
المؤلفاسم  الكتابت

محمد محمود عزة اجارة االرحام بین الطب الشريعة االسالمیة٠١

خالد محمدحمل بین الشريعة االسالمیة لاحكام ا٠٢

حاتم صبحي دعاوي النفس امام محكمة االسرة ٠٣

خلدون الحمداني االثار القانونیة الندماج الشركات٠٤

احمد نصر الجندي يشرح قانون االسرة البحر٠٥

احمد نصر الجندي شرح قانون االسرة القطرية ٠٦

احمد نصر الجنديشرح قانون مدونة االسرة المغربیة ٠٧

احمد نصر الجندياالحوال الشخصیة في القانون الیمني ٠٨

احمد نصر الجندياالحوال الشخصیة في القانون التونسي ٠٩

احمد نصر الجنديقانون السورياالحوال الشخصیة في ال٠١٠

احمد نصر الجندياالحوال الشخصیة في القانون االمارات١١

اختالف الزوجین في الدعوى واثارھا في االحكام ٠١٢
المتعلقة بنظام االسرة في الفقة االسالمي 

اسماعیل عبد الحمید 

احمد نصر الجندياالحوال الشخصیة في القانون االكويتي٠١٣

االحوال الشخصیة في القانون اقلیم كوردستان ٠١٤
والعراق

احمد نصر الجندي

عصام انور سلیماحوال الشخصیة لغیر المسلمین.١٥.

الحجج الشرعیة واجراءالت محكمة االحوال ١٦
الشخصیة

قتیبة جلوالء

ھادي عزيزالمبسوط في احتساب المسائل االرثیة٠١٧

احمد الكبیسيحوال الشخصیة الوجیز  في شرح قانون اال٠١٨

احمد الكبیسيالوجیز  في شرح قانون االحوال الشخصیة ٠١٩

احمد بن محمدمسائل مقارنة في االحوال الشخصیة ٢٠



مني يوخنا حقوق االقلیات القومیة ٠٢١

عیسى خلیلقوانین الناتو٢٢

عبد المجید ضمانات اقرار السالم في الفقة االسالمي ٢٣

طارق ابراھیماالمن السیاسي٢٤

محمد رفعت القانون الدستوري والمبادى الستورية العامة ٢٥

ماجد راغبالنظم السیاسیة ٢٦

سامي جمال الدينالنظم السیاسیة٢٧

ابراھیم خلیل تاريخ  العراق الثقافي المعاصر٢٨

احمد نصر الجنديالعراقيشرح قانون االحوال الشخصیة ٢٩

احمد نصر الجنديشرح قانون االحوال الشخصیة االردني٣٠

احمد نصر الجندياحكام الزواج في الشريعة االسالمیة ٣١

في االعالن عن  الدولةا دراسة تاصیلیة وتحلیلیة ٣٢
القانونین الدولي  العام والدستوري 

عبد الفتاح عبد الرزاق 

مد خانزاد احالقانون الدستوري الدولي ٣٣

المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت المؤتمر القانون الدولي االنساني افاق وتحديات٣٤
كلیة الحقوق العلمي السنوي 

المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت المؤتمر القانون الدولي االنساني افاق وتحديات٣٥
العلمي السنوي كلیة الحقوق 

المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت المؤتمر ياتالقانون الدولي االنساني افاق وتحد٣٦
العلمي السنوي كلیة الحقوق 

جمال محي الدين القانون الدولي العام المصادر القانونیة٣٧

االساسي الجرائم اسانیة في ضوء احكام النظام ٣٨
للمحكمة الجنائیة 

سوسن تمر خان 

احمد عبد الحمیديالنظام السیاسي الديمقراطالقانون الدستوري٣٩

احمد عبد الحمیدالمبادى الدستورية العامة القانون الدستوري٤٠



حسن محمد ھند النظام القانوني لحرية التعبیر الصحافة والنشر٤١

حماية  حقوق االنسان اثناء النزاعات المسلحة ٤٢
بین الشريعة والقانون

ادم عبد الجبار 

الدستورية العامة القانون الدستوري والمبادى٤٣
النظام الدستوري المصري وتعديالته

محمد رفعت عبد الوھاب 

الحماية القضائیة لحرية تاسیس وداء االحزاب ٤٤
السیاسیة 

رجب حسن عبد الكريم

التدابیر الدولیة لمكافحة االتجار بالنساء في ٤٥
القانون الدولي العام والفقة االسالمي

محمد السید حسن

سعید السید قنديل ات تعويض االضرار بالبیئة الی٤٦

محمد مجذوب ٠دالقانون الدولي االنساني ٤٧

ماري –بیاري دخل القانون الدولي العام ٤٨

تدخل في الشؤون الداخلیة للدول في مبدا عدم ال٤٩
ظل القانون الدولي العام 

عثمان علي 

یین القانون الدولي االنساني وحماية المدن٥٠
واالعیان المدنیة زمن النزاعات 

نوال احمد 

ولید بیطارالقانون الدولي العام٥١

المركز القانوني للمقاتل غیر الشرعي في القانون ٥٢
الدولي العام 

سراب ثامر 

حاالت تطبیق قانون القاضي في نطاق تنازع ٥٣
القوانین 

محمد خیري 

ي محمد امین الرومالجريمة المنظمة٥٤

عصام عبد الفتاح مطرالمحكمة الجنائیة الدولیة مقدمات انشائھا٥٥

عصام عبد الفتاح مطرالقانون الدولي االنساني ٥٦

رياض صالح ابو العطا حماية البیئة من المنظور القانون الدولي العام ٥٧

وسیم حسام  الدين النظم الدستورية السیاسیة في الدول العربیة ٥٨

سعدي محمد الخطیب العالقة بین السلطتین  التشريعیة والتفیذية في ٥٩



االنظمة الدستورية 

میلودين غربيمستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة ٦٠

و حسام الدين الحصانات القانونیة ٦١

معمر مھدي توزيع االختصاصات الدستورية في الدولة الفیدرالیة ٦٢

سعدى محمد الخطیب تقد حرية المع٦٣

سمیر فرحان باليالحصانة الدبلوماسیة٦٤

خلیل حسینالتنظیم الدبلوماسي٦٥

قضیة االسر ة في ضوء قواعد القانون الدولي ٦٦
االنساني

رياض صالح ابو العطا

احمد سعیفاناالنظمة السیاسیة والمبادى الدستورية العامة٦٧

حقوق الملكیة الصناعیة االلیات الدولیة لحماية ٦٨
واثرھا االقتصادي

محمد حسن عبد المجید

محمد حسن خلیلالحريات العامة في ظل الظروف االستئنائیة٦٩

محمد غازي التدخل االنساني في ضوء القانون الدولي العام ٧٠

جبار صابرالنظرية العامة لحقوق االنسان٧١

م الدينوسیم حسابرلمانات العالم العربیة٧٢

وسیم حسام الديناللجان البرلمانیة العربیة واالجنبیة٧٣

االنصاري حسنالنظام القانوني للحقوق الدستورية٧٤

حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة والمذاھب ٧٥
الفكرية

كمال سعدي مصطفى 

محمد المجذوبالقضاء الدولي٧٦

عدى محمد الخطیبسحقوق االنسان بین التشريع والتطبیق٧٧

عثمان  علي حسناالرھاب الدولي ومظاھرة ٧٨

عبد الفتاح بیوميالمحكمة الجنائیة الدولیة ٧٩

مامون المنان مبادى القانون الدولي العام ٨٠



مصطفى سالمة التحلل المشروع من االلتزامات الدولیة ٨١

ود عبد المنعم محمالجرائم الدولیة  دراسة في القانون الدولي ٨٢

طارق كاظم عجیل شرح قانون االستثمار العراقي ٨٣

محمود محمد ياسینالجھود الدولیة والتشريعیة لمكافحة االرھاب ٨٤

بشان قانون واجب ١٩٨٠اتفاقیات روما لسنة ٨٥
التعاقديةالتطبیق على االلتزامات 

عوني محمد الفخري

د احمد بدوي السیالمركز القانوني لالجانب .٨٦

حسن فؤادتنفیذ االحكام االجنبیة في العراق٨٧

بلیغ حمديالدعوى ببطالن احكام التحكیم الدولیة٨٨

مصطفى احمدالتظیم القانوني لحق االرھاب٨٩

محمد سعادي سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام ٩٠

وض عبد الكريم عقانون المنظمات الدولیة ٩١

رمزي محمدموجز مبادى الحكم في االسالم٩٢

امید صباح القانون واجب التطبیق في االلتزامات التعاقدية٩٣

تطور مفھوم جرائم االبادة الجماعیة في نطاق ٩٤
المحكمة الجنائیة 

حامد السید محمد 

حفیظة السید حداد النظرية العامة  في القانون القضائي ٩٥

سعید السید قنديل یة المدنیة لشركات التضامن المسؤول٩٦

عصام عبد الفتاح التحكیم االلكتروني٩٧

حسام الدين االحمد جرائم القرصنة البحرية٩٨

العالقات الدولیة النظرية ، والواقع االشخاص ٩٩
والقضايا 

خلیل حسین

النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة ١٠٠
النووية

وزان معوض غنیم س

وسیم حسام الدين واالجنبیة رئیس الدولة في الدول العربیة ١٠١



حسین عثمان٠دالقانون الدستوري١٠٢

الدور التشريعي لمجلس الدولة في شرطي ١٠٣
الجنسیة والوطن االنتخابي للمرشح في ظل 

مجلس الدول االنتخابات 

محمد عبد هللا 

ابراھیم خلیل ابراھیم في الساحل الصومالي القرصنة البحرية ١٠٤

اسالیب الحماية القانونیة لمعامالت التجارية١٠٥
االلكترونیة 

محمد سعید 

بیارماير فانساالقانون الدولي الخاص١٠٦

محمد فريد العرني.القانون التجاري١٠٧

المطول في القانون التجاريروبلو ٠ر –ربیر -ج١٠٨

المطول في القانون التجاريروبلو ٠ر –ر ربی-ج١٠٩

المطول في القانون التجاريروبلو ٠ر –ربیر -ج١١٠

المطول في القانون التجاريروبلو ٠ر –ربیر -ج-١١١

اسالیب حماية القانونیة لمعامالت التجارة ١١٢
االلكترونیة 

محمد سعید احمد اسماعیل 

االوراق المالیة عبر االلیة القانونیة لعمل سوق ١١٣
شركات االوساطة 

عمر ناطق يحیى 

في التحكیم  التجاري النظام القانوني للمحكم ١١٤
الدولي 

ماھر محمد حامد 

الیاس ناصیفالعقود الدولیة العقد االلكتروني ١١٥

عبد الفتاح بیوميالتجارة االلكترونیة العربیة الكتاب االول١١٦

عبد الفتاح بیوميرونیة العربیة الكتاب الثاني التجارة االلكت١١٧

محمد حلمي البورصة العربیة والبرورصات العالمیة١١٨

الشفیع جعفرالتنظیم القانوني الستغالل براءة االختراع ١١٩

الطبیعة القانونیة والمالیة لدين الضريبي ١٢٠
وتطبیقاتھا 

محمد علوم 



اسماعیل عبد النبيسالميمسؤولیة الوكیل في الفقة اال١٢١

المعجم الوجیز في التعابیر االصطالحیة انكلیزي ١٢٢
عربي

خالد سعد سرواح

مصطفى موسىالتنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة االنترنیت ١٢٣

ات الديمقراطیة والتنمیة في الجديد في اع١٢٤
مال المصارف من الوجھتین اعالمنطقة العربیة 

قتصاديةالقانونیة واال

اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة 
بجامعة بیروت الحقوق 

الجديد في اعمال المصارف من الوجھتین القانونیة ١٢٥
واالقتصادية

اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة 
الحقوق بجامعة بیروت 

الجديد في اعمال المصارف من الوجھتین القانونیة ١٢٦
واالقتصادية

ر العلمي السنوي لكلیة اعمال المؤتم
الحقوق بجامعة بیروت 

محمد امین المیدانيالنظام االوربي لحماية حقوق االنسان١٢٧

عرفة محمد عرفة مباشرة المراة للحقوق الحريات السیاسیة ١٢٨

عرفة محمد عرفة مباشرة المراة للحقوق الحريات السیاسیة ١٢٩

في المنطقة ات الديمقراطیة والتنمیةاشكالی١٣٠
العربیة

وسیم حرب

سلسلة ندوات بناء دولة الحق والقانون ١٣١

محمد السید الفقيالقانون التجاري١٣٢

حسن محمد بودىحرية المنافسة التجارية١٣٣

التجارة االلكترونیة في القانون العربي النموذجي ١٣٤
لمكافحة جرائم الكبیوتر

عبد الفتاح بیومي

علي عبد الستارالتجارية من منظور الفقة االسالمياالرباح١٣٥

اسامة احمدقانون الكمارك١٣٦

سمیرة عبد هللا قترة ا لربیة١٣٧

احكام االفالس والصلح الواقي في التشريعات ١٣٨
العربیة

سعید يوسف

ھاني دويدارالقانون التجاري. ١٣٩



ھاني دويدارالقانون التجاري. ١٤٠

محمد امین ظام القانوني للتحكم االلكترونيالن.١٤١

عبد الفتاح بیوميالنظام القانوني  للمحكمةاللكتروني.١٤٢

عبد الفتاح بیوميالنظام القانوني  للمحكمةاللكتروني.١٤٣

عبد الفتاح بیوميالنظام القانوني للتوقیع االلكتروني١٤٤

قانون مكافحة جرائم الكبیوتر واالنترنیت في ال١٤٥
العربي

عبد الفتاح بیومي

حسن محمد ھندالنظام القانوني للشركات متعددة الجنسیات١٤٦

سامي جمال الدينالطعون االنتخابیة البرلمانیة١٤٧

االنصاري حسن االثر النسبي التفاق التحكیم١٤٨

سنیة احمد يوسفاالطار القانوني للحلف الضريبي١٤٩

عبد الحكیم مصطفى االقتصاد االسودالتھرب الضريبي و١٥٠

ھید ابراھیم الجبوريشركة الشخص الواحد ذات السوولیة المحدودة١٥١

التحكیم في المواد المدنیة والتجارية الوطنیة ١٥٢
الدولیة

نبیل اسماعیل عمر 

نبیلة اسماعیل عمرالتامین ضد اخطار التلوث١٥٣

ري والقانون جرائم المفلس في القانون الجزائ١٥٤
المقارن

وردة دالل

عبد المجید ابراھیم السلطة التقديرية للمشروع١٥٥

االتفاقیة الخاصة بانشاء منظمة التجارة العالمیة ١٥٦
ودورھا في تنمیة التجارة الدولیة

عبد الملك عبد الرحمن

مروان بدريتصفیة شركات المساھمة١٥٧

لشركات االتفاقیات بین المساھمین في ا١٥٨
المساھمة

غادة احمد عیسى

رافت دسوقي التحكیم في قانون العمل ١٥٩



فتحي فتحي الحوشيالتفرقة بین النزاع السیاسي في القانون الدولي١٦٠

عز محمد ھاشم٠داالطار القانوني لعقد النشر االلكتروني١٦١

فخري رشیدالمنظمات الدولیة ١٦٢

ري رشیدفخالمنظمات الدولیة ١٦٣

طاھر الجنابيعلم المالیة والتشريع المالي١٦٤

طاھر الجنابيعلم المالیة والتشريع المالي١٦٥

علي حیدردور الحكام شرح مجلة االحكام .١٦٦

علي حیدردور الحكام شرح مجلة االحكام .١٦٧

علي حیدردور الحكام شرح مجلة االحكام .١٦٨

علي حیدرة االحكام دور الحكام شرح مجل.١٦٩

كامل علي ابراھیممحاسبة الشركات١٧٠

باسم محمد صالحالشركات التجارية–القانون التجاري ١٧١

باسم محمد صالحالشركات التجارية–القانون التجاري ١٧٢

غالب علي الدادويالقانون الدولي الخاص١٧٣

غالب علي الدادويالقانون الدولي الخاص١٧٤

االحكام قانون " المحاسبة المتقدمة  طبقا١٧٥
الشركات العراقي

ناجي عبد مخلق

دعبد الفتاح مراموسوعة شرح قانون الضرائب والمحاسبة١٧٦

عبد الفتاح مرادموسوعة شرح قانون الضرائب والمحاسبة١٧٧

عبد الفتاح مرادموسوعة شرح قانون الضرائب والمحاسبة١٧٨

عبد الفتاح مرادانون الضرائب والمحاسبةموسوعة شرح ق١٧٩

حسین المصرياندماج الشركات وانقسامھا١٨٠

التنظیم القانوني للشركات متعددة الجنسیة ١٨١
والعولمة

عوني محمد الفخري



االوراق التجارية العاصرة وطبیعتھا القانونیة  ١٨٢
وتكیفھا الفقھي 

محمد بن بلید

ربیر –ج تجاريالمطول في القانون ال١٨٣

ايھاب صبیحقاموس المصطلحات العسكرية مع التعريفات.١٨٤

خیري ابراھیم الرفاعيالشخص غي المقیم في القانون المقارن١٨٥

ياسین السید طاھر الوافي في شرح  قانون الجنسیة العراقي ١٨٦

االختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولیة ١٨٧
الدولي واالعترافالتنفیذ

صالح جاد 

والفكر السیاسي في العصور القديمة .الفلسفة .١٨٨
والوسطى

خلیل حسین

حارث سلیمانعربي-المعجم القانوني اكلیزي ١٨٩

منیر البعلبكي عربي-المورد الحديث  اكلیزي . ١٩٠

كاروان احمد طهالجوانب القانونیة لمكافحة االغراق١٩١

فتحي احمد انور٠دومبادى القضاء في منازعات االسرةاحكام القانون ١٩٢

فتحي احمد انور٠داحكام القانون ومبادى القضاء في منازعات االسرة١٩٣

ابراھیم خلیل العالفموسوعة المورخین المعاصرين١٩٤

ابراھیم خلیل العالفموسوعة المورخین المعاصرين١٩٥

ھیم خلیل العالفابراموسوعة المورخین المعاصرين١٩٦

ابراھیم خلیل العالفموسوعة المورخین المعاصرين١٩٧

احمد الكبیسيالوجیز في شرح قانون االحوال الشخصیة.١٩٨

احمد الكبیسيالوجیز في شرح قانون االحوال الشخصیة.١٩٩

ادريس حسن محمدالحرية الدينیة في الشريعة االسالمیة٢٠٠

محمد امین للتوقیع االلكترونيالنظام القانوني ٢٠١

احكام قانون االنتخابات مجلس المحافظات ٢٠٢
واالقضیة والنواحي

نعیم كاظم



فؤاد العلوانياالحكام العامة في التفاوض والتعاقد عبر االنترنیت٢٠٣

اكرم الوتريالوجیز في القانون الدولي للبحار٢٠٤

حعادل فلیاقتصاديات المالیة العامة٢٠٥

عادل فلیحاقتصاديات المالیة العامة٢٠٦

عادل فلیحاقتصاديات المالیة العامة٢٠٧

عادل فلیحاقتصاديات المالیة العامة٢٠٨

عادل فلیحعادل فلیح. المالیة العامة والتشريع المالي ٢٠٩

محمد صالح تركيمبادى علم االقتصاد٢١٠

كيمحمد صالح ترمبادى علم االقتصاد٢١١

بختیار صابر االعتماد للسحب على المكشوف ٢١٢

محمود السید عمر تحضیر الدعوى القضائیة امام المحكمة االقتصادية ٢١٣

اجیاد مرادابطال عريضة الدعوى المدنیة  لالحمال  بالواجبات٢١٤

سعدى محمد الخطیباسس حقوق االنسان في التشربع الديني٢١٥

منذر الشاوي مذاھب القانون٢١٦

منذر الشاويالقانون الدولي المتعلق بسیر العملیات العدائیة ٢١٧

وقائع الندوة العربیة التي اقامھا قسم جامعة الدول العربیة في عصر التكتالت٢١٨
٢٠٠١الدراسات السیاسیة 

مناھج المفسرين من العصر االول الى العصر ٢١٩
الحديث 

محمد النقراشي 

علي حسین دى العامة في القانون العقوباتمبا٢٢٠

المال محمد حلبيالمصقول في علم االصول٢٢١

ابن الحسن معجم مقايس اللغة٢٢٢

ابن الحسن ٢معجم مقايس اللغة ج٢٢٣

ابن الحسن ٣معجم مقايس اللغة ج٢٢٤



ابن الحسن ٤معجم مقايس اللغة ج٢٢٥

سن ابن الح٥معجم مقايس اللغة ج٢٢٦

ابن الحسن ٦معجم مقايس اللغة ج٢٢٧

محي الدين عبد الحمید شرح ابن عقیل ٢٢٨

محي الدين عبد الحمید شرح ابن عقیل ٢٢٩

مسیبة كمال عبد الحكیم٠دالتفريط واثره في العقود في الفقة االسالمي٢٣٠

الدبلوماسي العربي ممثل الدول امام حامل ٢٣١
الرسالة 

حسن صعب

محمود بن عمرو تفسیر الكشاف٢٣٢

محمود بن عمرو تفسیر الكشاف٢٣٣

ابن الحسن الماوردي من الروائع التفاسیر والنكت والعیون٢٣٤

ابن الحسن الماوردي من الروائع التفاسیر والنكت والعیون٢٣٥

ابن الحسن الماوردي من الروائع التفاسیر والنكت والعیون٢٣٦

ابن الحسن الماوردي لروائع التفاسیر والنكت والعیونمن ا٢٣٧

ابن الحسن الماوردي من الروائع التفاسیر والنكت والعیون٢٣٨

ابن الحسن الماوردي من الروائع التفاسیر والنكت والعیون٢٣٩

عبد الرحمن البزاز الجاث  واحاديث في الفقة والقانون٢٤٠

سالمة ھبة هللالناسخ والمنسوخ ٢٤١

احمد عطیة.القاموس السیاسي ٢٤٢

محمد رفعتالنظم السیاسیة٢٤٣

صالح حسیناالنتخابات كاسلوب ديمقراطي لتداول السلطة٢٤٤

فراس زھیر الحماية الدولیة لموارد المیاة والمنشات المائیة ٢٤٥

زكريا المصريحقوق االنسان٢٤٦



سعدى محمد الخطیب دستوريةحقوق  االنسان وضماناتھا ال٣٤٧

محمد عطیةالحماية الدستورية لحقوق االنسان٢٤٨

ابن تیمیمة القواعد النورنیة٢٤٩

عبد الستار حامداصول وفقھة االمام زفر ابن  الھديل ٢٥٠

جمال كاركاراثر الصرف في تقسیر الفتوى٢٥١

ةماجد ابو رخیالوجیز في احكام الحدود والقصاص ٢٥٢

محمد شرعانالخطر في عقد التامین٢٥٣

موفق حسن رضا.قانون الشركات.٢٥٤

محمد علي المصريالتعلیق المقارن على قانون االثبات ٢٥٥

محمد علي المصريالتعلیق المقارن على قانون االثبات ٢٥٦

ابن المقیم الجوزية الفراسة٢٥٧

بد الرحمن محمد العیساوي عالقانون الجنائي من منظور النفسي٢٥٨

عبد الباقي البكريالمدخل لدراسة القانون والشريعة٢٥٩

انس محمود الزرريالخبرة في المسائل المدنیة٢٦٠

نوري حمد خاطر االثر الرجعي في التصرف القانوني٢٦١

نواف ھايل تركيالعملیات االستشھادية في میزان الفقھي٢٦٢

تقي الدين السبكيلى من سب الرسولالسیف المسلول ع٢٦٣

حسن محمد ھند االفلسفة الدستورية للحريات الفردية٢٦٤

عبد المؤمن الخبليتیسیر الفصول على قواعد االصول ومعاقد الفصول٢٦٥

سلیم رستم باز شرح المجلة٢٦٦

علي صادق ابو الھیفالقانون الدولي العام ٢٦٧

مقارنة بین الفقة احكام المفقود دراسة ٢٦٨
االسالمي القانون العراقي

ھادي محمد عبد هللا 



كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٦٩

كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٧٠

كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٧١

كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٧٢

كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٧٣

كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٧٤

كمال الدين محمد عبد الواحدشرح فتح القدير٢٧٥

شمس الدين احمد تاج االفكار في كشف الرموز واالسرار ٢٧٦

محمد امین رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير االبصار٢٧٧

ابي اللیث نصر بن محمدعیون  المسائل٢٧٨

عبد الباسط علي جاسماالعفاءات من ضريبة الدخل٢٧٩

عبد الباسط علي جاسموعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي٢٨٠

سعد سعید الديوجي في التاريخ والتراثفلسطین دراسة ومقاالت ٢٨١

محمد سعد ابو عامود التفاوض الدولي٢٨٢

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٣

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٤

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٥

وفق الدين ابن المقدسي مالمغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٦

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٧

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٨

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٨٩

موفق الدين ابن المقدسي الكبیر على  متن المقنعالمغنى ومعه الشرح ٢٩٠

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٩١



موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٩٢

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٩٣

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٩٤

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٩٥

موفق الدين ابن المقدسي المغنى ومعه الشرح الكبیر على  متن المقنع٢٩٥

محمد صديق١جعة القواعد الفقھیة موسو٢٩٦

محمد صديق٢جموسوعة القواعد الفقھیة ٢٩٧

محمد صديق٣موسوعة القواعد الفقھیة ج٢٩٨

محمد صديق٤موسوعة القواعد الفقھیة ج٢٩٩

محمد صديق٥موسوعة القواعد الفقھیة ج٣٠٠

محمد صديق٦موسوعة القواعد الفقھیة ج٣٠١

محمد صديق٧موسوعة القواعد الفقھیة  ج٣٠٢

محمد صديق٨القواعد الفقھیة جموسوعة٣٠٣

محمد صديق٩موسوعة القواعد الفقھیة ج٣٠٤

محمد صديق١٠موسوعة القواعد الفقھیة  ج٣٠٥

محمد صديق١١موسوعة القواعد الفقھیة  ج٣٠٦

محمد صديق١٢موسوعة القواعد الفقھیة  ج٣٠٧

محمد صديق١٣موسوعة القواعد الفقھیة ج٣٠٨

كتاب العین ١جحمد الفرھیديالخلیل بن٣٠٩

كتاب العین ٢الخلیل بن حمد الفرھیدي ج٣١٠

كتاب العین ٣الخلیل بن حمد الفرھیدي ج٣١١

كتاب العین ٤الخلیل بن حمد الفرھیدي ج٣١٢

اعراب القران ١جابن جعفر ابن النحاس٣١٣



اعراب القران ٢جابن جعفر ابن النحاس٣١٤

اعراب القران ٣جبن النحاسابن جعفر ا٣١٥

اعراب القران ٤جابن جعفر ابن النحاس٣١٦

اعراب القران ٥جابن جعفر ابن النحاس٣١٧

محمد بن صالح .١جالشرح الممتع على زاد  .٣١٨

محمد بن صالح٢الشرح الممتع على زاد  ج٣١٩.

محمد بن صالح٣الشرح الممتع على زاد  ج٣٢٠

محمد بن صالح٤متع على زاد  جالشرح الم٣٢١

محمد بن صالح٥الشرح الممتع على زاد  ج٣٢٢.

محمد بن صالح٦الشرح الممتع على زاد  ج٣٢٣

محمد بن صالح٧جالشرح الممتع على زاد  ٣٢٤

محمد بن صالح٨جالشرح الممتع على زاد  ٣٢٥

محمد بن صالح٩جالشرح الممتع على زاد  ٣٣٦

محمد بن صالح١٠جالممتع على زاد  الشرح ٣٣٧

محمد بن صالح١١جالشرح الممتع على زاد  ٣٢٧

محمد بن صالح١٢جالشرح الممتع على زاد  ٣٢٨

محمد بن صالح١٣جالشرح الممتع على زاد  ٣٢٩

محمد بن صالح١٤جالشرح الممتع على زاد  ٣٣٠

محمد بن صالح١٥جالشرح الممتع على زاد  ٣٣٢

يسرى السید محمد ١جبدائع التفسي .٣٣٣

يسرى السید محمد ٢بدائع التفسي ج.٣٣٤

يسرى السید محمد ٣بدائع التفسي ج.٣٣٥.

بنى عبدسلیم١جاالستیعاب في بیان االسباب٣٣٦.



سلیم بنى عبدج٢االستیعاب في بیان االسباب٣٣٧

سلیم بنى عبد٣االستیعاب في بیان االسباب ج٣٣٨

احمد بن ابراھیم مالك التأويل ٣٣٩

احمد بن ابراھیم مالك التأويل ٣٤٠

محمد بن سلیم والفقھي داللة االثارة في التعقید االصولي ٣٤١

محمد بن سلیم داللة االثارة في التعقید االصولي  والفقھي ٣٤٢

عبد الكريم المدخل الى مقاصد القران ٣٤٣

مناع القطان االسالمي تاريخ التشريع ٣٤٤

التشريع االسالمي والغزو القانوني الغربي للبالد ٣٤٥
االسالمیة 

ساجر ناصر حمد

محمد محمود العموشموانع الضمان في الفقة االسالمي ٣٤٦

ماجد ابو رخیة الوجیز في احكام الحدود والقصاص ٣٤٧

ناظم بن محمدتبصرة السائل عن مختلف المسائل ٣٤٨

ناظم بن محمدتبصرة السائل عن مختلف المسائل ٣٤٩

عبد الكريم النحلة الشامل٣٥٠

عبد الكريم النحلة الشامل٣٥١

فاروق الكیالني جرائم االموال٣٥٢

شرح قانون الجزاء الكويتي /جرائم على المال ٣٥٣
االعتداء

سمیر عبد الغتي

مد جعفرعلي محقانون العقوبات القسم الخاص ٣٥٤

حسام االحمدالبصمة الوراثیة وحجتھا في االثبات الجنائي ٣٥٥

منصر سعید حمودة الجرائم االقتصادية٢٥٦

علي عبد القادر قانون العقوبات الخاص٣٥٧

حسام محمد ساميالسلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائیة٣٥٨



عدلي خلیلجريمة السرقة٣٥٩

وجدي شفیقالعامةجرائم االموال ٣٦٠

سامي جاللالتفتیش في الجرائم المعلوماتیة ٣٦١

حسام محمد سامينطاق انضباطیة القضائیة٣٦٢

موقف الشريعة االسالمیة من النسخ الغیر ٣٦٣
مشروع لبرامج الحاسوب االلكتروني

حسن محمد بودى 

سه روكول مصطفىالبصمة الوراثیة وحجتھا في اثبات النسب٣٦٤

العنف ضد المراة دراسة قانونیة مقارنة في ٣٦٥
الدولي العام 

شھاب درزي

حسام محمد ساميالجريمة البیئة٣٦٦

عبد النبي محمدمدى جواز اكراه المتھم لحملة على االعتراف٣٦٧

االتھام والتحقیق بین الجمع وفك االرتباط بین ٣٦٨
قانونین اللیبي والتونسي

نجیة زكي

اسامة السید عبدزاعة االعضاء االدمیة بین الشريعة والقانوننقل و٣٦٩

البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم ٣٧٠
الكبیوتر 

ممدوح عبد الحمید 

جمال مھديالوسیط  في الجنايةعن النفس واالطراف٣٧١

ابراھیم جوحرالدفع باتفاق التحكیم في المواد المدنیة٣٧٢

محمود عب العزيزح الجريمةالتحريات ومسر٣٧٣

محمود عب العزيزالتحريات ومسرح الجريمة٣٧٤

مصطفى يوسفالتقادم الجنائي واثرة االجرائي والوضوعي٣٧٥

الركن المعنوي لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة ٣٧٦.
في القانون اللیبي

صالح الدين علي 

طفى يوسفمصالحماية القانونیة للمحاكم الجنائیة٣٧٧

مامون سالمةجرائم النصب المستخدمةن٣٧٨



تقويم تدرسس على التحقیق الجنائي في٣٧٩
الجامعات من مجھة نظر التدريسي

اسعد ابراھیم

احكام الفقھیة لجرحات التجمیلیة في الفقة ٣٨٠
االسالمي

عبد الفتاح بھیج

ذليفتوح عبد هللا الشاشرح قانون العقوبات القسم الخاص٣٨١

ياسر عبد االمیراالعتراف المعفي من عقوبة الرشوة٣٨٢

جرائم االمتناع بین الفقة االسالمي والقانون ٣٨٣
الوصیفي

اشرف عبد القادر قنديل 

محمد بن يوسف١تفسیر البحر المحیط مج٣٨٤

محمد بن يوسف٢تفسیر البحر المحیط ج٣٨٥

محمد بن يوسف٣تفسیر البحر المحیط ج٣٨٦

محمد بن يوسف٤تفسیر البحر المحیطج٣٨٧

محمد بن يوسف٥تفسیر البحر المحیط ج٣٨٨

محمد بن يوسف٦تفسیر البحر المحیط ج٣٨٩

محمد بن يوسف٧تفسیر البحر المحیطج٣٩٠

محمد بن يوسف٨تفسیر البحر المحیطج٣٩١

محمد بن يوسف٩تفسیر البحر المحیطج٣٩٢

محمد مرتضى السید ١ججواھر القاموستاج العروس من ٣٩٣

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٣٩٤

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٣٩٥

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٣٩٦

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٣٩٧

السید محمد مرتضى ن جواھر القاموستاج العروس م٣٩٨

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٣٩٩



السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٠

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠١

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٢

السید محمد مرتضى جواھر القاموستاج العروس من٤٠٣

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٤

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٥

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٦

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٧

السید محمد مرتضى جواھر القاموستاج العروس من ٤٠٨

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤٠٩

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤١٠

السید محمد مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس٤١١

السید محمد مرتضى ٢٠جتاج العروس من جواھر القاموس٤١٢

ابن منظور١مجبلسان العر٤١٣

ابن منظورلسان العرب٤١٤

ابن منظورلسان العرب٤١٥

ابن منظورلسان العرب٤١٦

ابن منظورلسان العرب٤١٧

ابن منظورلسان العرب٤١٨

ابن منظورلسان العرب٤١٩

ابن منظورلسان العرب٤٢٠

ابن منظور٩لسان العرب مج٤٢١

بن محمدعبد هللادور علم البصمات٤٢٢



عبد هللا بن محمددور علم البصمات٤٢٣

عبد هللا بن محمددور علم البصمات٤٢٤

حسین- محمود نجیب شرح قانون العقوبات القسم العام٤٢٥

حسین- محمود نجیب شرح قانون العقوبات القسم العام٤٢٦

حسین- محمود نجیب شرح قانون العقوبات القسم العام٤٢٧

حسین- محمود نجیب انون العقوبات القسم العامشرح ق٤٢٨

علي عبد القادر.شرح قانون العقوبات القسم العام٤٢٩

سامي عبد الكريمالجزاء الجنائي٤٣٠

سعید بن علي بن منصورتداخل العقوبات في الشريعة االسالمیة٤٣١

واثبة داود السعدي٠دالقسم الخاص- قانون  العقوبات٤٣٢

عبد الفتاح بیومي حداث واالنترنیت اال٤٣٣

عبد الوھاب عبدهللاجرائم االختطااف٤٣٤

ابراھیم احمد"االموال العامة وحمايتھا مدنیا وجنائیا٤٣٥

جمال مھديالوسیط في الجنائئیة عن النفس واالطراف٤٣٦

الحماية الجنائیة لحقوق الملكیة الصناعیة في ٤٣٧
ضوء االتفاقیات الدولیة 

امین  مصطفى

محمود عبد العزيز االعتراف الدلیل والتدلیل فقھا وقضاء٤٣٨

مصطفى يوسفالحماية القانونیة  للمتھم في مرحلة التحقیق٤٣٩

جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة٤٤٠

جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة٤٤١

جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة٤٤٢

جندي عبد الملكعة الجنائیةالموسو٤٤٣

جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة٤٤٥



حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون ٤٤٦
العقوبات الجزائري

بولیحة شھیرة 

فاخر صابر استقالل القضاء بین الشريعة والقانون٤٤٧

الرجوع عن الشھادة واثره في حكم االقاضي في ٤٤٨
قانون الوصفيالفق االسالمیوال

محمود االمیر

سردار علي عزيز ضمانات المتھم في مواجھة القبض والوقیف٤٤٩

سردار علي عزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم٤٥٠

محمد حكیمالعدالة الجنائیة التصالحیة في الجرائم االرھابیة٤٥١

يعبد الفتاح بیومالمعاملة الجنائیة واالجتماعیة للطفل٤٥٢

فخري عبد الرزاقاالعذار القانونیة المخففة  للعقوبة٤٥٣

معابیر العدالة الدولیة في قانون اصول المحاكمات ٤٥٤
الجزائیة

طالب نور الشرع

عبد الرحمن جلھمالمتھم ومركزه في النظم االجرائي قانون العراقي٤٥٥

محمد زكي ابو عامرقانون العقوبات القسم العام٤٥٦

علي عبد القادرالقانون الدولي الجنائي٤٥٧

فتحي محمد انورعزتالموسوعة العلمیة في قانون االجراءات الجنائیة٤٥٨

فتحي محمد انورعزتالجرائم االقتصادية٤٥٩

سلیم عبد هللا الحماية القانونیة لحماية شبكة االنترنیت٤٦٠

محمد زكيقانون العقوبات القسم الخاص٤٦١

ماھر عب شويشر الشباب في الوقاية الجريمة ومكافحتھادو٤٦٢

فخري عبد الرزاققانون العقوبات الجرائم االقتصادية٤٦٣

فخري عبد الرزاققانون العقوبات الجرائم االقتصادية٤٦٤

ود\واثبة دقانون العقوبات القسم الخاص٤٦٥

ود\واثبة دقانون العقوبات القسم الخاص٤٦٦



عبد االمیرقانون اصول المحاكمات الجزائیةشرح ٤٦٧

عبد االمیرشرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة٤٦٨

عبد االمیرشرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة٤٦٩

عبد االمیرشرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة٤٧٠

االسس النظرية لعلمي االجرام والسیاسة ٤٧١
الجنائیة

واثبة داود

االسس النظرية لعلمي االجرام والسیاسة ٤٧٢
الجنائیة

واثبة داود

علي عبد القادراصول علم االجرام والعقاب٤٧٣

مصطفى محمدجريمة تضلیل العدالة٤٧٤

سعید احمد عليالجرائم المرورية٤٧٥

عفیفي كاملجرائم الكبیوتر وحقوق المؤلف٤٧٦

م الدين عفانةحسابیع المرابحة الحالل بالشراء٤٧٧

سمیر عبد الغنيمبادى مكافحة المخدرات ٤٧٨

جان الرجیة القانون الجزائي٤٧٩

النظرية العامة لالعذار القانونیة المعفیة من ٤٨٠
العقاب

فخري عبد الرزاق

علي عبد القادر القھوجيالقانون الدولي الجنائي٤٨١

د عبد عوادفرقحق االمن الشخصي وضماناته القانونیة٤٨٢

نادر عبد العزيزجريمة تبیض االموال٤٨٣

غسان رباحالوجیز في العفو عن االعمال االجرامیة٤٨٤

محمود نجیبجرائم االعتداء عن االموال٤٨٥

تعذيب المتھم لحملة على االعتراف بین الجريمة ٤٨٦
والمسؤولیة 

عبد القادر محمد القیسي

سلیم ابراھیممختلفةالقتل العمد واوصانة ال٤٨٧



حجیة الشھادة والقرائن بین الشريعة االسالمیة ٤٨٨
والتشريعات الوضعیة

خالد عبد العظیم

محمد عبد المنعمالقانون الدولي الجنائي٤٨٩

ياسر االمیرتقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر٤٩٠٠

زكي ابو عامرمحمد الحماية الجنائیة للعرض في التشريع المصري٤٩١

عابد فايد عبد الفتاح نشر صور ضحايا الجريمة المسؤولیة المدنیة ٤٩٢

ابراھیم سید احمد مبادى محكمة النقض في االثبات الجنائي٤٩٣

مصطفى يوسفالحماية القانونیة للمحكمة الجنائیة٤٩٤

احمد الحصیري السیاسة الجزائیة في فقة العقوبات االسالمي٤٩٥

احمد الحصیريالسیاسة الجزائیة لحدود واالشربة٤٩٦

احمد الحصیريالسیاسة الجزائیة جرائم القصاص والدياات٤٩٧

محمود نجیبعالقة السببة في قانون العقوبات٤٩٨

حسام محمد ساميالمساھمة التبعیة في قانون الجنائي ٤٩٩

بد الفتاح بیومي عمبادى االجراءات الجنائیة في جرائم الكبیوتر ٥٠٠

محمود نجیبجرائم االعتداء على االموال٥٠١

فتحي محمود انورالخبرة في االثبات الجنائي٥٠٢

الجريمة وقضايا السلوك االغراقي بین الفھم ٥٠٣
والتحالیل

عصمت عدلي 

احمد عبد الحلیمالمعاھدات الدولیة امام القضاء الجنائي٥٠٤

فتحي محمود انوراحكام ندب الخبراء ٥٠٥

المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي٥٠٦
الجنائي

زياد عتیاني

محمد زكياالثبات في المواد الجنائیة٥٠٧

=شائبا الخطا في الحكم الجنائي٥٠٨



مصطفى يوسفالتفیذ الجنائي٥٠٩

محمد حماد مرھجالحماية الجنائیة لبطاقات االئتمان٥٥١٠

يوسف البیكرمحاكمة مجرمي الحرب٥١١

علي عبد القادرالمعاھدات الدولیة امام القاضي الجنائي٥١٢

ثامر صالحالحماية الجنائیة لسوق االوراق٥١٣

طارق ابراھیم الدسوقياالمن المعلوماتي٥١٤

التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات ٥١٥
العقلیة والسلوك الكیمائیة

عبد الغنيسمیر 

الجنايات  والجنح المضررة بالحكومة من جھة ٥١٦
الخارج والداخل

وجدي شفیق

ضوابط التحدي واالستدالل عن الجرائم في الفقة  ٥١٧
االسالمي

عادل عبد العال

محمود نجیبالنظرية العامة لقصد الجنائي٥١٨

فتحي محمود انورضوابط التدلیل في االحكام الجنائیة٥١٩

فتوح عبد هللاسالیب علة االجرام والعقاب٥٢٠

عدلي خلیل الصیغ القانونیة في المواد الجنائیة٥٢١

وسیم حسام الدين االستجواب في النظام البرلماني٥٢٢

امین مصطفىمبادى علم االجرام٥٢٣

سلیمان عبد المنعمبطالن االجراء الجنائي٥٢٤

غسان رباحال االجرامیة الوجیز في  العفو عن االعم٥٣٥

محل التصرفات التي ترد على االعضاء البشرية ٥٢٦
الجامدة 

صابر محمد 

عادل عبد العالالمخبر الخاص٥٢٧

نطاق الحماية الجنائیة للمیؤس من شفائھم ٥٢٨
"والمشوھین خلقیا

محمود ابراھیم



تفتیش شبكة االنترنیت لضبط جرائم االعتداء على ٥٢٩
العامةاالداب 

محمد فتحي محمد 

مصطفى عبد اللطیفجريمة االتفاق الجنائي٥٣٠

المرشد في المشكالت االجرائیة في المسائل ٥٣١
الجنائیة

محمود عبد العزيز

سردار علي عزيز النطاق القانوني الجراءات التحقیق االبتدائي ٥٣٢

سامي حسام محمدالسلطة المختصة بتحريك الدعاوي الجنائیة٥٣٣

اشرف عبد القادر لنظرية العامة للبحث الجنائي واثرھا على العقد٥٣٤

سلطة النیابة العامة في حفظ االوراق واالوامر ٥٣٥
باالوجه القامة الدعوى الجنائیة 

عبد الفتاح بیومي 

محمد فاروق عبد الرسولالحماية الجنائیة لبورصة االوراق المالیة ٥٣٦

لكترونیة في المسائل الجنائیة االدلة اال٥٣٧
والمعامالت المدنیة التجارية للمجتمع المعلوماتي 

فتحي محمد انور

علي عبد القادر شرح قانون العقوبات القسم العام ٥٣٨

طارق عب العزيزالتفتیش الدولي لجريمة ارھاب الدولة ٥٣٩

محمدالغريب ابراھیمدفع الضرر العام باثبا ت الضرر الخاص٥٤٠

ابراھیم محمود اللیبيالحماية الجنائیة المن الدولة٥٤١

عبد الحكیم ذنونالقرائن القضائیة ودورھا في االثبات الجنائي٥٤٢

عبد الحكیم ذنونالحماية الجنائیة للحريات الفردية٥٤٣

عبد الحكیم ذنونالحماية الجنائیة للحريات الفردية٥٤٤

قانونیة لحماية حق االنسان الضوابط الشرعیة ال٥٤٥
في اتصاالت الشخصیة في الفقة االسالمي 

ابراھیم كمال 

صباح قاسم خضر التعويض عن االصابة الرياضیة في القانون المدني ٥٤٦

مصطفى احمد عبوموجز احكام االلتزام٥٤٧

منال قاسمالنظام القانوني للغرامة التھديدية٥٤٨



انس محمد عبد الغفارفي المجال الطبيالمدنیةالمسؤولیة٥٤٩

الحسبة في االسالم ودورھا في حماية ٥٥٠
المستھلك 

اسامة السید عبد السمیع 

ابراھیم سید احمد"المنع من التصرف في االموال فقھا وقفضاء٥٥١

حسن محمد محمدحقوق والتزامات المؤلف في عقد النشر٥٥٢

في نظام الحكم المبادى المتعلقة بالسلطة ٥٥٣
االسالمي

اوان محمد امین 

حقوق الغیر في العقود المالیة في الفقة ٥٥٤
االسالمي

حسن محمد محمد

ماجد راغب الحلوفي ضوء الشريعةقانون حماية البیئة٥٥٥

مصطفى العوجيالقانون المدني العقد٥٥٦

مصطفى العوجيالقانون المدني العقد٥٥٧

مصطفى العوجيي العقدالقانون المدن٥٥٨

باسم محمد صالحالتامین احكامه واسسه٥٥٩

ياسر محمد عليالعربون بین الفقة االسالمي٥٦٠

اسماعیل نامقالعدالة واثرھا  في القاعدة القانونیة٥٦١

ھمام محمد محمودمبادى القانون٥٦٢

ھمام محمد محمودالتأمینات العینیة والشخصیة٥٦٣

بسام مجید سلیمان االسرة ملكیة٥٦٤

اسامة احمد بدرالوسائط المتعددة٥٦٥

شھاب احمد ياسینالوجیز في شرح قانون االستمالك٥٦٦

يونس صالح الدينالعقود التمھدية٥٦٧

زياد طارق جاسمالحماية المدنیة للترجمة٥٦٨

عطیة فتحيحق التملك الجبري٥٦٩



تحيعطیة فحق التملك الجبري٥٧٠

حمدي احمد سعدالبیع االيجاري٥٧١

محمد صديق مجلس العقد٥٧٢

انور سلطان الموجز في النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام٥٧٣

تدخل الغیر االنضمامي او التبعي او التحفظي في ٥٧٤
الخصومة القضائیة

محمود السید عمر

محمد حسین منصورةالمدخل الى القانون ، القاعدة القانونی٥٧٥

توفیق حسن فرجمصادر احكام التزام ٥٧٦

اسامة احمد بدر تكمیل العقد ٥٧٧

حقوق الملكیة الفكرية في الصناعات حماية٥٧٨
الدوائیة

نصر ابي الفتوح

محمد حسنمضمون التزام الوكیل٥٧٩

النظام القانوني للتعاقد باسلوب المناقضات في ٥٨٠
ول العربیةالتشريعات الد

محمد سعید الرحو 

حماية  الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق ٥٨١
االنسان

عصام احمد البھیج 

حماية  الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق ٥٨٢
االنسان

عصام احمد البھیج 

بیرك فارس حسینحقوق الشخصیة وحمايتھا المدنیة٥٨٣

طلعت محمد دويدارم ضمانات التقاضي في خصومة التحك٥٨٤

المرشد العملي في احكام الشراء والبیع وااليجار ٥٨٥
وابرام العقود الحكومیة

عثمان سلمان 

بینرا فريدمان وغي فلسفة القانون٥٨٦

زينة غانم يونسارادة المريض في العقد الطبي٥٨٧

مصطفى احمد ابو عمرمجلس العقد االلكتروني٥٨٨

مصطفى العوجي نونیة في القانون المقارن القاعدة القا٥٨٩



كوثر مازوني الشبكة الرقمیة وعالقاتھا بالملكیة الفكرية٥٩٠

جھاد محمد عیسىنظرية الشخص االفتراضي واثارھا٥٩١

جعفر الفضليالمدخل للعلوم القانونیة٥٩٢

جعفر الفضليالمدخل للعلوم القانونیة٥٩٣

جبر كومانيلطیفمبادى القانون٥٩٤

اادم وھیب الموجز في قانون االثبات٥٩٥

محمد حسن قاسمالمدخل لدراسة القانون٥٩٦

محمد حسن قاسمالمدخل لدراسة القانون٥٩٧

حقوق الطفل  واثارھا بین الشريعة االسالمیة ٥٩٨
والقوانین الوصفیة

الشحات ابراھیم محمد منصور

ر محمد محمد السیدصابرجوع الدائن على الكفیل٥٩٩

منصور حاتمفكرة تصحیح العقد٦٠٠

شة نكل محمد جمیلاثر القصد المدني في تضمین الید٦٠١

عطا سعد محمد االنظمة الجماعیة لتعويض اضرار التلوث٦٠٢

نظرية االثراء بال سبب وتطبیقاتھا في الفقة ٦٠٣
االسالمي

ولید ابو الوفا

نبیل ابراھیم سعدالمدخل الى القانون٦٠٤

صبري محمد الخاطرفكرة المعیار في تاسیس نظام المسؤولیة٦٠٥

حسن محمد عليحقوق والتزامات المؤلف في عقد النشر٦٠٦

ياسر احمد محمدالمسؤولیة المدنیة عن اضرار المواد الكیمائیة٦٠٧

مصطفى عبد الجوادعقد الكفالة في القانون المدني٦٠٨

احمد طاللالقانوني الموال الدولة الخاصةالنظام٦٠٩

اسامة احمد بدرضمانات المشتري في عقد البیع االلكتروني٦١٠

طارق كاظم عجیلالوسیط في عقد البیع٦١١



اياد مطشرمدى مشروعیة التطور العالجي للجینالت الوراثیة٦١٢

عمرومصطفى احمد ابو االلتزام باالعالم في عقود االستھلك٦١٣

جھاد محمود االشقرمنظمات الشفعة في الفقة االسالمي ٦١٤

عن اضرار التلوث المسؤولیة المدنیة٦١٥
الكھرومغناطسي

محمود جريو 

ولید صالح اوس القوة الملزمة للعقد٦١٦

نبیلة اسماعیلالمسؤولیة المدنیة عن االضرار البیئة ٦١٧

سمیر السید محمدى القواعد العامةاالثر الحق االدبي للمؤلف عل٦١٨

حسن علي ذنونالخطاالمبسوط في المسؤولیة المدنیة ٦١٩

حسن علي ذنونالمبسوط في المسؤولیة المدنیة الرابطة السببیة٦٢٠

المبسوط في المسؤولیة المدنیة المسؤولیة عن ٦٢١
فعل الغیر 

حسن علي ذنون

حسن علي ذنونالضررالمبسوط في المسؤولیة المدنیة ٦٢٢

المسؤلیة عن المبسوط في المسؤولیة المدنیة ٦٢٣
االشیاء 

حسن علي ذنون

زايد احمد رجب طرق التعبیر عن االرادة في القانون المدني٦٢٤

عدنان باقي لطیف تنازع القوانین في المسائل االھلیة ٦٢٥

تجربة المبیع واثارھا على التزامات الطرفین في٦٢٦
عقد البیع 

حسین محمد احمد

ـــصلة باالصـــناف ٦٢٧ ـــة ذات ال حقـــوق الملكیـــة الفكري
اتیة الجديدة والمنتوجات الدوائیة النب

دانا  حمة باقي

حمدي احمدااللتزام باالنقضاء بالصفة الخطرة للشي المبیع ٦٢٨

اساس المسؤولیة المدنیة عن العمل الغیر ٦٢٩
المشروع بین الخطا والضرر

بار طهج

محمود الديبعقد البیع بین الشريعة والقانون٦٣٠

مصطفى المتولي قنديلدور االطراف في تسوية النزاعات العقدية٦٣١



ھشام طه محمودضمان االستحقاق في البیوع٦٣٢

حمدي محمد اسماعیلاحكام قسمة المھاياة ٦٣٣

محمد حسینمبادى القانون٦٣٤

عابد فايدلسالمة في عقود السیاحة االلتزام بضمان ا٦٣٥

ياسر محمد فاروقالمسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة٦٣٦

نبیل ابراھیم سعدالعقود المسماة عقد البیع ٦٣٧

تنور سلطان العقود المسماة  شرح عقدي  البیع والمقايضة ٦٣٨

الفتاحسالمة عبداحكام  الوضع الظاھر في عقود المعاوضات المالیة٦٣٩

محمد رشید عليعقد القرض ومشكلة الفائدة ٦٤٠

محمد رشید عليعقد القرض ومشكلة الفائدة ٦٤١

حسن محمد بودى موانع الرجوع في الھبة٦٤٢

في المدنیة عن اضرار التلوث البیئي المسؤولیة ٦٤٣
نطاق الجوار 

عطا سعد

دابراھیم سید احمعقد الصلح فقھأ وقضاءأ ٦٤٤

ساوان فوزي عمر اساءة استعمال حق النقد٦٤٥

حساني عليبراءة االختراع٦٤٦

ھلديرا اسعد احمدنظرية الغش في العقد٦٤٧

انور سلطانالمبادى القانونیة٦٤٨

سلیمان مرقسالوافي في شرح القانون المدني ٦٤٩

سلیمان مرقسالوافي في شرح القانون المدني ٦٥٠

محمد السید عمرقبول الدعوى القضائیة في قانون المرافعات شروط٦٥١

نعیم احمد نعیم الحماية القانونیة لبراءة االختراع٦٥٢

عزيز كاظم جبر الخیارات القانونیة واثرھا في العقود المدنیة ٦٥٣



عصام سلیماناالنظمة البرلمانیة بین النظرية والتطبیق ٦٥٤

لخطا المرفق في القانونین الخطا الشخصي  وا٦٥٥
المدني واالداري

سمیر ذنون

فلسفة المسؤولیة القانونیة في ضوء المقوالت  ٦٥٦
االرسطیة 

مصطفى ابراھیم الزلمي 

ھشام طه محمود ضمانات االستحقاق في البیوع٦٥٧

ھويیهجیروم العقود الرئیسیةالمطول في القانون المدني ٦٥٨

جیروم  ھويیهانون المدني  العقود الرئیسیةالمطول في الق٦٥٩

جاك غستان المطول في القانون المدني  تكوين العقد ٦٦٠

جاك غستان المطول في القانون المدني  تكوين العقد ٦٦١

المطول في القانون المدني  قانون التامینات ٦٦٢
العینیة الخاص 

جاك مسترو 

قانون التامینات المطول في القانون المدني  ٦٦٣
العینیة الخاص 

جاك مسترو 

المدني المطول في القانون المدني  قانون ٦٦٤
مدخل الى المسؤولیة 

جنیف منیني

احكام ومبادى القانون للمنازعات االستثمارية ٦٦٥
والتكنلوجیة امام المحاكم والتجارية 

فتحي محمد انور 

فرجتوفیق حسن مصادر واحكام االلتزام ٦٦٦

احمد محمد ديب القواسم المشتركة لعیوب الرضى ٦٦٧

حسن محمد ھند الموسوعة القضائیة في التعويض ٦٦٨

حسن محمد ھند الموسوعة القضائیة في التعويض ٦٦٩

حسن محمد ھند الموسوعة القضائیة في التعويض ٦٧٠

حسن محمد ھند الموسوعة القضائیة في التعويض ٦٧١

بیارامیل طوبیا لتحايل على القانون ا٦٧٢

بیارامیل طوبیاالغش  والخداع في القانون الخاص ٦٧٣



رمضان محمد ابو السعود شرح احكام القانون المدني العقود المسماة ٦٧٤

روبرت الكسيفلسفة القانون٦٧٥

مصطفى العوجي القانون المدني العراقي ٦٧٦

مصطفى مجیدرفاحكام انتقال حق التص٦٧٧

محمد حسن منصورالمسؤولیة االلكترونیة٦٧٨

تدخل الغیر االنضمامي اوالتبعي اوالتحفظي في ٦٧٩
الخصومة القضائیة 

محمود السید عمر

انور أبو بكرمدى شرعیة جراحة التجمیل ٦٨٠

لیلى عبد هللالنظرية العامة لضمان الید٦٨١

مجموعات عاصمالیدالمذكرة التفسیرية لضمان٦٨٢

محمد نعیمنظرية الدعوى بین الشريعة االسالمیة٦٨٣

محمد نعیمنظرية الدعوى بین الشريعة االسالمیة٦٨٤

سعید عبد الكريمالمرافعات المدنیة٦٨٥

ادم وھیبالموجز في قانون االثبات ٦٨٦

سقوط وتصاعد وانتقال وتحول المراكز االجرائیة ٦٨٧
لمرافعات في قانون ا

نبیل اسماعیل عمر 

الدفع بعدم االختصاص المكاني االشكاالت ٦٨٨
والتطبیق

فوزي كاظم

النظرية العامة في االثبات في المواد المدنیة ٦٨٩
والتجارية

ھمام محمد.

انور سلطانالنظرية العامة لاللتزام احكام االلتزام٦٩٠

الیاس الشیخانية دور القاضي في اثاره االسباب القانونی٦٩١

التبلیغات القضائیة ودورھا في حسم الدعوى ٦٩٢
المدنیة 

فارس علي عمر 

سید احمد التقاضي تعضیة وبدون قضیة ٦٩٣



نبیل اسماعیل عمراالرتباط االجرائي في قانون المرافعات٦٩٤

الشروط النسبیة العامة لوجود الحق في الدعوى ٦٩٥
القضائیة

مر محمود السید ع

نبیل اسماعیل عمرسقوط الحق في اتخاذ القرار في قانون المرافعات٦٩٦

احمد ھندياحكام محكمة النقض٦٩٧

النظام القانوني للخصومة امام محكمة االحالة بعد ٦٩٨
النقض

االنصاري حسن

شروط قبول الدعوى القضائیة في قانون المرافعات ٦٩٩
المصري

محمود السید عمر

طلعت دويدار نات القاضي في خصومة التحكمضما٧٠٠

سلیمان مرقساصول االثبات واجراءتة في المواد المدنیة٧٠١

احمد ھنديالمحاماة  وفن المرافعة٧٠٢

انصاري حسنالتنازل عن الحق في الدعوى٧٠٣

محمود االمیرتنفیذ االحكام القضائیة في الفقة االسالمي٧٠٤

محمد محمد ساداتلموقعة الكترونیا في االثباتحجیة المحررات ا٧٠٥

محمد محمد ساداتحجیة المحررات الموقعة الكترونیا في االثبات٧٠٦

نبیل اسماعیل عمرامتناع القاضي عن القضاء بعلمة الشخص٧٠٧

احمد ھنديالوكالة بالخصومة٧٠٨

احمد ابراھیماالساءة في اجراءات التقاضي والتنفیذ٧٠٩

خالد احمد شبكةالتوكیل في الخصومة٧١٠

خالد ابراھیم عبد الكريمضمانات القاضي في الشريعة االسالمیة٧١١

ھادي حسین عبد علياحتفاظ البائع بملكیة المبیع٧١٢

التكامل الوظیفي لالعمال االجرائیة واالجراءات ٧١٣
الموازية

نبیل اسماعیل عمر

ياسینشھاب احمد انعدام االحكام٧١٤



االحكام االجرائیة والموضوعیة لقانون انشاء ٧١٥
المحاكم االقتصادية 

فتحي محمد انور 

الحاالت التي تتدخل في المحكمة في الدعوى ٧١٦
اوفي اجراء معین من تلقاء نفسھا

فوزي كاظم

نبیل اسماعیل عمر الھدرر االجرائي واقتصاديات االجراء ٧١٧

على الخصومة الطعن في تعدد الخصوم واثره٧١٨
الحكم القضائي 

سید عمر لمحمود ا

حسن محمدضمانات الخصوم امام القضاء ٧١٩

عصام احمداحكام عبء االثبات٧٢٠

الیاس ابو عید نظرية الدعوى في اصول المحاكمات  المدنیة٧٢١

محمود االمیر يوسف الرجوع عن الشھادة واثرة على حكم القاضي ٧٢٢

احمد ھندي شطب الدعوى٧٢٣

دراسة في السیاسة التشريعیة والقضائیة العمال ٧٢٤
الجزاء االجرائي قانون المرافعات

نبیل اسماعیل عمر

رحیم حسنتدخل وادخال ودعوى الغیر في الدعاوى المدنیة ٧٢٥

حاتم صبحياالوامر على عرائض في مسائل االسرة ٧٢٦

احمد خلیفة شرقاويات الموثقةالقوة التنفیذية للمحرر٧٢٧

داديار حمید سلماندور السندات المستخرجة عن طريق االنترنیت٧٢٨

عباس العبوديتحديات االثبات بالسندات االلكترونیة٧٢٩

ھیثم حامد التشريع العمالي االسالمي٧٣٠

اسامة احمد بدرالعمل الفكري في احكام القانون العام٧٣١

حنان محمودالقانونیة لبراءة االختراعالحماية ٧٣٢

ھمام محمد محمودقانون العمل عقد العمل الفردي ٧٣٣

محمد حسنالحماية القانونیة لحاية العامل الخاصة٧٣٤

اسامة احمد بدرعند الدور التكمیلي لقواعد المسؤولیة المدنیة٧٣٥



رجوع على صاحب العمل

ھدى لطیفون العمل الموسوعة القضائیة في شرح قان٧٣٦

محمد حسین منصورقانون العمل٧٣٧

ھدى لطیف التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل٧٣٨

محمد حسین منصورقانون العمل٧٣٩

الدفوع االدارية في ضوء احكام المحكمة االدارية ٧٤٠
العلیا

معبد الغفار ابراھی

مة االدارية الدفوع االدارية في ضوء احكام المحك٧٤١
العلیا

عبد الغفار ابراھیم

صالح محمد احمدالقانونیة لحاية الخاصة للعاملالحماية ٧٤٢

صالح محمد احمدى حقوق العاملبطالن حق العامل واثاره عل٧٤٣

صالح محمد احمدالتزام العامل باالمانة واالخالص في عالقات العمل٧٤٤

احمد شتاتاسامة ٢٠٠٣قانون العمل لسنة ٧٤٥

اثر الخصومة على العالقات الناشئة عن عقد ٧٤٦
العمل 

جمال ابو الفتوح 

كاوان اسماعیل عقود التنقیب عن النفط٧٤٧

صداع دحاماختصاصات رئیس الوحدة االدارية االقلیة٧٤٨

عالء صبريقررات وراء المحكمة االتحادية٧٤٩

ذاكر خلیل الیمین الحاسمة ٧٥٠

يوسف الیاسانون العمل العراقيق٧٥١

عدنان العابدقانون العمل٧٥٢

عدنان العابدقانون العمل٧٥٣

فاروق احمد خماسالرقابة على اعمال االدارة٧٥٤

فاروق احمد خماسالرقابة على اعمال االدارة٧٥٥

محمود خلفالعقود االدارية٧٥٦



محمود خلفالعقود االدارية٧٥٧

ماھر صالحون االداريالقان٧٥٨

ماھر صالحالقانون االداري٧٥٩

١٤شرح احام قانون انضباط موظفي الدولة رقم ٧٦٠
١٩٩١لسنة 

عثمان سلمان

حسیب الیاسدراسات في الترجمة القانونیة٧٦١

شريف احمداوامر االداء في ضوء القضاء والفقة٧٦٢

تم صبحيحااالوامر على عرائض في مسائل االسرة ٧٦٣

علي احمد خضر دراسات في علم االجرام٧٦٤

رائد ناجيعلم المالیة العامة والتشريع المالي في العارق٧٦٥

انور طلبة١موسوعة المرافعات المدنیة   ج٧٦٦

انور طلبة١موسوعة المرافعات المدنیة   ٧٦٧

انور طلبةموسوعة المرافعات المدنیة   ٧٦٨

انور طلبةرافعات المدنیة   موسوعة الم٧٦٩

انور طلبةموسوعة المرافعات المدنیة   ٧٧٠

انور طلبةموسوعة المرافعات المدنیة   ٧٧١

عبد الفتاح بھیجالدر الثمینلبیان احكام اجھاض االجنة المشوھین٧٧٢

اسامة عبد العلیمقاعدة الضرر وال ضرار٧٧٣

لمیة على جسم الجوانب الجنائیة للتجارب الع٧٧٤
االنسان

مرعي منصور

عبد النبي محمدحكم بث القنوات الفضائیة المشفرة بدون ترخیص٧٧٥

المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنلوجیا االنجاب ٧٧٦
الجديدة

سعدي اسماعیل 

شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم .٧٧٧.
االعتداء على االشخاص

فتوح عبد هللا



مھند ھاديالجريمة واثرھا في تقدير العقوبةظروف٧٧٨

عصمت عبد المجیداصالة الفقة االسالمي٧٧٩

خالد عبد حسین تكمیل العقد٧٨٠

اودني سلوممسؤولیة مزودي خدمة االنترنیت٧٨١

نبیل اسماعیل عمرقانون اصول المحاكمات ٧٨٢

ن سلمانعثماالمرشد العلمي في مھارات التحقیق االداري٧٨٣

بالوي ياسین بالويالجزاءات الضاغطة في العقد االداري٧٨٤

وسام احمداالحكام القضائیة الشرعیة٧٨٥.

دومنیك يويوالقانون االداري٧٨٦

طلعت دويدارالنظرية العامة للتنفیذ القضائي٧٨٧

علي ابو عطیة الدفع باحالة الدعوى في قانون المرافعات٧٨٨

محمد علي الصوري١جق المقارن على قانون االثبات التعلی٧٨٩

محمد علي الصوري٢التعلیق المقارن على قانون االثبات   ج٧٩٠

محمد علي الصوري٣التعلیق المقارن على قانون االثبات   ج٧٩١

محمد بن  بلعیداالوراق التجارية المعاصرة٧٩٢

بدرية جاسر لعامتطور النظام القانوني لحقوق الموظف ا٧٩٣

عید قريطمالتفويض في االختصاصات االدارية٧٩٤

محمد محي الديناالحوال الشخصیة في الشريعة االسالمیة٧٩٥

حسن محمد ھندالموسوعة القضائیة في تاديب العاملین٧٩٦

ھاني  حسن الشمرياالجراءات في النظام  القضائي الدولي ٧٩٧

عبد الحمید المنشاويريةحماية الملكیة الفك٧٩٨

عكاشة محمد عبد العال المنھجیة القانونیة٧٩٩

عبد الباسط  مسعود احمد التصرفات القانونیة للصغیر المجیز في ضوء القانون ٨٠٠



العراقي

حفیظة السیدموجز في القانون الدولي الخاص ٨٠١

عبد الصمداحكام السابقات في الشريعة االسالمیة ٨٠٢

معتز فیصل العباسيالتزامات الدولة المحتلة٨٠٣

اثیر ادريسمستقبل التجربة الدستورية ٨٠٤

االلتزام ببدل عناية وااللتزام بتحقیق تتجة بین ٨٠٥
المسؤولین الشخصیة 

اسامة احمد

نبیل ابراھیمالتضامن ومبدا عدم االفتراض٨٠٦

نبیل ابراھیمنحو قانون االفالس٨٠٧

سلیمان بن تركيع بالتقسیط واحكامهبی٨٠٨

ايمانیولاالوجة الفلسفي لقانون التحكیم الدولي٨٠٩

ابراھیم محمد تركي البحث  الفلسفي٨١٠

التركة والحماية المدنیة للخلف العام في ظل ٨١١
االنظمة

بیرك فارس

مصطفى صخري طرق الطعن في االحكام الجزائیة ٨١٢

قبول قاسمالقانون المطلق٨١٣

مدحت المحمودالقضاء في العراق٨١٤

محمد سعیدالتعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقة االسالمي٨١٥

حمدي ياسینموسوعة القرار االداري٨١٦

حمدي ياسینموسوعة القرار االداري٨١٧

محمد احمدالوسیط في طرق الطعن على االحكام المدنیة٨١٨

غید عارفرقضاء التحقیق٨١٩

ايرك بارندت مدخل لقانون الدستوري٨٢٠

ومیض جمالالتطور السیاسي المعاصر في العراق٨٢١



فاضل محمد زكيالدبلوماسیة في عالم متغیر٨٢٢

ھادي نعیمالمدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسان٨٢٣

سعد حقي توفیقتاريخ العالقات الدولیة٨٢٤

سعد حقي توفیققة الدولیة مبادى العال٨٢٥

طارق علي الربیعي االحزاب السیاسیة٨٢٦

طارق كاظمشرح قانون االستثمار العراقي٨٢٧

مصدق عادل طالبلخدمة الجامعیةالوسیط في ا٨٢٨

علي ھاديالنظرية العامة في تفسیر الدستور ٨٢٩

جمع من العلماءالمجموع النفسي في فقة المواريث٨٣٠

محمد طهاحكام المواريث ٨٣١

عامر حسن فیاضمقدمة منھجیة في الرأي العام٨٣٢

عبد الرحمن توفیقشرح قانون العقوبات الخاص٨٣٣

محمود محمدالفساد االداري وعالجة في الشريعة االسالمیة٨٣٤

عبد القادر الغاراحكام االلتزام اثار الحق في قانون المدني ٨٣٥

عمر الحفیضيلحماية الدولیة لحقوق االنسانالیات ا٨٣٦

عادل عزام سقفجرائم الذم  والتحقیر المرتكبة عبر االنترنیت٨٣٧

محمود حسین مبادى المالیة العامة٨٣٨

شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم ٨٣٩
الواقعة على المال 

عبد الرحمن توفیق 

لندة معمرائمة واختصاصاتھاالمحكمة الجنائیة الدولیة الد٨٤٠

احمد مفلحشرط االعفاء من المسؤولیة العقدية٨٤١

احكام التجارب الطبیة على االنسان في ضوء ٨٤٢
الشريعة والقوانین

محمود محمد

حمید حنونحقوق االنسان ٨٤٣



عاطف فھدالحصانة الدبلوماسیة بین النظرية والتطبیق٨٤٤

عبد القادر الفاووم القانونیة المدخل لدراسة العل٨٤٥

محمود محمد ابو فروةالخدمات البكثیة االلكترونیة عبر االنترنیت ٨٤٦

محمد صبر يالنیابة في التصرفات القانونیة٨٤٧

محمد امینمشروعیة الصوت والصورة٨٤٨

مراد احمداعتراف المتھم واثارة في االثبات٨٤٩

مصطفى صالحم الدستوريالتنظیم السیاسي والنظا٨٥٠

التحقیق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات ٨٥١
الجزائیة 

حسن  الجو ضرار 

سھیل حسین االرھاب الدولي وشرعیة٨٥٢

عروبة جبارالقانون الدولي لحقوق االنسان٨٥٣

عبد الفتاح عبد الرزاقاالعالن عن الدولة في القانونین الدولي٨٥٤

عصام علي الدبسالدستوريالقانون ٨٥٥

نعمان احمد الخطیبالوسیط في النظم السیاسیة٨٥٦

طالب حسن موسىاالوراق التجارية والعملیات المصرفیة٨٥٧

" تجريم التعسف في استعماال الحق بوصفة سببا٨٥٨
من اسباب االباحة

عمر فخري

علي محمد الدباسحقوق االنسان وحرياتة٨٥٩

علي حسینیةالدبلوماس٨٦٠

محمد جمالالوجیز في القانون االداري٨٦١

عمر محمد الشوبكيالقضاء االداري٨٦٢

بھاء بھیج بحوث في التامین ٨٦٣

احمد بن يوسفالدر المضمون     ا٨٦٤

احمد بن يوسف٢الدر المضمون  ٨٦٥



احمد بن يوسف٣الدر المضمون ٨٦٦

وسفاحمد بن ي٤الدر المضمون ٨٦٧

احمد بن يوسف٥الدر المضمون ٨٦٨

احمد بن يوسف٦الدر المضمون ٨٦٩

احمد بن يوسف٧الدر المضمون ٨٧٠

احمد بن يوسف٨الدر المضمون  ٨٧١

احمد بن يوسف٩الدر المضمون   ٨٧٢

احمد بن يوسف١٠الدر المضمون    ٨٧٣

احمد بن يوسف١١الدر المضمون     ٨٧٤

عبد العزيز   عبدهللا. ١مجموع فتاوي     ج.٨٧٥

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٧٦

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٧٧

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٧٨

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٧٩

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٠

عبد العزيز   عبدهللا. جموع فتاويم.٨٨١

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٢

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٣

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٤

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٥

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٦

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٧

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٨



عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٨٩

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٩٠

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٩١

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٩٢

زيز   عبدهللاعبد الع. مجموع فتاوي.٨٩٣

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٩٤

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٩٥

عبد العزيز   عبدهللا. مجموع فتاوي.٨٩٦

عبد العزيز   عبدهللا. ٢٤مجموع فتاوي   ج.٨٩٧

ابي الحسن١الحكم والمحیط االعظم   ج٨٩٨

لحسنابي االحكم والمحیط االعظم٨٩٩

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٠

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠١

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٢

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٣

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٤

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٥

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٦

ابي الحسنالحكم والمحیط االعظم٩٠٧

ابي الحسن١١الحكم والمحیط االعظم    ج ٩٠٨

احمد فراج اصول الفقة االسالمي٩٠٩

ابي عبد هللا١الجامح الحكام القران      ج٩١٠

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١١



ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١٢

ابي عبد هللاح الحكام القرانالجام٩١٣

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١٤

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١٥

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١٦

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١٧

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩١٨

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٠

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢١

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٢

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٣

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٤

ابي عبد هللالجامح الحكام القران  ٩٢٥

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٦

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٧

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٨

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٢٩

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٣٠

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٣١

ابي عبد هللالجامح الحكام القران٩٣٢

ابي عبد هللا٢٤ام القران     جالجامح الحك٩٣٣

ابي محمد عبد الحق١المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز  ج٩٣٤

ابي محمد عبد الحقالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز٩٣٥



ابي محمد عبد الحقالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز٩٣٦

ابي محمد عبد الحقالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز٩٣٧

ابي محمد عبد الحقالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز٩٣٨

ابي محمد عبد الحق٦المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيزج٩٣٩

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٠

لزرھوني محمد الفضیل االفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤١.

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٢

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٣

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٤

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٥

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٦

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٧

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٤٨

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٥٠.

محمد الفضیل الزرھوني اطع على الصحیح الجامح   الفجر الس٩٥١

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٥٢

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٥٣

محمد الفضیل الزرھوني الفجر الساطع على الصحیح الجامح   ٩٥٤

محمد الفضیل الزرھوني یح الجامح   الفجر الساطع على الصح٩٥٥

الفھرست المانع٩٥٦

االمام عالء الدينبدائع الصناع في ترتیب الشرائع٩٥٧

االمام عالء الدينبدائع الصناع في ترتیب الشرائع٩٥٨

االمام عالء الدينبدائع الصناع في ترتیب الشرائع٩٥٩



عالء الديناالمامبدائع الصناع في ترتیب الشرائع٩٦٠

االمام عالء الدينبدائع الصناع في ترتیب الشرائع٩٦١

االمام عالء الدينبدائع الصناع في ترتیب الشرائع٩٦٢

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٦٣

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٦٤

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٦٥

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٦٦

ابي محمد عليحلى باالثارملا٩٦٧

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٦٨

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٦٩

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٧٠

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٧١

ابي محمد عليالمحلى باالثار٩٧٢

ابي محمد عليحلى باالثارمال٩٧٣

يابي محمد علحلى باالثارمال٩٧٤

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٧٥

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٧٦

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٧٧

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٧٨

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٩٧

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٨٠

شمس الدينكشف اللثام شرح عمدة االحكام ٩٨١

محمد صديقبحل ادلة البخاريعون الباري٩٨٢



محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٨٣

محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٨٤

محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٨٥

محمد صديقبخاريعون الباري بحل ادلة ال٩٨٦

محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٨٧

محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٨٨

محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٩٠

محمد صديقعون الباري بحل ادلة البخاري٩٩١

لحمیرينشوان بن سعید ا)١(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٩٩٢

نشوان بن سعید الحمیري)٢(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٩٩٣

نشوان بن سعید الحمیري)٣(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٩٩٤

نشوان بن سعید الحمیري)٤(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم٩٩٥

نشوان بن سعید الحمیري) ٥(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٩٩٦

نشوان بن سعید الحمیري)٦(شمس العلوم ودواء كال م العرب من الكلوم ٩٩٧

نشوان بن سعید الحمیري)٧(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٩٩٨

نشوان بن سعید الحمیري)٨(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٩٩٩

نشوان بن سعید الحمیري)٩(ء كالم العرب من الكلوم شمس العلوم ودوا١٠٠٠

نشوان بن سعید الحمیري) ١٠(شمس العلوم ودواء كال م العرب من الكلوم١٠٠١

نشوان بن سعید الحمیري)١١(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ١٠٠٢

لحمیرينشوان بن سعید ا)١٢(شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ١٠٠٣

محمد بن صالح العثیمین)١مج (مجموع فتاوى١٠٠٤

ثیمینمحمد بن صالح الع)٢مج(مجموع فتاوى ١٠٠٥

محمد بن صالح العثیمین) ٣مج(مجموع فتاوى ١٠٠٦



محمد بن صالح العثیمین)٤مج(مجموع فتاوى ١٠٠٧

محمد بن صالح العثیمین)٥مج (مجموع فتاوى ١٠٠٨

محمد بن صالح العثیمین) ٦مج(مجموع فتاوى١٠٠٩

محمد بن صالح العثیمین)٧مج(مجموع فتاوى ١٠١٠

محمد بن صالح العثیمین)٨مج(مجموع فتاوى١٠١١

محمد بن صالح  العثیمین)٩مج (مجموع فتاوى ١٠١٢

محمد بن صالح العثیمین)١٠(مجموع فتاوى١٠١٣

نمحمد بن صالح العثیمی)١١(مجموع فتاوى ١٠١٤

محمد بن صالح العثیمین)١٢(مجموع فتاوى ١٠١٥

محمد بن صالح العثیمین)١٣(مجموع فتاوى ١٠١٦

محمد بن صالح العثیمین) ١٤(مجموع فتاوى ١٠١٧

محمد بن صالح العثیمین)١٥(مجموع فتاوى١٠١٨

محمد بن صالح العثیمین)١٦(مجموع فتاوى ١٠١٩

ن صالح العثیمینمحمد ب)١٧(مجموع فتاوى ١٠٢٠

محمد بن صالح العثیمین)١٨(مجموع فتاوى١٠٢١

محمد بن صالح العثیمین)١٩(مجموع فتاوى١٠٢٢

محمد بن صالح العثیمین)٢٠(مجموع فتاوى ١٠٢٣

محمد بن صالح العثیمین)٢١(مجموع فتاوى ١٠٢٤

العثیمینمحمد بن صالح) ٢٢(فتاوى مجموع ١٠٢٥

محمد بن صالح العثیمین)٢٣(ى مجموع فتاو١٠٢٦

محمد بن صالح العثیمین)٢٤(مجموع فتاوى١٠٢٧

محمد بن صالح العثیمین) ٢٥(مجموع فتاوى ١٠٢٨

محمد بن صالح العثیمین)٢٦(مجموع فتاوى ١٠٢٩



اخطاء االصولیین العقدية مسائل اصول الدين ١٠٣٠
)١(الفقه جالمبحوثة في علم اصول 

للطیفخالد عبد ا٠د

اخطاء االصولیین العقدية مسائل اصول الدين ١٠٣١
)٢(المبحوثة في علم اصول الفقه ج

خالد عبد اللطیف٠د

ابي زيد الحنفي)١مج(تقديم اصول الفقه وتحديد ادلة الشرع١٠٣٢

ابي زيد الحنفي)٢مج(تقديم اصول الفقه وتحديد ادلة الشرع ١٠٣٣

ابي  زيد الحنفي)٣مج(د ادلة الشرع تقديم اصول الفقه وتحدي١٠٣٤

ابي اسحاق الشاطبي)١ج ( االعتصام ١٠٣٥

ابي اسحاق الشاطبي)٢ج (االعتصام ١٠٣٦

ابي بكر احمد البغداديكتاب الفقیه والمتفقه١٠٣٧

يعقوب الباحسین٠دالفروق الفقھیة واالصولیة١٠٣٨

االشربة االنتفاع باالعیان المحرمة من االطعمة و١٠٣٩
االلبسة

جمانة محمد ابو زيد

عبد هللا الموجان٠دفتح المغیث في علم المواريث١٠٤٠

محمد زكريا البرديسياصول الفقه١٠٤١

عبدهللا ال سیف٠دموسوعة االجماع ١٠٤٢

ابي زكريا محي الدين الشافعيالسراج الوھاج١٠٤٣

ادرابراھیم طه عبد القفقه طاؤس بن كیسان١٠٤٤

ابي الحسن النیسابورياسباب النزول ١٠٤٥

لیلى نقوال الرحبانيالتدخل الدولي مفھوم في طور التبدل١٠٤٦

ضمانات القاضي في الشريعة حامد ابراھیم الجبوري١٠٤٧
االسالمیةوالقانون

التدخل الدولي االنساني وتراجع مبدا السیادة ١٠٤٨
الوطنیة

بوراس عبد القادر

ابراھیم  محمد تركي٠دلم الكالم بین الدين والفلسفةع١٠٤٩



موسوعة حقوق الحیوان على االنسان اسامة السید عبد السمیع ٠د١٠٥٠
في الشريعة االسالمیة

عبد الكريم زيدان ٠دالقصاص والديات في الشريعة االسالمیة ١٠٥١

ارشاد الرحمن السباب النزول  والناسخ والمنسوخ ١٠٥٢
)١مج (تشابه وتجويد القرانوالم

عطیة االجھوري 

ارشاد الرحمن السباب النزول والناسخ والمنسوخ ١٠٥٣
)٢مج(والمتشابه وتجويد القران  

عطیة االجھوري

رعد كامل الحیالينظريات معاصرة في الصراع الحضاري١٠٥٤

احمد الدھلويالفوز الكبیر في اصول التفسیر١٠٥٥

اسماعیل حقي فرجسالمي وتاريخهالقضاء اال١٠٥٦

فاضل دوالنالشريعة االسالمیة ومكانة المصلحة فیھا١٠٥٧

تفسیر العشر االخیر من القران الكريم من كتاب ١٠٥٨
احكام تھم المسلم زبدة التفسیر ويلیه 

محمد بن سلیمان االشقر 

ابراھیم النعمةدراسات قرنیة ١٠٥٩

روان محمد رشدي معقاعدة سد الذرائ١٠٦٠

محمد بن صالح العثیمینالتعلیق على القواعد واالصول الجامعة ١٠٦١

في الفقھي المال المأ خوذ ظلما ومايجب فیه١٠٦٢
)١ج(النظام 

طارق بن  محمد الخويطر٠د

المال المأخوذ ظلما ومايجب فیه في الفقھي ١٠٦٣
)٢ج(النظام 

طارق بن محمد الخويطر٠د

محمد بن سعد٠دعمر بن عبدالعزيزفقه١٠٦٤

محمد بن سعد٠دفقه عمر بن عبد العزيز١٠٦٥

الفتاوي التونسیة في القرن الرابع عشر الھجري ١٠٦٦
)١ج(

محمد بن يونس  السويسي٠د

الفتاوي التونسیة في القرن الرابع عشر الھجري ١٠٦٧
)٢ج(

محمد بن يونس السويسي٠د

مصطفى الزلمي٠دقسم التصوراتالمنطق القانوني١٠٦٨



مصطفى الزلمي٠دالمنطق القانوني قسم التصورات ١٠٦٩

مصطفى عید الصیاصنة٠ددية المراة في ضوء الكتاب والسنة١٠٧٠

عبد هللا العكبريالتبیان في اعراب القران ١٠٧١

عبد هللا العكبريالتبیان في اعرب القران١٠٧٢

عبد العزيز بن بازقاالت متنوعةمجموع فتاوى وم١٠٧٣

عبد العزيز بن بازمجموع فتاوى ومقاالت متنوعة١٠٧٤

عبد العزيز بن بازمجموع فتاوى ومقاالت متنوعة١٠٧٥

عبد العزيز بن بازمجموع فتاوى ومقاالت متنوعة١٠٧٦

عبد العزيز بن بازمجموع فتاوى ومقاالت متنوعة١٠٧٧

عبد العزيز بن بازاالت متنوعةمجموع فتاوى ومق١٠٧٨

عبد السالم بالجي٠دتطور علم اصول الفقه وتجدده١٠٧٩

محمد نعیم ياسین٠دنظرية الدعوى بین الشريعة االسالمیة١٠٨٠

حسین بن علي الحربي٠دمختصر قواعد الترجیح عند المفسرين١٠٨١

التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون ١٠٨٢
يالوضع

عبد القادر عودة

محمود صالح جابر٠دسد الذرائع للمحافظة على الضروريات الخمسة١٠٨٣

تمام حسان٠دالبیان في روائع القران ١٠٨٤

ابي عبد هللا الدامغانيالوجوه والنظائر اللفاظ كتاب هللا العزيز١٠٨٥

المدخل الى نظرية االلتزام العامة في الفقه١٠٨٦
االسالمي

طفى احمد الزرقامص

المدخل الى نظرية االلتزام العامة في الفقه ١٠٨٧
االسالمي 

مصطفى احمد الزرقا

المدخل الى نظرية االلتزام العامة في الفقه ١٠٨٨
االسالمي

مصطفى احمد الزرقا

ايھاب عبد المطلبالبطالن في اجراءات االستدالل ١٠٨٩



وءالفقه االستیقاف والقبض والتفتیش في ض١٠٩٠
والقضاء

ايھاب عبد المطلب

محمد علي فینو شرح جريمة اصدار الصك بدون رصبید١٠٩١

ايھاب عبد المطلب بطالن اجراءات المحاكمة ١٠٩٢

علي عدنان الفیلاالجرام االكتروني١٠٩٣

محروس نصار الھیتيالنظرية العامة للجرائم االجتماعیة١٠٩٤

ايھاب عبد المطلبھام والتحقیقبطالن اجراءات االت١٠٩٥

الشحات ابراھیم منصور٠دضمانات المحكوم علیه في مرحلة التنفیذ العقابي١٠٩٦

اثر التكنولوجیا المعلومات على ممارسة الحقوق ١٠٩٧
والحريات العامة 

احمد محمد احمد مانع

المساھمة الجنائیة دراسة مقارنة بالتشريع ١٠٩٨
الجنائي االسالمي 

منتصر سعید حمودة 

اعادة تأھیل نزال ء المؤسسات العقابیة في ١٠٩٩
القضايا الجنائیة واالرھابیة

مصطفى محمد موسى٠د

يوسف جواديحدود سلطة القاضي الجنائیة في تقدير العقوبة١١٠٠

جالل ثروت٠دعلم االجرام وعلم العقاب ١١٠١

اشرف فايز ‘ فايز السید اللمساويالصلح الجنائي١١٠٢
اللمساوي

حامد الشريف٠دفن المرافعة امام المحاكم الجنائیة ١١٠٣

المرشد في المشكال ت االجرائیة في المسائل ١١٠٤
الجنائیة

محمود عبد العزيز محمد

محمد طارق الخن٠دجريمة االحتیال عبر االنترنیت١١٠٥

النقض الجنائي حامد الشريف٠د١١٠٦

ابراھیم رمضان عطايا٠دعقوبة واثرھا في الفقه االسالمي فردية ال١١٠٧

وعدي سلیمان المزوري٠دضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة١١٠٨

منذر عبد اللطیفبراء السیاسة الجنائیة في قانون رعاية االحداث١١٠٩



ھاني حسن العشري ٠داالجراءات في النظام القضائي الدولي ١١١٠

عبد الحلیم محمد منصور علي ٠دريع الجنائي االسالميالتش١١١١

محمد رشاد قطب ابراھیم٠دالحماية الجنائیة لحقوق المتھم ١١١٢

نطاق الحماية الجنائیة للمیئوس من شفائھم١١١٣
والمشوھین خلقیا

محمد ابراھیم محمد مرس

حامد الشريف ٠دالنقض الجنائي ١١١٤

عمارعباس الحسیني٠درھا في المسوؤلیة الجنائیةحالة الضرورة واث١١١٥

الخطا الطبي الجراحي في الشريعة االسالمیة ١١١٦
والقوانین العربیة واالوربیة واالمريكیة

منیر رياض حنا

عادل عبد العال خراشي٠دجريمة التعدي على االديان١١١٧

سلیمان عبد المنعم٠دبطالن االجراء الجنائي١١١٨

اشرف فايز ’ فايز السید اللمساوي انقضاء الدعوى الجنائیة سقوط العقوبة١١١٩
اللمساوي

راستي الحاج٠داالرھاب في وجه المسائلة الجزائیة محلیا ودولیا١١٢٠

محمد عبد الرؤوف  محمد احمداثر الروابط  االسرية على تطبیق القانون الجنائي١١٢١

محمد ابراھیم سعد النادىاالجھاض بین الخطر واالباحة١١٢٢

محمد الشناويالبصمة الوراثیة وحجیتھا  في االثبات الجنائي ١١٢٣

امین مصطفى محمد٠دعلم الجزاء الجنائي١١٢٤

ايھاب مصطفى عبد الغنيالو سیط في تنظیم السجون١١٢٥

جرائم غسل االموال وتحويل االرھاب في ١١٢٦
التشريعات العربیة

احمد سفر

محمد الشناويالبصمة الوراثیة وحجیتھا في االثبات الجنائي ١١٢٧

ايھاب فوزي السقاالحماية  الجنائیةواالمنیة لبطاقات االئتمان ١١٢٨

الوردي براھیمي النظام القانوني للجرائم االنتخابیة ١١٢٩

حمد عبد هللا ابو بكر سالمةمالشامل في التعذيب واالعتقال في النظام ١١٣٠



القانوني الجنائي المصري

جمال مھدي االكشة تشريح جثة االنسان بین الحظر واالباحة ١١٣١

الضوابط الشرعیة والقانونیة لالدلة الجنائیة في ١١٣٢
الفقه االسالمي والقانون المقارن 

كمال محمد عواد

اشرف جمال قنديلحرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه١١٣٣

محمد علي العريانلیات االتجار بالبشر والیات امكافحتھا عم١١٣٤

محمد زكي ابو عامرالحماية الجنائیة للعرض في التشريع المصري١١٣٥

شرح التعديالت الجديدة في قانون االجراءات ١١٣٦
الجنائیة وقانون  الطعن بالنقض 

حامد الشريف

العالمیة التنظیم الدولي النظرية العامة والمنظمات ١١٣٧
واالقلمیة والمتخصصة 

جمال عبد الناصر

محمد علي العريانالجرائم المعلوماتیة ١١٣٨

النظرية العامة للبحث الجنائي واثرھا في عقیدة ١١٣٩
القاضي 

اشرف عبد القادر قنديل 

قدري عبد الفتاح الشھاويمالمح المسئولیة  الشرطیة ١١٤٠

عقوبة في قانون دور القاضي في تخفیف ال١١٤١
العقوبات اللیبي والقانون الجنائي 

احمد محمد بونة

يوسف حسن يوسفالقانون الجنائي الدولي ١١٤٢

مدحت الدبیسيجرائم تبديد المحجوزات اداريا وقضائیا ١١٤٣

الدفوع الشكلیة في قانون اصول المحاكمات ١١٤٤
الجزائیة

نبیل شديدالفاضل رعد

محمد عبد المؤمنوالضمانات المھنیة للمحامین نائیة الحماية الج١١٤٥

امنة صامتالحماية الجنائیة الموضوعیة للعالمة التجارية١١٤٦

التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكیة ١١٤٧
الفكرية 

منیر محمد الجنبھي ، ممدوح محمد 
الجنبھي

علي ذنونحسن )٢ج(المبسوط في المسؤولیة المدنیة الخطأ١١٤٨

عمار سعدون المشھدانيالوكالة بالخصومة١١٤٩



عماد خلیل ابراھیملحقوق االنسان في ظل العولمة القانون الدولي ١١٥٠

المنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل ١١٥١
تسويتھا 

صفاء سمیر ابراھیم

النادر والمھم في قرارات السادة قضاة محكمة ١١٥٢
)١ج(في البیاعاالحوال الشخصیة 

ربیع محمد الزھاوي 

ربیع محمد الزھاويالجنح خطوة بخطوة ١١٥٣

التنفیذ قرارات السادة القضاة بصفتھم منفذو ١١٥٤
عدول

ربیع محمد الزھاوي

ربیع محمد الزھاوي )٢ـج١ج(المبادىء التمییزية المنتقااق١١٥٥

اثبات النسب في الشرع والقانون وفي الوسائل ١١٥٦
لعلمیة وملحقه بالمبادئ  التمییزية ا

ربیع محمد الزھاوي

ربیع محمد الزھاويالتحقیق  والجنايات خطوة بخطوة١١٥٧

سجى عمر شعبان  ال عمرودور الخصوم في االثبات الجنائي ١١٥٨

عبد العزيز الخوشانتجاوز حق الدفاع الشرعي ١١٥٩

حسام محمد جابرئیة السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزا١١٦٠

فتوح الشاذلي اساسیات علم االجرام والعقاب ١١٦١

نضال ياسین العبادياالختیار القضائي في السیاسة العقابیة المعاصرة ١١٦٢

انور ابو بكر الجا فمدى شرعیة تشريح جثة االنسان١١٦٣

انیس حسیب المحالوينطاق الحماية الجنائیة لالطفال ١١٦٤

مدى مشروعیة االنتفاع باعضاء االدمي حیا او میتا ١١٦٥
في الفقه االسالمي

عبد المطلب حمدان

الطب الشرعي والوسائل العلمیة والبولیسیة ١١٦٦
المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب 

الجناة 

منیر رياض حنا

محمد زكي ابو عامر االجراءات الجنائیة ١١٦٧

احمد حسین الجداويديل وتغییر التھمة الجنائیةسلطة المحكمة في تع١١٦٨



محمد زكي ابو عامراالجراءات الجنائیة ١١٦٩

استجواب المتھم وضماناته في مراحل الدعوى ١١٧٠
الجنائیة

محمد الغرباني ابو حضرة

مصطفى كمال طهالعقود التجارية وعملیات البنوك١١٧١

حسنسوزان علي سند الشحن االلكتروني ١١٧٢

محمود نجیب حسني جرائم االعتداء على االموال١١٧٣

انور ابوبكر الجافمدى شرعیة جراحة التجمیل ومسؤولیة  االطباء١١٧٤

عطا سعد محمد حواس شروط المسؤولیة عن االضرار التلوث١١٧٥

راني جوزيف صادرصادر في االجتھادات المقارن١١٧٦

مرندى االسمشاكل التنفیذ ١١٧٧

اسامة عبد العلیم الشیخ احكام مسئولیة االمین ١١٧٨

جمال مھدي االكشةمسئولیة االباء المدنیة عن االبناء عن القصر ١١٧٩

خلیل الدحداحالمساكنة١١٨٠

عمر علي الشاميفسخ العقد ١١٨١

احكام وقف السیر في الدعوى المدنیة واثاره ١١٨٢
القانونیة

ياجیاد ثامر الدلیم

احكام وقف السیر في الدعوى المدنیة واثاره ١١٨٣
القانونیة

اجیاد ثامر الدلیمي

بدران شكیب الرفاعيعقود المستھلك في القانون الدولي الخاص١١٨٤

فاعيبدران شكیب الرعقود المستھلك في القانون الدولي الخاص ١١٨٥

جندي عبد الملك الموسوعة الجنائیة١١٨٦

جندي عبد الملك عة الجنائیة الوسو١١٨٧

جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة ١١٨٨

جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة ١١٨٩



جندي عبد الملكالموسوعة الجنائیة ١١٩٠

ريما محمد فرجعقد المشورة ١١٩١

احكام البیع الجبري في الفقه االسالمي والقانون ١١٩٢
الوضعي 

انمحمود صديق رشو

احكام البیع الجبري في الفقه االسالمي والقانون ١١٩٣
الوضعي 

محمود صديق رشوان

الخیارات القانونیة واثرھا في العقود المدنیة مقارنة ١١٩٤
بالفقه االسالمي

عزيز كاظم الخفاجي

ريم ابراھیم فرحاتعقد البیع بواسطة التلفزيون١١٩٥

والمصري والفرنسي الوكالة في القانون اللبناني ١١٩٦
)١مج(المقارن

نجاح شمس

الوكالة في القانون اللبناني والمصري والفرنسي ١١٩٧
)٢مج(المقارن

نجاح شمس

احكام عقد العالج بین الفقه االسالمي والقانون ١١٩٨
الوضعي

سالمة عبد الفتاح حلیبة

احمد سلمان شھیبعقد العالج الطبي ١١٩٩

في السلع دراسة مقارنة المسئولیة عن الغش١٢٠٠
بین الفقه االسالمي والقانون التجاري

ابراھیم احمد البسطويسي

ھدى عبد هللالنظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد ١٢٠١

القانون الواجب التطبیق في االلتزامات غیر ١٢٠٢
التعاقدية

امیر صباح عثمان

نبیل اسماعیل عمر ضوعیة اشكاالت التنفیذ الجبري الوقتیة والمو١٢٠٣

اسامة احمد بدرتكمیل العقد ١٢٠٤

عطا سعد محمد حواس جزاء المسؤلیة عن اضرار التلوث البیئي ١٢٠٥

عطا سعد محمد حواساالساس القانوني للمسئولیة عن اضرار البیئة١٢٠٦

خالد مصطفى فھميالمسئولیة المدنیة للصحفي ١٢٠٧

محمد خلیل شھاب التفاقیة فیینا للبیوع الدولیة ع وفقا التزامات البائ١٢٠٨



للبضائع 

القوة الملزمة للعقد واالسثناءات الواردة علیھا بین ١٢٠٩
الفقه االسالمي والقانون المدني 

ولید صالح رمضان

مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي ١٢١٠
في العراق

حمید حنون خالد

قانون الدستوري وتطور النظام السیاسي مبادئ ال١٢١١
في العراق

حمید حنون خالد

سامان فوزي عمر اساءة استعمال حق النقد ١٢١٢

والقانون احكام االكراه في الفقه االسالمي ١٢١٣
الوضعي 

عیسى محمد البجاجي 

حسن محمد عرب ، راني جوزف صادرقانون المعامالت المدنیة ١٢١٤

جیھان حسین فقیه ملكیة الفكرية عبر االقمار الصناعیة حماية ال١٢١٥

عالء حسین علي عقد بیع المباني تحت االنشاء ١٢١٦

نادر عبد العزيز شافينظرات في القانون ١٢١٧

الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة في ١٢١٨
القانون اللبناني 

توفیق سلیم بريدي

ر عبد العزيز شافينادنظرات في القانون ١٢١٩

راني جوزف واخرون صادر في االجتھاد المقارن السمسرة ١٢٢٠

تنازع القوانین في مسائل المسؤولیة التقصیرية ١٢٢١
المترتب على التصادم البحوث والحودادث الواقعة  

على ظه السفنیة

ھشام علي صادق

د التجارة الحماية المدنیة للمستھلك في عقو١٢٢٢
نیةااللكترو

موفق حماد عبد

احمد خلیلالتنفیذ الجبري١٢٢٣

عفیف شمسالمحاكمات المدنیة  بین النص  واالجتھاد١٢٢٤

راني جوزيفالمرجع في اجتھادات  والملكیة الفكرية١٢٢٥

مصطفى احمد ابو عمروااللتزام باالعالم في عقود االستھالك١٢٢٦



اظمجواد كفي عقد االيجاردور المدة ١٢٢٧

غسان رباحقانون حماية المستھلك الجديد١٢٢٨

جمال زكيعقد استخدام شبكة المعلومات الدولیة١٢٢٩

اسامة احمد بدرضمانات المشتري في عقد البیع االلكتروني١٢٣٠

كوثر سعیدحماية المستھلك االلكتروني١٢٣١

خالد ممدوححوكمة  االنترنیت١٢٣٢

السید المراكبيونیة للبیئة من التلوثالحماية القان١٢٣٣

اسامة احمد بدرمخاطر  المنتجات الطبیةضمان ١٢٣٤

محمد صديق محمدمجلس العقد١٢٣٥

موريس نخلةالكامل  في شرح القانون المدني١٢٣٦

موريس نخلةالكامل  في شرح القانون المدني١٢٣٧

موريس نخلةموريس نخلة١٢٣٨

موريس نخلةموريس نخلة١٢٣٩

موريس نخلةموريس نخلة١٢٤٠

موريس نخلةموريس نخلة١٢٤١

موريس نخلةموريس نخلة١٢٤٢

موريس نخلةموريس نخلة١٢٤٣

موريس نخلةموريس نخلة١٢٤٤

حمدي احمد سعدالقانونیة الحماية١٢٤٥

فكرة  المعیار في تاسیس نظام المسؤولیة ١٢٤٦
العقدية

رحمدي خاطصبري 

عابد فايدرادة المنفردةالتعديل العقد با١٢٤٧

داديار حمیددور السندات المستخرجة عن طريق االنترنیت١٢٤٨



محمد ابراھیماالجھاض بین الحظر واالباحة١٢٤٩

نبیل اسماعیل عمرالوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجارية١٢٥٠

غة  مشروعات االتجاھات الحديثة في اعداد وصیا١٢٥١
القوانین

محمود محمد علي

معاويد اسعدبطاقات االئتمان١٢٥٢

شه نكل محمد جمیلاثر القصد الوطني في تضین الید١٢٥٣

المكنة القانونیة بین النظرية والتطبیق في القانون ١٢٥٤
المدني

ئرام محمد صالح

عماد حمديالحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي١٢٥٥

كمال سعدي مصطفىقوق المؤلف وسلطة الصحافة ح١٢٥٦

مونتسكیو روح الشرائع ١٢٥٧

مونتسكیو روح الشرائع ١٢٥٨

منھجیة االبحاث واسسھا العلمیة الحديثة ١٢٥٩
١االشكالیة في البحث في العلوم االنسانیة ج

فريد جیور

منھجیة االبحاث واسسھا العلمیة الحديثة ١٢٦٠
١البحث في العلوم االنسانیة جاالشكالیة في 

فريد جیور

زياد طارقالحماية المدنیة للمترجم١٢٦١

الدفع بالنقود االلكترونیة الماھیة في التنظیم ١٢٦٢
القانوني

احمد السید لبیب

علیوة مصطفى فتح الباب١الوسیط في سن وصیاغة وتفسیر التشريعات  ج١٢٦٣

علیوة مصطفى فتح الباب٢یر التشريعات  جالوسیط في سن وصیاغة وتفس١٢٦٤

علیوة مصطفى فتح الباب٣الوسیط في سن وصیاغة وتفسیر التشريعات  ج١٢٦٥

جواد كاظم جواد التوازن القانوني في العالقة االيجارية١٢٦٦

سید احمدالمسؤولیة المدنیة للحفاظ على االشیاء١٢٦٧

خالد مصطفىة من التلوثالجوانب القانونیة لحماية البیئ١٢٦٨



محمود احمد طهاختصاص المحاكم العسكري بجرائم القانون العام١٢٦٩

احمد سي عليمدخل للعلوم القانونیة١٢٧٠

سلیم رستمشرح المجلة١٢٧١

قواعد الترجیح بین ادلة االثبات المتعارضة في ١٢٧٢
الدعوى المدنیة 

حسین رجب

محمد علي راتب١جقضاء االمور المستعجلة١٢٧٣

محمد علي راتب٢قضاء االمور المستعجلة ج١٢٧٤

النظرية  العامة لالثبات في المواد المدنیة ١٢٧٥
والتجارية

عصام انور سلیم

جمیل فخري محمدالیمن القضائیة١٢٧٦

اسامة  احمد شتاتصیغ العقود والدعاوى١٢٧٧

اجیاد ثامرالدعوىوانقضائھا بمضي دعوى المدنیةسقوط ال١٢٧٨

عمار بن سعدفي المرافعات الشرعیة احكام الیمن١٢٧٩

محمد سعید عبد الرحمنالقوة القاھرة في قانون المرافعات١٢٨٠

اسماء مندوةوسائل اثبات النسب بین القديم والمعاصر١٢٨١

بديعة  علي احمدالبصمة الوراثیة  واثرھا في اثبات النسب١٢٨٢

ل الغیر االنضمامي او التبعي  او التحفیظي تدخ١٢٨٣
في الخصومة

محمود السید عمر

مصطفى المتوليالشروط  االرادية المتضمنة للتقاضي١٢٨٤

محمود السید عمرتعدد الخصوم واثره على خصومة الطعن١٢٨٥

حسني محمود عبدالبصمة الوراثیة وحجتھا في االثبات١٢٨٦

السید عبد الوھاب المدنیة االثبات في المواد١٢٨٧

اوان عبد هللامبدأ الثبوت القانوني١٢٨٨

اوان عبد هللالمعاينة في الدعوى المدنیة١٢٨٩



اوان عبد هللالمعاينة في الدعوى المدنیة١٢٩٠

اوان عبد هللامبدأ الثبوت القانوني١٢٩١

ني عبد الجواد الرمیالقانون المدني الحقوق العینیة١٢٩٢

مجموعة المبادى القانونیة التي قررتھا  محكمة ١٢٩٣
النقض

خلف محمد 

عبد العزيز  رمضان نظرية االختصاص في القانون الدولي المعاصر ١٢٩٤

خالد ممدوحامن الحكومة االلكترونیة١٢٩٥

بشیر علي بازحكومة اااللكترونیةدور ال١٢٩٦

ان محسن عبد فرحالغرامة المالیة١٢٩٧

سجى عمر شعبان دور الخصوم في االثبات المدني١٢٩٨

وسام نعمت المصريالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة١٢٩٩

مصطفى الزلميالتصوراتالمنطق القانوني في ١٣٠٠

عمار سعدون المشھداني الوكالة بالخصومة ١٣٠١

محمد علي راتبقضاء االمور المستعجلة١٣٠٢

محمد علي راتبمور المستعجلةقضاء اال١٣٠٣

محمد حسین منصورشرح العقود المسماة١٣٠٤

حسام محمد نطاق انضباطیة القضائیة١٣٠٥

عطیة فتحيحق التملك الجبري١٣٠٦

عطیة فتحيحق التملك الجبري١٣٠٧

نصر عبد الفنوحفكرية في الصناعات الدوائیةحماية حقوق ال١٣٠٨

ذات  الصلة باالصناف الفكرية حقوق  الملكیة١٣٠٩
النباتیة الجديدة  والمنتجات الدوائیة 

اناحة باقي عبد القادر٠د

سه كول  مصطفى احمدالبصمة الوراثیة وحجتھا في اثبات النسب١٣١٠

احمد نصر الجنديالمواريث في شرح والقانون١٣١١



الیاس ناصیفقانون االرث١٣١٢

السالمي والتطبیقات السمسرة في الفقة ا١٣١٣
المعاصرة

عادل عبد الفضیل

جمیل فخريالتعسفيالتدابیر الشرعیة لحد من الطالق ١٣١٤

ابراھیم رفعت اثر االشتراك في الجناية عن النفس ١٣١٥

صالح الدين جمال الدينمشكلة ابرام الزواج في القانون الدولي االخاص١٣١٦

در محمدبحكم اسقاط الجنین المشوة١٣١٧

عبد المطلب عبد الرزاقاحكام اللقیط في الفقة االسالمي ١٣١٨

الشحات ابراھیمنسب المولود الناتج عن التلقیح الصناعي ١٣١٩

احكام المیراث في الفقة االسالمي والقانون ١٣٢٠
والقضاء

جابر عبد الھادي

علي عصام غصنفي القانون اللبناني الشركات المدنیة ١٣٢١

فواد يوسف شھراحكام االحوال الشخصیة١٣٢٢

حاتم امین محمدالتحكم في جنس الجنین١٣٢٣

فرحانة علي محمدمقاصد الشريعة في الحفاظ على البیئة١٣٢٤

قیس عبد الوھابمیراث المرأة الشريعة االسالمیة١٣٢٥

اسماعیل ابو بكراحكام االسرة١٣٢٦

عبد الحلیم محمد منصورعة االسالمیةفقة المواريث في الشري١٣٢٧

التركة الحماية المدنیة للخلف العام في ظل ١٣٢٨
انظمة تقسیمھا

بیرك فارس

شرح  االحكام الشرعیة في االحوال الشخصیة ١٣٢٩
١ج

محمد زيد

شرح  االحكام الشرعیة في االحوال الشخصیة ١٣٣٠
٢ج

محمد زيد

وال الشخصیة شرح  االحكام الشرعیة في االح١٢٣١
٣ج

محمد زيد



الشیخ علي حسب هللاشرح قانون االحكام الشرعیة١٢٣٢

مصطفى الزلمياحكام الزواج والطالق في الفقة االسالمي١٢٣٣

عادل الصادياالحكام المتعلقة بالھورمونات١٢٣٤

اختالف الزوجین في الدعوى واثره في االحكام ١٢٣٥
المتعلقة بنظام االسرة

ل محمداسماعی

حماية االعیان المدنیة في القانون المدولي ١٢٣٦
االنساني

احمد سي علي 

يوسف المصرينزع السالح الكیماوي في القانون الدولي ١٢٣٧

تاثیر القانون الدولي العام على القانون الدولي ١٢٣٨
االسالمي الشامل

يوسف حسن يوسف

عامر عباسانون الدوليالبرنامج النووي االيراني في ضوء الق١٢٣٩

نظرة في بعض الیات عمل المحكمة الجنائیة ١٢٤٠
الدولیة

ابراھیم سید احمد 

نظرة في العالقات  والمعاھدات الدولیة في بعض ١٢٤١
جوانب العولمة

ابراھیم سید احمد 

عبد المنعممحمداالقانون الدولي الجنائي ١٣٤٢

حماية الصحفین المسؤولیة الدولیة عن انتھاك ١٣٤٣
ووسائل االعالم

جمیل حسین

لینا الطبالاالتفاقیات الدولیة واالقلیمیة لحقوق االنسان١٣٤٤

بشار االسعدعقود الدولیة في القانون الدولي١٣٤٥

احمد رشاداالختصاص القضائي  الدولي للمحاكم المصرية ١٣٤٦

عوني محمد الفخريلمالیةارادة اختیار في العقود الدولیة التجارية وا١٣٤٧

محمود داود يعقوبالمفھوم القانوني لالرھاب١٣٤٨

حماية االشخاص واالموال في القانون الدولي ١٣٤٩
االنساني

احمد سي علي

" الحرب المشروعة في الفقة  االسالمي مقارنا١٣٥٠
بالقانون الدولي  العام

مصطفى محمود جاد



لنزاعات المسلحة غیر تدخل االمم المتحدة في ا١٣٥١
ذات الطابع الدولي

مسعد عبد الرحمن

منتصر سعید حمودة القانون الدبلوماسي ١٣٥٢

التدخل االنساني في القانون الدولي االنساني ١٣٥٣
لممارسة

احمد سي علي

مصطفى كمالالبحريالدولي لقانون التوحید ١٣٥٤

عبد العزيز منذراعات المسلحةاية الدولیة لالطفال  اثناء النزالحم١٣٥٥

عادل مشموشيمكافحة االرھاب١٣٥٦

منصر سعید حمودة حماية حقوق الطفل١٣٥٧

داود البازبناء الدولة في الشريعة االسالمیة ونظم الوظیفیة١٣٥٨

حمدي ابو انوراالنظمة السیاسیة المعاصرة  والنظام االسالمي١٣٥٩

يوسف حسن يوسفوخصائصھاالمحاكم الدولیة١٣٦٠

سامي  جمال الدينالنظم   السیاسیة١٣٦١

احمد سي عليدراسات التدخل االنساني١٣٦٢

ناتاشا لطفيوعصر االنھیارات ھیئة االمم المتحدة ١٣٦٣

اختصاص القاضي  االداري تفسیر  المعاھدات ١٣٦٤
الدولیة

محمد فؤاد

احمد سي عليالنسانيدراسات في القانون الدولي ا١٣٦٥

اشرف  محمد الشینالنظرية العامة للجريمة الدولیة١٣٦٦

سوسن احمدغیاب الحصانة في الجرائم الدولیة١٣٦٧

القانون الدولي االنساني  وحماية المدنیین ١٣٦٨
واالعیان  المدنیة زمن النزاعات المسلحة

نوال احمد بج

صر جمال عبد الناالتنظیم  الدولي١٣٦٩

نشات عثمان التنظیم  الدولي١٣٧٠

سامح عبد القوي التدخل الدولي بین المنظور االنساني والبیئي١٣٧١



علي عبد القادر القھوجيالمعاھدات الدولیة امام القاضي الجديد١٣٧٢

يوسف حسن يوسفالدبلوماسیة الدولیة١٣٧٣

منصر سعید حمودةالقانون الدولي المعاصر١٣٧٤

يوسف حسن يوسفالجريمة المنظمة الدولیة واالرھاب  الدولي١٣٧٥

محمد ابراھیمالجزاءات الدولیة كاسلوب الدارة االزمات١٣٧٦

صلیحة علي صداقةاالعتراف في القانون الدولي العاام المعاصر١٣٧٧

التعاون الدولي بین الدول الحبیسة ولدول ١٣٧٨
الساحلیة

عبد الرؤوف جاد حسین

جمال عبد الناصرالقانون الدولي العام١٣٧٩

محمد احمد عليالنظام العالمي الجديد١٣٨٠

مجدي دسوقيتدويل  الحلول  في منازعات البترول١٣٨١

عمر ھاشمضمانات االستثمار االجنبیة في القانون الدولي١٣٨٢

رضوى  سید احمدالمجلس الدولي لحقوق االنسان١٣٨٣

احمد رفعت امام القضاء الدولي االثبات١٣٨٤

تاثیر صندوقىالنقد الدولي والمنظمات االقتصادية ١٣٨٥
الدولیة على قرارات الدول

يوسف حسن يوسف

لبنى عمرعقد الفرانشايز١٣٨٦

منصر سعیداالرھاب الدولي١٣٨٧

١٣٨٨

علي رز قطالوسیط في القانون  الدولي العام١٣٨٩



محمد سعیدم  القضائيالحك١٣٩٠

محمد سعیدالحكم  القضائي١٣٩١



يوسف حسن يوسفالمحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب ١٣٩٢

الحماية الدولیة لحرية اعتناق الديانة وممارسة ١٣٩٣
شعائرھا

ناصر احمد

المرور البرى للسفن الحربیة واالجنبیة في البحر ١٣٩٤
االقلیمي 

رحمنمحمد عبد ال

ادوارد عیدالوجیز في اصول المحاكمات المدنیة١٣٩٥

ربیع شندبشرح قانون اصول المحاكمات المدنیة١١٣٩٦

عالء فتحيالحماية الدولیة للصحفین اثناء النزاعات الدولیة١٣٩٧

سامح عبد القويالتدخل الدولي ١٣٩٨

عبد الكريم عوضالقانون الدولي االقتصادي١٣٩٩

يوسف حسن يوسفالمحكمة الدولیة١٤٠٠

يوسف حسن يوسفاالزمة العلمیة في منظور القانون الدولي١٤٠١

ھشام بشیرحماية البیئة في ظوء احكام القانون  الدولي١٤٠٢

ھنوف حسن محمداالسلحة البیلوجیة في ضوء قواعد القانون الدولي١٤٠٣

كمال حماد لي العاماالرھاب والمقاومة في ظوء القانون الدو١٤٠٤

بن حمودة االستخدام السلمي للقضاء الخارجي١٤٠٥

كمال حمادالنزاع المسلح  والقانون الدولي العام ١٤٠٦

علي محموداالتجاھات الحديثة في القانون الدولي الجزائي١٤٠٧

ھادي نعیم قطع العالقات الدبلوماسیة١٤٠٨

نشطة  العسكرية حماية الطیران المدني من اال١٤٠٩
الدول في ضوء قواعد القانون الدولي العام

محمد عبد الرحمن

خالد مصطفىالقانون الدولي االنساني١٤١٠

خلیل حسین١موسوعة القانون  الدولي العام  ج١٤١١

خلیل حسین٢موسوعة القانون  الدولي العام  ج١٤١٢



الكريم علونعبد ١الوسیط في القانون الدولي العام  ج١٤١٣

عبد الكريم علون٢الوسیط في القانون الدولي العام  ج١٤١٤

عبد الكريم علون٣الوسیط في القانون الدولي العام   ج١٤١٥

عبد الكريم علون٤الوسیط في القانون الدولي العام  ج١٤١٦

حیدر ادھمتدخل الغیر امام محكمة العدل الدولیة١٤١٧

براء منذر كمالي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام القانون١٤١٨

موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بین ١٤١٩
الواقعیة السیاسیة  والحاكمیة العالمیة

رودريك الیا

لیلى نقوالالتدخل الدولي مفھوم في طور التبدل١٤٢٠

عبد المجید سعیدادارة  المنظمات الدولیة١٤٢١

محمود مصطفىل التحكیمالمرجع في اصو١٤٢٢

خالد سور انصاريالوظیفة التشريعیة لمنظمة الصحة العالمیة١٤٢٣

رمضان عليالحماية القانونیة لالستثمارات االجنبیة المباشرة١٤٢٤

منتصر سعیدالحماية الولیة للمراة١٤٢٥

القانون الواجب التطبیق على الحساب الجاري ١٤٢٦
واالعتماد المساتندي

طان عبد هللاسل

اسعد فاضل منديلاحكام عقد التحكیم واجراءتة١٤٢٧

محمد علي سلیم حوكمة الشركات في االنظمة العربیة١٤٢٨

ھشام خالدجنسیة الشركة١٤٢٩

ادور عیداحكام االفالس١٤٣٠

لما احمدالتحكیم في عقود االستثمار١٤٣١

حمد حشیشاحمد مالقوة التنفیذية لحكم التحكیم١٤٣٢

الزھر بن سعیدالتحكیم التجاري الدولي١٤٣٣

خالد عبد العظیمالتحكیم واثره في فض النزاعات١٤٣٤



جعفر مشیشالتحكیم في العقود االدارية  والمدنیة والتجارية١٤٣٥

خالد العراقيالبیئة تلوثھا وحمايتھا١٤٣٦

مصارف االسالمیة المضاربة كما تجريھا ال١٤٣٧
یقاتھا المعاصرةوتطب

عبد المطلب عبد الرزاق

خیريمحمد الوكالة التجارية وعقود نقل التكنلوجیا١٤٣٨

نظرية الربح وتطبیقاتھا في معامالت المصارف ١٤٣٩
االسالمیة

عادل عبد الفصیل

ادور عیدالمحاكمات المدنیةالوجیز في اصول ١٤٤٠

العزيز شامينادرعبدالمصارف النقود االلكترونیة ١٤٤١

احمد علي خضرحوكمة الشركات١٤٤٢

محمود سمیرالتحكیم التجاري١٤٤٣

عمار جیب جھلول النظام القانوني لحوكمة الشركات ١٤٤٤

عمار جیب جھلولالنظام القانوني لحوكمة الشركات١٤٤٥

شريف محمد غنامدور الوكیل االلكتروني في التجارة االلكترونیة١٤٤٦

سعدي محمد الخطیبالدولة القانونیة وحقوق االنسان١٤٤٧

محمد طي القانون الدستوري  والموسسات سیاسیة١٤٤٨

عبد الحمید سعیدادارة المنظمات الدولیة١٤٤٩

غنام محمد غنامحقوق االنسان في السجون١٤٥٠

ثرية نعیمالمرتكز في حقوق االنسان١٤٥١



منظور الديمقراطیة االحزاب السیاسیة من١٤٥٢
المعاصرة

بالل امین

االختصاص االصلي للمكمة الدستورية تفسیر ١٤٥٣
النصوص الدستورية

محمد باھي

الرقابة القضائیة على دستورية القوانین مدى ١٤٥٤
االنتخابیة

زكرا امصري

محمد عبد هللا الفالحتطور االنظمة السیاسیة عبر العصور المختلفة ١٤٥٥

عواد عباسفقة السلطة عند الطوائف والفرق االسالمیة ١٤٥٦

بالل امین زينالنظم االنتخابیة المعاصرة١٤٥٧

وسیم حسام الدين االحمداالستجواب في النظم البرلماني العربي ١٤٥٨

عبد العزيز محمدضوابط وقیود الرقابة الدستورية١٤٥٩

فاخر صابرناستقالل القضاء بین الشريعة والقانو١٤٦٠

لقمان عمرمبدأ المشاركة في الدول الفدرالیة١٤٦١

المبادى الدستورية العامة وتطور االنظمة ١٤٦٢
الدستورية المصرية

محسن العبودي

علي ھادي عطیةالنظرية العامة في تفسیر الدستور١٤٦٣

الرقابة  على دستورية القوانین في الدول االمارات ١٤٦٤
دةالعربیة المتح

حمید ابراھیم

عدنان الزنكنةالمركز القانوني رئیس الدول الفدرالیة١٤٦٥

داود البازحق المشاركة في الحیاة السیاسیة١٤٦٦

امین عاطف صلبیادور القضاء الدستوري في ارساء دول القانون١٤٦٧

جوي ثابتحق رئیس الدول في نقض القوانین١٤٦٨

محمد محمد عبد ه امامالدستوريالوجیز في شرح القانون١٤٦٩

محمد رفعترقابة دستورية القوانین١٤٧٠

االنصاري حسن العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بھا١٤٧١



عبده جمیلالوجیز في قانون االجراءات المدنیة١٤٧٢

ايمن احمدالجزاء االجرائي في قانون المرافعات١٤٧٣

االنصاري حسنيالقاضي والجزاء االجرائ١٤٧٤

خالد عبد الفتاحالشامل في مختلف انواع التراخیص١٤٧٥

مدحت احمد يوسفوسائل الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة١٤٧٦

دور القضاء الوطني في التطبیق والتفسیر ١٤٧٧
المعاھدات الدولیة

عبد الكريم بوز

طارق عبد الحمیدالھجرة غیر الشرعیة١٤٧٨

محمد رفعتالقانون الدستوري ١٤٧٩

حیدر المولى التضامن الوزاري والحكومات االئتالفیة١٤٨٠

يوسف حسن يوسفحقوق االنسان والمواثیق الدولیة١٤٨١

الحماية القانونیة للمعتقدات وممارسة الشعائر ١٤٨٢
الدينیة وعدم التمیز

خالد مصطفى فھمي

منتصر سعید حمودةالمسلحةحقوق  االنسان اثناء النزاعات ١٤٨٣

الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقة والقضاء ١٤٨٤
االدستوري

عبد العزيز محمد سلمان

اسس حقوق االنسان في التشريع الديني ١٤٨٥
والدولي

سعدى محمد الخطیب

عماد ملوخیةالحريات العامة١٤٨٦



محمد عمرانفارس التحقیق البرلماني في الدول العربیة١٤٨٧

حمدي ابو انوراالنظمة السیاسیة المعاصرة النظام االسالمي١٤٨٨

داود عبد الرزاقاالساس الدستوري لحماية البیئة من التلوث١٤٨٩

عبد الرؤوفالمفوضیة االوربیة١٤٩٠

منتصر سعیدمحكمة العدل الدولیة ١٤٩١

عبد الفتاح بیوميالجرائم المستحدثة١٤٩٢

فايز السیدوسوعة الجرائم والتھرب الجمركيم١٤٩٣

میشال بیاراالدراسات  المصرفیة والتجاريةالوجیز في ١٤٩٤

ناصر احمد ابراھیمموقف الشريعة االسالمیة والتعامل باالوراق١٤٩٥

محمد حسن عبدالسمسرة في السوق المالیة١٤٩٦

لحكیم مصطفىعبد االمعاملة الضريبة للدخول غیر المشروعة١٤٩٧

طلبة ابراھیماحكام المعامالت المالیة في المصارف االسالمیة١٤٩٨

مصارفات الدعوى ومنحة االعفاء الرسوم والنفقات ١٤٩٩
والمعونة

عفیف شمس

النظام القانوني لحسابات الودائع النقدية ١٥٠٠
المصرفیة واالثر الضار من الحجر علیھا

محمود علي

لالختصاص والقضائي الدولي الشرط السالب١٥٠١
للمحاكم الوطنیة

ھشام خالد

رمزي محمدتنازع القوانین في الفقة االسالميفكرة ١٥٠٢

عبد الرسول االسدياحكام التنازع الدولي للقوانین١٥٠٣

عدنان باقي لطیفتنازع القوانین في مسائل االھلیة العامة١٥٠٤

قافي في القانون حماية االثر وعناصر التراث الث١٥٠٥
الدولي الخاص

ولید محمد رشاد

سامي بیع منصورالقانون الدولي الخاص١٥٠٦

سامي بیع منصورالقانون الدولي الخاص١٥٠٧



سعید يوسفالجامع في القانون الدولي الخاص١٥٠٨

ھشام خالدالقانون القضائي الخاص الدولي١٥٠٩

احمد عليالسید المركز القانوني لالجانب١٥١٠

عبد الرسول االسديوالعالقات الدولیةالجنسیة ١٥١١

بیارماير القانون الدولي الخاص١٥١٢

عبد الحكیم  احمدالمناقضات واحكامھا في الفقة االسالمي١٥١٣

العقود االلكترونیة في اطار تنظیم التجارة ١٥١٤
االلكترونیة

سمیر ذنون

عبد القادر اقصاصيفي العقودااللتزام بضمان السالمة ١٥١٥

احمد عبد الكريمقانون حماية البیئة١٥١٦

امد ابراھیم الجبوريضمانات القاضي في الشريعة االسالمیة والقانون١٥١٧

شريف الطباخالتعويض عن االخالل بالعقد١٥١٨

عالء حسین علياالنفرادية في سیاق االلتزامات التعاقدية١٥١٩

االنصاري حسنلنسبي التفاق التحكیماالثر ا١٥٢٠

جورج  فوديل ١جالقانون االداري١٥٢١

جورج  فوديل ١القانون االداري  ج١٥٢٢

جورج  فوديل ٢القانون االداري   ج١٥٢٣

جورج  فوديل ٢القانون االداري   ج١٥٢٤

احمد محمودالتحقیق االداري في الوظیفة١٥٢٥

امین مصطفىفي قانون االجراءات الجنائیةحماية الشھود ١٥٢٦

االنصاري حسنالصلح القضائي١٥٢٧

فتحي محمد انورالخبرة في االثبات االجنائي١٥٢٨

ايھاب عبد المطلبالطعن بالبطالن في االجراءات او الحكم١٥٢٩



طارق محمد حمزةالنقود االلكترونیة كااحدى وسائل الدفع١٥٣٠

مصطفى كمال طهانون التجارياساسیات الق١٥٣١

مھند ابراھیم الجبوريالى القطاع الخاصالنظام القانوني  للتحول ١٥٣٢

ھبة ثامر محمودعقود التجارة االلكترونیة١٥٣٣

نسرين عبد الحمیدالممرض الصوري١٥٣٤

محمود محمد ياقوتنحو مفھوم حديث القانون التجارة الدولیة١٥٣٥

الیاس ناصیفمصرفیةالعقود ال١٥٣٦

النظام  القانوني لتخفیض راس مال شركات ١٥٣٧
االموال الخاصة

معن عبد الرحیم

مصطفى كمال طهاصول القانون التجاري١٥٣٨

عبد الرؤوف ھاشمنظرية الضبط القضائي١٥٣٩

اسماعیل نجم الدينالقانون الدولي البیئي١٥٤٠

سامي حسن نجم الحمدانيى الغیرالاثر العقد االداري بالنسبة ١٥٤١

بنو ا دولونايخطا االدارة١٥٤٢

عبد العزيز عبد المنعمالضمانات التأديبیة في الوظیفة العامة١٥٤٣

عصام نعمة اسماعیلالطبیعة القانونیة للقرار االداري١٥٤٤

اشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات ١٥٤٥
الضبط القضائي 

لحمید مسعودمحمد عبد ا

مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في القانون ١٥٤٦
االداري 

حمدي ابو النور السید

مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في القانون ١٥٤٧
االداري

حمدي ابو النور السید

صبري جلبي احمدضوابط ممارسة الموظف العام١٥٤٨

بد العزيز عبد المنعمعضمانات مشروعیة العقوبات االدارية العامة ١٥٤٩

عادل عبد العال خراشي جريمة التلوث الضوضائي ومواقف الفقھاالسالمي ١٥٥٠



منھا

صعب ناجي عبود الدلیميالدفوع الشكلیة امام القضاء االداري١٥٥١

رأفت دسوقي محمودفكرة التحول في القرارت  االدارية١٥٥٢

ن بالل امین زين الديالتأديب االداري١٥٥٣

ظاھرة الفساد االداري في الدول العربیة ١٥٥٤
والتشريع المقارن

بالل امین زين الدين

خالد عبد الفتاح محمداحكام التعیین وانھاء الخدمة١٥٥٥

عبد العزيز عبد المنعماالنحراف بالسلطة كسبب اللغاء القرار االداري١٥٥٦

قضائیة االجراءات  االدارية للطعن في االحكام ال١٥٥٧
االدارية

جیھان محمد ابراھیم 

محمد خیري١٩٩٩لسنة ١٧لقانون " التفلسفیة طبقا١٥٥٨

التصرف في الديوان وتطبیقاته المعاصرة في ١٥٥٩
الفقة االسالمي والقانون الوصفي

خالد محمد حسین

ھاني دويدارالنقل البحري الجوي١٥٦٠

ھاني دويدارالنقل التجاري١٥٦١

ھاني دويدارلنقل التجاريا١٥٦٢

فتحي انور محمدجرائم العصر الحديث١٥٦٣

مدى مسؤولیة الشريك الجنائي في االشتراك ١٥٦٤
في فعل االنتحار

عادل عبد العال

السید عبد الوھاب المسؤولیة الجنائیة التأديبیة للطبي والصیدلي١٥٦٥

لطیفھدىالتعويض عن فعل التعسفي في قانون العمل١٥٦٦

اسامة احمد بدر العمل الفكري في  احكام قانون العمل١٥٦٧

عبد الفتاح بیوميعقود البوت في قانون المقارن١٥٦٨

حقوق واجبات العمل واصحاب المنشات في ١٥٦٩
االتفاقیات والتشريعات العربیة في سائر البالد 

العربیة

اشرف اللمساوي



العمل الغردية اجراءات التقاضي في منازعات ١٥٧٠
والجماعیة

رافت دسوقي

عبد الرؤوف ھاشمالجريمة التادبیة وعالقتھا بالجريمة الجنائیة١٥٧١

محمد عليعملیات غسل االموال والیات مكافحتھا١٥٧٢

والتكمیلیة في التشريعات العقوبات التبعیة١٥٧٣
الجنائیة

مدحت الدبس

ايا محاضرات في علم المجني علیه او ضح١٥٧٤
الجريمة

ھاللي عبد اللاله

احمد ضیاءمشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة ١٥٧٥

اسامة السید عبد السمیعنقل وزاعة االعضاء االدمیة١٥٧٦

فاطمة السويسيالمنازعات االدارية١٥٧٧

الدفوع الشكلیة في قانون اصول المحاكمات ١٥٧٨
الجزائیة

نبیل شید

صبا نعمانمل االدارية في اطار المشروعسلطة صاحب الع١٥٧٩

عبد الحكیم عقد التوريد وتكیفیة في المیراث الفقھي المقارن١٥٨٠

نصري منصورالعقود االدارية١٥٨١

جورج سعدالقانون االداري العام والمنازعات االدارية١٥٨٢

جورج سعدالقانون االداري العام والمنازعات االدارية١٥٨٣

جورج سعدلقانون االداري العام والمنازعات االداريةا١٥٨٤

البرت سرحانالقانون االداري الخاص١٥٨٥

عبد العزيز عبد المنعماالسس العامة للعقود االدارية١٥٨٦

محمد رفعت عبد الوھابالمحاكم االدارية االستئنافیة  في فرنسا١٥٨٧

بهمحمود عبد رالتكیف في المواد الجنائیة١٥٨٨

حازم بیوميالتوازن في العقد االداري الدولي١٥٨٩

حسن محمد النظام القانوني للمنع من السفر١٥٩٠



عبد العزيز منعممسؤولیة االدارة عن تصرغاتھا القانونیة١٥٩١

عبد العزيز منعماالثبات في الدعاوي االدارية١٥٩٢

عبد الناصر عبد هللامبادى الخصومة االدارية١٥٩٣

قادر احمداسود تاثیر التلوث البیئي على١٥٩٤

احمد مصطفى محمداالثار االقتصادية لالثار االقتصادي١٥٩٥

حمادى عبد الرزاقمنازعات العقد امتیاز المرفق العام١٥٩٦

شعبان عبد الحمیداالمر الرئاسي في القانون االداري١٥٩٧

نضباطیة السلطة المختصة في فرض العقوبة اال١٥٩٨
على الموظف

خالد محمد المولى

الدفوع االدارية في ضوء احكام المحكمة االدارية ١٥٩٩
١العلیا   ج

عبد العزيز ابراھیم موسى

الدفوع االدارية في ضوء احكام المحكمة االدارية ١٦٠٠
٢العلیا   ج

عبد العزيز ابراھیم موسى

اشرف محمد خلیل حمادصالنظرية القرارات االدارية القابلة لالنف١٦٠١

اشرف محمد خلیل حمادنظرية القرارات االدارية القابلة لالنفصال١٦٠٢

رأفت دسوقي محمودفكرة التحول في القرارات االدارية ١٦٠٣

عصام عبد الفتاح مطرالفساد االداري ١٦٠٤

االدارية االستثمارية ودور القضاء االداري في ١٦٠٥
الرقابة علیھا

دي ابو النور السیدحم

بالل امین زين الدينالتأديب االداري ١٦٠٦

ھیثم حلیم غازيمجالس التأديب ١٦٠٧

محمد ابراھیم الوكیلالتظلم االداري ١٦٠٨

بالل امین زين الديناالصالح االداري في مصر والدول النامیة١٦٠٩

الطعن بالبطالن على احكام التحكیم التجاري ١٦١٠
يالدول

عباس ناصر مجید



وائل حمدي احمدالتقاضي االلكتروني في العقود االلكترونیة١٦١١

محمد جابر عبد العلیم مفوض الدولة في القضاء االداري ١٦١٢

عبد العزيز عبد المنعم دعوى الغاء القرار االداري في قضاء مجلس الدولة١٦١٣

نین الخطأ الشخصي  الخطأ المرفقي في القانو١٦١٤
المدني واالداري 

سمیر دنون

الیاس ناصیف )١ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة ١٦١٥

الیاس ناصیف)٢ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة١٦١٦

الیاس ناصیف)٣ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة ١٦١٧

الیاس ناصیف) ٤ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة ١٦١٨

الیاس ناصیف) ٥ج(سوعة الوسیط في قانون التجارة مو١٦١٩

الیاس ناصیف) ٦ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة ١٦٢٠

الیاس ناصیف) ٧ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة ١٦٢١

الیاس ناصیف) ٨ج(موسوعة الوسیط في قانون التجارة ١٦٢٢



حسام مرسيسلطة االدارة في مجال الضبط١٦٢٣

احمد عبد الحسیب السنتريسياالثر الرجعي في القضاء بین االداري والدستوري ١٦٢٤

محمد علي حسونةقرينة الخطأ في مجال المسؤلیة االدارية ١٦٢٥

زھدي يكن) ١ج(شرح قانون الموجبات والعقود١٦٢٦

زھدي يكن )٢ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٢٧

زھدي يكن) ٣ج(ت والعقود شرح قانون الموجبا١٦٢٨

زھدي يكن)٤ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٢٩

زھدي يكن )٥ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٠

زھدي يكن)٦ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣١

زھدي يكن )٧ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٢

دي يكن زھ)٧ج(والعقود شرح قانون الموجبات ١٦٣٣

زھدي يكن ) ٨ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٤

زھدي يكن ٩ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٥

زھدي يكن ٩ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٦

زھدي يكن ١٠(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٧

زھدي يكن ١١ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٨

زھدي يكن ١٢(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٣٩

زھدي يكن ٣١ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٤٠

زھدي يكن ١٤ج(شرح قانون الموجبات والعقود ١٦٤١

زھدي يكن ١٥والعقود  جشرح قانون الموجبات ١٦٤٢

زھدي يكن ١٦شرح قانون الموجبات والعقود  ج١٦٤٣

محمد سعدكیة الفكريةمقدمات في المل١٦٤٤

عماد الدين محمودالحماية المدنیة للعالمات التجارية١٦٤٥



مصطفى احمدمجلس العقد االلكتروني١٦٤٦

االلتزام ببدل عناية وااللتزام بتحقیق نتیجة بین ١٦٤٧
المسؤولین الشخصیة والموضوعیة

اسامة احمد بدر

ايمن فوزي عقد فندقة١٦٤٨

محمد حسن قاسم١راسة القانون  جالمدخل لد١٦٤٩

محمد حسن قاسم٢المدخل لدراسة القانون  ج١٦٥٠

میز فرقانالبیوع التجارية١٦٥١

شريف محمد غنامالتزامات الشامن ومسؤولیة١٦٥٢

االداب العامة  في القانون والفقة مع فكرة النظام العام و١٦٥٣
التطبیقات القضائیة

ابوجعفر عمر

مصطفى التولياالطراف في تسوية المنازعات العقديةدور١٦٥٤

محمود عبد الرحیمالحیل في القانون المدني١٦٥٥

السیارات بین المذھبین المسؤولیة  المدنیة عن حوادث ١٦٥٦
الشخصي والموضوعي

مدحت محمد محمود

ياسر احمد محمدالمسؤولیة المدنیة عن اضرار المواد الكیمائیة١٦٥٧

نبیل ابراھیم سعدنظرية الحق/ المدخل الى القانون ١٦٥٨

ھمام محمد محمودنظرية الحق/ المدخل الى القانون ١٦٥٩

محمد حسینالقاعدة القانونیة/ المدخل الى القانون ١٦٦٠

شعبان محمد اسماعیلالمدخل لدراسة القران والسنة والعلوم االسالمیة١٦٦١

شعبان محمد اسماعیلوالسنة والعلوم االسالمیةالمدخل لدراسة القران ١٦٦٢

شھاب الدين ابي الفضلالعجاب في بیان االسباب١٦٦٣

شھاب الدين ابي الفضلالعجاب في بیان االسباب١٦٦٤

ھشام خالدعقود ضمان االستثمار١٦٦٥

اسامة عبد العلیمقاعدة الضرر والضرار١٦٦٦



عطا سعد محمدالتلوث في نطاق الجوارالمسؤولیة المدنیة عن اضرار ١٦٦٧

محمد حسین منصورالقانون القارن١٦٦٨

ناصر احمد  النشويعقد االستصناع١٦٦٩

خالد ممدوح ابراھیمحماية المستھلك في العقد االلكتروني١٦٧٠

عطا سعد محمد حواساالنظمة الجماعیة لتعويض عن اضرار التلوث١٦٧١

رمضان ابو السعودة والعینیةالتامینات الشخصی١٦٧٢

ثروت عبد الحمیدتعويض الحوادث الطبیة١٦٧٣

علي عدنان الفیلقوانین حماية البیئة١٦٧٤

علي عدنان الفیلالتشريعات الجزائیة العربیة١٦٧٥

علي عدنان الفیلالقانون الجنائي المقارن١٦٧٦

یلعلي عدنان الفالتشريع الدولي لحماية البیئة١٦٧٧

علي عدنان الفیلالنظام القانوني للمعامالت االلكترونیة في الوطن العربي١٦٧٨

علي عدنان الفیلالقضاء العسكري في الوطن العربي١٦٧٩

المسؤولیة الجزائیة عن اساءة استخدام بطاقة االئتمان ١٦٨٠
االلكترونیة

علي عدنان الفیل

علي عدنان الفیلةالمنھجیة التشريعیة في حماية البیئ١٦٨١

علي عدنان الفیلاالجرام االلكتروني١٦٨٢

علي عدنان الفیلجريمة الرشوة االنتخابیة١٦٨٣

علي عدنان الفیلجريمة الرشوة االنتخابیة١٦٨٤

اجراءات التحري وجمع االدلة والتحقیق االبتدائي في ١٦٨٥
الجريمة المعلوماتیة

علي عدنان الفیل

التحري وجمع االدلة والتحقیق االبتدائي في اجراءات ١٦٨٦
الجريمة المعلوماتیة

علي عدنان الفیل

علي عدنان الفیلالنظام القانوني العسكري١٦٨٧



التنظیم القانوني لالنتخابات والتحوالت الديمقراطیة في ١٦٨٨
الوطن العربي

علي عدنان الفیل

معن عبد الرحیم جويحانةقرارات الھیئة العامة في الشركات المساھم١٦٨٩

فايز محمد حسین،احمد ابو الحسندروس في المنھج القانوني١٦٩٠

سعد عبد الرحمن زيدان مناھج البحث العلمي في العلوم القانونیة١٦٩١

نخبة من جمعیة الشبان المسلمینكیف نفھم االسالم١٦٩٢

الحمید الخالدياحمد عبدالوجیز في المناھج واعداد البحث العلمي١٦٩٣

ھاني محمد كامل المنايلياعداد البحث العلمي١٦٩٤

يوسف حنا ابراھیم ، داؤد ماھر محمداساسیات البحث العلمي ١٦٩٥

قوانین تشجیع االستثمار في العراق واقلیم كوردستان ١٦٩٦
العراق وتطبیقاتھا في مجال االستثمار السیاحي

ازاد شكور صالح

ھاشم الحافظانونتاريخ الق١٦٩٧

عصمت عبد المجید بكر ٧٩لسنة ٨٧شرح قانون ايجار العقار رقم ١٦٩٨

منیر محمود الوتري ٨٣لسنة ٣٦الوجیز لشرح قانون الشركات  رقم ١٦٩٩

ضوابط االرتباط بین الدعويین الجنائیة والمدنیة الناشئتین ١٧٠٠
عن واقعة واحدة 

مكي ابراھیم لطفي

الیاس حدادن الجوي القانو١٧٠١

عامر خطاب عمر عن طريق المزايدة بیع العقار ١٧٠٢

بنوا دولوناي خطأ االدارة ١٧٠٣

تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشريعیة من ١٧٠٤
النصوص 

عواد حسین العبیدي 

احمد خلیل ،نبیل  اسماعیل عمر قانون اصول المحاكمات المدنیة ١٧٠٥

عبد العزيز عبد المنعم خلیف دعوى التعويض االداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ١٧٠٦

محمد رضا النمرمسئولیة الدولة عن اخطاء القضاء  ١٧٠٧

عبد العال الديربيااللتزامات الناشئة عن المواثیق العالمیة حقوق االنسان١٧٠٨



لتشريع ظاھرة الفساد االداري في الدول العربیة وا١٧٠٩
المقارن

بالل امین زين الدين

غازي حسن صباريني الدباوما سیةالمعاصرة١٧١٠

عواد حسین العبیدي تأويل النصوص في القانون ١٧١١

مصطفى ابراھیم الزلمي المنطق القانوني١٧١٢

حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام ١٧١٣

عبد الرزاق احمد السنھوري ١/١ظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج الن١٧١٤

عبد الرزاق احمد السنھوري ١/٢النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧١٥

عبد الرزاق احمد السنھوري ٢النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧١٦

عبد الرزاق احمد السنھوري ٣ي لعقد امتیاز المرفق  العام مج النظام القانون١٧١٧

عبد الرزاق احمد السنھوري ٤النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧١٨

عبد الرزاق احمد السنھوري ٥النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧١٩

عبد الرزاق احمد السنھوري ٦/١ق  العام مج النظام القانوني لعقد امتیاز المرف١٧٢٠

عبد الرزاق احمد السنھوري ٦/٢النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢١

عبد الرزاق احمد السنھوري ٧/١النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢٢

عبد الرزاق احمد السنھوري ٧/٢النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢٣

عبد الرزاق احمد السنھوري ٨النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢٤

عبد الرزاق احمد السنھوري ٩/١النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢٥

حمد السنھوري عبد الرزاق ا٩/٢النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢٦

عبد الرزاق احمد السنھوري ١٠النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  العام مج ١٧٢٧

نبیل اسماعیل عمرقانون اصول المحاكمات المدنیة١٧٢٨

ياسر  باسم السبعاويبیع الوفاء١٧٢٩

مصطفى سالم النجفيالعقود االدارية والتحكیم١٧٣٠



جون رولزالة عودة الي فكرة العقل العامقانون الشعوب مع مق١٧٣١

الشیخ ابراھیم النعمةاصول التشريع الدستوري في االسالم١٧٣٢

ھیلین توارتدويل الدساتیر الوطنیة١٧٣٣

سربش مصطفى رشیدرضة السیاسیة والضمانات الدستوريةاالمع١٧٣٤

رعد ناجي الجدةالتطورات الدستورية في العراق١٧٣٥

مصطفى الزلميقوق االنسان وضماناتھا في االسالم ح١٧٣٦

كاوة محمود شاكرالیة العالقة بین المعارضة والسلطة في االسالم١٧٣٧

عبد القادر عودة١التشريع الجنائي االسالمي   ج١٧٣٨

عبد القادر عودة٢التشريع الجنائي االسالمي   ج١٧٣٩

جمیل ناصیفموسوعة ضريبة الدخل١٧٤٠

عماد محمد كريم حرية الراي والتعبیر١٧٤١

حقوق الطفل في الشريعة االسالمیة والمواثیق الدولیة ١٧٤٢
والتشريعات الوطنیة

جاللي عبد الالة

طالب رشیدمبادى القانون الدولي العام١٧٤٣

شاكر االنباريالديمقراطیة بالتوافقیة١٧٤٤

حسن ناظمالمجتمع المدني١٧٤٥

كامل وزنةیدرالیةالف١٧٤٦

احمد الحريثيالمعتزلة واالحكام العقلیة ومبادى القانون الطبیعي١٧٤٧

االدارة العامة للسلطة القضائیة / العراق ٢٠١٠نشاط السلطة القضائیة خالل عام ١٧٤٨

محمد ابراھیمدروس مھمة من حرية  الصحافة في اوربا١٧٤٩

وسى ابراھیمعبد المنعم محماية المستھلك١٧٥٠

ياسر باسم السبعاويبحوث دراسات في القانون الخاص١٧٥١

وائل عالمدراسات قانونیة باللغة العربیة١٧٥٢



سعد صالحمسؤولیة الصحفین الجنائیة عن جرائم النشر١٧٥٣

سعد صالحاالرھابیة في القانون الجنائيالجرائم ١٧٥٤

سعد صالحدراسات معمة في القانون الجنائي١٧٥٥

فؤاد العلوانيصیغ التحكیم في سندات الشحن ومشاركات االيجار١٧٥٦

منذر الشاويوزارة العدل السیرة واالنجاز١٧٥٧

ھانس كلسالنظرية المحصنة في القانون١٧٥٨

میز محمد الوتريالزامیة التأمین على ضوء النظريات الفقھیة١٧٥٩

ر داودعبد الجباالمؤلف والقانون١٧٦٠

عصمت عبد المید نظرية الضروف  الطارئة ودور القاضي في تطبیقاتھا١٧٦١

نشات احمد ناصیفشرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٧٦٢

عقیل فاضلفي القانون المدنيتبعیة التأمین  لاللتزام االصلي١٧٦٣

ياسینعواد حسین االختصاص القضائي  في منازعات االراضي الزاعیة١٧٦٤

عواد حسین ياسینتأويل النصوص في القانون١٧٦٥

حسام الدين عفانةبیع المرابحة المر بالشراء١٧٦٦

ھشام بشیرالدخل لدراسة  القانون  القانون الدولي االنساني١٧٦٧

محمود السید عمرالقواعد العامة للطعن في االحكام القضائیة١٧٦٨

خلیل غصنیمدراسات قانونیة في التحك١٧٦٩

المختار في قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم المدني١٧٧٠
١ج

دريد داود سلمان

المختار في قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم المدني١٧٧١
٢ج

دريد داود سلمان

المختار في قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم المدني١٧٧٢
٣ج

دريد داود سلمان

لمختار من قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم ا١٧٧٣
١جالجنائي

سلمان عبیر عبد هللا 



المختار من قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم ١٧٧٤
٢الجنائي   ج

سلمان عبیر عبد هللا 

المختار من قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم ١٧٧٥
٣الجنائي   ج

سلمان عبیر عبد هللا 

ختار من قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم الم١٧٧٦
٤الجنائي   ج

سلمان عبیر عبد هللا 

المختار من قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم ١٧٧٧
٥الجنائي   ج

سلمان عبیر عبد هللا 

المختار من قضاء محكمة التمیز االتحادية القسم ١٧٧٨
٦الجنائي  ج

سلمان عبیر عبد هللا 

بدوي ابو اديبعات في قضايا شغلت الناسمراف١٧٧٩

احمد فاضل حسینضمانات مبدا المساوة في بعض الدساتیر العربیة١٧٨٠

شرح االحكام القانونیة في رسالة الحقوق لالمام زين ١٧٨١
العابدين

عباس العبودي

في " او میتا" مدى مشروعیة االنتفاع باعضاء االدمي حیا١٧٨٢
الفقة االسالمي

المطلب عبد الرزاقعبد

مرعي منصور عبد الرحیمالجوانب الجنائیة للتجارب العلمیة على جسم االنسان١٧٨٣

لجريمة االفتراء الفقة والقانون والقضاء النظرية العامة ١٧٨٤
المقارن

جمال الزغبي

سعد جمیلحقوق المجني علیة١٧٨٥

جرجیس يوسف طعمةمكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية١٧٨٦

عبد المطلب عبد الرزاقالدعوى واثباتھا في الفقة االسالمي١٧٨٧

حسن محمد ھندالنظام القانوني لحقو قالطفل١٧٨٨

عبد الفتاح بھیج١جريم اغتصاب االناث واالثار المترتبة علیھا  ج١٧٨٩

ح بھیجعبد الفتا٢جريم اغتصاب االناث واالثار المترتبة علیھا   ج١٧٩٠

النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤولیة الجنائیة ١٧٩١
والمدنیة

طفى فھميیخالد مص



ايمان محمد الجابجرائم البغاء١٧٩٢

نضال ياسین العباديمنشطات الرياضیة  بین االباحة والتجريم١٧٩٣

محمد زكي ابو عامرشائبة الخطا في الحكم الجنائي١٧٩٤

فواد محمد محمد لي في منازعات االستثمار االجنبيالتحكیم الدو١٧٩٥

لمى علي فرج الديمقراطیة شبة المباشرة١٧٩٦

سلطة االتھام والتحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة ١٧٩٧
الدائمة

حامد سید محمد

خالد مصطفى فھمي النظام القانوني لمكافحة االتجار بالبشر١٧٩٨

صالح زيدئیة الدولیة لحقوق االنسانضمانات الحماية الجنا١٧٩٩

االدلة الكترونیة في المسائل الجنائیة والمعامالت ١٨٠٠
المدنیة والتجارية

فتحي انور محمد عزت 

تفتیش شبكة االمنترنیت لضبط جرائم االعتداء على ١٨٠١
االداب العامة والشرف واالعتبار 

محمد فتحي انور

محمد علي لعقود واالوصاف والعقوباتالموسوعة القانونیة في ا١٨٠٢

رشیدة ابو كرجرائم االعتداء على نظم المعالجة االلیة١٨٠٣

نسرين عبد المجیدعبر الوطنیةالجريمة المنظمة ١٨٠٤

حسني عبد السمیع الجرائم  المستحدثة  عن طريق االنترنیت١٨٠٥

عادل يحیىالجنائیة للحق في الصحةالحماية ١٨٠٦

والتشريعات المدنیة النظرية العامة للمسؤولیة الطبیة ١٨٠٧
ودعوى التعويض الناشئة عنھا

میز رياض حنا

اسامة السید عبد السمیعنقل وزاعة االعضاء البشرية بین الحظر واالباحة١٨٠٨

عصام عبد الفتاح مطرالقضاء الجنائي الدولي١٨٠٩

طارق ابراھیم الدسوقيعولمة الجريمة١٨١٠

عمار عباس الحسینيوظیفة الردع العام للعقوبة١٨١١

عبد الرحمان خلیفيالحماية الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة١٨١٢



النظام القانوني لزرع االعضاء البشرية وكافحة جرائم ١٨١٣
االتجار باالعضاء 

البشرية

خلف مصطفى فھمي

جمال شعبان حسینمعاملة المجرمین واسالیب رعايتھم١٨١٤

براء منذرشرح قانون اصول  المحاكمات الجزائیة ١٨١٥

الحماية الجنائیة للمحل االلكتروني في جرائم ١٨١٦
المعلوماتیة 

فاير  نبیل

محمود سعد شاھیناطفال االنابیب١٨١٧

عبد العزيز محمد محسنلجنائیةاالكراة واثره في المسؤولیة ا١٨١٨

خالد عبد الفتاحقوبات البحريقانون الع١٨١٩

منتصر سعید حمودةالمحكمة الجنائیة الدولیة١٨٢٠

مضاھر االخالل بالمساواة في االجراءات الجنائیة  ١٨٢١
االلكترونیة

ايمن نصر عبد العال

ھاللي عبد الالهالنظرية العامة لالثبات الجنائي١٨٢٢

محمد علي فنوعامشرح جريمة القتل في قانون العقوبات ال١٨٢٣

طارق ابراھیمالبصمات واثرھا في االثبات  الجنائي١٨٢٤

ھاللي  عبد الالهالنظرية  العامة لالثبات الجنائي١٨٢٥

والدولیة في التشريعات المبادى الجنائیة الدستورية ١٨٢٦
العربیة الدولیة

اشرف فايز اللمساوي 

ي يوسف بكريبكرالجرائم االعالمیة ضد االحداث١٨٢٧

بكر ي يوسف بكريالحماية الجنائیة لحق الملكیة االدبیة والفنیة١٨٢٨

لیلى قايدالصلح في جرائم االعتداء على االفراد١٨٢٩

احمد محمد لطفيالتلقیح الصناعي بین اقوال االطباء ودور الفقھاء١٨٣٠

من الدراجيعبد الرحالحق في الشكوى كقید على المتابعة الجرائیة١٨٣١

محمد زكي ابو عامرالحماية الجنائیة  للحرية الشخصیة١٨٣٢



قیس عبد الوھاب  الحیاليملكیة اثاث بیت الزوجیة١٨٣٣

الحماية القانونیة للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينیة  ١٨٣٤
وعدم التمیز

خالد مصطفى  فھمي

سلطان عبد هللا محمودالتطبیقعقود التجارة االلكترونیة والقانون الواجب ١٨٣٥

محمد سعد فودة العامة للعقوبات االداريةالنظرية ١٨٣٦

عبد المجید سلیم ابراھیمالسلطة التقديرية للمشرع١٨٣٧

وھبة الزحیلي١والقضايا المعاصرة  جموسوعة الفقة١٨٣٨

وھبة الزحیلي٢جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٣٩

وھبة الزحیلي٣جوسوعة الفقة والقضايا المعاصرةم١٨٤٠

وھبة الزحیلي٤جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤١

وھبة الزحیلي٥جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٢

وھبة الزحیلي٦جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٣

الزحیليوھبة٧جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٤

وھبة الزحیلي٨جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٥

وھبة الزحیلي٩جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٦

وھبة الزحیلي١٠جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٧

وھبة الزحیلي١١جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٤٨

وھبة الزحیلي١٢جالمعاصرةموسوعة الفقة والقضايا١٨٤٩

وھبة الزحیلي١٣جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٥٠

وھبة الزحیلي١٤جموسوعة الفقة والقضايا المعاصرة١٨٥١

طاھر الجنابيعلم المالیة والتشريع المالي١٨٥٢

سمیرة عبد هللافترة الربیة ١٨٥٣

نزية نعیمدعاوي الزنة١٨٥٤



حمدي ابو انور الحماية التشريعیة والقضائیة لحق الحجرة ١٨٥٥

ابن تمیمة الجوزيةالفوائد١٨٥٦

عبد الكريم زيدانالمدخل لدراسة الشريعة االسالمیة١٨٥٧

عصام نعمة اسماعیلالطبیعة القانونیة للقرار االداري١٨٥٨

المنعمعبد العزيز عبدمسؤولیة االدارة عن تصرفات القانونیة١٨٥٩

االنصاري حسنالصلح القضائي١٨٦٠

عقود المستھلكین الدولیة مابین قضاء التحكیم والقضاء ١٨٦١
الوطني

طرح البحور علي

عامر سعید الزيباري"كیف تكون فقھیا١٨٦٢

ابو الحسن مصطفى السلیمانالبیان االمثل الخطاء عبد هللا االھدل ١٨٦٣

الرومي محمد امینكیم االلكترونيالنظام القانوني للتح١٨٦٤

علي عبد الستاراالرباح  التجارية من منظور الفقة االسالمي١٨٦٥

ازاد شكور صالحاالستثمار االجنبي ١٨٦٦

علي عبد االمیراثر القانون الخاص  على العقد االداري١٨٦٧

علي عبد االمیراثر القانون الخاص  على العقد االداري١٨٦٨

دور القضاء االداري والدستوري  في ارساء مؤسسات ١٨٦٩
المجتمع المدني

محمد ابراھیم خیري

عزيز كاظم جبر الخفاجيالخیارات القانونیة واثرھا في العقود المدنیة١٨٧٠

احمد سمیر محمد الصوفيالطعن االستئنافي في االحكام القضائیة المدنیة١٨٧١

الشحات ابراھیمفي الفقة الجنائي الجرائم الحدية والتعزرية١٨٧٢

اشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط ١٨٧٣
االداري

محمد عبد الحمید

عصام ابو الفتحجرائم الفساد االداري١٨٧٤

اشرف فايز اللمشاريالمبادى الجنائیة الدستورية والدولیة١٨٧٥



ملوخیةعماد الضمانات التأديبة للموظف العام١٨٧٦

حمدي ابو انورمسؤولیة االدارة عن اعمالھا القانونیة والمادية١٨٧٧

جعفر كاظم المالكيالرجع ف قضاء المجكمة االتحايدة العلیا١٨٧٩

محمد ابو طیفالنظام التاديبي١٨٨٠

ياسین السید طاھرمكافحة االرھاب في االستراتیجیة االمريكیة١٨٨١

ياسین السید طاھرلقانون العراقيمركز االجنبي فیا١٨٨٢

ياسین السید طاھرالقانون الدولي الخاص الجنسیة ومركز االجانب١٨٨٣

ياسین السید طاھرالوافي في شرح قانون الجنسیة العراقي١٨٨٤

محمد علي الصوريالتعلیق المقارن على مواد قانون االثبات١٨٨٥

محمد علي الصوريالثباتالتعلیق المقارن على مواد قانون ا١٨٨٦

محمد علي الصوريالتعلیق المقارن على مواد قانون االثبات١٨٨٧

عصمت عبد المجید بكرالضرورة الملجئة للسكن١٨٨٨

صالح محسوبفن القضاء١٨٨٩

مصطفى محمد جمیلالتطبیقات في علم المیراث١٨٩٠

عبد الواحد كرماقياالحوال الشخصیة في القانون الدولي الخاص العر١٨٩١

نجیلوا ودنیلاالنتقاالت من الحكم السلطوي١٨٩٢

فريق ابحاثدنیامیكیات  النزاع في العراق١٨٩٣

زينة غانم الصفاراحكام االفالس١٨٩٤

راؤول بلیند بناخر١حوار عالمي حول الفدارالیة       ج١٨٩٥

لیند بناخرراؤول ب٢حوار عالمي حول الفدارالیة       ج١٨٩٦

راؤول بلیند بناخر٣حوار عالمي حول الفدارالیة        ج١٨٩٧

راؤول بلیند بناخر٤حوار عالمي حول الفدارالیة       ج١٨٩٨

راؤول بلیند بناخر٥حوار عالمي حول الفدارالیة        ج١٨٩٩



راؤول بلیند بناخر٦حوار عالمي حول الفدارالیة        ج١٩٠٠

قاسم حسن العبوديتاثیر النظم االنتخابیة في النظم السیاسي١٩٠١

مارسو لونغ القرارات الكبرى في القضاء االداري١٩٠٢

عبد الناصر عبد هللالقرار االداري في النظرية والتطبیق١٩٠٣

احمد يوسف محمد عليالتظلم االداري في ضوء الفقة والقضاء١٩٠٥

شعبان عبد الحكیمقانون االداري والفقة االسالمياالمر الرئاسي في ال١٩٠٦

سلمان بیان١جالقضاء المدني في العراق١٩٠٧

سلمان بیان٢جالقضاء المدني في العراق١٩٠٨

اجیاد ثامرعوارض  الدعوى المدنیة١٩٠٩

فاروق محمد صادقالمحكمة الجنائیة الدولیة١٩١٠

فاروق محمد صادقالمحكمة الجنائیة الدولیة١٩١١

القانون واجب التطبیق على الجرائم على الجرائم  امام ١٩١٢
المحكمة الجنائیة الدولیة

فاروق محمد صادق

صبا نعمان رشیداالدارية في اطارالمشروعسلطة  صاحب العمل ١٩١٣

محمد امین المعروفرد المختار على الدر المختار شرح تنوير االبصار١٩١٤

وعد ابراھیم خلیل"ة انتحار النساء حرقاظاھر١٩١٥

وعد ابراھیم خلیل"ظاھرة انتحار النساء حرقا١٩١٦

وعد ابراھیم خلیل"ظاھرة انتحار النساء حرقا١٩١٧

سید قطب١جفي ظالل القران١٩١٨

سید قطب٢جفي ظالل القران١٩١٩

سید قطب٣جفي ظالل القران١٩٢٠

سید قطب٤جانفي ظالل القر١٩٢١

سید قطب٥جفي ظالل القران١٩٢٢



سید قطب٦جفي ظالل القران١٩٢٣

محمد ابراھیم  سعد الناديموت الدماغ وموقف الفقة االسالمي١٩٢٤

الناس امام المجلس العدلي    مرافعات في قضايا شغلت ١٩٢٥
١ج

بدوي ابو ديا

امام المجلس العدلي    مرافعات في قضايا شغلت  الناس ١٩٢٦
١ج

بدوي ابو ديا

انور طلبة٦موسوعة المرافعات المدنیة التجارية   ج١٩٢٧

محمد محروس سعدونيالضمان في العقود الفاسدة١٩٢٨

المال الضائع حقیقة وحكمة وطرق التقاطة في الفقة ١٩٢٩
االسالمي

عبد المطلب عبد الرزاق

عبد الرزاق احمد السنھوري١المي    جمصادر الحق في الفقة االس١٩٣٠

عبد الرزاق احمد السنھوري٤مصادر الحق في الفقة االسالمي   ج١٩٣١

عبد الرزاق احمد السنھوري١النظرية العامة لاللتزامات نظرية العقد     ج١٩٣٢

عبد الرزاق احمد السنھوري٢النظرية العامة لاللتزامات نظرية العقد     ج١٩٣٣

رمضان محمود ابو السعودشرح احكام القانون المدني العقود السماة١٩٣٤

علي احمد الجراحقواعد االثبات بغیر الكتابة في المواد المدنیة والتجارية١٩٣٥

احمد نشات١رسائل االثبات   ج١٩٣٦

احمد نشات٢رسائل االثبات   ج١٩٣٧

جیاد ثامراالعتراض على الحكم الغیابي١٩٣٨

احمد نشات١رسائل االثبات   ج١٩٣٩

احمد نشات٢رسائل االثبات   ج١٩٤٠

مصطفى العبودي١العقد   ج/ القانون المدني    ١٩٤١

مصطفى العبودي٢المسؤولیة المدنیة ج/ القانون المدني ١٩٤٢

مصطفى العبودي/ القانون المدني ١٩٤٣



رئیسیة الخاصة    المطول في القانون المدني العقود ال١٩٤٤
١مج

جیروم ھوية 

المطول في القانون المدني العقود الرئیسیة الخاصة    ١٩٤٥
٢مج

جیروم ھوية 

جاك غستانتكوين العقد/ المدني المطول في القانون ١٩٤٦

جاك غستانمفاعیل  العقد او اثارة/ المطول في القانون المدني  ١٩٤٧

جفنیف فیتيمدخل الى المسؤولیة/ مدني  المطول في القانون ال١٩٤٨

جاك مسترو واخرونقانون التامینات العینیة/ المطول في القانون المدني  ١٩٤٩

قانون التامینات العینیة / المطول في القانون المدني   ١٩٥٠
العام 

جاك مسترو واخرون

االثبات  /  موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٥١
١ج

بدوي حنا

/ موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة      ١٩٥٢
٢االستئناف   ج

بدوي حنا

اختصاص   / موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٥٣
٣ج

بدوي حنا

بدوي حنا٤تمیز   ج/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٥٤

مخاصمة / موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة١٩٥٥
٥ج

بدوي حنا

التحكیم / موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٥٦
٦ج

بدوي حنا

بدوي حنا٧اعادة ج/ موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٥٧

االتیاب / موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٥٨
٨المشروع     ج

بدوي حنا

تدخل / صول المحاكمات المدنیة  موسوعة قضايا ا١٩٥٩
٩وادخال ج

بدوي حنا

الخبرة   / موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٦٠
١٠ج

بدوي حنا



االعتراض /موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٦١
١١اعتراض الغیر    ج

بدوي حنا

رسوم / موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنیة    ١٩٦٢
قضائیا

بدوي حنا

محمود محمد علي صبرةاصول الصیاغة القانونیة١٩٦٣

محمود محمد علي صبرةاالتجاھات الحديثة في اعداد وصیاغة مشروعات القوانین١٩٦٤

العراق وازرة العدلقضاء محكمة التمیز العراق١٩٦٥

مشروع تمھیدي لتعديل قانون االلتزامات والتعادل في ١٩٦٦
لفرنسيالقانون ا

بیارا كتاال

شروط  المقاولة العمال الھندسة الكھربائیة والمیكانكیة ١٩٦٧
والكیماوية

خلیل ابراھیم

وزارة التعلیم العاليقراءة في مسودة قانون االحزاب السیاسیة في العراق١٩٦٨

سعید احمد بیوميلفة قانون في ضوء علم لفة النص١٩٦٩

عدنان العابد١ي   جقانون الضمان االجتماع١٩٧٠

عدنان العابد٢قانون الضمان االجتماعي   ج١٩٧١

وھبة الزحیلي١جاصول الفقة االسالمي١٩٧٢

وھبة الزحیلي٢اصول الفقة االسالمي   ج١٩٧٣

محمد سعید العشماوياالسالم السیاسي١٩٧٤

حقوق المريض في عقد العالج الطبي في القانون ١٩٧٥
المدني

دة فوادغا

مصطفى كاملشرح قانون االداري ١٩٧٦

عصمت عبد المجیداحكام رعاية القاصرين١٩٧٧

الموجز في شرح القانون المدني  العراقي النظرية العامة ١٩٧٨
الاللتزام 

عبد المجید الحكیم

صادق محمد حسینضريبة الدخل١٩٧٩

علي عصام غصنالمسؤولیة الجزائیة للطبیب١٩٨٠



جعفر الفضليالمقاولة- االيجار –الوجیز في العقود المدنیة البیع ١٩٨١

حسن محمد ھندالنظام القانوني للمنع من السفر١٩٨٢

رشا علي الدينالنظام القانوني  لعقود السیاحة االلكترونیة١٩٨٣

فاتن حسین الوجیز في قانون حماية المستھلك١٩٨٤

محمد عبد الرؤوفالراي العام في االسالم١٩٨٥

ابو الیزيد عليالنظم السیاسیة  والحريات العامة١٩٨٦

باسیل يوسففي سبیل حقوق االنسان١٩٨٧

خديجة النبراويموسوعة حقوق االنسان في االسالم١٩٨٨

بشیر نافعالمواطنة والديمقراطیة في البلديات العربیة١٩٨٩

سیاسة الضروري في السیاسة مختصر كتاب ال١٩٩٠
االفالطون

احمد شعالن 

علي الدينالديمقراطیة وحقوق االنسان١٩٩١

محمد عابد الجابريالدين والدولة وتطبیق الشريعة١٩٩٢

عبد الرزاق السنھورينظرية العقد١٩٩٣

الضمانات العینیة الرھن ومدى مشروعیة استثمارھا في ١٩٩٤
المصارف االسالمیة

صھیب عبد هللا 

ولید خالدالمالیة في الفقة االسالميالتصرفاتاللزام في ا١٩٩٥

جرائم غسل  االموال بین االتفاقیات الدولیة  والتشريعات ١٩٩٦
الوطنیة

محمود محمد ياقوت

بشرى خالد تركيالتزامات المساھم في الشركة المساھمة١٩٩٧

مود السید عمرمحالشرط السلبیة العامة لوجود الحق في الدعوى القضائیة١٩٩٨

علي حیدر١دور الحكام  شرح مجلة االحكام    ج١٩٩٩

علي حیدر٢دور الحكام  شرح مجلة االحكام     ج٢٠٠٠

علي حیدر٣دور الحكام  شرح مجلة االحكام      ج٢٠٠١



علي حیدر٤دور الحكام  شرح مجلة االحكام        ج٢٠٠٢

دعوى المدنیة واثارة احكام التنازل وابطال عريضة ال٢٠٠٣
القانونیة

اجیاد ثامر نايف

احكام التنازل وابطال عريضة الدعوى المدنیة واثارة ٢٠٠٤
القانونیة

اجیاد ثامر نايف

احكام التنازل وابطال عريضة الدعوى المدنیة واثارة ٢٠٠٥
القانونیة

اجیاد ثامر نايف

اجیاد ثامر نايفعوارض الدعوى المدنیة٢٠٠٦

اجیاد ثامر نايفعوارض الدعوى المدنیة٢٠٠٧

ابطال عريضة الدعوى المدنیة لالحمال بالواجبات ٢٠٠٨
االجرائیة

اجیاد ثامر نايف

ابطال عريضة الدعوى المدنیة لالحمال بالواجبات ٢٠٠٩
االجرائیة

اجیاد ثامر نايف

ابطال عريضة الدعوى المدنیة لالحمال بالواجبات ٢٠٢٠
االجرائیة

اد ثامر نايفاجی

اجیاد ثامر نايفاحكام قطع السیر في الدعوى المدنیة  واثارة القانونیة٢٠٢١

اجیاد ثامر نايفاحكام قطع السیر في الدعوى المدنیة  واثارة القانونیة٢٠٢٢

اجیاد ثامر نايفاحكام قطع السیر في الدعوى المدنیة  واثارة القانونیة٢٠٢٣

اجیاد ثامر نايففي الدعوى المدنیة واثارة القانونیةاحكام وقف السیر٢٠٢٤

اجیاد ثامر نايفاحكام وقف السیر في الدعوى المدنیة  واثارة القانونیة٢٠٢٥

اجیاد ثامر نايفاحكام وقف السیر في الدعوى المدنیة  واثارة القانونیة٢٠٢٦

ياسر باسم بحوث ودراسات في القانون الخاص ٢٠٢٧
مر نايفاجیاد ثا

اجیاد ثامرالغیابياالعتراض على الحكم ٢٠٢٨

اجیاد ثامراالعتراض على الحكم  الغیابي٢٠٢٩

اجیاد ثامراالعتراض على الحكم  الغیابي٢٠٣٠



اجیاد ثامرسقوط الدعوى المدنیة وانقضائھا بمضي الدعوى٢٠٣١

ثامراجیاد سقوط الدعوى المدنیة وانقضائھا بمضي الدعوى٢٠٣٢

اجیاد ثامرسقوط الدعوى المدنیة وانقضائھا بمضي الدعوى٢٠٣٣

اجیاد ثامرسقوط الدعوى المدنیة وانقضائھا بمضي الدعوى٢٠٣٤

حامد الشريفكنوز المرافعات   امام القضاء الجنائي٢٠٣٥

بحوث وتوصیاتالعقوبات البديلة٢٠٣٦

بحوث وتوصیاتالعقوبات البديلة٢٠٣٧

محمد ماجد خلوي قضايا تحكیمیة٢٠٣٨

وقائع الندوة التي ينضمھا المركز العراقي للدرسات ٢٠٣٩
االستجراجیة  الحتماالت الحرب االھلیة

المركز  العراقي للدراسات االسترايجیة

سعد عباس السعوديالتداخل والتكامل بین الوظفتین  الدبلوماسیة والقنصلیة٢٠٤٠

صبا نعمان داري في اطار المشروعاالسلطة  صاحب العمل٢٠٤١

تعديل العقد  باالرادة المنفردة محاولة نظرية في قانون ٢٠٤٢
االلتزامات  المقارن

عابد  فايد عبد الفتاح 

محمد حمال الدينالبحث  العلمي في علم السیاسةمنھج ٢٠٤٣

امیر حاتمسلسلة انت والملكیة الفكرية٢٠٤٤

نبیلة اسماعیل رسالنلمدنیة عن اضرار البیئةالمسؤولیة  ا٢٠٤٥

النظام القانوني لعقد الوكالة بالعولمة دراسة مقارنة ٢٠٤٦
بالفقة االسالمي

نعیم احمد نعیم

طه البشیرمحمد  القانون الروماني االوال وااللتزام٢٠٤٧

ھاشم الحافظاللوائح التنفیذية لنظام  المرافعات الشرعیة السعودية٢٠٤٨

محمد عابد الجابرياشكاالیات الفكر العربي المعاصر٢٠٤٩

محمد عابد الجابريالخطاب العربي المعاصر ٢٠٥٠

محمد عابد الجابريابن رشد سیرة وفكر٢٠٥١



محمد عابد الجابريالفعل االخالقي العربي٢٠٥٢

وحدة الثقافة العربیةالمثقفون في الحضارة٢٠٥٣

وحدة الثقافة العربیةھج االدلةالكشف عن منا٢٠٥٤

محمد عابد الجابريتكوين العقل العربي٢٠٥٥

محمد عابد الجابريوحدة الثقافة العربیة٢٠٥٦

محمد عابد الجابريفصل المقال٢٠٥٧

محمد عابد الجابريتھافت التھافت٢٠٥٨

محمد عابد الجابريالمشروع النھوضي العربي٢٠٥٩

مد عابد الجابريمحوجھة نظر٢٠٦٠

محمد عابد الجابريبنیة العقل العربي٢٠٦١

محمد عابد الجابريعن العروبة  واالسالم٢٠٦٢

محمد عابد الجابريوتطبیق الشريعةالدين والدولة ٢٠٦٣

محمد عابد الجابريالمسالة الثقافیة في الوطن العربي٢٠٦٤

محمد عابد الجابريالديمقراطیة٢٠٦٥

محمد عابد الجابريسالة الھويةم٢٠٦٦

محمد عابد الجابرينحو عقد اجتماعي عربي جديد٢٠٦٧

محمد عابد الجابرينشاط السلطة القضائیة٢٠٦٨

محمد عابد الجابريالدين والدولة وتطبیق الشريعة٢٠٦٩

ضاري خلیل محمودح قانون العقوبات القسم العامالوجیز في شر٢٠٧٠

محمد عباس حموديمتھم العسكري في مرحلة المحاكمةضمانات ال٢٠٧١

محمد عباس حمودينظرية المصلحة في الطعن الجنائي٢٠٧٢

خالد رشید الجمیليالمدخل في دراسة الشريعة االسالمیة والقانون٢٠٧٣

خالد رشید الجمیليالمدخل في دراسة الشريعة االسالمیة والقانون٢٠٧٤



حامد ابراھیمالشريعة االسالمیة والقانونضمانات القاضي في٢٠٧٥

١٦-١٤بحوث ومناقشات ندوة بغداد ١جالعولمة واثرھا في االقتصاد العربي٢٠٧٦
٢٠٠٢نیسان 

١٦-١٤بحوث ومناقشات ندوة بغداد ٢جالعولمة واثرھا في االقتصاد العربي٢٠٧٧
٢٠٠٢نیسان 

١٦-١٤بحوث ومناقشات ندوة بغداد ٣جالعولمة واثرھا في االقتصاد العربي٢٠٧٨
٢٠٠٢نیسان 

١٦-١٤بحوث ومناقشات ندوة بغداد ٤جالعولمة واثرھا في االقتصاد العربي٢٠٧٩
٢٠٠٢نیسان 

١٦-١٤بحوث ومناقشات ندوة بغداد ٥جالعولمة واثرھا في االقتصاد العربي٢٠٨٠
٢٠٠٢نیسان 

١٦-١٤بحوث ومناقشات ندوة بغداد ٦ربي  جالعولمة واثرھا في االقتصاد الع٢٠٨١
٢٠٠٢نیسان 

مؤسسات المجتمع المدني ودورھا في حماية الحقوق ٢٠٨٢
والحريات العامة

اديب محمد جاسم

الجنین االغتصاب واثرھا في الفقة قضیة اجھاض٢٠٨٣
االسالمي والقانون الوضعي

توفیق خیر الدين

مايتة بین الفقة االعتداء على الجنین ووسیلة ح٢٠٨٤
االسالمي والقانون الوفي

عبد النبي محمد 

عارف خلیل ابو عیدالعالقات الدولیة في الفقة االسالمي١/ ٢٠١٣

عبدهللا مصلحمااليسع التاجر جھله٢

محمد نعیم محمد ھانيالقانون في عقائد الفرق والمذاھب االسالمیة٣

تار البرزكانيعبد السقانون العقوبات القسم العام٤

الخالفات المالیة وطرق حلھا في الفقة االسالمي احكام ٥
استرداد المال

سعدي حسین

عمار سعدونالقضاء المستعجل٦

اجیاد ثامرمقدمة قانون المرافعات المدنیة٧

رواء يونس محمد النجارالنظام القانوني لالستثمار االجنبي٨



اياد كامل ابراھیمم الحكم االسالميالتداول السلمي للسلطة في نظا٩

زھیر سعیدندى )دراسة قانونیة مقارنة   ٠(الخصم ١٠

ندى زھیر سعیدوديعة االوراق المالیة١١

المبادى القانونیة في قرارات  وفتاوي مجلس شورى ١٢
اقلیم كردستان

العراق مجلس الشورى

مد السید عمرمحالدعوى غیر المباشرةعلى ضوء الفقة واحكام١٣

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي١٤

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي١٥

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي١٦

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي١٧

بحوث ودراسات في القانون الخاصسم ذنون السبعاويياسر با١٨

مقدمة قانون المرافعات المدنیةاجیاد ثامر نايف الدلیمي١٩

مقدمة قانون المرافعات المدنیةاجیاد ثامر نايف الدلیمي٢٠

مقدمة قانون المرافعات المدنیةاجیاد ثامر نايف الدلیمي٢١

انون المرافعات المدنیةمقدمة قاجیاد ثامر نايف الدلیمي٢٢

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي٢٣

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي٢٤

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي٢٥

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي٢٦

بحوث ودراسات في القانون الخاصياسر باسم ذنون السبعاوي٢٧

محمد صبحي نجماصول علم االجرام   وعلم العقاب ٢٨

محمد صبحي نجماصول علم االجرام   وعلم العقاب ٢٩

محمود الكیالني الموسوعة التجارية والمصرفیة٣٠



علي عدنان الفیلالتشريعات الجزائیة العربیة٣١

محمد صبحي نجم قانون العقوبات القسم العام ٣٢

فوزي محمد سالم١شرح قانون التجاري االوراق التجارية ج٣٣

فوزي محمد سالم٢شرح قانون التجاري االوراق التجارية ج٣٤

علي عبد القادرالمقاومة واالرھاب من منظور االسالمي٣٥

د القادر العطیرعبالوسیط في شرح القانون التجارة البحرية٣٦

محمد عبدهللاحكام الثمن في عقد البیع وفق احكام التشريع٣٧

نسرين عبد الحمیدمرحلة التحريات وجمع االستدالالت٣٨

عبد الرحیم عبد العزيزقرارات الھیئة العامة في الشركة المساھمة٣٩

صالح الدين جمالارھاب ركاب الطائرات٤٠

كامل السعیدة في قانون العقوباتشرح االحكام العام٤١

عادل عبد الفضیلوق الطقوانین االقتصاد االسالمی٤٢

عروبة جبارحقوق الطفل بین النظرية والتطبیق٤٣

محمود الكیالني٥الموسوعة التجارية والمصرفیة   مجلد٤٤

عزيزالعكیلي١الوسیط في شرح القانون التجاري  ج٤٥

محمد ماجدوالدولیةلمحلیة العقود الھندسیة ا٤٦

الیاس نصیفالعقود الدولیة عقد اللیزنغ٤٧

عماد محمد ربیع اصول علم االجرام والعقاب٤٨

محمد الكیالنية التجارية والمصرفیة الموسوع٤٩

محمد الكیالنيالموسوعة التجارية والمصرفیة ٥٠

عبد القادر الغار)اثار الحق في القانون المدني ( احكام االلتزام ٥١

نھال عبد القادرالجرائم المعلوماتیة٥٢

عبد المجید الحكیم القانون المدني واحكام الالتزام٥٣



مامون محمد ابوسیفالدفوع ا لموضوعیة في دعاوي النفقات٥٤

كامل السعیدشرح قانون  العقوبات الجرائم الواقعة٥٥

حسین  الفتالويسھیلالمدخل لدراسة علم القانون٥٦

عبد الكريم علوانالنظم السیاسیة  والقانون الدستوري٥٧

حسن علي ذنونالوجیز في النظرية العامة لاللتزام٥٨

محمد الصیرفيالسیاسة البترولیة في مجال االفراد٥٩

ابراھیم رضوانبطالن حكم المحكم٦٠

م االحمدحساالبصمة الوراثیة  حجیتھا في االثبات النسب٦١

فوزي محمد ساميشرح القانون التجاري٦٢

علي   محمد عبد الحافظالكفالة وتطبیقاتھا المعاصرة في الفقة االسالمي٦٣

محمد حسین منصورماھمیة الحق/ نظرية الحق  ٦٤

عزيز العكیلي٢جشرح القانون التجاري٦٥

عزيز العكیليالوسیط  في شرح قانون التجاري٦٦

محمدجھاد الجريمة المنظمة٦٧

خالد ابراھیمالقانون الواجب التطبیق على اجرءات  التحكیم التجاري ٦٨

اكرم نشاتعلم النفس٦٩

مصطفى يوسفالتنفیذ الجنائي طرقه واشكاالته٧٠

وائل محمد عربیاتالمصارف االسالمیة والمؤسسات االقتصادية٧١

داروى فايجريمة غسیل االموال٧٢

حمدي قبیالتقانون في حیاتنا٧٣

حمدي قبیالتقانون في حیاتنا٧٤

حسین المحمديالوسیطة حیاة وحضارة٧٥

عباس العبوديتحديات االثبات بالسندات االلكترونیة ومتطلبات٧٦



محمھد عبدهللامبادى علم االجرام ٧٧

جرائم العصر البصمات تزوير السنداتجعفر مشیمش٧٨

اصول علمي االجرام  والعقابحمد احمد المشھدانيم٧٩

عبد الرحمن التوفیقشرح االجراءات  الجزائیة٨٠

محمد علي السالمشرح قانون العقوبات القسم العام٨١

محمد الحاج حموالقانون الدولي للبحار٨٢

بشرى خالد تركيالتزامات المساھم في الشركة المساھمة٨٣

محمد ابو بكرلیة لحقوق المولف واالتفاقیاتالمبادى االو٨٤

مدقق الويالت المتحدة االمريكیة من القضیة الفلسطینیة ٨٥
من خالل الصحف السوريه

محمد عبد القادر

الشیك الحصین لكل مجال وحین في ضوء قانون ٨٦
التجارةوشروحات الفقه واحكام القضاء 

محمد علي بني مقداد

فخري عبد الرزاقت القسم العامشرح قانون العقوبا٨٧

زينب احمد عونيقضاء االحداث٨٨

صخر عبدهللا الجنیديسنحو قانون  عقوبات  ضريبي يواجه تحديات العصر٨٩

بسام  احمد مبادى القانون التجاري٩٠

كامل السعید)الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ( شرح قانون العقوبات ٩١

عدنان ابراھیم)مصادر الحقوق الشخصیة (دني شرح قانون الم٩٢

بشار محمود دوديناالطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة االنترنیت٩٣

االحكام القانونیة االجرائیة ( جرائم المخدرات ٩٤
)والموضوعیة

سمیر محمد عبد الغني

دراسة (التفويض  في ادارة واستثمار المرافق العامة ٩٥
)مقارنة

د جسر جابرولی

خالد ممدوح ابراھیم)مقارنةدراسة ( ابرام  العقد االلكتروني ٩٦

عصمت  عبد المجیدتنفیذ االحكام والمحررات٩٧



ھدى العبد هللادروس في القانون المدني٩٨

بشار جمیلاالتجاھات الحديثة لشرط المصلحة في  الدعوى االدارية٩٩

صالح الدين شوشاريد  المدنیة والتجارية والشرعیةالتنفیذ الجبري في  الموا١٠٠

منذر الفضلتاريخ القانون ١٠١

لؤي ماجدالتامین ضد حوادث السیارات١٠٢

حسین محمد الشبليالتزوير واالحتیال بالبطاقات االئتمانیة١٠٣

نواف كنعانؤلف حق الم١٠٤

وني المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القان١٠٥
االردني والنظام القانوني الجزائي

احمد حسین الحیاوي

فتحي توفیق٢جالمحكمات الجزائیةعالقیة ١٠٦

احمد علي داود٢اصول المحكمات الشرعیة       ج١٠٧

احمد علي داود١اصول المحكمات الشرعیة       ج١٠٨

عادل علي المقداديالقانون البحري١٠٩

محمد احمد  حلميلمي الجديدالنظام العا١١٠

نظرية الحقعصام انور سلیم١١١

في القانون  الدستوري  في ضوء الدساتیر مقدمة ١١٢
العربیة المعاصرة

حمدي العجمي

نعیم مغبغبالفرنشايز ١١٣

جابر عبد الھادياحكام المیراث في الفقة االسالمي١١٤

عامر فتحي البطانیةليدور القاضي في التحكیم التجاري الدو١١٥

محمد حسین منصورنظرية القانون مفھوم وفلسفة وجوھر القانون١١٦

شحاته غريبالملكیة الفكرية في القوانین  العربیة١١٧

علي عبد الجلیلالحرب على العراق١١٨

ھادي خضراويابرز القضايا السیاسیة  الدولیة المعاصرة١١٩



نفنیس مدانات نون العامدراسات معمقة في القا١٢٠

فارام محمد صالحالمكنة القانونیة بین النظرية والتطبیق١٢١

محمد ابراھیمعقود التجارة االلكترونیة١٢٢

توفیق محمد الشاويحماية الحیاة الخاصة ونظرية التفتیش١٢٣

ناھد فتحياالوراق التجارية االلكترونیة١٢٤

صالح زين الدينالمدخل الملكیة الفكرية١٢٥

سھیل حسین)دراسة تحلیلیة مقارنة ( تاريخ القانون ١٢٦

سھیل حسیناالمم المتحدة ١٢٧

عبد السالم ابراھیمالنظم السیاسیة العربیة١٢٨

بشار جمیل عبد الھاديالتحكیم في منازعات العقود االدارية١٢٩

طالب حسن موسىالقانون البحري١٣٠

مزھر جعفر عبیدالجزاء العثمانيشرح قانون ١٣١

سحر رشید النعیميتحديد المسؤولیة بتكوين شركة او االشتراك فیھا١٣٢

حسن الھداويالقانون الدولي الخاص١٣٣

اجیاد ثامرعوارض الدعوى  المدنیة١٣٤

احمد محمدالجناية على النفس ١٣٥

محمد امین)اتیة الجريمة المعلوم( جرائم الحاسوب واالنترنیت  ١٣٦

محمد الكیالنيالموسوعة التجارية  والمصرفیة١٣٧

حموديمحمد عباسضمانات المتھم  العسكري في مرحلة المحاكمة١٣٨

محمد عباس حمودينظرية المصلحة في الطعن  الجنائي١٣٩

محمد  زكي ابو عامراالجراءات  الجنائیة١٤٠

فراس جرجیس الخاتونيانالمدخل الى دراسة حقوق االنس١٤١

فراس جرجیس الخاتونيالمدخل الى دراسة الحكومة الديمقراطیة١٤٢



فراس جرجیس الخاتونيالقران الكريم بالرسم العثماني١٤٣

ندى سالم حمدوناثر االمراض النفسیة في التصرفات القانونیة١٤٤

كتب مكتبة كلیة الحقوق
المؤلفاسم الكتابت

محمد محمود حمزةاجارة االرحام بین الطب والشريعة٠١
احكام االحمل بین الشريعة االسالمیة دراسة  ٠٢

فقھیة مقارنة مع قانون االحوال الشخصیة
خالد محمد صالح

حاتم صبحي االرنوطيحكمة االسرةدعاوي النفس امام م٠٣
االثار القانونیة الندماج الشركات على حقوق ٠٤

خلدون الحمدانياالنسان
شرح قانون االسرة البحريني القسم االول٠٥

نصر الجندياحمد 



شرح قانون االسرة القطري٠٦
احمد نصر الجندي

شرح قانون  مدونة االسرة المغربیة٠٧
احمد نصر الجندي

االحوال الشخصیة في القانون الیمني٠٨
احمد نصر الجندي

االحوال الشخصیة في القانون التونسي٠٩
احمد نصر الجندي

االحوال الشخصیة في القانون السوري١٠
احمد نصر الجندي

االحوال الشخصیة في قانون االمارات العربیة٠١١
احمد نصر الجندي

اثره في االحكام في الدعوى واختالف الزوجین ٠١٢
المتعلقة بنظام االسرة في الفقة االسالمي

اسماعیل محمد عبد الحمید

احمد نصر الجندي االحوال  الشخصیة في القانون الكويتي٠١٣

في اقلیم كردستان في االحوال الشخصیة ٠١٤
العراق

احمد نصر الجندي

سلیمعصام انور س٠داصول االحوال الشخصیة لغیر المسلمین٠١٥

محكمة  االحوال الحج الشرعي واجراءات ٠١٦
الشخصیة

قتیبة جلوالء

ھادي عزيز علي المبسوط في احتساب المسائل االرثیة ٠١٧

الوجیز في شرح قانون االحوال الشخصیة ٠١٨
وتعديالته

احمد الكبیسي

الوجیز في شرح قانون االحوال الشخصیة ٠١٩
وتعديالته

احمد الكبیسي

مسائل مقارنة في االحوال الشخصیة الطالق ٠٢٠
الخلع والظھار 

احمد بن محمد احمد

مني يوخنا٠دحقوق االقلیات القومیة في القانون الدولي٠٢١

عیس خلیل ٠دقوانین الناتو النظام للتقنیات الفائقة الصغر٢٢

ضمانات اقرار السالم في الفقة االسالمي ٠٢٣
والقانون الدولي العام 

عبد المجید بوكرب٠د

طارق ابراھیم الدسوقي٠داالمن السیاسي٠٢٤



القانون الدستوري المبادى الدستورية العامة ٠٢٥
دراسة النظام الدستوري المصري

محمد رفعت عبد الوھاب٠د

ماجد راغب الحلو٠دالنظم السیاسیة٠٢٦

سامي جمال الدين٠دالنظم السیاسیة٠٢٧

ابراھیم خلیل العالف٠د٠أالعراق الثقافي المعاصر تاريخ  ٠٢٨

احمد نصر الجنديشرح قانون االحوال الشخصیة العراقي٠٢٩

احمد نصر الجنديشرح قانون االحوال الشخصیة االردني٠٣٠

احمد فراج حسیناحكام الزواج في الشريعة االسالمیة٣١

ة االعالن عن الدولة دراسة تأصیلیة وتحلیلی٣٢
في القوانین الدولي العام والدستوري

عبد الفتاح عبد الرزاق٠د

خانزاد احمد عبد.القانون الدستوري الدولي. ٣٣

لجامعة بیروت المؤتمر العلمي المؤتمرات  العلمیة القانون الدولي  االنساني في افاق وتحديات٣٤
السنوي لكلیة الحقوق

المؤتمرات  العلمیة لجامعة بیروت المؤتمر العلمي اق وتحدياتالقانون الدولي  االنساني في اف٣٥
السنوي لكلیة الحقوق

المؤتمرات  العلمیة لجامعة بیروت المؤتمر العلمي القانون الدولي  االنساني في افاق وتحديات٣٦
السنوي لكلیة الحقوق

جمال محي الدينالقانون الدولي العام المصادر القانونیة ٣٧

في ضوء احكام النظام  جرائم ضد االنسانیةال٣٨
الجنائیة الدولیة االساسي  للمحكمة

سوسن تمر خان بكة 

القانون الدستوري النظم السیاسیة ٣٩
الديمقراطیة الرئیسیة

احمد بن الحمید

احمد بن الحمیدالمبادى الدستورية العامة للقانون الدستوري٤٠

حسن محمد ھند ٠دبیر الصحافة والنشرالنظام القانوني لحرية التع٤١

حماية الحقوق االنسان اثناء النزاعات ٤٢
المسلحة بین الشريعة والقانون

ادم عبد الجبار

القانون الدستوري  المبادى الدستورية العامة ٤٣
النظام الدستوري المصري والتعديالته 

محمد رفعت عبد الوھاب 



الدستورية

حرية تأسیس واداء االحزاب الحماية القضائیة ل٤٤
السیاسیة 

رجب حسن عبد الكريم ٠د

التدابیر الدولیة لمكافحة االتجاربالنساء في ٤٥
القانون الدولي العام والفقة االسالمي

محمود السید حسن 

سعید  السید قنديل٠دالیات التعويض  االضرار بالبیئة ٤٦

ذوبمحمد المج٠دالقانون الدولي االنساني٤٧

بیار ماريالقانون الدولي العام٤٨

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ٤٩
في ظل القانون الدولي العام 

عثمان علي الرواندوزي 

القانون الدولي االنساني وحماية المدنین ٥٠
واالعیان المدنیة في ظل النزاعات المسلحة

نوال احمد 

د بیطارولیالقانون الدولي العام٥١

المركز القانوني للمقاتل غیر الشرعي في ٥٢
القانون الدولي العام 

رياض صالح ابو العطا

حاالت تطبیق قانون القاضي في نطاق تنازع ٥٣
القوانین

محمد خیري كصید

محمد امین الرومي الجريمة المنظمة٥٤

مطر عصام عبد الفتاحالمحكمة الجنائیة الدولیة مقدمات انشائھا٥٥

عصام عبد الفتاح مطرالقانون الدولي االنساني٥٦

رياض صالح ابو العطا ٠دحماية البیئة في المنظور القانون الدولي العام٥٧

النظم الدستورية والسیاسیة في الدول ٥٨
العربیة

وسیم حسام الدين 

العالقة بین السلطتین التشريعة والتنفیذية ٥٩
ة العربیةفي االنظمة الدستوري

سعدي محمد الخطیب

مستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل ٦٠
العولمة

میلودين غربي

وسیم حسام الدينالحصانات القانونیة٦١



توزيع االختصاصات الدستورية في الدول ٦٢
الفدرالیة

معمر مھدي صالح الكبیسي

سعدى  محمد الخطیبحرية المعتقد ٦٣

سمیر فرحان باليالحصانة الدبلوماسیة٦٤

خلیل حسینالتنظیم الدبلوماسي٦٥

قضیة االسرة  في ضوء قواعد القانون الدولي ٦٦
االنساني

رياض صالح ابو العطا 

االنظمة السیاسیة  والمبادى الدستورية ٦٧
العامة

احمد سیعفان 

االلیات الدولیة لحماية حقوق الملكیة ٦٨
الصناعیة واثرھا االقتصادي

حسن عبد المجیدمحمد

محمد حسن خلیل الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائیة٦٩

التدخل االنساني في ضوء القانون الدولي٧٠
العام

محمد غازي ناصر الجنابي

جبار صابر طهالنظرية  العامة لحقوق  االنسان٧١

وسیم حسام الدين االحمد برلمات  العالم  العربیة واالجنبیة ٧٢

وسیم حسام الدين االحمداللجان البرلمانیة  العربیة واالجنبیة ٧٣

االنصاري  حسن النیداني ٠دالنظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم٧٤

حقوق االنساني بین المواثیق الدولیة ٧٥
والمذاھب الفكرية

كمال  سعدي مصطفى ٠د

محمد المجذوب٠دالقضاء الدولي٧٦

سعدى محمد الخطیب االنسان بین التشريع والتطبیقحقوق٧٧

عثمان علي حسن االرھاب الدولي ومظاھرة القانونیة والسیاسیة٧٨

مصطفى  سالمة حسینالتحلل المشروع من االلتزامات الدولیة ٧٩

عبد الفتاح بیوميالمحكمة الجنائیة الدولیة٨٠

المنانمامون ٠دمبادى القانون الدولي العام٨١



الجرائم الدولیة دراسة في القانون الدولي ٨٢
الجنائي

محمد عبد المنعم عبد الغني

طارق كاظم عجیل شرح قانون االستثمار العراقي٨٣

الجھود الدولیة والتشريعیة لمكافحة االرھاب ٨٤
وحرب العالم الجديد  

محمود  محمد ياسین 

ن واجب بشان قانو١٩٨٠اتفاقیات روما لسنة ٨٥
التطبیق على التزامات التعاقدية 

عوني محمد فخري 

السید احمد علي بداوي٠دالمركز القانوني لالجانب٨٦

حسن فؤاد منعمتنفیذ  االحكام االجنبیة في العراق٨٧

بلیغ حمدي ٠دالدعوى ببطالن احكام التحكیم الدولیة٨٨

احمد ابو عمرو مصطفى ٠داالتنظیم القانوني لحق االضراب٨٩

سیادة الدولة على البحرين في القانون ٩٠
الدولي العام

محمد سعادي 

عبد الكريم عوض خلیفةقانون  المنظمات الدولیة٩١

رمزي محمد عليموجز في مبادى الحكم في االسالم٩٢

اجب التطبیق بین االلتزامات غیر القانون الو٩٣
التعاقدية

امید صباح عثمان

ور مفھوم جرائم االلبادة الجماعیة في نطاق تط٩٤
المحكمة الجنائیة الدولیة 

حامد سید محمد

النظرية العامة في القانون القضائي الخاص ٩٥
الدولي

حفیظة السید حداد٠د٠أ

سعید السید فنديلالمسؤولیة المدنیة لشركات التضامن٩٦

عصام عبد الفتاح مطرالتحكیم االلكتروني٩٧

حسام الدين االحمدرائم القرصنة البحريةج٩٨

خلیل حسینالعالقات الدولیة الظرية والواقع واالشخاص٩٩

النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام ١٠٠
الطاقة النووية 

سوزان عوض غنیم



وسیم حسام الدينرئیس الدولة في الدول العربیة واالجنبیة١٠١

لقانون الدستورياحسین عثمان محمد عثمان١٠٢

الدور التشريعي لمجلس الدولة في شرطي ١٠٣
الجنسیة والوطن االنتخابي للمرشح في ظل 

انتخابات مجلس الدولة

محمد عبدهللا مفازي 

القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب ١٠٤
المندب

ابراھیم خلیل ابراھیم٠د

ارية اسالیب الحماية القانونیة لمعامالت التج١٠٥
وااللكترونیة

محمد سعید احمد اسماعیل 

بیار مارير فانسانالقانون الدولي الخاص١٠٦

محمد فريد العرينيالقانون التجاري١٠٧

روبلو- ر–ج ربیبر المطول في القانون التجاري ١٠٨

روبلو- ر–ج ربیبر المطول في القانون التجاري ١٠٩

روبلو- ر–ج ربیبر المطول في القانون التجاري ١١٠

روبلو- ر–ج ربیبر المطول في القانون التجاري ١١١

اسالیب الحماية القانونیة لمعامالت التجارة ١١٢
االلكترونیة 

محمد سعید احمد

االلیة القانونیة لعمل سوق  االوراق المالیة ١١٣
عبر شركات الوساطة

عمر ناطق يحیى  الحمداني

التجاري للمحكم في التحكیم النظام القانوني ١١٤
الدولي 

محمد  حامد ماھر 

العقود الدولیة العقد االلكتروني في القانون ١١٥
المقارن

الیاس ناصیف

عبد الفتاح بیومي حجازي التجارة االلكترونیة العربیة الكتاب االول١١٦

زي عبد الفتاح بیومي حجاالتجارة االلكترونیة العربیة الكتاب االول١١٧

محمد حلمي عبد التواب البورصة  المصرية ،البورصات العالمیة ١١٨

الشفیع جعفر محمد الشالليالتنظیم القانوني الستغالل براءة االختراع١١٩



القانونیة والمالیة لدين الضربیة و الطبیعة ١٢٠
تطبیقاتھا في التشريعات الضريبة المقارنة 

محمد علوم محمد 

الوكیل في الفقة االسالمي والقانون مسؤولیة١٢١
الوضعي 

اسماعیل عبد الغني شاھین 

المعجم الوجیز في التعابیر االصطالحیة ١٢٢
انكلیزي عربي

خالد سعد سرواج 

مصطفى موسى التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة االنترنیت ١٢٣

الجديد في اعمال المصارف من الوجھتین.١٢٤
قتصادية القانونیة واال

اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة 
بیروت العربیة

الجديد في اعمال المصارف من الوجھتین .١٢٥
القانونیة واالقتصادية 

اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة 
بیروت العربیة

الجديد في اعمال المصارف من الوجھتین .١٢٦
تصادية القانونیة واالق

اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة 
بیروت العربیة

محمد امین المیداني النظام االوربي لحماية حقوق االنسان١٢٧

عرفة محمد عرفة مباشرة المراة للحقوق والحريات السیاسیة١٢٨

عرفة محمد عرفة مباشرة المراة للحقوق والحريات السیاسیة١٢٩

والتنمیة في المنطقة اشكالیات الديمقراطیة ١٣٠
العربیة

وسیم حرب 

سلسلة ندوات عقدت بالتعاون بین جامعة سیدة بناء دولة الحق والقانون١٣١
اللويزة والمركزالعربي والتطوير حكم قانون والنزاھة 

محمد السید الفقيالقانون التجاري ١٣٢

محمد بودى حسن محمدحرية المنافسة التجارية ١٣٣

التجارة االلكترونیة في القانون العربي ١٣٤
النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر واالنترنیت

عبد الفتاح  بیومي حجازي

علي عبد الستار علي االرباح التجارية من منظور الفقة االسالمي١٣٥

اسامة احمد شتاتقانون الكمارك١٣٦

سمیرة عبدهللافترة الربیة ١٣٧



احكام االفالس والصلح الواقي في التشريعات ١٢٨
العربیة

البستاني سعید يوسف 

ھاني دويدارالقانون التجاري١٣٩

ھاني دويدارالقانون التجاري١٤٠

محمد امین الرومي .النظام القانوني للتحكیم االلكتروني١٤١

حجازيعبد الفتاح بیوميالنظام القانوني للمحكمة االلكترونیة١٤٢

عبد الفتاح بیومي حجازيالنظام القانوني للمحكمة االلكترونیة١٤٣

عبد الفتاح بیومي حجازيالنظام القانوني للتوقیع االلكتروني١٤٤

مكافحة جرائم الكمبیوتر واالنترنیت في القانون ١٤٥
العربي النموذجي 

عبد الفتاح بیومي حجازي

حسن محمد ھندددة الجنسیات النظام القانوني للشركات متع١٤٦

سامي جمال الدين الطعون االنتخابیة البرلمانیة١٤٧

االنصاري حسن  النیداني االثر النسبي التفاق التحكیم ١٤٨

سنیة احمد يوسف االطار القانوني للحلف الضريبي١٤٩

عبد الحكیم مصطفى  الشرقاويالتھرب الضريبي والحلف االسود١٥٠

كة  الشخص الواحد ذات المسؤولیة شر.١٥١
المحدودة 

ھیو ابراھیم الحیدري

التحكم في المواد المدنیة والتجارية والوطنیة ١٥٢
الدولیة

نبیل اسماعیل عمر

نبیلة اسماعیل عمرالتأمین ضد اخطار التلوث١٥٣

جرائم المفلس في القانون الجرائري والقانون ١٥٤
المفارن 

وردة دالل 

عبد المجید ابراھیم٠دسلطة التقديرية للمشرعال١٥٥

االتفاقیة الخاصة بانشاء منظمة التجارة ١٥٦
العالمیة ودورھا في تنمیة التجارة الدولیة

عبد الملك عبد الرحمن مطر 

مروان بدري ابراھیم تصفیة شركات المساھمة١٥٧



االتفاقیات بین المساھمین في الشركات ١٥٨
المساھمة 

احمد عیسىغادة 

رافت دسوقي ٠دالتحكیم في قانون العمل ١٥٩

بین النزاع السیاسي في القانون .رقةالتف١٦٠
الدولي 

فتحي فتحي الحوشي 

عز محمد ھاشم الوحش  ٠داالطار القانوني لعقد النشر االلكتروني ١٦١

فخري رشید.المنظمات الدولیة ١٦٢

رشیدفخري. .المنظمات الدولیة ١٦٣

طاھر الجنابي.علم المالیة العامة والتشريع المالي ١٦٤

طاھر الجنابي.علم المالیة العامة والتشريع المالي ١٦٥

علي حیدر . دور الحكام شرح مجلة االحكام ١٦٦

علي حیدر . دور الحكام شرح مجلة االحكام ١٦٧

علي حیدر . دور الحكام شرح مجلة االحكام ١٦٨

علي حیدر . دور الحكام شرح مجلة االحكام ١٦٩

كامل علي ابراھیم محاسبة الشركات١٧٠

باسم محمد صالح ٠دالشركات التجارية –القانون التجاري ١٧١

باسم محمد صالح ٠دالشركات التجارية –القانون التجاري ١٧٢

غا لب علي الداودي ٠دالقانون الدولي الخاص١٧٣

غا لب علي الداودي ٠دلقانون الدولي الخاصا١٧٤

االحكام قانون " المحاسبة المتقدمة طبقا١٧٥
الشركات العراقي 

ناجي عبد مخلق السعدون 

عبد الفتاح مراد ٠دموسوعة شرح قوانین الضرائب والمحاسبة١٧٦

عبد الفتاح مراد ٠دموسوعة شرح قوانین الضرائب والمحاسبة١٧٧

عبد الفتاح مراد ٠دعة شرح قوانین الضرائب والمحاسبةموسو١٧٨



عبد الفتاح مراد ٠دموسوعة شرح قوانین الضرائب والمحاسبة١٧٩

حسین المصري اندماج الشركات وانقسانھا.١٨٠

التنظیم القانوني للشركات متعددة الجنسیة . ١٨١
والعولمة

عوني محمد الفخري 

اصرة طبیعتھا القانونیة االوراق التجارية الع١٨٢
وتكیفھا الفقھي 

محمدا بن بلید امنو 

روبلو - ج ربیر.المطول في القانون التجاري ١٨٣

ايھاب صبیح محمدقاموس المصطلحات العسكرية مع التعريفات١٨٤

خیري ابراھیم الرفاعي الشخص غیر المقیم في القانون المقارن ١٨٥

ياسین السید طاھر الجنسیة العراقي الوافي في شرح قانون ١٨٦

االختصاص القضائي في المنازعات الخاصة ١٨٧
الدولیة واالعتراف التفیذ الدولي لالحكام 

واالوامر االجنبیة 

صالح جاد المنزوالي

الفلسفة والفكر السیاسي في العصور ١٨٨
والوسطىالقديمة

خلیل حسین 

حارث سلیمان الفاروقي عربي- المعجم القانوني انكلیزي ١٨٩

منیر البعلبكي عربي- المورد الحديث قاموس انكلیزي ١٩٠

كاروان احمد حمه صالح الجوانب القانونیة لمكافحة االغراق ١٩١

احكام  القانون ومبادى القضاء في منازعات ١٩٢
االسرة 

فتحي محمد انور 

احكام  القانون ومبادى القضاء في منازعات ١٩٣
سرة اال

فتحي محمد انور 

ابراھیم خلیل العالف ٠دموسوعة المورخین العراقیین١٩٤.

ابراھیم خلیل العالف ٠دموسوعة المورخین العراقیین١٩٥

ابراھیم خلیل العالف ٠دموسوعة المورخین العراقیین١٩٦

ابراھیم خلیل العالف ٠دقانون موسوعة المورخین العراقیین١٩٧



احمد الكبیسي وجیز في شرح قانون االحوال الشخصیة ال١٩٨

احمد الكبیسي الوجیز في شرح قانون االحوال الشخصیة ١٩٩

الحرية المدنیة في الشريعة االسالمیة والنظم ٢٠٠
القانونیة

ادريس حمزة محمد

محمد امین  الرومي النظم القانونیة للتوقیع االلكتروني٢٠١

نتخابات مجلس المحافظات احكام قانون ا٢٠٢
٢٠٠٨لسنة ٣٦واالقضیة والنواحي رقم 

نعیم كاظم جبر

االحكام العامة في التفاوض والتعاقد االنترنیت ٢٠٣
وعقود البیع

فؤاد العلواني

اكرم الوتري الوجیز في القانوون الدولي للبحار ٢٠٤

عادل فلیح العلي.اقتصاديات المالیة العامة٢٠٥

عادل فلیح العلي.تصاديات المالیة العامةاق٢٠٦

عادل فلیح العلي.اقتصاديات المالیة العامة٢٠٧

عادل فلیح العلي.اقتصاديات المالیة العامة٢٠٨

عادل فلیح العلي.المالیة العامة والتشريع المالي٢٠٩

محمد صالح تركي.مبادى علم االقتصاد٢١٠

صالح تركيمحمد.مبادى علم االقتصاد٢١١

بختیار صابر بايز٠داالعتماد للسحب على الكشوف ٢١٢

محمود الصغیر تحضیر الدعوى القضائیة امام المحكمة٢١٣

ابطال عريضة الدعوى المدنیة لالحمال ٢١٤
بالواجبات االجرائیة 

اجیاد ثامر 

اسس حقوق االنسان في التشريع المدني ٢١٥
الدولي

سعدى محمد الخطیب

منذر الشاويمذاھب القانون٢١٦

القانون الدولي المتعلق بسیر العملیات ٢١٧
العدائیة 

منذر الشاوي



جامعة الدول العربیة في عصر التكتالت ٢١٨
االقلیمیة

وقائع الندوة العربیة التي اقامھا قسم الدراسات 
مجموعة باحثین ٢٠٠١السیاسیة 

لى العصر اين من العصر االولرمناھج  المفس٢١٩
الحديث 

محمود النقراشي 

علي حسین خلف٠د.المبادى العامة في القانون العقوبات٢٢٠

المال محمد حلبيالمصقول في علم االصول٢٢١

ابن الحسن احمد بن فارس ١جمعجم مقايیس اللغة٢٢٢

ابن الحسن احمد بن فارس ٢معجم مقايیس اللغةج٢٢٣

ابن الحسن احمد بن فارس ٣معجم مقايیس اللغةج٢٢٤

ابن الحسن احمد بن فارس ٤معجم مقايیس اللغةج٢٢٥

ابن الحسن احمد بن فارس ٥معجم مقايیس اللغةج٢٢٦

ابن الحسن احمد بن فارس ٥معجم مقايیس اللغةج٢٢٧

محي الدين عبد الحمید شرح ابن عقیل ٢٢٨

د محي الدين عبد الحمیشرح ابن عقیل ٢٢٩

ماسیة كمال عبد الحمید٠دواثره في العقود في الفقة االسالمي التفريط ٢٣٠

الدبلوماسي العربي ممثل دولة ام حامل ٢٣١
الرسالة 

حسن صعب 

محمود بن عمر الزمخريتفسیر الكشااف٢٣٢

محمود بن عمر الزمخريتفسیر الكشااف٢٣٣

یر من روائع التفاسیر والنكت والعیون تفس٢٣٤
السادسالماوردي 

ابن الحسن الماوردي 

من روائع التفاسیر والنكت والعیون تفسیر ٢٣٥
١جالماوردي 

ابن الحسن الماوردي 

من روائع التفاسیر والنكت والعیون تفسیر ٢٣٦
٢جالماوردي 

ابن الحسن الماوردي 

ن الماوردي ابن الحسمن روائع التفاسیر والنكت والعیون تفسیر ٢٣٧



٣الماوردي ج

من روائع التفاسیر والنكت والعیون تفسیر ٢٣٨
٤الماوردي ج

ابن الحسن الماوردي 

من روائع التفاسیر والنكت والعیون تفسیر ٢٣٩
٥الماوردي ج

ابن الحسن الماوردي 

عبد الرحمن البزاز والقانونالجاث والحاديث في الفقة ٢٤٠

ة بن نصرھبة هللا سالمالناسخ والمنسوخ ٢٤١

احمد عطیة القاموس السیاسي ٢٤٢

محمد رفعت عبد الوھابالنظم السیاسیة ٢٤٣

صالح حسین علي العبدهللا االنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة ٢٤٤

الحماية الدولیة لموارد المیاة والمنشات ٢٤٥
المسلحة المائیة اثناء النزاعات 

فراس زھیر جعفر ٠د

زكريا المصري.حقوق االنسان. ٢٤٦

سعدى محمد الخطیب حقوق االنسان وضماناتھا الدستورية ٢٤٧

محمد عطیة محمد الحماية الدستورية لحقوق االنسان ٢٤٨

ابن تمیمة القواعد النورانیة٢٤٩

عبد الستار حامد .االمام زفر بن الھديل اصول فقھة ٢٥٠

جمال كركارفتوىفي تفسیر الاثر الصرف٢٥١

ماجد ابو رخیةالوجیز في احكام الحدود والقصاص والتعزيز ٢٥٢

محمد شرعانالحظر في عقد التأمین٢٥٣

موفق حسن رضا قانون الشركات اھدافه واسسه .٢٥٤

محمد علي الصوري التعلیق المقارن على مواد قانون االثبات ٢٥٥

محمد علي الصوري نون االثبات التعلیق المقارن على مواد قا٢٥٦.

ابن المقیم الجوزية الفراسة٢٥٧

عبد الرحمن محمد العیسوى ٠دالقانون الجنائي من منظور النفسي٢٥٨



عبد الباقي البكري المدخل لدراسة القانون والشريعة االسالمیة٢٥٩

انس الزرزريالخبرة في المسائل المدنیة٢٦٠

االثر٢٦١


