبد الجبار احمد عبدهللا 3102-831

تطور القضاء الدولً الجنائً من المحاكم المؤقتة الى  حٌدر عبد الرزاق 3102-830
 المحكمة الدولٌة الجنائٌة

 دالالت النصوص وطرق استباط االحكام مصطفى ابراهٌم الزلمً 833 -3102

 دالالت النصوص وطرق استباط االحكام مصطفى ابراهٌم الزلمً 3102-832

 دالالت النصوص وطرق استباط االحكام مصطفى ابراهٌم الزلمً 3102-837

 الطٌران المدنً فً ظل الشرٌعة االسالمٌة المؤتمر الدولً االنسانً 837 -3102

 لشرٌعة االسالمٌةالطٌران المدنً فً ظل ا المؤتمر الدولً االنسانً 3102-837

 الطٌران المدنً فً ملخصات االبحاث والسٌرة الذاتٌة المؤتمر الدولً االنسانً 3102-839



مسائل االثبا فً المنازعات الخاصة الدولٌة ) دراسة  وسام توفٌق عبدهللا 3102-838
 مقارنة(

ابٌة دراسة الضمانات الدستورٌة لنزاهة االنتخابات النٌ هاشم حسٌن علً صالح 3102-837
 مقارنة

 العالقات الدولٌة كاظم هاشم نعمة 3102-821

 القانون الدولً الخاص غالب علً الداوودي 3102-820

التاجر العقود التجارٌة   -القانون التجاري النظرٌة العامة باسم محمد صالح 823 -3102
 العملٌات المصرفٌة 

 قل والتقل مصطفى جواد 3102-822

 القانون التجاري ) الشركات التجارٌة ( محمد صالحباسم  3102-827

 دور احكام التحكٌم فً تطور حلول مشكلة تنازع القوانٌن صالح الدٌن جمال 3102-827

 عقد االستثمار غً العالقات الدولٌة  بشار محمد االسعد 3102-827

 مدخل الى علم السٌاسة عبد الرضا الطحان 3102-829

 النظام القانونً للجزاء التادٌب الشٌخلًعبد القادر  3102-828

 المعاهدات الدولٌة  والرقابة المالٌة  دستورٌة  سلوى احمد  المفرجً 3102-827

 المالٌة العامة والتشرٌع المالً قبس حسن البدرانً 3102-871

الشرط السالب لالختصاص القضائً الدولً  للمحاكم  هشام خالد 3102-870
 الوطنٌة 

 نظرٌة الحق فً الفقة االسالمً عبد الستار حامد الدباغ 3102-873

 دراسات فً نظرٌة  االمبرٌالٌة روحر اوٌن 3102-872

 نظرٌة الشروع فً الجرٌمة مبارك عبد العزٌز 3102-877

 مبادى العالقات العامة فً البلدان النامٌة مختار التهامً 3102-877



 ة االتحادٌة لالدارة فً الكوٌتالسلط عثمان عبد الملك الصالح 3102-877

المسؤولٌة الطبٌة مسؤولٌة المستشفٌات واالطباء  محمد ٌوسف ٌاسٌن 3102-879
 والممرضٌن

استغالل الموظف العام لمنصبه الوظٌفً وعالجة فً  صدام حسٌن ٌاسٌن العبٌدي 3102-878
 الشرٌعة االسالمٌة

 القانون والمصطلحات القانونٌة  المدخل لدراسة صدام حسٌن ٌاسٌن العبٌدي 3102-877

حقوق الملكٌة الفكرٌة ذات الصلة باالصناف النباتٌة الجدٌدة  اقًدانا حمة ب 3102-871
 والمنتجات 

مسؤولٌة الدولة عن اعمالها المشروعة ) القوانٌن واللوائح  السٌد محمد  3102-870
) 

 سً للدستور الشرٌعة االسالمٌة كمصدر اسا عبد الحمٌد متولً 3102-873

 معالم النظام السٌاسً فً االسالم محمد الشحات الجندي 872 -3102

 مختلفون متساوون  سعد سلوم 3102-877

 عقد االٌجار التموٌلً ضٌاء هدف الجادر 3102-877

 عقد االٌجار التموٌلً ضٌاء هدف الجادر 877           

 لتموٌلًعقد االٌجار ا ضٌاء هدف الجادر 879            

 عقد االٌجار التموٌلً ضٌاء هدف الجادر 878            

 التوقٌف فً التشرٌع العراقً ٌوسف خضر احمد 3102-877

 الموسوعة الكاملة لدورة المجلس الوطنً العراقً المؤقت  العراق مجلس النواب 3102-871

 مجلس الدولة  عصمت عبد المجٌد بكر 3102-870

 المالٌة العامة من منظور  قانونً حسٌن الدخٌل احمد خلف 3102-873

 القضاء االداري غازي فٌصل مهدي 3102-872



 الدفاع الشرعً كسبب من اسباب االباحة زبٌر سعدي اسماعٌل 3102-877

 شروط قبول دعوى االلغاء عبد الرحمن رحٌم 3102-877

 نظرٌة الشكل فً العقود المدنٌة بٌرك فارس حسٌن 3102-877

 االشتراط فً وثٌقة الزواج رشدي شحاته 3102-879

 التسبب واالجتهاد فً قررات الساده قضاء محاكم البداءة  ربٌع محمد الزهاوي 3102-878

 المسؤولٌة فً القانون الجنائً االقتصادي محمود داوود ٌعقوب 3102-877

 غسل االموال فً التشرٌع المصري والعربً محمد امٌن الرومً 3102-891

 المركز القانونً للمكلف الضرٌبً قبس حسن البدرانً 3102-890

 االطر القانونٌة لسوق االوراق المالٌة  فاروق ابراهٌم جاسم 3102-893

 الحقوق اللصٌقة بشخصٌة الطفل حمٌد سلطان علً 3102-892

 اصول الفقة ) دالالت  الفاظ الشرعٌة والقانونٌة ( حمٌد سلطان علً 3102-897

 الوسائل القانونٌة  الصالح مجلس االمن لمى عبد الباقً 3102-897

 0ج   المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-899

 المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-898

 المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-897

 المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-881

 المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-880

 المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-882

 المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-887

 8ج المبسوط ابً بكر محمد بن احمد 3102-887



 7المبسوط ج ابً بكر محمد بن احمد 3102-887

 01المبسوط ج ابً بكر محمد بن احمد 3102-889

 00المبسوط ج ابً بكر محمد بن احمد 3102-888

 جرائم االعتداء على االموال  محمود نجٌب حسٌن 3102-887

 اصول الدٌن االسالمً رشدي علٌان 3102-871

 المالٌة العامة ٌونس  احمد البطرٌق 3102-870

 حقوق االنسان ) الرؤى العالمٌة واالسالمٌة والعربٌة ( برهان غلٌون واخرون 873 -3102

لمفهوم والواقع فً بعض انهار المشرق ) النهر الدولً) ا صبحً احمد زهٌر 3102-872
 العربً(

مقدمة مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج      الشٌخ محمد بن محمد الشربٌن 3102-877
 0ج

مقدمة مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج      الشٌخ محمد بن محمد الشربٌن 3102-877
 3ج

مقدمة مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج      د الشربٌنالشٌخ محمد بن محم 3102-877
 2ج

مقدمة مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج      الشٌخ محمد بن محمد الشربٌن 3102-879
 7ج

    مقدمة مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج  الشٌخ محمد بن محمد الشربٌن 3102-878
 7ج

مقدمة مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج      الشٌخ محمد بن محمد الشربٌن 3102-877
 7ج

 حق التقاضً فً الدعوى الجزائٌة كرٌم خمٌس خصبلك 3102-711

 السٌادة والسلطة االفات الوطنٌة والدود العالمٌة حافظ عبد الرحٌم 3102-710



 الل االمرٌكً للعراق المشهد االخٌر االحت انتوتً كورد عبد الرحٌم 3102-713

 قانون االحوال الشخصٌة لغٌر المسلمٌن فً مصر  محمد حسن منصور 3102-712

 من اجل اصالح جامعة الدول العربٌة  احمد ابراهٌم محمود 3102-717

 االتحاد االوربً والدروس  المستفادة  عربٌا حسن نافعة  3102-717

 اق  وتطبٌقات االمم المتحدة للقانون الدولًالعر باسٌل ٌوسف  3102-717

 العراق  وتطبٌقات االمم المتحدة للقانون الدولً باسٌل ٌوسف  719 -3102

 الوجٌز فً اصول الفقه عبد الكرٌم زٌدان 718 -3102

 اثر القانون الخاص على العقد االداري علً عبد االمٌر قبالن 3102-717

 لعامةاالدارة ا عادل حسن  3102-701

 مقدمة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة محمد زكً 3102-700

 جرائم االعتداء على االموال فً قانون العقوبات اللبنانً محمد نجٌب حسٌن 3102-703

 المالٌة العامة والسٌاسة المالٌة عبد المنعم فوزي 3102-702

 عربٌة نظرٌة العقد فً قوانٌن البالد ال عبد المنعم فوزي 3102-707

 الموسوعة الشاملة فً الفرائض والموارٌث جمال كمال لطٌف 707- 3102

 التضامن الوزاري والحكومات االئتالفٌة المولىحٌدر  3102-707

 القاموس والمحٌط مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب 709 -3102

 الحقوق العٌنٌة  االصلٌة عبد المنعم فرج الصدة 3102-708

 الحرب على العراق ٌومٌات وثائق م فرج الصدةعبد المنع 707--3102

 المدخل لدراسة الشرٌعة االسالمٌة عبد الكرٌم زٌدان  3102-731

 اصول المحاكمات الجزائٌة  عفٌف شمس الدٌن 3102-730



 نظرٌة االلتزامات (–مبادى القانون ) المدخل القانون  نبٌل ابراهٌم سعد 3102-733

 2شرح العقود المسماة     ج محمد حسٌن منصور 3102-732

 0شرح العقود المسماة     ج محمد حسٌن منصور 3102-737

 3شرح العقود المسماة     ج محمد حسٌن منصور 3102-737

 والتجارٌة االثبات فً المواد المدنٌة  نبٌل ابراهٌم سعد 3102-737

 العراق فً التارٌخ القدٌم  عامر سلٌمان  3102-739

 العالقات العامة فً المنظمات الدولٌة د صاحب سلطانمحم 3102-738

 دراسات فً التدخل االنسانً احمد سً علً  3102-737

 قانون العمل فً مصر محم حسٌن منصور 3102-721

 دور الشهادة فً االثبات المدنً حسٌن خضٌر الشمري 3102-720

 موجز المدخل للقانون محمود نعمان 3102-723

 القانون البحري فً ضوء القانون اللبنانً واالتفاقات الدولٌة محمود دوٌدارهانً  3102-722

 المجتمع المدنً التارٌخ النقدي للفكرة جون اهرنبرغ 3102-727

 المبادى القانونٌة العامة انور سلطان 3102-727

 المنهجٌة فً دراسة القانون صالح طلٌس  3102-727

 الحماٌة االجرائٌة للحكم المدنً من التناقض اجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمً 3102-729

 الحماٌة االجرائٌة للحكم المدنً من التناقض اجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمً 3102-728

 الحماٌة االجرائٌة للحكم المدنً من التناقض اجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمً 3102-727

 دنً من التناقضالحماٌة االجرائٌة للحكم الم اجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمً 3102-771

 السٌاسة البرٌطانٌة تجاة عشائر العراق عمار ٌوسف عبدهللا 3102-770



 االلٌات القانونٌة لحماٌة البٌئة فً الجزائر  وناس ٌحٌى 3102-773

 الرقابة الشرعٌة فً المصارف االسالمٌة  حمزة عبد الكرٌم محمد 3102-772

 ومسؤولٌة الدولة فً القانون المقارنمسؤولٌة الموظفٌن  لٌتور طالل عامر 3102-777

 القانون الدستوري منذر الشاوي  3102-777

 شرح قانون العقوبات القسم الخاص فخري عبد الرزاق الحدٌثً 3102-777

 انكلٌزي  -المعجم القانونً عربً  حارث سلٌمان الفاروقً 3102-779

 


