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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-1-جامعة قسنطينة

كلية الحقوق

---***---

الـــمــــكــــتــبة

   ---***---

المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

لعبودي ،عباس.أ12996/ كح
دراسة مقارنة مع التشرٌعات :      شرٌعة حمورابً

القدٌمة والحدٌثة
2001الدار العلمٌة الدولٌة ،: عــــمان

العبودي ،عباس.د.أ12997/ كح
دراسة مقارنة مع التشرٌعات :      شرٌعة حمورابً

القدٌمة            و الحدٌثة
2001الدار العلمٌة الدولٌة ،: عمان

2009دار الثقافة للنشر،: عمـــــــانفلســــــــــــــــــــــــفة القـــــــــــــــــــــانونالشاوي،منذر. د12998/ كح

2009دار الثقافة للنشر،: عمــــــانفلســـــــــــــــــــــــــــــفة الــــــــــــــــــقانونالشاوي،منذر.د12999/ كح

الــــفــهرس
العــــــــــــــــــــــــام 

لكــــــــــتب الحــــــقوق 
(كــح)
2013-2012-2011مـــــــقتنيــــــات 
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2011دار الثقافة،: عــــــــــــــــمانالمـــــــــــــــــــــــــــدخل الى علـــــــــم القانوناالداودي، ؼالب علً.د.أ13000/ كح

2011دار الثقافة،: عمـــــــــــــــــانالمـــــــــــــــــــــــــــدخل الى علـــــــــم القانوناالداودي، ؼالب علً.د.أ13001/ كح

2011دار الثقافة،: عمــــــــــــــــاناالمـــــــــــــــــــــــــــدخل الى علـــــــــم القانوناالداودي، ؼالب علً.د.أ13002/ كح

2006دار الجــــامعة ،: اإلسكندرٌةالنظرٌة العامة للقانون: المدخل الى علم القانونزهران همام محمد محمود.د13003/ كح

2006دار الجـــــامعة ،: اإلسكندرٌةالنظرٌة العامة للقانون: المدخل الى علم القانونزهران همام محمد محمود.د13004/ كح

2010دار و مكتبة الهالل ،: بٌروت مدخل الى علم الحقوقجان، لوك13005/ كح

2010دار و مكتبة الهالل ،: بٌروت مدخل الى علم الحقوقجان، لوك13006/ كح

2010دار و مكتبة الهالل ،: بٌروت مدخل الى علم الحقوقجان، لوك13007/ كح

2009مكتبة الوفاء،:اإلســــــكندرٌة نظرٌة الحق:  مقدمة الثقافة القانونٌة أنور سلٌم،عصام.د.أ13008/ كح

2009مكتبة الوفاء،:اإلســــــكندرٌة نظرٌة الحق:  مقدمة الثقافة القانونٌة أنور سلٌم،عصام.د.أ13009/ كح

2009مكتبة الوفاء،:اإلســــــكندرٌة نظرٌة الحق:  مقدمة الثقافة القانونٌة أنور سلٌم،عصام.د.أ13010/ كح
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2009مكتبة الوفاء،:اإلســــــكندرٌة نظرٌة الحق:  مقدمة الثقافة القانونٌة أنور سلٌم،عصام.د.أ13011/ كح

زروال ، عبد الحمٌد13012/ كح
جرائم الدم،القذؾ،الصحافة :من المحاكمات الكبرى 

الرٌاضً
2007دار هومة،:الجــــــــــــــزائر

زروال ، عبد الحمٌد13013/ كح
جرائم الدم،القذؾ،الصحافة :من المحاكمات الكبرى 

الرٌاضً
2007دار هومة،:الجــــــــــــــزائر

سالمة محاسنة،نسرٌن. د.أ13014/ كح
 legal Research and=  مهارات والكتابة القانونٌة 

Writing
2011دار المسٌرة للنشر،:عمـــــــــان

سالمة محاسنة،نسرٌن. د.أ13015/ كح
 legal Research and=  مهارات والكتابة القانونٌة 

Writing
2011دار المسٌرة للنشر،:عمــــــــــان

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــمانالتؤمٌن البحري فً التشرٌع و التطبٌقشكري،بهاء بهٌج13016/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــمانالتؤمٌن البحري فً التشرٌع و التطبٌقشكري،بهاء بهٌج13017/ كح

2008دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــمان القانون الدولً البحارحمود،محمد الحاج13018/ كح

2008دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــمان القانون الدولً البحارحمود،محمد الحاج13019/ كح

2006دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــمان المسإولٌة المدنٌة عن أضرارتلوث البٌئة البحرٌةالناصر،أحمد خالد13020/ كح

2006دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــمان المسإولٌة المدنٌة عن أضرارتلوث البٌئة البحرٌةالناصر،أحمد خالد13021/ كح
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رشوان،رفعت.د13022/ كح
دراسة تحلٌلٌة نقذٌة :اإلرهاب البٌئً فً قانون العقوبات

مقارنة
2009دار الجــــــــــامعة ،: اإلسكندرٌة

رشوان،رفعت.د13023/ كح
دراسة تحلٌلٌة نقذٌة :اإلرهاب البٌئً فً قانون العقوبات

مقارنة
2009دار الجــــــــــامعة ،: اإلسكندرٌة

2002مجد للنشر والتوزٌع ،:  بٌروت ارهاب التلوث و النظام العالمًطراؾ،عامرمحمود13024/ كح

2002مجد للنشر و التوزٌع،: بٌروت ارهاب التلوث و النظام العالمًطراؾ،عامرمحمود13025/ كح

2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــــمانالتــــــــــــــــــــــشرٌع الدولً لحماٌة البٌئةالفٌل،علً عدنان13026/ كح

2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــــمانالتــــــــــــــــــــــشرٌع الدولً لحماٌة البٌئةالفٌل،علً عدنان13027/ كح

2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــــمانالتــــــــــــــــــــــشرٌع الدولً لحماٌة البٌئةالفٌل،علً عدنان13028/ كح

2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــــمانالتــــــــــــــــــــــشرٌع الدولً لحماٌة البٌئةالفٌل،علً عدنان13029/ كح

2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــــمانالتــــــــــــــــــــــشرٌع الدولً لحماٌة البٌئةالفٌل،علً عدنان13030/ كح

التنظٌم القانونً للبٌئة فً العالمرستم،محمد خالد جمال13031/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2006الحقوقٌة،

الحسٌنً،فراس زهٌر.د13032/ كح
الحماٌة الدولٌة لموارد المٌاه و المنشآت المائٌة أثناء 

النزاعات

منشورات الحلبً :بٌروت

2009الحقوقٌة،
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الحسٌنً،فراس زهٌر.د13033/ كح
الحماٌة الدولٌة لموارد المٌاه و المنشآت المائٌة أثناء 

النزاعات

منشورات الحلبً :بٌروت

2009الحقوقٌة،

 المسإولٌة المدنٌة التقصٌرٌة عن األضرار البٌئٌةحمادٌن،عٌسى مصطفى13034/ كح
مـــــــــــــــــــــــإسسة :اربد

2011حمادة،

 المسإولٌة المدنٌة التقصٌرٌة عن األضرار البٌئٌةحمادٌن،عٌسى مصطفى13035/ كح
مـــــــــــــــــــــــإسسة :اربد

2011حمادة،

حشٌش،أحمد محمد.د13036/ كح
المفهوم القانونً للبٌئة فً ضوء مبدأ أسلمة القانون 

المعاصر
2010دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌة

حشٌش،أحمد محمد.د13037/ كح
المفهوم القانونً للبٌئة فً ضوء مبدأ أسلمة القانون 

المعاصر
2010دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌة

13038/ كح
معمر رتٌب،محمد عبد .د

الحافظ
2008دار النهضة، :القـــــــــــــــــاهرةاتفاقٌة بازل و دورها فً حماٌة البٌئة من التلوث بالنفاٌات

13039/ كح
معمر رتٌب،محمد عبد .د

الحافظ
2008دار النهضة، :القــــــــــــــــاهرةاتفاقٌة بازل و دورها فً حماٌة البٌئة من التلوث بالنفاٌات

التنظٌم القانونً للبٌئة فً العالمرستم،محمد خالد جمال13040/ كح
منشورات الحلبً : بٌروت

2006الحقوقٌة،

13041/ كح
معمر رتٌب،محمد عبد .د

الحافظ
2008دار النهضة، :القــــــــــــــــاهرةالقانون الدولً للبٌئة و ظاهرة التلوث

13042/ كح
معمر رتٌب،محمد عبد .د

الحافظ
2008دار النهضة، :القـــــــــــــــاهرةالقانون الدولً للبٌئة و ظاهرة التلوث

13043/ كح
المنٌاوي، ٌاسر محمد  .د

فاروق
2008دارالجامعة الحدٌثة،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة المدنٌة الناشئة عن تلوث  البٌئة
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13044/ كح
لمنٌاوي، ٌاسر محمد  .د

فاروق
2008دارالجامعة الحدٌثة،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة المدنٌة الناشئة عن تلوث  البٌئة

عبد الداٌم،حسنً محمود.د13045/ كح
اإلئتمان العقاري بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة      والقانون 

المدنً
2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌة

عبد الداٌم،حسنً محمود.د13046/ كح
اإلئتمان العقاري بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة      والقانون 

المدنً
2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌة

رامول،خالد,دوة،آسٌا؛د.أ13047/ كح
اإلطار القانونً و التنظٌمً لتسجٌل العقارات فً التشرٌع 

الجزائري
2009دار هومة للنشر،:الجـــــــــــزائر

رامول،خالد,دوة،آسٌا؛د.أ13048/ كح
اإلطار القانونً و التنظٌمً لتسجٌل العقارات فً التشرٌع 

الجزائري
2009دار هومة للنشر،:الجـــــــــزائر

2011دار الثقافة للنشر،: عـــــــــــمانشرح قانون اإلستمالك معلما علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزجبرالعنانً،فاٌز.مح13049/ كح

2011دار الثقافة للنشر،: عــــــــــمانشرح قانون اإلستمالك معلما علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزجبرالعنانً،فاٌز.مح13050/ كح

2011دار الثقافة للنشر،: عـــــــــــمانشرح قانون اإلستمالك معلما علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزجبرالعنانً،فاٌز,مح13051/ كح

2011دار الثقافة للنشر،: عــــــــــمانشرح قانون اإلستمالك معلما علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزجبرالعنانً،فاٌز,مح13052/ كح

2011دار الثقافة للنشر،: عـــــــــمانشرح قانون اإلستمالك معلما علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزجبرالعنانً،فاٌز.مح13053/ كح

2009دار الجامعة،: اإلســـــــــكندرٌةدراسة مقارنة: الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريمحفوظ،برحمانً,د13054/ كح
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2009دار الجامعة،: اإلســــــــكندرٌةدراسة مقارنة: الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريمحفوظ،برحمانً,د13055/ كح

2009دار الجامعة،: اإلسكــــــــندرٌةدراسة مقارنة: الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريمحفوظ،برحمانً.د13056/ كح

2009دار الجامعة،: اإلســــــــكندرٌةدراسة مقارنة:الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريمحفوظ،برحمانً.د13057/ كح

2009دار هومة للنشر،:الجزائرالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقار الصناعًبوجردة،مخلوؾ13058/ كح

2009دار هومة للنشر،:الجزائرالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقار الصناعًبوجردة،مخلوؾ13059/ كح

مؽبؽب،نعٌم.د13060/ كح
الملكٌة المشتركة فً الشقق و الشالٌهات والمحالت 

التجارٌة
[ 2008[ن,د]:[م,د  ]

مؽبؽب،نعٌم.د13061/ كح
الملكٌة المشتركة فً الشقق و الشالٌهات والمحالت 

التجارٌة
2008[ن,د:][م,د  ]

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالتدخل الدولً اإلنسانً و تراجع مبدأ السٌادة الوطنٌةبوراس،عبد القادر.أ13062/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالتدخل الدولً اإلنسانً و تراجع مبدأ السٌادة الوطنٌةبوراس،عبد القادر,أ13063/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةحقوق اإلنسان بٌن الفكر الؽربً و الفكر اإلسالمًمحمد اسماعٌل ،فضل هللا. د13064/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:ااإلسكندرٌةحقوق اإلنسان بٌن الفكر الؽربً و الفكر اإلسالمًمحمد اسماعٌل ،فضل هللا. د13065/ كح
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الهواري ،عبد هللا محمود.د13066/ كح
دراسة فً ضوء :المحكمة األوربٌة الجدٌدة لحقوق اإلنسان

أحكام اإلتفاقٌة األوربٌة
2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة

الهواري ،عبد هللا محمود.د13067/ كح
دراسة فً ضوء :المحكمة األوربٌة الجدٌدة لحقوق اإلنسان

أحكام اإلتفاقٌة األوربٌة
2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة

Droits de    l'hommeالمرتكز فً حقوق اإلنسانشالال،نزٌه نعٌم.مح13068/ كح
المإسسسة الحدٌثة :طرابلس

2010للكتاب،

Droits de l'hommeالمرتكز فً حقوق اإلنسانشالال،نزٌه نعٌم.مح13069/ كح
المإسسسة الحدٌثة :طرابلس

2010للكتاب،

Droits de l'hommeالمرتكز فً حقوق اإلنسانشالال،نزٌه نعٌم.مح13070/ كح
المإسسسة الحدٌثة :طرابلس

2010للكتاب،

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةاألثر النسبً إلتفاق التحكٌمالنٌدانً، األنصاري حسن.د13071/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةاألثر النسبً إلتفاق التحكٌمالنٌدانً، األنصاري حسن.د13072/ كح

2008دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةأركان اإلتفاق على التحكٌم و شروط صحتهالتحٌوي ،محمود السٌد عمر.د13073/ كح

2008دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةأركان اإلتفاق على التحكٌم و شروط صحتهالتحٌوي ،محمود السٌد عمر,د13074/ كح

L'estoppelاإلستوبل فً قانون التحكٌم  المؽربً ،محمود محمد,د13075/ كح
المإسسسة الحدٌثة :طرابلس

2006للكتاب،

L'estoppelاإلستوبل فً قانون التحكٌم  المؽربً ،محمود محمد,د13076/ كح
المإسسسة الحدٌثة :طرابلس

2006للكتاب،
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13077/ كح
ابو الهٌجاء،محمد .د.مح

ابراهٌم

الوسائل اإللكترونٌة لفض النزاعات : التحكٌم اإللكترونً

....
2009دار الثقافة للنشر،:عمان

13078/ كح
ابو الهٌجاء،محمد .د.مح

ابراهٌم

الوسائل اإللكترونٌة لفض النزاعات : التحكٌم اإللكترونً

....
2009دار الثقافة للنشر،:عمان

13079/ كح
ابو الهٌجاء،محمد .د.مح

ابراهٌم

الوسائل اإللكترونٌة لفض النزاعات : التحكٌم اإللكترونً

....
2009دار الثقافة للنشر،:عمان

13080/ كح
ابو الهٌجاء،محمد ,د,مح

ابراهٌم

الوسائل اإللكترونٌة لفض النزاعات : التحكٌم اإللكترونً

....
2009دار الثقافة للنشر،:عمان

سامً،فوزي محمد.د.أ13081/ كح
دراسة مقارنة ألحكام التجاري :التحكٌم التجاري الدولً

الدولً
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

سامً،فوزي محمد.د.أ13082/ كح
دراسة مقارنة ألحكام التجاري :التحكٌم التجاري الدولً

الدولً
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

سامً،فوزي محمد.د.أ13083/ كح
دراسة مقارنة ألحكام التجاري :التحكٌم التجاري الدولً

الدولً
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

2010دار الثقافة للنشر،: عمان التحكٌم فً القوانٌن العربٌةحداد،حمزة أحمد.د13084/ كح

2010دار الثقافة للنشر،: عمان التحكٌم فً القوانٌن العربٌةحداد،حمزة أحمد.د13085/ كح

2011دارالثقافة للنشر،: عماندعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات التجارٌة الدولٌةلزعبً،محمد داود.د.مح13086/ كح

2011دارالثقافة للنشر،: عماندعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات التجارٌة الدولٌةلزعبً،محمد داود.د.مح13087/ كح
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2011داررالثقافة للنشر،: عماندعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات التجارٌة الدولٌةالزعبً،محمد داود.د.مح13088/ كح

سلٌمان،عبد الفتاح13089/ كح
استخدام الشٌك و مشكالته العملٌة و حلولها فً المملكة 

العربٌة السعودٌة
2008دار للكتب القانونٌة، :القاهرة

سلٌمان،عبد الفتاح.13090/ كح
استخدام الشٌك و مشكالته العملٌة و حلولها فً المملكة 

العربٌة السعودٌة
2008دار للكتب القانونٌة، :القاهرة

التقلٌدٌة و المستحدثة:الجرائم اإلقتصادٌة عبد الحمٌد،نسرٌن.د13091/ كح
المكتب الجامعً :اإلسكندرٌة

2009الجدٌد،

التقلٌدٌة و المستحدثة:الجرائم اإلقتصادٌة عبد الحمٌد،نسرٌن.د13092/ كح
المكتب الجامعً :اإلسكندرٌة

2009الجدٌد،

سكٌكر،محمد عل13093ً/ كح
قانون انشاء المحاكم اإلقتصادٌة و أثره فً تطوٌر 

اإلقتصاد و اإلستثمار
2008دار الجامعٌٌن للطباعة ،: [د،م] 

سكٌكر،محمد عل13094ً/ كح
قانون انشاء المحاكم اإلقتصادٌة و أثره فً تطوٌر 

اإلقتصاد و اإلستثمار
2008دار الجامعٌٌن للطباعة ،: [د،م] 

قوانٌن اإلستثمار العربٌةاألحمد،وسٌم حسام الدٌن.مح13095/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

قوانٌن اإلستثمار العربٌةاألحمد،وسٌم حسام الدٌن.مح13096/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

13097/ كح
صفوت الدلٌسً،نوفل علً 

عبد هللا
2006دار هومة للنشر،: الجزائردراسة مقارنة:الحماٌة الجزائٌة للمال العام

13098/ كح
صفوت الدلٌسً،نوفل علً 

عبد هللا
2006دار هومة للنشر،: الجزائردراسة مقارنة:الحماٌة الجزائٌة للمال العام
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داود،أحمد محمد علً,د13099/ كح
تنظٌمها و :الصكوك و التوثٌقات فً المحاكم الشرعٌة

توثٌقها و فقهها
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

داود،أحمد محمد علً.د13100/ كح
تنظٌمها و :الصكوك و التوثٌقات فً المحاكم الشرعٌة

توثٌقها و فقهها
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

خصاونة ،جهاد سعٌد,د.مح13101/ كح
علم المالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبً بٌن النظرٌة و 

التطبٌق العلمً
2006دار وائل للنشر،:عمان

خصاونة ،جهاد سعٌد,د.مح13102/ كح
علم المالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبً بٌن النظرٌة و 

التطبٌق العلمً
2006دار وائل للنشر،:عمان

العرٌان،محمد علً.د13103/ كح
عملٌات ؼسل األموال و آلٌات مكافحتها فً اإلتجاهات 

الحدٌثة
2009دار الجامعة،:اإلسكندرٌة

العرٌان،محمد علً.د13104/ كح
عملٌات ؼسل األموال و آلٌات مكافحتها فً اإلتجاهات 

الحدٌثة
2009دار الجامعة،:اإلسكندرٌة

القانون المصرفً و النقديٌاسٌن،محمد ٌوسؾ.مح13105/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2007الحقوقٌة،

القانون المصرفً و النقديٌاسٌن،محمد ٌوسؾ.مح13106/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2007الحقوقٌة،

2003الدار العلمٌة الدولٌة،:عمانالنظام القانونً لعقد القرض العاملذنٌبات،محمد جمال مطلق.د13107/ كح

2003الدار العلمٌة الدولٌة،:عمانالنظام القانونً لعقد القرض العامالذنٌبات،محمد جمال مطلق.د13108/ كح

كنعان ،نواؾ. د.أ13109/ كح
النماذج المعاصرة لحق المإلؾ ووسائل : حق المإلؾ

حماٌته
2009دار الثقافة للنشر،: عمان
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كنعان ،نواؾ. د.أ13110/ كح
النماذج المعاصرة لحق المإلؾ ووسائل : حق المإلؾ

حماٌته
2009دار الثقافة للنشر،: عمان

2010دار قندٌل للنشر،: عمانعقد البحث العلمًالجبوري،نصٌر صبار لفتة.د13111/ كح

2010دار قندٌل للنشر،: عمانعقد البحث العلمًالجبوري،نصٌر صبار لفتة.د13112/ كح

2011دار الثقافة للنشر،:عماندراسة مقارنة:عقد الترخٌص الجبوري ،عالء عزٌز.مح13113/ كح

2011دار الثقافة للنشر،:عماندراسة مقارنة:عقد الترخٌص الجبوري ،عالء عزٌز. مح13114/ كح

زٌن الدٌن ،صالح.د13115/ كح
نشؤتها و مفهومها و نطاقها و :المدخل الى الملكٌة الفكرٌة

أهمٌتها
2006دار الثقافة للنشر،: عمان

زٌن الدٌن ،صالح,د13116/ كح
نشؤتها و مفهومها و نطاقها و :المدخل الى الملكٌة الفكرٌة

أهمٌتها
2006دار الثقافة للنشر،: عمـــــان

2010دار الثقافة للنشر،:عمــــــــانالمواقع اإللكترونٌة و حقوق الملكٌة الفكرٌةحوى ،فاتن حسٌن.د13117/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عمــــــــانالمواقع اإللكترونٌة و حقوق الملكٌة الفكرٌةحوى ،فاتن حسٌن.د13118/ كح

2011دار الثقافة للنشر،:عــــــمانالوجٌز فً حقوق الملكٌة الفكرٌةالمحٌسن،أسامة نائل.د13119/ كح

2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــمانالوجٌز فً حقوق الملكٌة الفكرٌةالمحٌسن،أسامة نائل.د13120/ كح
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2008البازوردي،:عــــــــــــــــمانأمن المــــــــــــــــــــــــــعلوماتصادق ،دالل13121/ كح

2008البازوردي،:عـــــــــــــمانأمن المــــــــــــــــــــــــــعلوماتصادق ،دالل13122/ كح

2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةالدعوى اإللكترونٌة:التقاضً اإللكترونً ابراهٌم،خالد ممدوح13123/ كح

2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةالدعوى اإللكترونٌة:التقاضً اإللكترونً ابراهٌم،خالد ممدوح13124/ كح

2009دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةالنظام القانونً للحماٌة المعلوماتٌة:األمن المعلوماتًعطٌة ،طارق ابراهٌم13125/ كح

2009دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةالنظام القانونً للحماٌة المعلوماتٌة:األمن المعلوماتًعطٌة ،طارق ابراهٌم13126/ كح

بن صابر،بن عزوز13127/ كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري      و 

المقارن
2011دار الحامد للنشر،:عمــــــــــان

بن صابر،بن عزوز13128/ كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري      و 

المقارن
2011دار الحامد للنشر،:عمــــــان

المعاروة،هٌثم13129/ كح
دراسة تحلٌلٌة فً عالقات :التنظٌم القانونً لإلجازات 

العمل الفردٌة
2011قندٌل للنشر،:عمـــــــــــــان

المعاروة،هٌثم13130/ كح
دراسة تحلٌلٌة فً عالقات :التنظٌم القانونً لإلجازات 

العمل الفردٌة
2011قندٌل للنشر،:عمـــــــــــــان

2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:جرٌمة استثمار الوظٌفةالزعً،مخلد ابراهٌم13131/ كح
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2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:جرٌمة استثمار الوظٌفةالزعً،مخلد ابراهٌم13132/ كح

2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:شرح قانون العمل الداودي،ؼالب عل13133ً/ كح

2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:شرح قانون العمل الداودي،ؼالب عل13134ً/ كح

2009دارهومة،:الــــــــــــــــــجزائرle droit du travailقانون العمل بلعروسً، احمد التٌجان13135ً/ كح

2009دارهومة،:الــــــــــــــــــجزائرle droit du travailقانون العمل بلعروسً، احمد التٌجان13136ً/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةالمسؤلة التؤدٌبٌة للمــــــــــــــــــــــوظؾ العامالشتٌوي ،سعٌد13137/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةالمسؤلة التؤدٌبٌة للمــــــــــــــــــــــوظؾ العامالشتٌوي ،سعٌد13138/ كح

2011دار الحامد،:عــــــــــــــــــــماننشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائريبن صابر،بن عزوز13139/ كح

2011دار الحامد،:عــــــــــــــــــــماننشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائريبن صابر،بن عزوز13140/ كح

2011دار الحامد،:عــــــــــــــــــــماننشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائريبن صابر،بن عزوز13141/ كح

2011دار الحامد،:عــــــــــــــــــــماننشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائريبن صابر،بن عزوز13142/ كح
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2011دار الحامد،:عــــــــــــــــــــماننشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائريبن صابر،بن عزوز13143/ كح

2010دار الثقافة،: عــــــــــــــــــــمانالوسٌـــــــــــــــــــــــــــــط فً شرح قانون العملرمضان،سٌد محمود13144/ كح

2010دار الثقافة،: عــــــــــــــــــــمانالوسٌـــــــــــــــــــــــــــــط فً شرح قانون العملرمضان،سٌد محمود13145/ كح

القواسمً، بسام محمد13146/ كح
أثر الدم و البصمة الوراثٌة فً اإلثبات فً الفقه اإلسالمً 

و القانون
2010دار النفائس للنشر،:عــــــــــــمان

القواسمً، بسام محمد13147/ كح
أثر الدم و البصمة الوراثٌة فً اإلثبات فً الفقه اإلسالمً 

و القانون
2010دار النفائس للنشر،:عــــــــــــمان

2009دار دجلة ناشرون،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:اإلختالؾ بٌن الزوجٌن فً متاع المنزلالزٌباري،ٌاسٌن رشٌد.د13148/ كح

2009دار دجلة ناشرون،:عـــــــــماندراسة مقارنة:اإلختالؾ بٌن الزوجٌن فً متاع المنزلالزٌباري،ٌاسٌن رشٌد.د13149/ كح

مسعود،أسامة ذٌب13150/ كح
دراسة مقارنة بٌن المذاهب الفقهٌة :اإلكراه فً عقد النكاح

...األربعة و قانون 
2011دار الثقافة للنشر،: عــــــــــمان

مسعود،أسامة ذٌب13151/ كح
دراسة مقارنة بٌن المذاهب الفقهٌة :اإلكراه فً عقد النكاح

...األربعة و قانون 
2011دار الثقافة للنشر،: عــــــــــمان

مسعود،أسامة ذٌب13152/ كح
دراسة مقارنة بٌن المذاهب الفقهٌة :اإلكراه فً عقد النكاح

...األربعة و قانون 
2011دار الثقافة للنشر،: عــــــــــمان

2011دار ٌافا العلمٌة،:عـــــــــــــماندراسة فقهٌة مقارنة: حقوق المٌت و أحكامه فً اإلسالم أبوٌحً،محمد حسن.د.أ13153/ كح
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2011دار ٌافا العلمٌة،:عـــــــــــماندراسة فقهٌة مقارنة:حقوق المٌت و أحكامه فً اإلسالم أبوٌحً،محمد حسن.د.أ13154/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــمانأحكامه،آثاره:الخلع فً قانون األحوال الشخصٌة المشٌنً،منال محمود13155/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــمانأحكامه،آثاره:الخلع فً قانون األحوال الشخصٌة المشٌنً،منال محمود13156/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــمانشرح قانون األحوال الشخصٌة وفقا ألحدث التعدٌالتالتكروري،عثمان.د. أ13157/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــمانشرح قانون األحوال الشخصٌة وفقا ألحدث التعدٌالتالتكروري،عثمان.د. أ13158/ كح

المشنً،منال محمود.مح13159/ كح
دراسة مفصلة :الشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌث

بٌن الفقه و القانون
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمان

المشنً،منال محمود.مح13160/ كح
دراسة مفصلة :الشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌث

بٌن الفقه و القانون
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمان

المشنً،منال محمود,مح13161/ كح
دراسة مفصلة :الشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌث

بٌن الفقه و القانون
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمان

المشنً،منال محمود.مح13162/ كح
دراسة مفصلة :الشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌث

بٌن الفقه و القانون
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمان

المشنً،منال محمود.مح13163/ كح
دراسة مفصلة :الشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌث

بٌن الفقه و القانون
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمان

خالدي،أحمد.أ13164/ كح
الشفعة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون المدنً الجزائري 

....على ضوء
2008دار هومة للنشر،:الــــــجزائر
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خالدي،أحمد.أ13165/ كح
الشفعة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون المدنً الجزائري 

....على ضوء
2008دار هومة للنشر،:الـــجزائر

2010دار النفائس للنشر،: عـــمانالفحوصات الطبٌة للزوجٌن قبل إبرام عقد الزواجالكٌالنً،فاتن البوعٌشً.د13166/ كح

2010دار النفائس للنشر،: عمانالفحوصات الطبٌة للزوجٌن قبل إبرام عقد الزواجالكٌالنً،فاتن البوعٌشً.د13167/ كح

الكٌالنً ،صالح محً الدٌن.د13168/ كح
:     مسائل األحوال الشخصٌة بٌن الدٌانات الثالث

الٌهودٌة ،المسٌحٌة ،اإلسالم
2009دارٌافا العلمٌة،:عـــــــــمان

الكٌالنً ،صالح محً الدٌن.د13169/ كح
:     مسائل األحوال الشخصٌة بٌن الدٌانات الثالث

الٌهودٌة ،المسٌحٌة ،اإلسالم
2009دارٌافا العلمٌة،:عــــــــــمان

2008دار حامد للنشر،:عـــــــمانملكٌة أثاث بٌت الزوجٌةالحٌالً ،قٌس عبد الوهاب.د13170/ كح

2008دار حامد للنشر،:عـــــــمانملكٌة أثاث بٌت الزوجٌةالحٌالً ،قٌس عبد الوهاب.د13171/ كح

2010الٌازوري للنشر،:عـــــــماندراسة مقارنة:نفقة الزوجٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة قادر،محمد خضر.د13172/ كح

2010الٌازوري للنشـــــــــر،:عماندراسة مقارنة:نفقة الزوجٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة قادر،محمد خضر.د13173/ كح

1988مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتles suretes réellesأبحاث فً التؤمٌنات العٌنٌة دٌاب،أسعد.د.قض13174/ كح

1988مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتles suretes réellesأبحاث فً التؤمٌنات العٌنٌة دٌاب،أسعد.د.قض13175/ كح
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بدوي،علً محمود13176/ كح
تؤمٌنات الحٌاة،تؤمٌنات االماشٌة :التؤمٌن ،دراسة تطبٌقٌة 

....
2009دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌة

بدوي،علً محمود13177/ كح
تؤمٌنات الحٌاة،تؤمٌنات :التؤمٌن ،دراسة تطبٌقٌة 

....االماشٌة
2009دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌة

2010دار الثقافة للنشر،: عمــــــــــانالتؤمٌن من المسإولٌة فً النظرٌة و التطبٌقشكري،بهاء بهٌج.مح13178/ كح

2010دار الثقافة للنشر،: عمــــــــــــانالتؤمٌن من المسإولٌة فً النظرٌة و التطبٌقشكري،بهاء بهٌج.مح13179/ كح

13180/ كح
حمدان،حسٌن عبد .قض

اللطٌؾ
دراسة تحلٌلٌة شاملة:الضمان اإلجتماعٌؤحكامه و تطبٌقاته 

منشورات الحلبً : بٌروت

2009الحقوقٌة،

13181/ كح
حمدان،حسٌن عبد .قض

اللطٌؾ
دراسة تحلٌلٌة شاملة:الضمان اإلجتماعٌؤحكامه و تطبٌقاته 

منشورات الحلبً : بٌروت

2009الحقوقٌة،

2009هومة للنشر،: الجـــــــــــــزائرمنازعات الضمان اإلجتماعً فً التشرٌع الجزائريبن صاري،ٌاسٌن13182/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشــــــــــــــارقةالمنتقى فً شرح عقد التؤمٌنالمصاورة،هٌثم حامد.د13183/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشــــــــــــــارقةالمنتقى فً شرح عقد التؤمٌنالمصاورة،هٌثم حامد.د13184/ كح

2006مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة العام:المطول فً القانون المدنً ترجمةالقاضً،منصور13185/ كح

2006مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة العام:المطول فً القانون المدنً ترجمةالقاضً،منصور13186/ كح
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2009دارهومة للنشر،:الجـــــــــــزائرمنازعات الضمان اإلجتماعً فً التشرٌع الجزائريبن صاري،ٌاسٌن13187/ كح

2009دار دجلة ناشرون،:عـــــــــــماندراسة مقارنة: اإلنتخابات ضمانات حرٌتها و نزاهتها العبدلً ،سعد مظلوم13188/ كح

2009دار دجلة ناشرون،:عـــــــــــماندراسة مقارنة: اإلنتخابات ضمانات حرٌتها و نزاهتها العبدلً ،سعد مظلوم13189/ كح

2009دار دجلة ناشرون،:عــــــــــــماندراسة مقارنة: اإلنتخابات ضمانات حرٌتها و نزاهتها العبدلً ،سعد مظلوم13190/ كح

2009دار دجلة ناشرون،:عــــــــــــماندراسة مقارنة: اإلنتخابات ضمانات حرٌتها و نزاهتها العبدلً ،سعد مظلوم13191/ كح

2009دار دجلة ناشرون،:عـمـــــــــاندراسة مقارنة: اإلنتخابات ضمانات حرٌتها و نزاهتها العبدلً ،سعد مظلوم13192/ كح

دراسة مقارنة: األنظمة البرلمانٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقسلٌمان،عصام.د13193/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2010الحقوقٌة،

دراسة مقارنة: األنظمة البرلمانٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقسلٌمان،عصام.د13194/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2010الحقوقٌة،

حسٌن،فاٌز محمد.د13195/ كح
مع دراسة لتارٌخ  النظم القانونٌة :تارٌخ النظم القانونٌة 

...فً لبنان منذ 

منشورات الحلبً :بٌروت

2007الحقوقٌة،

حسٌن،فاٌز محمد.د13196/ كح
مع دراسة لتارٌخ  النظم القانونٌة :تارٌخ النظم القانونٌة 

...فً لبنان منذ 

منشورات الحلبً :بٌروت

2007الحقوقٌة،

أبو المجد ،أشرؾ عبد الفتاح.د13197/ كح
دراسة : التنظٌم الدستوري للحقوق و الحرٌات اإلقتصادٌة 

...تطبٌقٌة
2009منشؤة المعارؾ،: اإلسكنـــــــدرٌة
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أبو المجد ،أشرؾ عبد الفتاح.د13198/ كح
دراسة : التنظٌم الدستوري للحقوق و الحرٌات اإلقتصادٌة 

...تطبٌقٌة
2009منشؤة المعارؾ،: اإلسكنـــــدرٌة

التنظٌم السٌاسً و النظام الدستوريلعماوي،مصطفى صالح.د.مح13199/ كح
دار الثقافة :عــــــــــــــــمان

2009للنشر،

التنظٌم السٌاسً و النظام الدستوريالعماوي،مصطفى صالح.د.مح13200/ كح
دار الثقافة :عمــــــــــــــــان

2009للنشر،

2009دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــانالتنظٌم السٌاسً و النظام الدستوريالعماوي،مصطفى صالح.د.مح13201/ كح

التنظٌم السٌاسً و النظام الدستوريالعماوي،مصطفى صالح,د,مح13202/ كح
دار الثقافة :عمــــــــــــــــان

2009للنشر،

محمد الخطٌب،سعدي.د13203/ كح
حقوق اإلنسان و ضماناتها الدستورٌة فً إثنً وعشرٌن 

دولة

منشورات الحلبً : بٌروت

2007الحقوقٌة،

محمد الخطٌب،سعدي.د13204/ كح
حقوق اإلنسان و ضماناتها الدستورٌة فً إثنً وعشرٌن 

دولة

منشورات الحلبً : بٌروت

2007الحقوقٌة،

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالحكومة اإللكترونٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقمطر،عصام عبد الفتاح.د13205/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالحكومة اإللكترونٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقمطر،عصام عبد الفتاح.د13206/ كح

عبد الوهاب ،محمد رفعت.د13207/ كح
المبادئ النظرٌة       و :         رقابة دستورٌة القوانٌن 

التطبٌقات الجوهرٌة
2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة

عبد الوهاب ،محمد رفعت.د13208/ كح
المبادئ النظرٌة       و :        رقابة دستورٌة القوانٌن 

التطبٌقات الجوهرٌة
2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة
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محمد الخطٌب،سعدي.د13209/ كح
العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة فً األنظمة 

الدستورٌة العربٌة

منشورات الحلبً : بٌروت

2008الحقوقٌة،

محمد الخطٌب،سعدي.د13210/ كح
العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة فً األنظمة 

الدستورٌة العربٌة

منشورات الحلبً : بٌروت

2008الحقوقٌة،

الحلو،ماجد راؼب.د13211/ كح
-المبادئ الدستورٌة الدساتٌر المصرٌة : القانون الدستوري

األحزاب
2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

2009دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــانالنظم السٌاسٌة و القانون الدستوريعلوان ،عبد الكرٌم.د13212/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــانالنظم السٌاسٌة و القانون الدستوريعلوان ،عبد الكرٌم.د13213/ كح

2008دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــمانالنظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالطهراوي،هانً علً.د13214/ كح

2008دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــمانالنظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالطهراوي،هانً علً.د13215/ كح

2009دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــــمانالوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالخطٌب،نعمان أحمد.د.أ13216/ كح

2009دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــــمانالوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالخطٌب،نعمان أحمد.د.أ13217/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــــانالوجٌز فً النظام الدستوريالعضاٌلة،أمٌن سالمة.د.أ13218/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــمانالوجٌز فً النظام الدستوريالعضاٌلة،أمٌن سالمة.د.أ13219/ كح
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2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:النظام القانونً للحقوق الدستورٌة للخصمالنٌدانً، األنصاري حسن.د13220/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:النظام القانونً للحقوق الدستورٌة للخصمالنٌدانً، األنصاري حسن.د13221/ كح

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون الدستوريشٌحا،ابراهٌم عبد العزٌز.د13222/ كح
دار المطبوعات : اإلسكندرٌة

[د،ت]الجامعٌة،

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون الدستوريشٌحا،ابراهٌم عبد العزٌز.د13223/ كح
دار المطبوعات : اإلسكندرٌة

[د،ت]الجامعٌة،

2006المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسدراسة مقارنة:التدخل الهدام و القانون الدولً العامرضا ٌونس،عدي محمد13224/ كح

2006المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسدراسة مقارنة:التدخل الهدام و القانون الدولً العامرضا ٌونس،عدي محمد13225/ كح

2006المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسدراسة مقارنة:التدخل الهدام و القانون الدولً العامرضا ٌونس،عدي محمد13226/ كح

13227/ كح
عبد العزٌز،مصلح حسن .د.أ

أحمد

قانونٌة :العهود و المواثٌق فً التراث العربً اإلسالمً

مقارنة
2009دار آٌة للنشر والتوزٌع،: عمان

13228/ كح
عبد العزٌز،مصلح حسن .د.أ

أحمد

قانونٌة :العهود و المواثٌق فً التراث العربً اإلسالمً 

مقارنة
2009دار آٌة للنشر والتوزٌع،: عمان

2010مإسسة الوراق للنشر،: عمانالقــــــــــــــــــــــــــــــانون الدولً العامالبروفٌسور لوكاشوك،13229/ كح

2010مإسسة الوراق للنشر،: عمانالقــــــــــــــــــــــــــــــانون الدولً العامالبروفٌسور لوكاشوك،13230/ كح
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2010مإسسة الوراق للنشر،: عمانالقــــــــــــــــــــــــــــــانون الدولً العامالبروفٌسور لوكاشوك،13231/ كح

كامل نصار،محمد عبد الستار13232/ كح
دور القانون الدولً العام فً النظام اإلقتصادي العالمً 

الجدٌد
2007دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌة

كامل نصار،محمد عبد الستار13233/ كح
دور القانون الدولً العام فً النظام اإلقتصادي العالمً 

الجدٌد
2007دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌة

القانون الدولً العامالمجذوب ،محمد.د13234/ كح
منشورات الحلبً : بٌروت

2007الحقوقٌة،

القانون الدولً العامالمجذوب ،محمد.د13235/ كح
منشورات الحلبً : بٌروت

2007الحقوقٌة،

فإاد مصطفى أحمد.د13236/ كح
قانون المنظمات :القانون الدولً العام الجزء األول

دراسة:الدولٌة
[ت,د]منشؤة المعارؾ،: اإلسكندرٌة

2010دار الثقافة للنشر،: عـــــــــــمانالقانون الدولً العام فً الشامالفتالوي ،سهٌل حسٌن.د .أ13237/ كح

2010دار الثقافة للنشر،: عـــــــــــمانالقانون الدولً العام فً الشامالفتالوي ،سهٌل حسٌن,د ,أ13238/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةالمصادر القانونٌة:القانون الدولً العاممحً الدٌن ،جمال.د13239/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةالمصادر القانونٌة:القانون الدولً العاممحً الدٌن ،جمال.د13240/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــمانالموجز فً القانون الدولً العامالفتالوي ،سهٌل حسٌن.د.أ13241/ كح
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2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــمانالموجز فً القانون الدولً العامالفتالوي ،سهٌل حسٌن. د.أ13242/ كح

2010دارهومة للنشر،:الــــــــــــجزائرأبحاث فً القانون الدولً الجنائًالعساوي،عبد العزٌز.د13243/ كح

2010دارهومة للنشر،:الـــــــــــجزائرأبحاث فً القانون الدولً الجنائًالعساوي،عبد العزٌز.د13244/ كح

2008مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتأمـــــــــــــــــــــــــــــــــركة القانونترٌه، فرانسوا13245/ كح

2008مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتأمـــــــــــــــــــــــــــــــــركة القانونترٌه، فرانسوا13246/ كح

المبٌضٌن،صفوان.د13247/ كح
النماذج و التطبٌقات          و :      الحكومة اإللكترونٌة 

التجارب الدولٌة
2011الٌازوري العلمٌة،: عـــــــــمان

المبٌضٌن،صفوان.د13248/ كح
النماذج و التطبٌقات       :       الحكومة اإللكترونٌة 

والتجارب الدولٌة
2011الٌازوري العلمٌة،: عــــــــمان

المبٌضٌن،صفوان,د13249/ كح
النماذج و التطبٌقات       :   الحكومة اإللكترونٌة 

والتجارب الدولٌة
2011الٌازوري العلمٌة،: عـــــــــمان

الراعً،أشرؾ فتح13250ً/ كح
: حرٌة الصحافة فً التشرٌع و مواءمتها للمعاٌٌر الدولٌة

دراسة مقارنة
2011دار الثقافة للنشر ،:عــــــــــمان

الراعً،أشرؾ فتح13251ً/ كح
: حرٌة الصحافة فً التشرٌع و مواءمتها للمعاٌٌر الدولٌة

دراسة مقارنة
2011دار الثقافة للنشر ،:عـــــــــمان

2010دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمانمفاوضاتها ،ابرامها،تنفٌذها: العقود الدولٌة الجواد ،محمد علً.د13252/ كح
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2010دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــمانمفاوضاتها ،ابرامها،تنفٌذها: العقود الدولٌة الجواد ،محمد علً.د13253/ كح

منصور،محمد حسٌن.د13254/ كح
ماهٌة العقد الدولً و أنواعه      و :      العقود الدولٌة 

تطبٌقاته
2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة 

منصور،محمد حسٌن.د13255/ كح
ماهٌة العقد الدولً و أنواعه      و :      العقود الدولٌة 

تطبٌقاته
2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة 

عبد الؽنً ،محمد.د13256/ كح
دراسة فً النظرٌة العامة :القانون الدولً الجنائً 

للجرٌمة الدولٌة
2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة

2011دار قندٌل للنشر،: عــــــــــــمانالـــــــــــــــــــــــــــقانون الدولً الجنائًراضً،مازن لٌلو.د13257/ كح

2011دار قندٌل للنشر،: عــــــــــــــمانالـــــــــــــــــــــــــــقانون الدولً الجنائًراضً،مازن لٌلو.د13258/ كح

عبد الحمٌد،نسرٌن.د13259/ كح
قانون السجون و دلٌل المحاكمات العادلة الصادر عن 

منظمة العفو الدولٌة

مكتبة الوفاء : اإلسكندرٌة

2009القانونٌة،

عبد الحمٌد،نسرٌن.د13260/ كح
قانون السجون و دلٌل المحاكمات العادلة الصادر عن 

منظمة العفو الدولٌة

مكتبة الوفاء : اإلسكندرٌة

2009القانونٌة،

الصلٌبً،بشٌر.قض13261/ كح
الوالٌات : قانون أحوال المحاكمات الجزائٌة الفٌدٌرالٌة 

المتحدة األمرٌكٌة
2010دار وائل للنشر،:عــــــــــــــــمان

الصلٌبً،بشٌر.قض13262/ كح
الوالٌات : قانون أحوال المحاكمات الجزائٌة الفٌدٌرالٌة 

المتحدة األمرٌكٌة
2010دار وائل للنشر،:عـــــــــــــــمان

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقانـــــــــــــــون المنــــــــــــــــــظمات الدولٌةعوض خلٌفة،عبد الكرٌم.د13263/ كح
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2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقانـــــــــــــــون المنــــــــــــــــــظمات الدولٌةعوض خلٌفة،عبد الكرٌم.د13264/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقانـــــــــــــــون المنــــــــــــــــــظمات الدولٌةعوض خلٌفة،عبد الكرٌم,د13265/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقانـــــــــــــــون المنــــــــــــــــــظمات الدولٌةعوض خلٌفة،عبد الكرٌم,د13266/ كح

عثمان،جمال عبد الفتاح,د13267/ كح
المسإولٌة الدولٌة عن عملٌات البث المباشر العابر للحدود 

...فً ضوء
2009دار الكتاب القانونً،:اإلسكندرٌة

عثمان،جمال عبد الفتاح,د13268/ كح
المسإولٌة الدولٌة عن عملٌات البث المباشر العابر للحدود 

...فً ضوء
2009دار الكتاب القانونً،:اإلسكندرٌة

2009مكتبة الوفاء،:اإلســــــــــــكندرٌةالمحـــــــــــــــــــــــكمة االجنائٌة الدولٌةبندق،وائل أنور13269/ كح

2009مكتبة الوفاء،:اإلســـــــــــكندرٌةالمحكـــــــــــــــــــــمة االجنائٌة الدولٌةبندق،وائل أنور13270/ كح

الٌاسري،ٌاسٌن طاهر.لو13271/ كح
رإٌة : مكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة 

قانونٌة
2011دارالثقافة للنشر،:عـــــــــــــمان

الٌاسري،ٌاسٌن طاهر.لو13272/ كح
رإٌة : مكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة 

قانونٌة
2011دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــــــان

الٌاسري،ٌاسٌن طاهر,لو13273/ كح
رإٌة : مكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة 

قانونٌة
2011دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــمان

البستانً،سعٌد ٌوسؾ,د13274/ كح
دراسة : الجنسٌة و القومٌة فً تشرٌعات الدول العربٌة 

مقارنة

منشورات الحلبً :بٌروت

2003الحقوقٌة،
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البستانً،سعٌد ٌوسؾ.د13275/ كح
دراسة : الجنسٌة و القومٌة فً تشرٌعات الدول العربٌة 

مقارنة

منشورات الحلبً :بٌروت

2003الحقوقٌة،

2010دارالثقافة للنشر،: عـــــــــــــــماندراسة مقارنة:حق الحصول على المعلومات الراعً،أشرؾ فتح13276ً/ كح

2010دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:حق الحصول على المعلومات الراعً،أشرؾ فتح13277ً/ كح

2006دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةالضمانات ؼٌر المسماة فً القانون الخاصسعد،نبٌل ابراهٌم.د13278/ كح

2006دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةالضمانات ؼٌر المسماة فً القانون الخاصسعد،نبٌل ابراهٌم.د13279/ كح

األسعد ،بشار محمد.د13280/ كح
ماهٌتها :عقود اإلستثمار فً العالقات الدولٌة الخاصة

...،القانون الواجب

منشورات الحلبً :بٌروت

2006الحقوقٌة،

األسعد ،بشار محمد.د13281/ كح
ماهٌتها :عقود اإلستثمار فً العالقات الدولٌة الخاصة

...،القانون الواجب

منشورات الحلبً :بٌروت

2006الحقوقٌة،

2008مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتالقــــــــــــــــــــانون الدولً الخاصماٌر،بٌار13282/ كح

2008مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتالقــــــــــــــــــــانون الدولً الخاصماٌر،بٌار13283/ كح

البستانً،سعٌد ٌوسؾ.د13284/ كح
تطور و تعدد طرق حل النزاعات :القانون الدولً الخاص

الخاصة

منشورات الحلبً : بٌروت

2004الحقوقٌة،

البستانً،سعٌد ٌوسؾ.د13285/ كح
تطور و تعدد طرق حل النزاعات :القانون الدولً الخاص

الخاصة

منشورات الحلبً : بٌروت

2004الحقوقٌة،
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2008مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتدروس فً القانون الدولً الخاصؼصوب،عبده جمٌل.د13286/ كح

2008مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتدروس فً القانون الدولً الخاصؼصوب،عبده جمٌل.د13287/ كح

تنفٌذ أحكام مجلس شوري:أبحاث فً القانون اإلداري صفا، جهاد.قض13288/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2009الحقوقٌة،

تنفٌذ أحكام مجلس شوري:أبحاث فً القانون اإلداري صفا، جهاد.قض13289/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2009الحقوقٌة،

جابر،ولٌد حٌدر.د13290/ كح
دراسة : التفوٌص فً ادارة و استثمار المرافق العامة 

مقارنة

مشورات الحلبً :بٌٌروت

2009الحقوقٌة،

جابر،ولٌد حٌدر.د13291/ كح
دراسة : التفوٌص فً ادارة و استثمار المرافق العامة 

مقارنة

مشورات الحلبً :بٌٌروت

2009الحقوقٌة،

محمد سعٌد ،عماد الدٌن13292/ كح
دراسة  :تمٌٌز القرار اإلداري من العمل التشرٌعً

تحلٌلٌةمقارنة
2010دارقندٌل للنشر،:عــــــــــــــــــمان

محمد سعٌد ،عماد الدٌن13293/ كح
دراسة  :تمٌٌز القرار اإلداري من العمل التشرٌعً

تحلٌلٌةمقارنة
2010دارقندٌل للنشر،:عـــــــــــــــمان

2009دار هومة للنشر،:الــــــــجزائروسائل المشروعٌة:دروس فً المنازعات اإلدارٌةآث ملوٌا،لحسٌن بن الشٌخ13294/ كح

2009دار هومة للنشر،:الــــــــــــجزائروسائل المشروعٌة:دروس فً المنازعات اإلدارٌةآث ملوٌا،لحسٌن بن الشٌخ13295/ كح

خلٌفة،عبد العزٌزعبد المنعم.د13296/ كح
   الدفوع فً الدعاوى اإلدارٌة و التـــــــؤدٌبٌة        و 

المـــستعجــــــــــــــلة
2007دار الفكرالجامعً،:اإلسكندرٌة 
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خلٌفة،عبد العزٌزعبد المنعم.د13297/ كح
    الدفوع فً الدعاوى اإلدارٌة و التـــــــؤدٌبٌة        و 

المـــستعجــــــــــــــلة
2007دار الفكرالجامعً،:اإلسكندرٌة 

2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةشـــــــــــبه العقد فً القانون اإلداريهشام بسٌونً،عبد الرإوؾ.د13298/ كح

2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةشـــــــــــبه العقد فً القانون اإلداريهشام بسٌونً،عبد الرإوؾ.د13299/ كح

2011دار قندٌل للنشر،:عـــــــــــــمانالعـــــــــــــــــــــقــــــــــــود اإلدارٌةراضً،مازن لٌلو.د13300/ كح

2011دار قندٌل للنشر،:عــــــــــــمانالعـــــــــــــــــــــقــــــــــــود اإلدارٌةراضً،مازن لٌلو.د13301/ كح

2011دار قندٌل للنشر،:عــــــــــــمانالعـــــــــــــــــــــقــــــــــــود اإلدارٌةراضً،مازن لٌلو.د13302/ كح

2011دار قندٌل للنشر،:عــــــــــــــمانالعـــــــــــــــــــــقــــــــــــود اإلدارٌةراضً،مازن لٌلو.د13303/ كح

2011دار قندٌل للنشر،:عمـــــــــــــــانالعــــــــــــــــــــــــــــــــــقود اإلدارٌةراضً،مازن لٌلو.د13304/ كح

2010مكتبة زٌن الحقوقٌة،: [م,د]   دراسة مقارنة: العــــــــــــــــقود اإلدارٌة نابلسً ،نصري منصور.د13305/ كح

2010مكتبة زٌن الحقوقٌة،: [م,د]   دراسة مقارنة: العــــــــــــــــقود اإلدارٌة نابلسً ،نصري منصور.د13306/ كح

معابرة ،محمود محمد.د13307/ كح
دراسة : الفساد اإلداري و عالجه فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

مقارنة
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــمان
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معابرة ،محمود محمد.د13308/ كح
دراسة : الفساد اإلداري و عالجه فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

مقارنة
2011دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــان

معابرة ،محمود محمد.د13309/ كح
دراسة : الفساد اإلداري و عالجه فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

مقارنة
2011دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــمان

معابرة ،محمود محمد.د13310/ كح
دراسة : الفساد اإلداري و عالجه فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

مقارنة
2011دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــمان

معابرة ،محمود محمد.د13311/ كح
دراسة : الفساد اإلداري و عالجه فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

مقارنة
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــمان

قبٌالت ،حمودي.د13312/ كح
ماهٌة القانون اإلداري؛ القانون : 1ج/القانون اإلداري

 ؛القرارارت اإلدارٌة2ج/اإلداري
2010دار وائل للنشر،:عــــــــــــــــمان

قبٌالت ،حمودي.د13313/ كح
ماهٌة القانون اإلداري؛ القانون : 1ج/القانون اإلداري

 ؛القرارارت اإلدارٌة2ج/اإلداري
2010دار وائل للنشر،:عــــــــــــــــمان

قبٌالت ،حمودي.د13314/ كح
ماهٌة القانون اإلداري؛ القانون : 1ج/القانون اإلداري

 ؛القرارارت اإلدارٌة2ج/اإلداري
2010دار وائل للنشر،:عـــــــــــــــمان

القبٌالت،حمدي.د13315/ كح
ماهٌة القانون اإلداري،التنظٌم :القانون اإلداري

اإلداري،النشاط اإلداري
2008دار وائل للنشر،:عــــــــــــــــمان

القبٌالت،حمدي.د13316/ كح
ماهٌة القانون اإلداري،التنظٌم :القانون اإلداري

اإلداري،النشاط اإلداري

دار وائل :عـــــــــــــــــــمان

2008للنشر،

2008مجد المإسسة الجامعٌة،: بٌروت2،ج1ج/ القانون اإلداري قودٌل،جورج13317/ كح

2008مجد المإسسة الجامعٌة،: بٌروت2،ج1ج/ القانون اإلداري قودٌل،جورج13318/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقافة للنشر،: عــــــــــــــمان...الوظٌفة العامة، القرارات اإلدارٌة:القانون اإلداريكنعان،نواؾ,د,أ13319/ كح

...الوظٌفة العامة، القرارات اإلدارٌة:القانون اإلداريكنعان،نواؾ,د,أ13320/ كح
دارالثقافة : عــــــــــــــــمان

2009للنشر،

الطهراوي،هانً علً.د13321/ كح
ماهٌة القانون اإلداري،التنظٌم : القانون اإلداري

اإلداري،النشاط اإلداري

دار الثقافة : عــــــــــــــــمان

2009للنشر،

الطهراوي،هانً علً.د13322/ كح
ماهٌة القانون اإلداري،التنظٌم : القانون اإلداري

اإلداري،النشاط اإلداري

دار الثقافة : عـــــــــــــــمان

2009للنشر،

2009دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــــمانالقضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء اإلداريكنعان ،نواؾ. د.ا13323/ كح

القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اإلداريكنعان ،نواؾ. د.ا13324/ كح
دار الثقافة : عـــــــــــــــمان

2009للنشر،

تعلٌقات على قوانٌن: مرافعات قضائٌة فً دعاوى إدارٌة أبو العثم، فهد عبد الكرٌم13325/ كح
دار الثقافة : عـــــــــــــــمان

2011للنشر،

تعلٌقات على قوانٌن: مرافعات قضائٌة فً دعاوى إدارٌة أبو العثم، فهد عبد الكرٌم13326/ كح
دار الثقافة : عــــــــــــــــــمان

2011للنشر،

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة...طبٌعة القانون اإلداري :النظرٌة العامة للقانون اإلداريعبد الوهاب ،محمد رفعت.د13327/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة...طبٌعة القانون اإلداري :النظرٌة العامة للقانون اإلداريعبد الوهاب ،محمد رفعت,د13328/ كح

التٌجانً ،بلعروسً.أ13329/ كح
  le contentieux=المنازعات اإلدارٌة

administratif
2006دار هومة للنشر،:الـــــــــــجزائر
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التٌجانً ،بلعروسً.أ13330/ كح
  le contentieux=المنازعات اإلدارٌة

administratif
2006دار هومة للنشر،:الــــــــــجزائر

البزاٌعة،خالد رمزي.د13331/ كح
دراسة فقهٌة : اإلعتمادات المستندٌة من منظور شرعً 

قانونٌة

دار النفائس :عــــــــــــــمان

2009للنشر،

البزاٌعة،خالد رمزي.د13332/ كح
دراسة :     اإلعتمادات المستندٌة من منظور شرعً 

فقهٌة قانونٌة
2009دار النفائس للنشر،:عـــــــــــــمان

2009دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــماناألوراق التجارٌة و العملٌات المصرفٌةٌاملكً ،أكرم. د.أ13333/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــماناألوراق التجارٌة و العملٌات المصرفٌةٌاملكً ،أكرم. د.أ13334/ كح

دراسة تحلٌلٌة مقارنة: األوراق التجارٌة اإللكترونٌة الحموري،ناهد فتح13335ً/ كح
دار الثقافة : عـــــــــــــــمان

2010للنشر،

دراسة تحلٌلٌة مقارنة: األوراق التجارٌة اإللكترونٌة الحموري،ناهد فتح13336ً/ كح
دار الثقافة : عـــــــــــــــمان

2010للنشر،

2008دار الجامعة للنشر،:اإلسكندرٌةاإلطار القانونً لعقد النشر اإللكترونًالوحش،عز محمد هاشم.د13337/ كح

2008دار الجامعة للنشر،:اإلسكندرٌةاإلطار القانونً لعقد النشر اإللكترونًالوحش،عز محمد هاشم.د13338/ كح

مطهر،عبد المالك13339/ كح
     اإلتفاقٌة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمٌة و 

...دورها فً تنمٌة
2009دار الكتب القانونٌة،: القاهرة

مطهر،عبد المالك13340/ كح
     اإلتفاقٌة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمٌة و 

...دورها فً تنمٌة
2009دار الكتب القانونٌة،: القاهرة
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مؤمون أحمد سلٌمان،إٌمان.د13341/ كح
الجوانب القانونٌة لعقد :إبرام العقد اإللكترونً وإثباته

...التجارة
2008دار الجــــــــامعة،: اإلسكندرٌة

مؤمون أحمد سلٌمان،إٌمان.د13342/ كح
الجوانب القانونٌة لعقد :إبرام العقد اإللكترونً وإثباته

...التجارة
2008دار الجـــــــــامعة،: اإلسكندرٌة

2008الدار الجــــــــامعٌة،:اإلسكندرٌة أمـــــــــــــــــــــــــن المــــــــستهلك اإللكترونٌةممدوح ابراهٌم،خالد.د13343/ كح

2008الدار الجــــــــامعٌة،:اإلسكندرٌة أمـــــــــــــــــــــــــن المــــــــستهلك اإللكترونٌةممدوح ابراهٌم،خالد.د13344/ كح

2009دار الثقافة للنشر،: عـــــــــــمان إثبــــــــــــــــــــات المحرر اإللكترونًعبٌدات،لورنس محمد,د13345/ كح

2009دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــمان إثــــــــــــــــــبات المحرر اإللكترونًعبٌدات،لورنس محمد.د13346/ كح

2008دار الجامعة للنشر،:اإلسكندرٌةاساسٌات القانون التجاري و البحريالفقً ،محمد السٌد.د13347/ كح

2008دار الجامعة للنشر،:اإلسكندرٌةاساسٌات القانون التجاري و البحريالفقً ،محمد السٌد.د13348/ كح

طه، مصطفى كامل.د13349/ كح
األعمال : أساسٌات القانون التجاري دراسة مقارنة 

...التجارٌة،التجار

منشورات الحلبً الحقوقٌة : بٌروت

،2006

طه، مصطفى كامل.د13350/ كح
األعمال :  أساسٌات القانون التجاري دراسة مقارنة 

...التجارٌة،التجار

منشورات الحلبً الحقوقٌة :بٌروت

،2006

أحكـــــــــــــــــــام عقود التجارة اإللكترونٌةبرهم،نضال سلٌم13351/ كح
دار الثقافة : عــــــــــــــــمان

2009للنشر،
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2009دار الثقافة للنشر،: عــــــــــــــمانأحكـــــــــــــــــــام عقود التجارة اإللكترونٌةبرهم،نضال سلٌم13352/ كح

مطر،عصام عبد الفتاح.د13353/ كح
    التجارة اإللكترونٌة فً التشرٌعات العربٌة         و 

األجنبٌة
2009دار الجامعة،: اإلســـــــــــــكندرٌة

مطر،عصام عبد الفتاح.د13354/ كح
     التجارة اإللكترونٌة فً التشرٌعات العربٌة         و 

األجنبٌة
2009دار الجامعة،: اإلســـــــــــــكندرٌة

2010دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــماندراسة موازنة:دور الحٌازة فً الرهن الحٌازيرجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13355/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــماندراسة موازنة:دور الحٌازة فً الرهن الحٌازيرجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13356/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــماندراسة موازنة:دور الحٌازة فً الرهن الحٌازيرجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13357/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــماندراسة موازنة:دور الحٌازة فً الرهن الحٌازيرجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13358/ كح

2010دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــاندراسة موازنة:دور الحٌازة فً الرهن الحٌازيرجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13359/ كح

الطراونة ،بسام محمد.د13360/ كح
األوراق التجارٌة  والعملٌات : شرح القانون التجاري

المصرفٌة
2010دار المسٌرة للنشر،: عــــــــــمان

الطراونة ،بسام محمد.د13361/ كح
األوراق التجارٌة  والعملٌات : شرح القانون التجاري

المصرفٌة
2010دار المسٌرة للنشر،: عـــــــــــمان

عساؾ،شذى أحمد13362/ كح
شطب العالمة التجارٌة فً ضوء إجتهاد محكمة العدل 

العلٌا
2011دارالثقافة للنشر،: عـــــــــــــــمان
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عساؾ،شذى أحمد13363/ كح
شطب العالمة التجارٌة فً ضوء إجتهاد محكمة العدل 

العلٌا
2011دارالثقافة للنشر،: عـــــــــــــمان

عساؾ،شذى أحمد13364/ كح
شطب العالمة التجارٌة فً ضوء إجتهاد محكمة العدل 

العلٌا
2011دارالثقافة للنشر،: عــــــــــــــمان

عساؾ،شذى أحمد13365/ كح
شطب العالمة التجارٌة فً ضوء إجتهاد محكمة العدل 

العلٌا

دارالثقافة : عــــــــــــــــــمان

2011للنشر،

عساؾ،شذى أحمد13366/ كح
شطب العالمة التجارٌة فً ضوء إجتهاد محكمة العدل 

العلٌا

دارالثقافة : عــــــــــــــــــمان

2011للنشر،

العرٌنً،محمد فرٌد.د.أ13367/ كح
المشروع التجاري الجماعً بٌن وحدة :الشركات التجارٌة 

...اإلطار
2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة

العرٌنً،محمد فرٌد.د.أ13368/ كح
المشروع التجاري الجماعً بٌن وحدة :الشركات التجارٌة 

...اإلطار
2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌة

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــمانااألحكام العامة و الخاصة:الشركات التجارٌة محمد سامً ،فوزي. د,أ13369/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــمانااألحكام العامة و الخاصة:الشركات التجارٌة محمد سامً ،فوزي. د,أ13370/ كح

الطراونة ،بسام محمد.د13371/ كح
مبادئ القانون التجاري النظرٌة : شرح القانون التجاري

العامة ،األعمال
2010دارالمسٌرة للنشر،:عـــــــــــــمان

الطراونة ،بسام محمد.د13372/ كح
مبادئ القانون التجاري النظرٌة : شرح القانون التجاري

العامة ،األعمال
2010دارالمسٌرة للنشر،:عــــــــــــمان

محمد سامً ،فوزي. د.أ13373/ كح
 2 مصادر القانون التجاري؛ج1ج/شرح القانون التجاري

(السفتجة )سند السحب
2009دارالثقافة للنشر،:عـــــــــــــــــمان
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محمد سامً ،فوزي. د.أ13374/ كح
 2 مصادر القانون التجاري؛ج1ج/شرح القانون التجاري

(السفتجة )سند السحب
2009دارالثقافة للنشر،:عـــــــــــــمان

محمد سامً ،فوزي. د.أ13375/ كح
 2 مصادر القانون التجاري؛ج1ج/شرح القانون التجاري

(السفتجة )سند السحب
2009دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــــــان

األخرس،نشؤت.د13376/ كح
فً القوانٌن : الصلح الواقً من اإلفالس؛دراسة مقارنة 

...األردنٌة و المصرٌة و اللبنانٌة
2005دارالثقافة للنشر،:عـــــــــــــمان

األخرس،نشؤت.د13377/ كح
فً القوانٌن : الصلح الواقً من اإلفالس؛دراسة مقارنة 

...األردنٌة و المصرٌة و اللبنانٌة

دارالثقافة :عــــــــــــــــــمان

2005للنشر،

2009دار المٌسرة للنشر،: عــــــــــمان العالمـــــــــــــــــــــــات التـــــــــــــــجارٌةالرشدان،محمود علً.د.قض13378/ كح

2009دار المٌسرة للنشر،: عــــــــــمان العالمـــــــــــــــــــــــات التـــــــــــــــجارٌةالرشدان،محمود علً.د.قض13379/ كح

13380/ كح
أبو الهٌجاء،محمد .د.مح

ابراهٌم

العقد :عــــــــــــــــقــــود التجارة اإللكترونٌة 

اإللكترونً،إثبات الـــــــــــــــــــعقد
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــمان

13381/ كح
أبو الهٌجاء،محمد .د.مح

ابراهٌم

العقد :عــــــــــــــــقــــود التجارة اإللكترونٌة 

اإللكترونً،إثبات الـــــــــــــــــــعقد
2011دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــان

13382/ كح
أبو الهٌجاء،محمد .د.مح

ابراهٌم

العقد :عــــــــــــــــقــــود التجارة اإللكترونٌة 

اإللكترونً،إثبات الـــــــــــــــــــعقد
2011دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــــان

دوٌدار،هانً. د13383/ كح
التنظٌم القانونً للتجارة، الملكٌة : القانون التجاري 

التجارٌة،الصناعٌة

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

دوٌدار،هانً. د13384/ كح
التنظٌم القانونً للتجارة، الملكٌة :القانون التجاري 

...التجارٌة والصناعٌة 

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،
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دوٌدار،هانً. د13385/ كح
التنظٌم القانونً للتجارة، الملكٌة :لقانون التجاري 

...التجارٌة والصناعٌة 

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

دوٌدار،هانً. د13386/ كح
التنظٌم القانونً للتجارة، الملكٌة :القانون التجاري 

...التجارٌة والصناعٌة 

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

منصور،محمد حسٌن.د13387/ كح
المعامالت اإللكترونٌة ،صورو :المسإولٌة اإللكترونٌة 

تطبٌقات الخطؤ
2009دار الجامعة الجدٌد،:اإلسكندرٌة

منصور،محمد حسٌن.د13388/ كح
المعامالت اإللكترونٌة ،صورو :المسإولٌة اإللكترونٌة 

تطبٌقات الخطؤ
2009دار الجامعة الجدٌد،:اإلسكندرٌة

عمران،جابر فهمً.د13389/ كح
نظامها القانونً و دورها فً :منظمة التجارة العالمٌة 

...تطبٌق إتفاقات
2009دار الجــــــــــامعة،: اإلسكندرٌة

عمران،جابر فهمً.د13390/ كح
نظامها القانونً و دورها فً :منظمة التجارة العالمٌة 

...تطبٌق إتفاقات
2009دار الجـــــــــامعة،: اإلسكندرٌة

2008دارالجـــــــــــــامعة،:اإلسكندرٌةدراسة نقدٌة:النظام القانونً لمنظمة التجارة العالمٌة خلٌفة،ابراهٌم أحمد.د13391/ كح

2008دارالجــــــــــــــامعة،:اإلسكندرٌةدراسة نقدٌة:النظام القانونً لمنظمة التجارة العالمٌة خلٌفة،ابراهٌم أحمد.د13392/ كح

العكٌلً،عزٌز.د.أ13393/ كح
األعمال :1ج/الوسٌط فً اشرح القانون التجاري

التجارٌة،التجار،المتجر،العقود
2008دارالثقافة للنشر،:عـــــــــــــــــمان

العكٌلً،عزٌز.د.أ13394/ كح
األعمال :1ج/الوسٌط فً اشرح القانون التجاري

التجارٌة،التجار،المتجر،العقود

دارالثقافة :عــــــــــــــــــمان

2008للنشر،

العكٌلً،عزٌز.د.أ13395/ كح
األعمال :1ج/الوسٌط فً اشرح القانون التجاري

التجارٌة،التجار،المتجر،العقود

دارالثقافة :عـــــــــــــــــــمان

2008للنشر،
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الوجٌز فً العقد التجاري الدولً،نموذج العقد النفطًرباح،ؼسان.د.قض13396/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

الوجٌز فً العقد التجاري الدولً،نموذج العقد النفطًرباح،ؼسان.د.قض13397/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

الرواشدة،محمد سالمة.د13398/ كح
أثر قوانٌن مكافحة اإلرهاب على الحرٌة الشخصٌة 

دراسة مقارنة:
2010دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــمان

الرواشدة،محمد سالمة.د13399/ كح
أثر قوانٌن مكافحة اإلرهاب على الحرٌة الشخصٌة 

دراسة مقارنة:
2010دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــمان

2009دارالفكرالجامعً،:اإلسكندرٌةاإلثبات التقلٌدي و اإللكترونًمنصور،محمد حسٌن.د13400/ كح

2009دارالفكرالجامعً،:اإلسكندرٌةاإلثبات التقلٌدي و اإللكترونًمنصور،محمد حسٌن.د13401/ كح

2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــمانآثار الحق فً القانون المدنً:أحكام اإللتزامالفار،عبد القادر.د.مح13402/ كح

2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــمانآثار الحق فً القانون المدنً:أحكام اإللتزامالفار،عبد القادر.د.مح13403/ كح

2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــمانآثار الحق فً القانون المدنً:أحكام اإللتزامالفار،عبد القادر.د.مح13404/ كح

2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــمانآثار الحق فً القانون المدنً:أحكام اإللتزامالفار،عبد القادر.د.مح13405/ كح

2004دار الجامعة،:اإلســـــــــــــكندرٌةأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اإللتزامأبو السعود،رمضان.د13406/ كح
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2004دار الجامعة،:اإلســـــــــــــكندرٌةأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اإللتزامأبو السعود،رمضان.د13407/ كح

القضاه،منذرعبد الكرٌم13408/ كح
دراسة قانونٌة فقهٌة مقارنة بٌن الشرٌعة و :أحكام الوقؾ 

القانون
2011دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــمان

القضاه،منذرعبد الكرٌم13409/ كح
دراسة قانونٌة فقهٌة مقارنة بٌن الشرٌعة و :أحكام الوقؾ 

القانون
2011دارالثقافة للنشر،:عـــــــــــــمان

مقنً،بن عمار.د13410/ كح
إجراءات التقاضً و اإلثبات فً المنازعات الجنسٌة وفقا 

للقانون الجزائري
2009دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

مقنً،بن عمار.د13411/ كح
إجراءات التقاضً و اإلثبات فً المنازعات الجنسٌة وفقا 

للقانون الجزائري
2009دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة: البٌانات فً المواد المدنٌة و التجارٌة القضاه،مفلح عواد.د13412/ كح

2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة: البٌانات فً المواد المدنٌة و التجارٌة القضاه،مفلح عواد.د13413/ كح

اسماعٌل عمر،نبٌل.د13414/ كح
التجهٌل اإلجرائً ماهٌته ،أثاره،عالجه دراسة فً قانون 

المرافعات المدنٌة
2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

اسماعٌل عمر،نبٌل.د13415/ كح
التجهٌل اإلجرائً ماهٌته ،أثاره،عالجه دراسة فً قانون 

المرافعات المدنٌة
2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

عجٌل،طارق كاظم.د13416/ كح
ثورة المعلومات و انعكاساتها على القانون 

دراسات و بحوث:المدنً

منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

عجٌل،طارق كاظم.د13417/ كح
ثورة المعلومات و انعكاساتها على القانون 

دراسات و بحوث:المدنً

منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،
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2011دارالمٌسرة للنشر،:عمـــــــــــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التبعٌةعبٌدات،ٌوسؾ محمد.د13418/ كح

2011دارالمٌسرة للنشر،:عمـــــــــــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التبعٌةعبٌدات،ٌوسؾ محمد.د13419/ كح

2010دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــــــانحق الملكٌة فً ذاته فً القانون المدنًسوار،محمد وحٌد الدٌن.د.أ13420/ كح

2010دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــــــانحق الملكٌة فً ذاته فً القانون المدنًسوار،محمد وحٌد الدٌن.د.أ13421/ كح

[ت,د]مطابع المال الحدٌثة،:[م,د]حــــــــــــــــق الملكٌة فقها و قضاءعبد السالم ،سعٌد سعد.د13422/ كح

[ت,د]مطابع المال الحدٌثة،:[م,د]حـــــــــــــــــق الملكٌة فقها و قضاءعبد السالم ،سعٌد سعد.د13423/ كح

أبو ٌونس ،محمد باهً.د13424/ كح
دراسة : الحماٌة القضائٌة المستعجلة للحرٌة األساسٌة 

...لدور قاضً األمور
2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

أبو ٌونس ،محمد باهً.د13425/ كح
دراسة : الحماٌة القضائٌة المستعجلة للحرٌة األساسٌة 

...لدور قاضً األمور
2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

أبوحجٌلة،علً رشاد.د13426/ كح
     الحماٌة االجزائٌة للعرض فً القانون الوضعً و 

دراسة مقارنة: الشرٌعة اإلسالمٌة 
2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمان

أبوحجٌلة،علً رشاد.د13427/ كح
     الحماٌة االجزائٌة للعرض فً القانون الوضعً و 

دراسة مقارنة: الشرٌعة اإلسالمٌة 
2011دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــــان

أبوحجٌلة،علً رشاد.د13428/ كح
     الحماٌة االجزائٌة للعرض فً القانون الوضعً و 

دراسة مقارنة: الشرٌعة اإلسالمٌة 
2011دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــمان
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شلقامً ،شحاتة ؼرٌب.د13429/ كح
دراسة :خصوصٌة المسإولٌة المدنٌة فً مجال الدول

مقارنة
2008دار الجامعة الجدٌدة ،:اإلسكندرٌة

شلقامً ،شحاتة ؼرٌب.د13430/ كح
دراسة :خصوصٌة المسإولٌة المدنٌة فً مجال الدول

مقارنة
2008دار الجامعة الجدٌدة ،:اإلسكندرٌة

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــماندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌة الجمٌلً،أسعد عبٌد.د13431/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــــــماندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌة الجمٌلً،أسعد عبٌد.د13432/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌة الجمٌلً،أسعد عبٌد.د13433/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــــاندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌة الجمٌلً،أسعد عبٌد.د13434/ كح

وهدان،رضا متولً.د13435/ كح
الخطؤ المفترض فً المسإولٌة عن األضرار الحاسبات 

األساس و الضوابط: اآللٌة 
2009دار الفكر و القانون،:المنصورة

وهدان،رضا متولً.د13436/ كح
الخطؤ المفترض فً المسإولٌة عن األضرار الحاسبات 

األساس و الضوابط: اآللٌة 
2009دار الفكر و القانون،:المنصورة

العبد هللا،هدى.د13437/ كح
النظرٌة العامة :1ج/دروس فً القانون المدنً 

 العقد2للموجبات؛ج

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

العبد هللا،هدى.د13438/ كح
النظرٌة العامة :1ج/دروس فً القانون المدنً 

 العقد2للموجبات؛ج

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

اسماعٌل عمر،نبٌل.د.أ13439/ كح
       دراسات فً قانون المرافعات المدنٌة           و 

..دراسة لبعض و ظائؾ:التجارٌة و تشمل
2008دار الجامعة ا،:اإلسكــــــــندرٌة 



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

اسماعٌل عمر،نبٌل.د.أ13440/ كح
       دراسات فً قانون المرافعات المدنٌة            و 

..دراسة لبعض و ظائؾ:التجارٌةو تشمل
2008دار الجامعة ا،:اإلسكـــــــــندرٌة 

13441/ كح
محمود فوزي .د

الصراؾ،شٌماء
2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــماندراسة مقارنة:دور اإلدعاء العام فً الدعوى المدنٌة

13442/ كح
محمود فوزي .د

الصراؾ،شٌماء
2010دار الحامد للنشر،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:دور اإلدعاء العام فً الدعوى المدنٌة

13443/ كح
محمود فوزي .د

الصراؾ،شٌماء
2010دار الحامد للنشر،:عمــــــــــاندراسة مقارنة:دور اإلدعاء العام فً الدعوى المدنٌة

سوار،محمد وحٌد.أ13444/ كح
أسباب : الحقوق العٌنٌة األصلٌة2ج/شرح القانون المدنً 

الحقوق التبعٌة: 3كسب الملكٌة ؛ج
2006دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــان

سوار،محمد وحٌد.أ13445/ كح
أسباب : الحقوق العٌنٌة األصلٌة2ج/شرح القانون المدنً 

الحقوق التبعٌة: 3كسب الملكٌة ؛ج
2006دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــان

بودالً،محمد.د13446/ كح
دراسة :الشروط التعسفٌة فً العقود فً القانون الجزائري

...مقارنة مع قوانٌن
2010دارهومة للنشر،:الـــــــجزائر

بودالً،محمد.د13447/ كح
دراسة :الشروط التعسفٌة فً العقود فً القانون الجزائري

...مقارنة مع قوانٌن
2010دارهومة للنشر،:الجـــــــزائر

2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــماندراسة مقارنة:شرط اإلعفاء من المسإولٌة العقدٌةخوالده،أحمد مفلح.د13448/ كح

2011دار الثقافة للنشر،:عـــــــــماندراسة مقارنة:شرط اإلعفاء من المسإولٌة العقدٌةخوالده،أحمد مفلح.د13449/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عــــــــــمانإللتزامات: شرح القانون المدنً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم.د13450/ كح
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2009دار الثقافة للنشر،:عــــــــــمانإللتزامات: شرح القانون المدنً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم.د13451/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عـــــــــــمانإللتزامات: شرح القانون المدنً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم.د13452/ كح

رجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13453/ كح
دراسة مقارنة فً : شرح القانون المدنً حقوق اإلمتٌاز

...قوانٌن الدول العربٌة
2009دارالثقافة للنشر،:عــــــــــــمان

رجٌب، بٌان ٌوسؾ.د13454/ كح
دراسة مقارنة فً : شرح القانون المدنً حقوق اإلمتٌاز

...قوانٌن الدول العربٌة
2009دارالثقافة للنشر،:عـــــــمان

الزهٌري ،عبد الحمٌد.د13455/ كح
      شرح قانون المعامالت المدنٌة آثار الحق      و 

...انقضاإه دراسة فً األحكام العامة
2009مكتبة الجامعة،:الــــــشارقة

الزهٌري ،عبد الحمٌد.د13456/ كح
     شرح قانون المعامالت المدنٌة آثار الحق       و 

...انقضاإه دراسة فً األحكام العامة
2009مـــــــــكتبة الجامعة،:الشارقة

عبد المجٌد،محمود سعد13457/ كح
ضوابط و أحكام ممارسة مهنة المحاماة وفقا ألحكام قانون 

...المحاماة 
2009المكتب الجامعً ،:اإلسكندرٌة

عبد المجٌد،محمود سعد13458/ كح
ضوابط و أحكام ممارسة مهنة المحاماة وفقا ألحكام قانون 

...المحاماة 
2009المكتب الجامعً ،:اإلسكندرٌة

2007دارهومة للنشر،:الـــــــــجزائرالـــــــــــــعقد الطــــــــــــــــــــــــبًعشوش،كرٌم13459/ كح

2007دارهومة للنشر،:الـــــــــجزائرالعـــــــــــــــــــقد الطــــــــــــــــــبًعشوش،كرٌم13460/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــمانفلــــــــــــــــــسفة القــــــــــــــــــــانونالشاوي،منذر.د13461/ كح
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2009دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــمانفلــــــــــــــــــسفة القــــــــــــــــــــانونالشاوي،منذر.د13462/ كح

2010دارالحامد للنشر،:عـــــــــــــمانقـــــــــــــضاٌا قانونــــٌـــة معاصرةحوامدة،أحمد محمد.د13463/ كح

2010دارالحامد للنشر،:عـــــــــــــمانقـــــــــــــضاٌا قانونــــٌــــة معاصرةحوامدة،أحمد محمد.د13464/ كح

2010دارالحامد للنشر،:عــــــــــــمانقـــــــــــــضاٌا قانونــــٌــــة معاصرةحوامدة،أحمد محمد.د13465/ كح

2010دارهومة للنشر،:الـــــــــجزائرقـــــــــــــــــــــانون المساعدة القضائٌةدالندة ،ٌوسؾ.أ13466/ كح

2010دارهومة للنشر،:الــــــــــجزائرقـــــــــــــــــــــانون المساعدة القضائٌةدالندة ،ٌوسؾ.أ13467/ كح

2005دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌةسلطان،أنور.د13468/ كح

2005دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌةسلطان،أنور.د13469/ كح

أبوعربً،ؼازي خالد13470/ كح
     المقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاء     و 

دراسة مقارنة: التشرٌع
2009دار وائل للنشر،:عــــــــــــــمان

أبوعربً،ؼازي خالد13471/ كح
    المقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاء       و 

دراسة مقارنة: التشرٌع
2009دار وائل للنشر،:عـــــــــــــمان

2009دار الجامعة،:اإلسكــــــــنـــدرٌةدراسة مقارنة: مبدأ التقاضً على درجتٌنهندي،أحمد.د13472/ كح
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2009دار الجامعة،:اإلسكــــــــــندرٌةدراسة مقارنة: مبدأ التقاضً على درجتٌنهندي،أحمد.د13473/ كح

عبد الرحمن ،محمد شرٌؾ.د13474/ كح
المبادئ األساسٌة فً الحقوق العٌنٌة التبعٌة حق الرهن 

...الرسمً 
2003الناشرون المتحدون،: القـــــاهرة

عبد الرحمن ،محمد شرٌؾ.د13475/ كح
المبادئ األساسٌة فً الحقوق العٌنٌة التبعٌة حق الرهن 

...الرسمً 
2003الناشرون المتحدون،: القــــــاهرة

2009دار الفكر الجــامعً،:اإلسكندرٌةالمســــــــــــــــــإولٌة المدنٌة للصحفًفهمً ،خالد مصطفى.د13476/ كح

2009دار الفكر الجامعً،:اإلســكندرٌةالمســــــــــــــــــإولٌة المدنٌة للصحفًفهمً ،خالد مصطفى.د13477/ كح

األتروشً،محمد جالل حسن.د13478/ كح
دراسة :المسإولٌة المدنٌة الناجمة عن عملٌات نقل الدم

مقارنة
2008دار الحامد للنشر،:عـــــــــــــمان

األتروشً،محمد جالل حسن.د13479/ كح
دراسة :المسإولٌة المدنٌة الناجمة عن عملٌات نقل الدم

مقارنة
2008دار الحامد للنشر،:عمــــــــــــان

عبد الرحمن ،أحمد شوقً.د13480/ كح
دراسة مقارنة فً :المسإولٌة المفترضة لمتولً الرقابة

القانون المدنً المصري
2008منشؤة المعارؾ،:اإلسكـــــــندرٌة

عبد الرحمن ،أحمد شوقً.د13481/ كح
دراسة مقارنة فً :المسإولٌة المفترضة لمتولً الرقابة

القانون المدنً المصري
2008منشؤة المعارؾ،:اإلسكــــــــندرٌة

الخالٌلة، عابد رجا.د13482/ كح
المسإولٌة الناشئة عن :المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة

...اساءة استخدام
2011دار الثقافة للنشر،:عــــــــــــــمان

الخالٌلة، عابد رجا.د13483/ كح
المسإولٌة الناشئة عن :المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة

...اساءة استخدام
2011دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــان
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الخالٌلة، عابد رجا.د13484/ كح
المسإولٌة الناشئة عن :المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة

...اساءة استخدام

دار الثقافة :عــــــــــــــــمان

2011للنشر،

شنب،محمد لبٌب.د13485/ كح
المسإولٌة الناشئة عن :المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة

,,,اساءة استخدام

دار الثقافة :عـــــــــــــــــمان

2011للنشر،

شنب،محمد لبٌب.د13486/ كح
المسإولٌة الناشئة عن : المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة 

...اساءة استخدام
2011دار الثقافة للنشر،:عمـــــــــــــــان

شنب،محمد لبٌب.د13487/ كح
المسإولٌة الناشئة عن : المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة 

...اساءة استخدام
2011دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــــان

الخالٌلة، عابد رجا.د13488/ كح
المسإولٌة الناشئة عن :المسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة

...اساءة استخدام

دار الثقافة :عمـــــــــــــــــان

2011للنشر،

حنا،منٌر رٌاض13489/ كح
المسإولٌة المدنٌة لألطباء و الجراحٌن فً ضوء القضاء 

و الفقه الفرنسً و المصري
2011دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌة

حنا،منٌر رٌاض13490/ كح
المسإولٌة المدنٌة لألطباء و الجراحٌن فً ضوء القضاء 

و الفقه الفرنسً و المصري
2011دار الفكر الجامعً،: اإلسكندرٌة

2009مكتبة الوفاء،:اإلسكـــــــــــــندرٌةدراسة مقارنة:المسإولٌة عن األشٌاء شنب،محمد لبٌب.د13491/ كح

2009مكتبة الوفاء،:اإلسكنــــــــــــدرٌةدراسة مقارنة:المسإولٌة عن األشٌاء شنب،محمد لبٌب.د13492/ كح

2004دار وائل للنشر،:عــــــــــــــــمانالمــــــــــــــــــــــــدخل الى علم الــقانونالداودي،ؼالب علً.د13493/ كح

2004دار وائل للنشر،:عــــــــــــــمانالمـــــــــــــــــــــــدخل الى علم الـــقانونالداودي،ؼالب علً.د13494/ كح
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2006دار وائل للنشر،:عـــــــــــــمانمصــــــــــــــــــــــادر اإللتزام الفعل الضارملكاوي،بشار.د13495/ كح

2006دار وائل للنشر،:عـــــــــــــــمانمصــــــــــــــــــــــادر اإللتزام الفعل الضارملكاوي،بشار.د13496/ كح

دراسة مقارنة:مصادر و أحكام اإللتزام الجمال،مصطفى.د13497/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2006الحقوقٌة،

دراسة مقارنة:مصادر و أحكام اإللتزام الجمال،مصطفى.د13498/ كح
منشورات الحلبً :بٌروت

2006الحقوقٌة،

2009مجدالمإسسة الجامعٌة،:بٌروتنظام القضـــــــــــاء فً العهد النبويبعٌون،سهى.د13499/ كح

2009مجدالمإسسة الجامعٌة،:بٌروتنظام القضـــــــــــاء فً العهد النبويبعٌون،سهى.د13500/ كح

عجٌل،طارق كاظم.د13501/ كح
دراسة : نظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌة

مقارنة
2010دار الحامد للنشر،:عـــــــــــــــمان

عجٌل،طارق كاظم.د13502/ كح
دراسة : نظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌة

مقارنة
2010دار الحامد للنشر،:عــــــــــــمان

عجٌل،طارق كاظم,د13503/ كح
دراسة : نظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌة

مقارنة
2010دار الحامد للنشر،:عـــــــــــــمان

عجٌل،طارق كاظم.د13504/ كح
دراسة : نظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌة

مقارنة
2010دار الحامد للنشر،:عـــــــــــــــمان

عجٌل،طارق كاظم,د13505/ كح
دراسة :نظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌة

مقارنة
2010دار الحامد للنشر،:عـــــــــــــــمان
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2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةمصادر اإللتزام:النظرٌة العامة لإللتزامسعد،نبٌل ابراهٌم.د13506/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةمصادر اإللتزام:النظرٌة العامة لإللتزامسعد،نبٌل ابراهٌم.د13507/ كح

2005ادار الكـــــتاب الحدٌث،: القاهرةالنظرٌة العامة للقانونمحمودي،مراد.د13508/ كح

2005ادار الكــــتاب الحدٌث،: القاهرةالنظرٌة العامة للقانونمحمودي،مراد.د13509/ كح

منصور،محمد حسٌن.د13510/ كح
مفهوم و فلسفة و جوهر القانون ،طبٌعة و :نظرٌة القانون

خصائص القاعدة القانونٌة
2009دار الجامعة،:اإلسكــــــــــندرٌة

منصور،محمد حسٌن.د13511/ كح
مفهوم و فلسفة و جوهر القانون ،طبٌعة و :نظرٌة القانون

خصائص القاعدة القانونٌة
2009دار الجامعة،:اإلسكنـــــــــــدرٌة

منصور،محمد حسٌن.د13512/ كح
ماهٌة الحق،أنواع الحقوق ،األشٌاء محل :نظرٌة الحق 

الحق،مٌالد الحق
2009دار الجامعة،:اإلسكــــــــــــندرٌة

منصور،محمد حسٌن.د13513/ كح
ماهٌة الحق،أنواع الحقوق ،األشٌاء محل :نظرٌة الحق 

الحق،مٌالد الحق
2009دار الجـــــــــــــامعة،:اإلسكندرٌة

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةأحكام اإللتزام:النظرٌة العامة لإللتزامسعد،نبٌل ابراهٌم.د13514/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةأحكام اإللتزام:النظرٌة العامة لإللتزامسعد،نبٌل ابراهٌم.د13515/ كح

2007دار الجامعة الجدٌدة،: إلسكندرٌةمصادراإللتزام:النظرٌة العامة لإللتزامسعد،نبٌل ابراهٌم.د13516/ كح
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2007دار الجامعة الجدٌدة،: إلسكندرٌةمصادراإللتزام:النظرٌة العامة لإللتزامسعد،نبٌل ابراهٌم.د13517/ كح

طلبه،أنور13518/ كح
نماذج لكافة العقود :نماذج العقود و التصرفات القانونٌة

البٌع و الملكٌة
2009الـــــمكتب الجامعً،:اإلسكندرٌة

طلبه،أنور13519/ كح
نماذج لكافة العقود :نماذج العقود و التصرفات القانونٌة

البٌع و الملكٌة
2009المـــكتب الجامعً،:اإلسكـــندرٌة

2006دار هومة للنشر،:الــــــــــجزائروضع العقود المدنٌة و القانون الجنائًاسكندر،محمود توفٌق13520/ كح

2006دار هومة للنشر،:الـــــــــــجزائروضع العقود المدنٌة و القانون الجنائًاسكندر،محمود توفٌق13521/ كح

عجٌل،طارق كاظم.د13522/ كح
دراسة معمقة و مقارنة للفقه العربً :الوسٌط فً عقد البٌع

انعقاد البٌع:1ج/و اإلسالمً 

دار الحامد : عــــــــــــــمان

2010للنشر،

عجٌل،طارق كاظم.د13523/ كح
دراسة معمقة و مقارنة للفقه العربً :الوسٌط فً عقد البٌع

انعقاد البٌع:1ج/و اإلسالمً 
2010دار الحامد للنشر،: عــــــــــــمان

بوضٌاؾ،عمار.د.أ13524/ كح
دراسة مقارنة مدعمة بتطبٌقات :الوسٌط فً قضاء اإللؽاء

...حدٌثة فً كل من الجزائر

دار الثقافة :عــــــــــــــــمان

2011للنشر،

بوضٌاؾ،عمار.د.أ13525/ كح
دراسة مقارنة مدعمة بتطبٌقات :الوسٌط فً قضاء اإللؽاء

...حدٌثة فً كل من الجزائر

دار الثقافة :عـــــــــــــــــمان

2011للنشر،

2010مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتدراسة مقارنة:الوجٌز فً قانون اإلجراءات المدنٌةؼصوب،عبده جمٌل.د13526/ كح

2010مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتدراسة مقارنة:الوجٌز فً قانون اإلجراءات المدنٌةؼصوب،عبده جمٌل.د13527/ كح
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2009دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــانالحقوق العٌنٌة:الوجٌز فً شرح القانون المدنً العبٌدي،علً هادي,د13528/ كح

2009دار الثقافة للنشر،:عمــــــــــــانالحقوق العٌنٌة:الوجٌز فً شرح القانون المدنً العبٌدي،علً هادي,د13529/ كح

أبوالسعود،رمضان.د13530/ كح
االمدخل الى :الوجٌز فً شرح  مقدمةالقانون المدنً 

القانون القاعدة القانونٌة
2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

أبوالسعود،رمضان.د13531/ كح
االمدخل الى :الوجٌز فً شرح  مقدمةالقانون المدنً 

القانون القاعدة القانونٌة
2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةاإلجراءات الجــــــــــــــــــــــــنائٌةأبوعامر،محمد زك13532ً/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،: اإلسكندرٌةاإلجراءات الجـــــــــــــــــــــــنائٌةأبوعامر،محمد زك13533ً/ كح

2008دار الثقافة،:عــــــــــــــــــــماندراسة تحلٌلٌة وصفٌة:أصول علم اإلجرام و علم العقابنجم،محمد صبح13534ً/ كح

2008دار الثقافة،:عــــــــــــــــــــــــماندراسة تحلٌلٌة وصفٌة:أصول علم اإلجرام و علم العقابنجم،محمد صبح13535ً/ كح

2008دار الكتب القانونٌة، :القـــــــاهرةCyber terrorism=اإلرهاب اإللكترونً موسى،مصطفى محمد13536/ كح

2008دار الكتب القانونٌة، :القـــــاهرةCyber terrorism=اإلرهاب اإللكترونًموسى،مصطفى محمد13537/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة فً التشرٌع الجنائً اإلسالمً:اإلرهاب حمودة، منتصر سعٌد13538/ كح
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2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة فً التشرٌع الجنائً اإلسالمً:اإلرهاب حمودة، منتصر سعٌد13539/ كح

13540/ كح
الورٌكات،محمد عبد هللا 

األردنً
2007وائل للنشر،:عمـــــــــــــــــــــانأثر الردع الخاص فً الوقاٌة من الجرٌمة فً القانون

13541/ كح
الورٌكات،محمد عبد هللا 

األردنً
2007وائل للنشر،:عمــــــــــــــــــــــانأثر الردع الخاص فً الوقاٌة من الجرٌمة فً القانون

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــــاناألدلة الجنائٌة و التحقٌق الجنائً لرجال القضاءالمعاٌطعة،منصور عمر13542/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــاناألدلة الجنائٌة والتحقٌق الجنائً لرجال القضاءالمعاٌطعة،منصور عمر13543/ كح

 13544/ كح
األحكام الجنائٌة المتعلقة بعملٌات نقل وزراعة 

األعـــــــــــضاء البشرٌة
2009دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةأصـــــــــــــــــــــــول اإلجراءات الجنائٌةعبد المنعم،سلٌمان13545/ كح

2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةأصـــــــــــــــــــــــول اإلجراءات الجنائٌةعبد المنعم،سلٌمان13546/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عــــــــــــــــماندراسة مقــــــــــــــارنة: اإلجرام اإللكترونً الفٌل،علً عدنان13547/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عــــــــــــــــماندراسة مقــــــــــــــارنة: اإلجرام اإللكترونً الفٌل،علً عدنان13548/ كح

2007دارهومـــــــــــــــة،:الجزائرالـــــــبطالن فً قانون اإلجراءات الجزائٌةالشافعً،أحمد13549/ كح
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2007دارهومـــــــــــــــة،:الجزائرالـــــــبطالن فً قانون اإلجراءات الجزائٌةالشافعً،أحمد13550/ كح

رزاقً،نبٌلة13551/ كح
التنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً فً التشرٌع 

الجـــــــــــــــــزائري
2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

رزاقً،نبٌلة13552/ كح
التنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً فً التشرٌع 

الجـــــــــــــــــزائري
2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

2010دارالحامد للـــــنشر،: عمانالــــــــــــتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان13553/ كح

2010دارالحامد للـــــنشر،: عمانالــــــــــــتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان13554/ كح

2010دارالحامد للـــــنشر،: عمانالــــــــــــتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان13555/ كح

2011دارالثقـــــــافة،:عمـــــــــانتجـرٌم التعسؾ فً استعمال الحق سببا من أسباب اإلباحةالحدٌشً، عمر فخري13556/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــانتجرٌم التعسؾ فً استعمال الحق سببا من أسباب اإلباحةالحدٌشً، عمر فخري13557/ كح

2011دارالثقـــــــافة،:عمـــــــــانتجرٌم التعسؾ فً استعمال الحق سببا من أسباب اإلباحةالحدٌشً، عمر فخري13558/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةجرٌمة التزوٌر فً المحررات اإللكترونٌةالسقا،اٌهاب فوزي13559/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةجرٌمة التزوٌر فً المحررات اإللكترونٌةالسقا،اٌهاب فوزي13560/ كح
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2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــــــــــمانجـــــــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن،محمد عٌد13561/ كح

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــــــــــمانجـــــــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن،محمد عٌد13562/ كح

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــــــــــمانجـــــــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن،محمد عٌد13563/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانجرائم الدم و القدح و التحقٌرعبر الوسائطسقؾ الحٌط،،عادل عزام13564/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــمانجرائم الدم و القدح و التحقٌرعبر الوسائطسقؾ الحٌط،،عادل عزام13565/ كح

2010دارالبداٌة،:عمـــــــــــــــــــــــانجرائم تكنولوجٌا المعـــــــــــــــــــلوماتالطبائً،جعفر حسن13566/ كح

2010دارالبداٌة،:عمـــــــــــــــــــــــانجرائم تكنولوجٌا المـــــــــــــــــــعلوماتالطبائً،جعفر حسن13567/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،:عمـــــــــــــــــانالجـــــــــــــــــــــــــــــــرائم األخالقٌةقهوجً،اٌل13568ً/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،:عمــــــــــــــــانالجـــــــــــــــــــــــــــــــرائم األخالقٌةقهوجً،اٌل13569ً/ كح

2007دار الفكر، :القــــــــــــــــــاهرةجــــــــــــــــــــــــــــــرائم ؼسل األموالسعٌد،محمد محمود13570/ كح

2007دار الفكر، :القـــــــــــــــــاهرةجـــــــــــــــــــــــــــــرائم ؼسل األموالسعٌد،محمد محمود13571/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010م ق إت،:القــــــــــــــــــــاهرة جرٌمة خطؾ األطفال واآلثارالمترتبة علٌهاالعواري،عبد الفتاح13572/ كح

2010م ق إت،:القـــــــــــــــــــاهرة جرٌمة خطؾ األطفال واآلثارالمترتبة علٌهاالعواري،عبد الفتاح13573/ كح

2010م ق إت،:القــــــــــــــــــاهرة جرٌمة خطؾ األطفال و اآلثار المترتبة علٌهاالعواري،عبد الفتاح13574/ كح

2008دارالحامد ،:عـــــــــــــــــمانالجرائم الماسة بحرٌة التعبٌرعن الفــــــــــــكرالعبٌدي،نوال طارق13575/ كح

2008دارالحامد ،:عمـــــــــــــــــــــانالجرائم الماسة بحرٌة التعبٌرعن الفــــــــــــكرالعبٌدي،نوال طارق13576/ كح

ؼانم،محمد أحمد13577/ كح
الجوانب القانونٌة و الشرعٌة لإلثبات الجنائً بالشفرة 

الوراثٌة
2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

ؼانم،محمد أحمد13578/ كح
الجوانب القانونٌة و الشرعٌة لإلثبات الجنائً بالشفرة 

الوراثٌة
2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانجرائم تقنٌة نظم المعلومات اإللكترونٌةالزعبً،جالل13579/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانجرائم تقنٌة نظم المعلومات اإللكترونٌةالزعبً،جالل13580/ كح

2009دارالجامعةالجدٌدة،:اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: الجرٌمة العسكرٌةالشرقاوي،ابراهٌم أحمد13581/ كح

2009دارالجامعةالجدٌدة،:اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: الجرٌمة العسكرٌةالشرقاوي،ابراهٌم أحمد13582/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالجامعةالجدٌدة،:اإلسكندرٌةجرائم المخذرات بٌن الشرٌعة و القانونالمنشاوي،عبد الحمٌد13583/ كح

2009دارالجامعةالجدٌدة،:اإلسكندرٌةجرائم المخذرات بٌن الشرٌعة و القانونالمنشاوي،عبد الحمٌد13584/ كح

منشؤة المعارؾ د ت:اإلسكندرٌةجرائم الكمبٌوتروحقوق المإلؾ و المصنفات الفنٌةعفبفً،كامل عفٌف13585ً/ كح

منشؤة المعارؾ د ت:اإلسكــــــندرٌةجرائم الكمبٌوتروحقوق المإلؾ و المصنفات الفنٌةعفبفً،كامل عفٌف13586ً/ كح

حجازي،عبد الفتاح13587/ كح
الجوانب اإلجرائٌة ألعمال التحقٌق اإلبتدائً فً الجرائم  

المعلوماتٌة
2008د م ج ،:الـــــــــــــــــــــــقاهرة

حجازي،عبد الفتاح13588/ كح
الجوانب اإلجرائٌة ألعمال التحقٌق اإلبتدائً فً الجرائم  

المعلوماتٌة
2008د م ج ،:القـــــــــــــــــــــاهرة

2008د م ج،:اإلسكـــــــــــــــــندرٌةالجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌةٌوسؾ،أمٌر فرج13589/ كح

2008د م ج،:اإلسكـــــــــــــــــــندرٌةالجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌةٌوسؾ،أمٌر فرج13590/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانجرائم الدم و القدح و التحقٌرعبر األوساط اإللكترونٌةالحٌط،،عادل عزام13591/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانجرائم الدم و القدح و التحقٌرعبر األوساط اإللكترونٌةالحٌط،،عادل عزام13592/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانجرائم الدم و القدح و التحقٌرعبر األوساط اإللكترونٌةالحٌط،عادل عزام13593/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةجرائم المفلس فً القانون الجزائري و القانون المقارندالل،وردة13594/ كح

2009دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةجرائم المفلس فً القانون الجزائري و القانون المقارندالل،وردة13595/ كح

2009دارهومة،:الجــــــــــــــــــزائرجرائم التزوٌر و خٌانة األمانة و إستعمال المزورسعد،عبد العزٌز13596/ كح

2009دارهومة،:الجــــــــــــــــــــزائرجرائم التزوٌر و خٌانة األمانة و إستعمال المزورسعد،عبد العزٌز13597/ كح

2007دارهومة،:الجـــــــــــــــــــزائرالحماٌة االجزائٌة للمعلوماتٌة فً التشرٌع الجزائريقارة،أمال13598/ كح

2007دارهومة،:الجـــــــــــــــــــزائرالحماٌة االجزائٌة للمعلوماتٌة فً التشرٌع الجزائريقارة،أمال13599/ كح

2008دارالفكرالجامعً،:اإلسكندرٌةالخطؤ الطبً الجراحًحنا،منٌر رٌاض13600/ كح

2008دارالفكرالجامعً،:اإلسكندرٌةالخطؤ الطبً الجراحًحنا،منٌر رٌاض13601/ كح

2009الٌازوردي،:عمــــــــــــــاندراسات فً الفقه الجنائً اإلسالمًالفٌل،علً عدنان13602/ كح

2009الٌازوردي،:عمـــــــــــــــاندراسات فً الفقه الجنائً اإلسالمًالفٌل،علً عدنان13603/ كح

2009الٌازوردي،:عمــــــــــــــــاندراسات فً الفقه الجنائً اإلسالمًالفٌل،علً عدنان13604/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009الٌازوردي،:عمـــــــــــــــاندراسات فً الفقه الجنائً اإلسالمًالفٌل،علً عدنان13605/ كح

2009الٌازوردي،:عمـــــــــــــــاندراسات فً الفقه الجنائً اإلسالمًالفٌل،علً عدنان13606/ كح

2009دارالمطبوعات،:اإلسكندرٌةرضا المرٌض عن األعمال الطبٌة و الجراحٌةعبد الكرٌم،مؤمون13607/ كح

2009دارالمطبوعات،: اإلسكندرٌةرضا المرٌض عن األعمال الطبٌة و الجراحٌةعبد الكرٌم،مؤمون13608/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالرشـــــــــــــــوة و تبٌٌض األموالبٌضون،فادٌا13609/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالرشـــــــــــــــوة و تبٌٌض األموالبٌضون،فادٌا13610/ كح

2011دار النفائس،:عمـــــــــــاندراسة فقهٌة: السرقة اإللكترونٌةعثمان،ضٌاء مصطفى13611/ كح

2011دار النفائس،:عمـــــــــــاندراسة فقهٌة: السرقة اإللكترونٌةعثمان،ضٌاء مصطفى13612/ كح

2011دار النفائس،:عمـــــــــــاندراسة فقهٌة: السرقة اإللكترونٌةعثمان،ضٌاء مصطفى13613/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة:السلوك اإلجرامًنبٌه،نسرٌن عبد الحمٌد13614/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة:السلوك اإلجرامًنبٌه،نسرٌن عبد الحمٌد13615/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالسلطة القضائٌة فً النظام اإلسالمًالمناٌلً ،هانً محمد كامل.د13616/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالسلطة القضائٌة فً النظام اإلسالمًالمناٌلً ،هانً محمد كامل.د13617/ كح

المجالً،نظام توفٌق. د.مح13618/ كح
دراسة تحلٌلٌة فً : شرح قانون العقوبات القسم العام

النظرٌة العامة للجرٌمة و المسإولٌة
2010دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــــان

المجالً،نظام توفٌق. د.مح13619/ كح
دراسة تحلٌلٌة فً : شرح قانون العقوبات القسم العام

النظرٌة العامة للجرٌمة و المسإولٌة
2010دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــــــان

السعٌد،كامل. د.أ13620/ كح
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة :شرح قانون العقوبات 

دراسة تحلٌلٌة مقارنة:
2011دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــــان

السعٌد،كامل. د.أ13621/ كح
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة :شرح قانون العقوبات 

دراسة تحلٌلٌة مقارنة:
2011دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــــان

2010دارالفكروالقانون،:المنصورةضوابط التدلٌل فً األحكام الجنائٌةعزت،فتحً محمد13622/ كح

2010دارالفكروالقانون،:المنصورةضوابط التدلٌل فً األحكام الجنائٌةعزت،فتحً محمد13623/ كح

2010دارالفكر والقانون،:المنصورةضوابط التدلٌل فً األحكام الجنائٌةعزت،فتحً محمد13624/ كح

2002دارالثـــقافة،: عمـــــــــــــانالطب الشرعً و السمــــــــــــــــومالجاٌري،جالل13625/ كح

2002دارالثـــقافة،: عمـــــــــــــانالطب الشرعً و السمــــــــــــــــومالجاٌري،جالل13626/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقـــــــــــــــافة،: عمانعــــــــــــــــــــــــلم اإلجتماع الجنائًابراهٌم،أكرم نشؤت13627/ كح

2009دارالثقـــــــــــــــافة،: عمانعــــــــــــــــــــــــلم اإلجتماع الجنائًابراهٌم،أكرم نشؤت13628/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةعظمة العقوبات فً التشرٌع الجنائً اإلسالمًالمناٌلً ،هانً محمد13629/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةعظمة العقوبات فً التشرٌع الجنائً اإلسالمًالمناٌلً ،هانً محمد13630/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالجزاء الجنائً بٌن النظرٌة و التطبٌق:علم الجزاء الجنائًمحمد ،أمٌن مصطفى13631/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالجزاء الجنائً بٌن النظرٌة و التطبٌق:علم الجزاء الجنائًمحمد ،أمٌن مصطفى13632/ كح

2009دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــانعلــــــــــــــــــــم النفس الجنائًابراهٌم،أكرم نشؤت13633/ كح

2009دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــانعلـــــــــــــــــــم النفس الجنائًابراهٌم،أكرم نشؤت13634/ كح

2011دار الصفا للنشر،:عمــــــــــانعلــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر13635/ كح

2011دار الصفا للنشر،:عمــــــــــانعلــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر13636/ كح

2011دار الصفا للنشر،:عمــــــــــانعلــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر13637/ كح
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2011دار الصفا للنشر،:عمــــــــــانعلــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر13638/ كح

2011دار الصفا للنشر،:عمــــــــــانعلــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر13639/ كح

2009دارالحامد،:عمـــــــــــــــــــــانعـــــــــــقوبة اإلعدام فً القـــوانٌن العربٌةالجورانً،ناصركرٌمش13640/ كح

2009دارالحامد،:عمـــــــــــــــــــــانعـــــــــــقوبة اإلعدام فً القـــوانٌن العربٌةالجورانً،ناصركرٌمش13641/ كح

2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالقــــــــــــــــــــــانون الدولً الجــــــــنائًعبد الؽنً،محمد13642/ كح

2007منشورات الحــــــلبً،:بٌروتقــــــــــــــــــــــــــــــانون العقوبات الخاصأبوعامر،محمد زك13643ً/ كح

2007منشورات الحــــــلبً،:بٌروتقــــــــــــــــــــــــــــــانون العقوبات الخاصأبوعامر،محمد زك13644ً/ كح

2007دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقــــــــــــــــــــــــــــانون العقوبات القسم العامأبوعامر،محمد زك13645ً/ كح

2007دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقــــــــــــــــــــــــــانون العقوبات القسم العامأبوعامر،محمد زك13646ً/ كح

الفٌل،علً عدنان13647/ كح
دراسات فً التشرٌعات : القــــــضاء العسكري

الجـــــــــــــزائٌة
2010م ج ك،:طـــــــــــــــــــــرابلس

الفٌل،علً عدنان13648/ كح
دراسات فً التشرٌعات : القــــــضاء العسكري

الجـــــــــــــزائٌة
2010م ج ك،:طــــــــــــــــــــــرابلس
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2008م ج ح،:اإلســــــــــــــــكندرٌةمنــــــــــــــــــــــــــــــــهج البحث الجنائًأبوالروس،أحمد13649/ كح

2008م ج ح،:اإلســــــــــــــــكندرٌةمنــــــــــــــــــــــــــــــــهج البحث الجنائًأبوالروس،أحمد13650/ كح

2008دارالنهضة،:الــــــــــــــــقاهرةالمبادئ العامة فً جرائم الصحافة و النشرحجازي،عبد الفتاح13651/ كح

2008دارالنهضة،:الــــــــــــــــقاهرةالمبادئ العامة فً جرائم الصحافة و النشرحجازي،عبد الفتاح13652/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــمانالمــــــــسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات،صفوان محمد13653/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــمانالمــــــــسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات،صفوان محمد13654/ كح

حنفً،طه أحمد13655/ كح
موقؾ الشرٌعة اإلسالمٌة من تعـــــــــــذر إستفاء      

العــــــــــــــــقوبة
2009دارالجــــــــامعة،:األسكندرٌة

حنفً،طه أحمد13656/ كح
موقؾ الشرٌعة اإلسالمٌة من تعـــــــــــذر إستفاء      

العــــــــــــــــقوبة
2009دارالجـــــــامعة،:األسكندرٌة

2010م ح ك،:بـــــــــــــــــــٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجٌوري،سعد صالح13657/ كح

2010م ح ك،:بـــــــــــــــــــٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجٌوري،سعد صالح13658/ كح

2010م ح ك،:بـــــــــــــــــــٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجٌوري،سعد صالح13659/ كح
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2009دارالثـــــــــــــــقافة،:عمـــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد13660/ كح

2009دارالثـــــــــــــــقافة،:عمــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد13661/ كح

2009دارالوفاء القانونٌة،:األسكندرٌةالمإسسات العقابٌة و إجرام األحداثعبد الحمٌد نبٌه،نسرٌن.د13662/ كح

2009دارالوفاء القانونٌة،:األسكندرٌةالمإسسات العقابٌة و إجرام األحداثعبد الحمٌد نبٌه،نسرٌن.د13663/ كح

مصطفى الجمل،أٌمن.د13664/ كح
مدى مشروعٌة إستخدام األجنة البشرٌة فً إجراءات 

تجارب
2006دارالجامعة للنشر،:اإلسكندرٌة

مصطفى الجمل،أٌمن.د13665/ كح
مدى مشروعٌة إستخدام األجنة البشرٌة فً إجراءات 

تجارب
2006دارالجامعة للنشر،:اإلسكندرٌة

2008دارالجامعة للنشر،:اإلسكندرٌةمبدأ إقلٌمٌة قانون العقوباترشوان،رفعت.د13666/ كح

2008دارالجامعة للنشر،:اإلسكندرٌةمبدأ إقلٌمٌة قانون العقوباترشوان،رفعت.د13667/ كح

بوسقٌعة،أحسن.د13668/ كح
تعرٌؾ و تصنٌؾ لجرائم :االمنازعات االجمركٌة

...الجمركٌة 
2009دارهومة للنشر،:الـــــــجزائر

بوسقٌعة،أحسن.د13669/ كح
تعرٌؾ و تصنٌؾ لجرائم الجمركٌة :المنازعات االجمركٌة

...
2009دارهومة للنشر،:الـــــــجزائر

الخرشة،محمد أمٌن.د13670/ كح
دراسة :مشروعٌة الصوت و الصورة فً اإلثبات الجنائً

مقارنة
2011دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــان
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الخرشة،محمد أمٌن.د13671/ كح
دراسة :مشروعٌة الصوت و الصورة فً اإلثبات الجنائً

مقارنة
2011دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــان

العرٌمً،أٌمن حسٌن.د.مح13672/ كح
  المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء الفقه و 

أحكام القضاء
2010دارالثـــــــــقافة اللنشر،:عمان

العرٌمً،أٌمن حسٌن.د.مح13673/ كح
  المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء الفقه و 

أحكام القضاء
2010دارالثقافة اللنشر،:عمان

صالح،نبٌه.د13674/ كح
مقارنا بكل من القصد :النظرٌة العامة للقصد الجنائً

اإلحتمالً و القصد المتعدي
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

صالح،نبٌه.د13675/ كح
مقارنا بكل من القصد :النظرٌة العامة للقصد الجنائً

اإلحتمالً و القصد المتعدي
2010دار الثقافة للنشر،:عمان

2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:النظام القانونً للجرائم اإلنتخابٌةبراهٌمً،الوردي13676/ كح

2008دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:النظام القانونً للجرائم اإلنتخابٌةبراهٌمً،الوردي13677/ كح

1981دارالكتب اللبنانً،:بٌروتالقسم العام:الوجٌز فً شرح قانون العقوبات الجزائريالشباٌبً،إبراهٌم,د13678/ كح

1981دارالكتب اللبنانً،: بٌروتالقسم العام:الوجٌز فً شرح قانون العقوبات الجزائريالشباٌبً،إبراهٌم,د13679/ كح

2006دار وائل للــــــــنشر،:عمانوظٌفة العقوبة و دورها فً اإلصالح و التؤهٌلالكساسبة،فهد ٌوسؾ.د13680/ كح

2006دار وائل للـــــــــنشر،:عمانوظٌفة العقوبة و دورها فً اإلصالح و التؤهٌلالكساسبة،فهد ٌوسؾ.د13681/ كح
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2006دار وائل للنشر،:عمـــــــــانوظٌفة العقوبة و دورها فً اإلصالح و التؤهٌلالكساسبة،فهد ٌوسؾ.د13682/ كح

ؼاي،أحمد13683/ كح
دراسة :  الوجٌز فً تنظٌم ومهام الشرطة القضائٌة 

نظرٌة و تطبٌقٌة
2009دارهومة للنشر،:الــــــــجزائر

ؼاي،أحمد13684/ كح
دراسة :  الوجٌز فً تنظٌم ومهام الشرطة القضائٌة 

نظرٌة و تطبٌقٌة
2009دارهومة للنشر،:الــــــــجزائر

2009دارهومة للنشر،:الـجـــــزائرالوجٌزفً القانون الجزائً العامبوسقٌعة،أحسن.د13685/ كح

2009دارهومة للنشر،:الـجــــــزائرالوجٌزفً القانون الجزائً العامبوسقٌعة،أحسن.د13686/ كح

2009دار الوفاء للنشر،:اإلسكندرٌةالوجٌز فً الطب الشرعًالرزاق مشالً،أمال.د13687/ كح

2009دار الوفاء للنشر،:اإلسكندرٌةالوجٌز فً الطب الشرعًالرزاق مشالً،أمال.د13688/ كح

بوسقٌعة،أحسن.د13689/ كح
الجرائم ضد :1ج/الوجٌز فً القانون الجزائً الخاص

جرائم الفساد:2ج/األشخاص،ضد األموال؛ 
2010دارهومة للنشر،:الــــــجزائر

بوسقٌعة،أحسن.د13690/ كح
الجرائم ضد :1ج/الوجٌز فً القانون الجزائً الخاص

جرائم الفساد:2ج/األشخاص،ضد األموال؛ 
2010دارهومة للنشر،:الــــــــجزائر

دودٌن،ماجد سلٌمان13691/ كح
الترجمة القانونٌة و المصطلحات و النماذج والصٌاؼة 

القانونٌة
2009مكتبة المجتمع العربً،:عمان

دودٌن،ماجد سلٌمان13692/ كح
الترجمة القانونٌة و المصطلحات و النماذج والصٌاؼة 

القانونٌة
2009مكتبة المجتمع العربً،:عمان
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الجرد،هٌام.مح13693/ كح
:     المصطلحات القانونٌة و التجارٌة و المصرفٌة

فرنسً- عربً؛عربً-فرنسً

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

الجرد،هٌام.مح13694/ كح
:     المصطلحات القانونٌة و التجارٌة و المصرفٌة

فرنسً- عربً؛عربً-فرنسً

منشورات الحلبً :بٌروت

2008الحقوقٌة،

مونس،أحمد محمد.مح13695/ كح
المعاٌنة و ندب الخبراء :موسوعة التشرٌع الجنائً المقارن

فً المجالٌن الجنائً و المدنً
2010دار الفكر و القانون،:المنصورة

مونس،أحمد محمد.مح13696/ كح
المعاٌنة و ندب الخبراء :موسوعة التشرٌع الجنائً المقارن

فً المجالٌن الجنائً و المدنً
2010دار الفكر و القانون،:المنصورة

2008العربً للنشرو التوزٌع،:القاهرةمعجم المصطلحات السٌاسٌة و اإلستراتٌجٌةعبد الفتاح،إسماعٌل.د13697/ كح

2008العربً للنشرو التوزٌع،:القاهرةمعجم المصطلحات السٌاسٌة و اإلستراتٌجٌةعبد الفتاح،إسماعٌل.د13698/ كح

الحلو،ماجد راؼب13699/ كح
مبادئ الدستورٌة الدساتٌر المصرٌة :القانون الدستوري

،األحزاب
2008دارالجامعة،:اإلسكندرٌة

مطر،لمن صالح13700/ كح
:                 معجم المصطلحات القانونٌة ثنائً مزدوج

عربً-فرنسً؛فرنسً- عربً

منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

مطر،لمن صالح13701/ كح
:                 معجم المصطلحات القانونٌة ثنائً مزدوج

عربً-فرنسً؛فرنسً- عربً

منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

1998مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتمعجم المصطلحات القانونٌةكورنو،جٌرار13702/ كح

1998مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتمعجم المصطلحات القانونٌةكورنو،جٌرار13703/ كح
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1998مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتمعجم المصطلحات القانونٌةكورنو،جٌرار13704/ كح

1998مجد المإسسة الجامعٌة،:بٌروتمعجم المصطلحات القانونٌةكورنو،جٌرار13705/ كح

]موسوعة التشرٌعات الخاصة بالمحاكم اإلقتصادٌةسكٌكر،محمد عل13706ً/ كح 2008،[ت.د]:[م.د ]

]موسوعة التشرٌعات الخاصة بالمحاكم اإلقتصادٌةسكٌكر،محمد عل13707ً/ كح 2008،[ت.د]:[م.د ]

13708/ كح
المشهدانً ،أكرم عبد .د.أ

الرزاق

موسوعة علم الجرٌمة و البحث اإلحصائً الجنائً فً 

القضاء و الشرطة و السجون
2009دار الثقافة للنشر،:عمان

13709/ كح
المشهدانً ،أكرم عبد .د.أ

الرزاق

موسوعة علم الجرٌمة و البحث اإلحصائً الجنائً فً 

القضاء و الشرطة و السجون
2009دار الثقافة للنشر،:عمان

2007دارالمطبوعات،:اإلسكندرٌةموسوعة القانون اإللكترونً و تكنولوجٌا اإلتصاالتبندق،وائل أنور13710/ كح

2007دارالمطبوعات،:اإلسكندرٌةموسوعة القانون اإللكترونً و تكنولوجٌا اإلتصاالتبندق،وائل أنور13711/ كح

2008دارالجامعة،:اإلسكندرٌةالموسوعة القانونٌة للتجارة اإللكترونٌةالسنباطً،إٌهاب.د13712/ كح

2008دارالجامعة،:اإلسكندرٌةالموسوعة القانونٌة للتجارة اإللكترونٌةالسنباطً،إٌهاب.د13713/ كح

الكسوانً،عامر محمد,د13714/ كح
تنازع :1ج/موسوعة القانون الدولً الخاص

الجنسٌة و المواطن و مركز:2القوانٌن؛ج
2010دارالثقافة للنشر،:عمان
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الكسوانً،عامر محمد,د13715/ كح
تنازع :1ج/موسوعة القانون الدولً الخاص

الجنسٌة و المواطن و مركز:2القوانٌن؛ج
2010دارالثقافة للنشر،:عمان

الفتالوي،سهٌل13716/ كح
مبادئ القانون الدولً :1ج/موسوعة القانون الدولً العام

حقوق للدول وواجباتها:2العام؛ج
2007دار الثقافة للنشر،:عمان

الفتالوي،سهٌل13717/ كح
مبادئ القانون الدولً :1ج/موسوعة القانون الدولً العام

حقوق للدول وواجباتها:2العام؛ج
2007دار الثقافة للنشر،:عمان

الفتالوي،سهٌل13718/ كح
مبادئ القانون الدولً :1ج/موسوعة القانون الدولً العام

حقوق للدول وواجباتها:2العام؛ج
2007دار الثقافة للنشر،:عمان

السنهوري،عبد الرزاق أحمد13719/ كح
شرح القانون المدنً النظرٌة العامة :نظرٌة العقد 

لإللتزامات

منشورات الحلبً :بٌروت

1998الحقوقٌة،

السنهوري،عبد الرزاق أحمد13720/ كح
شرح القانون المدنً النظرٌة العامة :نظرٌة العقد 

لإللتزامات

منشورات الحلبً :بٌروت

1998الحقوقٌة،

2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالشبكة الرقمٌة و عالقتها بالملكٌة الفكرٌةمازونً،كوثر13721/ كح

2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالشبكة الرقمٌة و عالقتها بالملكٌة الفكرٌةمازونً،كوثر13722/ كح

أبٌن فاروقعبد المعبود حمد.د13723/ كح
  اإلثبات الجنائً فً القانون المقارن و الفقه اإلسالمً و 

دراسة مقارنة: تطبقاته فً النظام السعودي 
ه1433اإلدارة العامة للطباعة و النشر

ه1433اإلدارة العامة للطباعة و النشرالتنظٌم فً المنظمات الصحٌةاألحمدي، جالل بن عاٌد.د13724/ كح

روب كروس13725/ كح
القوة الثامنة للشبكات اإلجتماعٌة فهم كٌؾ ٌتم حقٌقة 

إنجاز العمل فً المنظمات
ه1433اإلدارة العامة للطباعة و النشر
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محمدحسن شعبان. د.أ13726/ كح
اإلدارة الحدٌثة للمشارٌع  بإستخدام القٌم                     

             المفهوم و التطبٌق
ه1433اإلدارة العامة للطباعة و النشر

محمد علً عوض الحرازي13727/ كح
الدور اإلقتصادي للمناطق الحرة فً حزب 

دراسة مقارنة:اإلستثمارات
2007منشورات الحلبً الحقوقٌة،

code civilالقانون المدنً 13728/ كح
الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة 

2002 ONTE

2010دار الكتب القانونٌة، :القاهرةأحكام وقؾ السٌر فً الدعوى المدنٌة و آثارها القانونٌةالدلٌمً،أجٌاد تامر13729/ كح

2010دار الكتب القانونٌة، :القاهرةأحكام وقؾ السٌر فً الدعوى المدنٌة و آثارها القانونٌةالدلٌمً،أجٌاد تامر13730/ كح

2010دار الكتب القانونٌة، :القاهرةأحكام وقؾ السٌر فً الدعوى المدنٌة و آثاره القانونٌةالدلٌمً،أجٌاد تامر13731/ كح

2010دار الكتب القانونٌة، :القاهرةأحكام قطع السٌر فً الدعوى المدنٌة آثاره القانونٌةالدلٌمً،أجٌاد تامر13732/ كح

2010دار الكتب القانونٌة، :القاهرةأحكام قطع السٌر فً الدعوى المدنٌة آثاره القانونٌةالدلٌمً،أجٌاد تامر13733/ كح

2010دار الكتب القانونٌة، :القاهرةأحكام قطع السٌر فً الدعوى المدنٌة آثاره القانونٌةالدلٌمً،أجٌاد تامر13734/ كح

داود،أحمد محمد13735/ كح
فقهها المقارن واجتهاد القضاء :أصول المحاكمات الشرعٌة

...
2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمان

داود،أحمد محمد13736/ كح
فقهها المقارن واجتهاد : أصول المحاكمات الشرعٌة 

...القضاء 
2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــان
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داود،أحمد محمد13737/ كح
فقهها المقارن واجتهاد : أصول المحاكمات الشرعٌة 

...القضاء 
2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــان

2009دارالكتب القانونٌة،:القـــــاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة: إساءة استعمال حق النقد عمر،سامان فوزي13738/ كح

2009دارالكتب القانونٌة،:القــــــاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة: إساءة استعمال حق النقد عمر،سامان فوزي13739/ كح

2009دارالكتب القانونٌة،:القـــــاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة:إساءة استعمال حق النقد عمر،سامان فوزي13740/ كح

2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــانإدارة الدعوى المدنٌة فً النظام القضائًالرواشدة،محمد نصر13741/ كح

2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــانإدارة الدعوى المدنٌة فً النظام القضائًالرواشدة،محمد نصر13742/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــاناإلثبات بالمعاٌنة و الخبرة فً القانون المدنًالشنٌكات،مراد13743/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــاناإلثبات بالمعاٌنة و الخبرة فً القانون المدنًالشنٌكات،مراد13744/ كح

2010دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة:براءة اإلختراععلً حسان13745ً/ كح

2010دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة:براءة اإلختراععلً حسان13746ً/ كح

2009دارالراٌة،:عمــــــــــــــــــــانالتوثٌق اإللكترونً و مسإولٌة الجهات المختصة بهاحسان،لبنا إبراهٌم13747/ كح
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2009دارالراٌة،:عمـــــــــــــــــــــانالتوثٌق اإللكترونً و مسإولٌة الجهات المختصة بهاحسان،لبنا إبراهٌم13748/ كح

1998دارالفجرللنشر،:مصــــــــــــرالجدٌد فً اوجه الطعن على التقارٌرالطبٌةالمحامً،جمال الدٌن13749/ كح

1998دارالفجرللنشر،:مصــــــــــــرالجدٌد فً اوجه الطعن على التقارٌرالطبٌةالمحامً،جمال الدٌن13750/ كح

1998دارالفجرللنشر،:مصــــــــــــرالجدٌد فً اوجه الطعن على التقارٌرالطبٌةالمحامً،جمال الدٌن13751/ كح

2008دارالكـــــــــــــــــتاب ق،:م.دالحماٌة الشرعٌة و القانونٌة لذوي اإلحتٌاجات الخاصةزٌدان، زكً زك13752ً/ كح

العربً،بلحاج13753/ كح
الحدود الشرعٌة واألخالقٌة للتجارب الطبٌة على اإلنسان 

فً ضوء القانون الطبً الجزائري
2011ج ،.م.د: الجـــــــــــــــزائر

العربً،بلحاج13754/ كح
الحدود الشرعٌة واألخالقٌة للتجارب الطبٌة على اإلنسان 

فً ضوء القانون الطبً الجزائري
2011ج ،.م.د: الجـــــــــــــــزائر

العربً،بلحاج13755/ كح
الحدود الشرعٌة واألخالقٌة للتجارب الطبٌة على اإلنسان 

فً ضوء القانون الطبً الجزائري
2011ج ،.م.د: الجـــــــــــــــزائر

العربً،بلحاج13756/ كح
الحدود الشرعٌة واألخالقٌة للتجارب الطبٌة على اإلنسان 

فً ضوء القانون الطبً الجزائري
2011ج ،.م.د: الجـــــــــــــــزائر

العربً،بلحاج13757/ كح
الحدود الشرعٌة واألخالقٌة للتجارب الطبٌة على اإلنسان 

فً ضوء القانون الطبً الجزائري
2011ج ،.م.د: الجـــــــــــــــزائر

2011دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالخطؤ الشخصً للطبٌب فً المستشفى العامبن تٌشة ،عبد القادر13758/ كح
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2011دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالخطؤ الشخصً للطبٌب فً المستشفى العامبن تٌشة ،عبد القادر13759/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،: بٌروتالخـــــــــــــــــــطؤ الطــــــــــــــــــبًعضى،علً عصام13760/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،: بٌروتالخـــــــــــــــــــطؤ الطــــــــــــــــــبًعضى،علً عصام13761/ كح

2009دار الحامد،:عمــــــــــــــاندراسة مقارنة: دور اإلدعاء العام فً الدعوى المدنٌة الصراؾ،شٌماء محمود13762/ كح

2009دار الحامد،:عمـــــــــــــــاندراسة مقارنة:  دور اإلدعاء العام فً الدعوى المدنٌة الصراؾ،شٌماء محمود13763/ كح

2010منشورات الحلبــً،:بٌروتشـــــــــــــرح الـــــــــــــــــعقود  المسماةمنصور،محمد حسٌن13764/ كح

2010منشورات الحلبــً،:بٌروتشـــــــــــــرح الـــــــــــــــــعقود  المسماةمنصور،محمد حسٌن13765/ كح

2008دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالشبكة الرقمٌة و عالقتها بالملكٌة الفكرٌةمازونً،كوثر13766/ كح

2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانشـــــــــــــرح أحكام قانون اإلثبات المدنًالعبٌدي،عباس13767/ كح

2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانشــــــــــــــرح أحكام قانون اإلثبات المدنًالعبٌدي،عباس13768/ كح

2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالصكوك و التوثٌقات فً المحاكم الشرعٌةداود،أحمد محمد13769/ كح
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2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالصكوك و التوثٌقات فً المحاكم الشرعٌةداود،أحمد محمد13770/ كح

2009م،م ق إ ق ،:دالصٌػ النمودجٌة فً الدعاوي المدنٌةاللمساوي،فاٌزالسعٌد13771/ كح

2009م،م ق إ ق ،:دالصٌػ النمودجٌة فً الدعاوي المدنٌةاللمساوي،فاٌزالسعٌد13772/ كح

2009دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةو طرق التمسك بها:العٌوب المبطلبة للحكم النٌدانً،األنصاري حسن13773/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــان...الطــــــــــــــــــــــــــب الشرعً الجاٌري،جالل13774/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــان...الطــــــــــــــــــــــــــب الشرعً الجاٌري،جالل13775/ كح

2011زٌن الحــــــــقوقٌة،:بٌروتقانــــــــــــــــون حماٌة المستهلك الجدٌدرباح،ؼسان13776/ كح

2011زٌن الحـــــــــقوقٌة،:بٌروتقانـــــــــــــــــون حماٌة المستهلك الجدٌدرباح،ؼسان13777/ كح

2010داروائل،:عمــــــــــــــــــانالقانون الواجب التطبٌق على مسائل الملكٌة الفكرٌةالكسوانً،عامرمحمود13778/ كح

2010داروائل،:عمـــــــــــــــــانالقانون الواجب التطبٌق على مسائل الملكٌة الفكرٌةالكسوانً،عامرمحمود13779/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتموجزأحكام قانون حماٌة المستهلكأبوعمرو،مصطفى أحمد13780/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011منشورات الحلبً،:بٌروتموجزأحكام قانون حماٌة المستهلكأبوعمرو،مصطفى أحمد13781/ كح

بنً بكر،قاسم13782/ كح
    نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً    و 

القانون
2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــان

بنً بكر،قاسم13783/ كح
   نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً     و 

القانون
2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــان

2008م ج ك،:طــــــــــــــرابلسالمراجعة التمٌزٌة المدنٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر،فإاد13784/ كح

2008م ج ك،:طــــــــــــــرابلسالمراجعة التمٌزٌة المدنٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر،فإاد13785/ كح

2008م ج ك،:طــــــــــــــرابلسالمراجعة التمٌزٌة المدنٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر،فإاد13786/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاندراسة مقارنة:مسإولٌة المباشر و المتسببأبوصد،عماد أحمد13787/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاندراسة مقارنة:مسإولٌة المباشر و المتسببأبوصد،عماد أحمد13788/ كح

2008دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاننظرٌة القانون ،نظرٌة الحق:المدخل الى علم القانونالصراؾ،عباس13789/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاننظرٌة القانون ،نظرٌة الحق:المدخل الى علم القانونالصراؾ،عباس13790/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عمــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة للحفاظ على األشٌاءمرسوى،أحمد13791/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011زٌن الحقوقٌة،:عمــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة للحفاظ على األشٌاءمرسوى،أحمد13792/ كح

المحاسنة،محمد13793/ كح
المسإولٌة المدنٌة ألعضاء مجلس اإلدارة فً الشركات 

المساهمة العامة
2009جلـــــــــٌس الزمان،:عمان

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالمســــــــــإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌةالخاللٌلة،عاٌد رجا13794/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالمـــــــــسإولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌةالخاللٌلة،عاٌد رجا13795/ كح

2011عـــالم الكتاب الجدٌد،:بٌروتدراسة فقهٌة،قضائٌة:المسإولٌة المدنٌة للطبٌبالعجاح،طالل13796/ كح

2011عـــالم الكتاب الجدٌد،:بٌروتدراسة فقهٌة،قضائٌة:المسإولٌة المدنٌة للطبٌبالعجاح،طالل13797/ كح

2011منشورات الـــــحلبً،:بٌروتالمسإولٌة الطبٌة فً الجراحة التجمٌلٌةاألحمد،حسام الدٌن13798/ كح

2011منشورات الـــــحلبً،:بٌروتالمسإولٌة الطبٌة فً الجراحة التجمٌلٌةاألحمد،حسام الدٌن13799/ كح

2008دار الـــمسٌرة،:عـــــــــــــماندراسة مقارنة:مصادر اإللتزام فً القانون المدنًعبٌدات،ٌوسؾ13800/ كح

2008دار المــسٌرة،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:مصادر اإللتزام فً القانون المدنًعبٌدات،ٌوسؾ13801/ كح

2008دار المسٌرة،:عمـــــــــــــــاندراسة مقارنة:مصادر اإللتزام فً القانون المدنًعبٌدات،ٌوسؾ13802/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

إدرٌس،فاضل13803ً/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً 

الجزائري
2010ج،.م . د:الــــــــــــــــــــجزائر

إدرٌس،فاضل13804ً/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً 

الجزائري
2010ج،.م . د:الــــــــــــــــــــجزائر

إدرٌس،فاضل13805ً/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً 

الجزائري
2010ج،.م . د:الــــــــــــــــــــجزائر

إدرٌس،فاضل13806ً/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً 

الجزائري
2010ج،.م . د:الــــــــــــــــــــجزائر

إدرٌس،فاضل13807ً/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً 

الجزائري
2010ج،.م . د:الــــــــــــــــــــجزائر

إدرٌس،فاضل13808ً/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً 

الجزائري
2010ج،.م . د:الــــــــــــــــــــجزائر

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةوقؾ الخصومة المدنٌة فً القانون الكوٌتً و المقارنالعنٌزي،جمال13809/ كح

الجبوري،ٌاسٌن محمد13810/ كح
مصادر الحقوق :الوجٌز فً شرح القانون المدنً 

الشخصٌة
2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمان

الجبوري،ٌاسٌن محمد13811/ كح
مصادر الحقوق :الوجٌز فً شرح القانون المدنً 

الشخصٌة
2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمان

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الوسٌط فً قضاء اإللؽاء بوضٌاؾ،عمار13812/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الوسٌط فً قضاء اإللؽاء بوضٌاؾ،عمار13813/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011م ق إ ق ،:القـــــــــــــــــــــاهرةالوسٌــــــــــــــط فً شرح قانون التوثٌقعبٌد،محمود أحمد13814/ كح

2011م ق إ ق ،:القـــــــــــــــــــــاهرةالوسٌــــــــــــــط فً شرح قانون التوثٌقعبٌد،محمود أحمد13815/ كح

2008دار النفائس،:عمــــــــــــــــــــانالٌـــــــــــــــــــمٌن فً القضاء اإلسالمًصبري،عكرمة سعٌد13816/ كح

2008دار النفائس،:عمــــــــــــــــــــانالٌـــــــــــــــــــمٌن فً القضاء اإلسالمًصبري،عكرمة سعٌد13817/ كح

2008دار النفائس،:عمــــــــــــــــــــانالٌـــــــــــــــــــمٌن فً القضاء اإلسالمًصبري،عكرمة سعٌد13818/ كح

2008دار النفائس،:عمــــــــــــــــــــانالٌـــــــــــــــــــمٌن فً القضاء اإلسالمًصبري،عكرمة سعٌد13819/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌــــــــروتإبرام العـــــــــــــــــــــقد عبر اإلنترنتمحمد، عبد الباسط13820/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌــــــــروتإبرام العــــــــــــــــــــــقد عبر اإلنترنتمحمد، عبد الباسط13821/ كح

محمد، بودال13822ً/ كح
دراسة : اإللتزام بالنصٌحة فً نطاق عقود الخدمات 

مقارنة
2005دارالفــــــــــجرللنشر،:الجـــزائر

محمد، بودال13823ً/ كح
دراسة : اإللتزام بالنصٌحة فً نطاق عقود الخدمات 

مقارنة
2005دارالفـــــــــجرللنشر،:الــــجزائر

2009ج،.م . د:اإلسكــــــــــــــــــندرٌةأصـــــــــــــــــــــــــــــول القانون اإلداريعثمان،حسٌن عثمان13824/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009ج،.م . د:اإلسكــــــــــــــــــندرٌةأصـــــــــــــــــــــــــــــول القانون اإلداريعثمان،حسٌن عثمان13825/ كح

2010منشورات زٌن،:بــــــــــٌروتدراسة مقارنة:إلزامٌة العـــــــــــــــــــــــقدعثمان،محمد.د13826/ كح

2010منشورات زٌن،:بــــــــــٌروتدراسة مقارنة:إلزامٌة العقــــــــــــــــــــــــدعثمان،محمد.د13827/ كح

2006دار الهدى،:عـــــــــــــٌن ملٌلةالتنظٌم القضــــــــــــــــــــــائً الجزائريٌوسؾ،دالندة13828/ كح

2006دار الهدى،:عٌــــــــــــــن ملٌلةالتنظٌم القضــــــــــــــــــــــــائً الجزائريٌوسؾ،دالندة13829/ كح

2011دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةجــــــــــــــــــــــــــــــرائم الفساد اإلداريمطر،عصام عبد الفتاح13830/ كح

2011دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةجــــــــــــــــــــــــــــــرائم الفساد اإلداريمطر،عصام عبد الفتاح13831/ كح

2010مإسسة ح ك ،:بــــــــــــٌروتالدفوع الشكلٌة أمام القضاء اإلداريالدلٌمً،صعب ناج13832ً/ كح

2010مإسسة ح ك ،:بــــــــــــٌروتالدفوع الشكلٌة أمام القضاء اإلداريالدلٌمً،صعب ناج13833ً/ كح

الهاشمً،رشا محمد13834/ كح
الرقابة القضائٌة على سلطة اإلدارة فً فرض الجزاءات 

على المتعاقد معها
2010منشورات الحلبً،:بـــــــٌروت

الهاشمً،رشا محمد13835/ كح
الرقابة القضائٌة على سلطة اإلدارة فً فرض الجزاءات 

على المتعاقد معها
2010منشورات الحلبً،:بـــــــٌروت
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2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالرقابة اإلدارٌة و المالٌة على األجهزة الحكومٌةالقبٌالت،حمدي13836/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالرقابة اإلدارٌة و المالٌة على األجهزة الحكومٌةالقبٌالت،حمدي13837/ كح

2011المإسسة ج ك،:بٌــــــــروتالرقابة القضائٌة على التناسب فً القرار اإلداريأبودان،ماٌا13838/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالصٌػ النمودجٌة فً الدعاوي الحقوقٌة الجزائٌةشوشاري، صالح الدٌن13839/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالصٌػ النمودجٌة فً الدعاوي الحقوقٌة الجزائٌةشوشاري، صالح الدٌن13840/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالعـــــــــــــــقـــــــــــــــــود اإلدارٌــــــــــــــةالجٌوري،محمد خلؾ13841/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالعـــــــــــــــقــــــــــــــــود اإلدارٌــــــــــــــةالجٌوري،محمد خلؾ13842/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانماهٌة القانون اإلداري:القانون اإلداريكنعان،نواؾ13843/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانماهٌة القانون اإلداري:القانون اإلداريكنعان،نواؾ13844/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانماهٌة القانون اإلداري:القانون اإلداريكنعان،نواؾ13845/ كح

العسوي،عبد الرحمن13846/ كح
   فً الثقافة و المعرفة العسكرٌة المعاصرة        و 

أسسها القانونٌة
2011منشورات الــــــحلبً،:بٌروت
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العسوي،عبد الرحمن13847/ كح
فً الثقافة و المعرفة العسكرٌة المعاصرة و أسسها 

القانونٌة
2011منشورات الـــــــحلبً،:بٌروت

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:المسإولٌة التؤدٌبٌة للمحامًالثقٌل،مشعل بن عبد هللا13848/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:المسإولٌة التؤدٌبٌة للمحامًالثقٌل،مشعل بن عبد هللا13849/ كح

2011مــــــشورات الحلبً،:بٌروتمضمون التزام الوكٌل بتنفٌذ الوكالةقاسم،محمد حسن13850/ كح

2011مـــــــشورات الحلبً،:بٌروتمضمون التزام الوكٌل بتنفٌذ الوكالةقاسم،محمد حسن13851/ كح

2002دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةمراحل التفاوض فً عقد الملكٌة المعلوماتٌةقاسم،محمد حسن13852/ كح

مراحل التفاوض فً عقد الملكٌة المعلوماتٌةقاسم،محمد حسن13853/ كح
دار الجامعة :اإلسكـــندرٌة

2002الجدٌدة،

2002دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةمراحل التفاوض فً عقد الملكٌة المعلوماتٌةقاسم،محمد حسن13854/ كح

2011دار الثقافة،:القــــــــــــــــــــاهرةالوســـــــــــــــــــــــــــــــٌط فً قضاء اإللؽاءبوضٌاؾ،عمار13855/ كح

2011دار الثقافة،:القــــــــــــــــــــاهرةالوســـــــــــــــــــــــــــــــٌط فً قضاء اإللؽاءبوضٌاؾ،عمار13856/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالــــــــــــــــــــــوجٌز فً القانون اإلداريمحمد جمال ،13857/ كح
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2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالــــــــــــــــــــــوجٌز فً القانون اإلداريمحمد جمال ،13858/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالــــــــــــــــــــــوجٌز فً القانون اإلداريالقبٌالت،حمدي13859/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالــــــــــــــــــــــوجٌز فً القانون اإلداريالقبٌالت،حمدي13860/ كح

بولحٌة،شهٌرة13861/ كح
حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة و قانون العقوبات 

الجزائرٌة
2011دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

بولحٌة،شهٌرة13862/ كح
حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة و قانون العقوبات 

الجزائرٌة
2011دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌة

المشنً،منال محمود13863/ كح
حقوق المرأة بٌن المواثٌق الدولٌة وأصالة التشرٌع 

اإلسالمً
2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــان

المشنً،منال محمود13864/ كح
حقوق المرأة بٌن المواثٌق الدولٌة وأصالة التشرٌع 

اإلسالمً
2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــان

حنا،عاٌدة؛بالً،سمٌر فرنان13865/ كح
حقوق المرأة فً ظل اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال 

التمٌٌز ضد المرأة

منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

حنا،عاٌدة؛بالً،سمٌر فرنان13866/ كح
حقوق المرأة فً ظل اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال 

التمٌٌز ضد المرأة

منشورات الحلبً :بٌروت

2011الحقوقٌة،

الحٌل و أثرها فً األحوال الشخصٌةأبوالهٌجاء،إٌهاب أحمد سلٌمان13867/ كح
200دارالنفائس،:عمـــــــــــــــــــــــــان

5

الحٌل و أثرها فً األحوال الشخصٌةأبوالهٌجاء،إٌهاب أحمد سلٌمان13868/ كح
200دارالنفائس،:عمـــــــــــــــــــــــــان

5
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2009دارالٌازوردي،:عمــــــــــــــــــاندور اإلدارة فً أحكام الزواج و الطالق و الوصٌةقادر،محمد خضر13869/ كح

2009دارالٌازوردي،:عمــــــــــــــــــاندور اإلدارة فً أحكام الزواج و الطالق و الوصٌةقادر،محمد خضر13870/ كح

2009دارقندٌل ،:عـــــــــــــــــــــــماندعـــــــــــوى التعوٌض عند الطالق التعسفًالدوس،رسمٌة عبد الفتاح13871/ كح

2009دارقندٌل ،:عـــــــــــــــــــــــماندعــــــــــــوى التعوٌض عند الطالق التعسفًالدوس،رسمٌة عبد الفتاح13872/ كح

2009دارقندٌل ،:عـــــــــــــــــــــــماندعـــــــــــــوى التعوٌض عند الطالق التعسفًالدوس،رسمٌة عبد الفتاح13873/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌثالمشنً،منال محمود13874/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌثالمشنً،منال محمود13875/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌثالمشنً،منال محمود13876/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالشرح الوافً ألحكام التركات و الموارٌثالمشنً،منال محمود13877/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالصلح و تطبٌقاته فً األحوال الشخصٌةأبوهشهش،أحمد محمود13878/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالصلح و تطبٌقاته فً األحوال الشخصٌةأبوهشهش،أحمد محمود13879/ كح
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المتولً،أمان13880ً/ كح
الضوابط القانونٌة و الشرعٌة و المشكالت العلمٌة األنواع 

الحدٌثة للزواج و الطالق
2010دارالكتب ح،:القـــــــــــــاهرة

المتولً،أمان13881ً/ كح
الضوابط القانونٌة و الشرعٌة و المشكالت العلمٌة األنواع 

الحدٌثة للزواج و الطالق
2010دارالكتاب ح،:القـــــــــــاهرة

2010منشورات الحلبً،:بٌروت   الطالق و بطالن الزواج لدى الطوائؾ المسٌحٌةشاللة،نزٌه نعٌم13882/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروت   الطالق و بطالن الزواج لدى الطوائؾ المسٌحٌةشاللة،نزٌه نعٌم13883/ كح

2010دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقانون األسرة الجزائري طبقا ألحداث التعدٌالتشامً،أحمد13884/ كح

2010دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةقانون األسرة الجزائري طبقا ألحداث التعدٌالتشامً،أحمد13885/ كح

ٌاؼً،أكرم13886/ كح
   قوانٌن األحوال الشخصٌة لدى الطوائؾ اإلسالمٌة  و 

المسٌحٌة
2008زٌــــــــــن الحقوقٌة،:بٌروت

ٌاؼً،أكرم13887/ كح
   قوانٌن األحوال الشخصٌة لدى الطوائؾ اإلسالمٌة و 

المسٌحٌة
2008زٌــــــــــن الحقوقٌة،:بٌروت

العٌاصرة،صفاء محمود13888/ كح
المستجدات العلمٌة و أثرها على الفتوى فً األحوال 

الشخصٌة
2009عــــــــمادالدٌن للنشر،:عمان

العٌاصرة،صفاء محمود13889/ كح
المستجدات العلمٌة و أثرها على الفتوى فً األحوال 

الشخصٌة
2009عــــمادالدٌن للنشـــر،:عمان

العٌاصرة،صفاء محمود13890/ كح
المستجدات العلمٌة و أثرها على الفتوى فً األحوال 

الشخصٌة
2009عمادالدٌن للنـــشر،:عمــــان
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2010دار دجـــلة،:عـــــــــــمانالمسائل االخالفٌة فً علم الفرائض و أسبابهاعبد اهللا،هادي محمد13891/ كح

2010دار دجـــلة،:عـــــــــــمانالمسائل االخالفٌة فً علم الفرائض و أسبابهاعبد اهللا،هادي محمد13892/ كح

2010دار دجـــلة،:عـــــــــــمانالمسائل االخالفٌة فً علم الفرائض و أسبابهاعبد اهللا،هادي محمد13893/ كح

2009دارالنفــــائس،:عمـــــــاننظام اإلشتراك المالً بٌن الزوجٌنالكعبً، خلٌفة عل13894ً/ كح

2009دارالنفائس،:عمــــــــــاننظام اإلشتراك المالً بٌن الزوجٌنالكعبً، خلٌفة عل13895ً/ كح

2010دار الثقافة ،:عمـــــــــــاناإلثبات بالقرائن فً الفقه اإلسالمًإدرٌس،عبد القادر13896/ كح

2010دار الثقافة ،:عمـــــــــــاناإلثبات بالقرائن فً الفقه اإلسالمًإدرٌس،عبد القادر13897/ كح

2009الحلبً الحقوقٌة،:بٌــــــروتإجتهادات قضائٌة: اإلثبات التقنً والعلمًبالً،سمٌر فرحان13898/ كح

2009الحلبً الحقوقٌة،:بٌــــــروتإجتهادات قضائٌة: اإلثبات التقنً والعلمًبالً،سمٌر فرحان13899/ كح

2009الحلبً الحقوقٌة،:بٌــــــروتإجتهادات قضائٌة: اإلثبات التقنً والعلمًبالً،سمٌر فرحان13900/ كح

2011دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةمحاولة فقهٌة و علمٌة:اإلثبات فً المواد الجنائٌة أبوعامر،محمد زك13901ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةمحاولة فقهٌة و علمٌة:اإلثبات فً المواد الجنائٌة أبوعامر،محمد زك13902ً/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانتسبٌب األحكام الجزائٌةالخرشة،محمد أمٌن13903/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانتسبٌب األحكام الجزائٌةالخرشة،محمد أمٌن13904/ كح

2010دار الحــــــــــــــــامد ،:عمانإجراءات المعاٌنة الفنٌة لمسرح الجرٌمةالجبارة،عبد الفتاح13905/ كح

2010دار الحـــــــــــــــــامد ،:عمانإجراءات المعاٌنة الفنٌة لمسرح الجرٌمةالجبارة،عبد الفتاح13906/ كح

2003دار الفـــــــــــــــــجر،:القاهرةأجهزة العدالة الجنائٌة و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد13907/ كح

2003دار الفــــــــــــــــجر،:القاهرةأجهزة العدالة الجنائٌة و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد13908/ كح

2003دار الفـــــــــــــــجــــر،:القاهرةأجهزة العدالة الجنائٌة و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد13909/ كح

الدلٌمً،أجٌاد تامر13910/ كح
   أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة  و 

آثاره القانونٌة
2010دارالكتب القانونٌة،:مصــــــــــر

الدلٌمً،أجٌاد تامر13911/ كح
   أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة  وآثاره 

القانونٌة
2010دارالكتب القانونٌة،:مصـــــــــر

الدلٌمً،أجٌاد تامر13912/ كح
   أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة و آثاره 

القانونٌة
2010دارالكتب القانونٌة،:مصـــــــــر



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصول علمً اإلجرام و العقابالقهوجً،علً عبد القادر13913/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصول علمً اإلجرام و العقابالقهوجً،علً عبد القادر13914/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانإعتراؾ المتهم و أثره فـــــــــــــــً اإلثباتالعبادي،مراد أحمد13915/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانإعتراؾ المتهم و أثره فـــــــــــــــً اإلثباتالعبادي،مراد أحمد13916/ كح

2003دار الفجر،:الــــــــــــــــقاهرةالجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ13917/ كح

2003دار الفجر،:القــــــــــــــــاهرةالجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ13918/ كح

2010دار الكتاب ح،:القــــــــــــاهرةدور الوساطة فً إنهاء الدعوى الجنائٌة:الجرٌمة الجنائٌةأشرؾ،عبد الحمٌد13919/ كح

2010دار الكتاب ح،:القـــــــــــاهرةدور الوساطة فً إنهاء الدعوى الجنائٌة:الجرٌمة الجنائٌةأشرؾ،عبد الحمٌد13920/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتالجرائم اإلرهابٌة فً القانون الجنائًالجٌوري،محمد صالح13921/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتالجرائم اإلرهابٌة فً القانون الجنائًالجٌوري،محمد صالح13922/ كح

الحٌط،عادل عزام13923/ كح
جرائم الدم و القدح و التحقٌر المرتكبة عبر الوسائط 

اإللكترونٌة
2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــان



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الحٌط،عادل عزام13924/ كح
 جرائم الدم و القدح و التحقٌر المرتكبة عبر الوسائط 

اإللكترونٌة
2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــان

الجبوري،إبراهٌم شاكر13925/ كح
     جرائم اإلعتداء على أمن الدولة فً الداخل    و 

الخارج
2010م ق إ ق ،:القـــــــــــــــــــاهرة

الجبوري،إبراهٌم شاكر13926/ كح
    جرائم اإلعتداء على أمن الدولة فً الداخل           و 

الخارج
2010م ق إ ق ،:القــــــــــــــــــــاهرة

قلعجً،جهاد13927/ كح
وقئع مثٌرة من محاضر :جرائم جنسٌة حٌرت القضاء 

الشرطة
2011زٌن الحقوقٌة،:بـــــــــــــٌروت

قلعجً،جهاد13928/ كح
وقئع مثٌرة من محاضر :جرائم جنسٌة حٌرت القضاء 

الشرطة
2011زٌن الحقوقٌة،:بـــــــــــٌروت

2011وائل للنشر،:عمـــــــــــــــــاناإلفالس اإلحتٌالً و اإلفالس التقصٌري:جرائم اإلفالس الكساسبة،فهد ٌوسؾ13929/ كح

2011وائل للنشر،:عمــــــــــــــــــاناإلفالس اإلحتٌالً و اإلفالس التقصٌري:جرائم اإلفالس الكساسبة،فهد ٌوسؾ13930/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،:عمـــــــــــــــانالجرائم األخالقٌةقهوجً،اٌل13931ً/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،:عمـــــــــــــــانالجرائم األخالقٌةقهوجً،اٌل13932ً/ كح

ٌوسؾ،حسن ٌوسؾ13933/ كح
جرٌمة ؼسٌل األموال بالطرق التقلٌدٌة عبرشبكات 

األنترنت و بنوك الوٌب
2011م ق إ ق،:القـــــــــــــــــــــاهرة

ٌوسؾ،حسن ٌوسؾ13934/ كح
جرٌمة ؼسٌل األموال بالطرق التقلٌدٌة عبرشبكات 

األنترنت و بنوك الوٌب
2011م ق إ ق،:القـــــــــــــــاهـــــرة
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2003دارالفجر،:القـــــــــــــــــاهرةالجمهور و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ13935/ كح

2003دارالفجر،:القـــــــــــــــــاهرةالجمهور و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ13936/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــان...الخبرة الفنٌة فً إثبات التزوٌر فً المستنداتالدنٌبات،ؼازي مبارك13937/ كح

2010دارالثقــــــــــــــــــــافة،:عمان...الخبرة الفنٌة فً إثبات التزوٌر فً المستنداتالدنٌبات،ؼازي مبارك13938/ كح

2011دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالحد من الضمانات اإلجرائٌة للمتهمٌن بالجرائم اإلرهابٌةبن ناصر،فتٌحة13939/ كح

2011دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالحد من الضمانات اإلجرائٌة للمتهمٌن بالجرائم اإلرهابٌةبن ناصر،فتٌحة13940/ كح

2011دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةحدود سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبةجوادي،ٌوسؾ13941/ كح

2011دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةحدود سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبةجوادي،ٌوسؾ13942/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالحماٌة الجزائٌة لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورةخلفً،عبد الرحمن13943/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالحماٌة الجزائٌة لحقوق المإلؾ و الحقوق المجاورةخلفً،عبد الرحمن13944/ كح

2010دار الجامعة ،:اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان فً ظل العولمةبن مشري،عبد الحلٌم13945/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دار الجامعة ،:اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان فً ظل العولمةبن مشري،عبد الحلٌم13946/ كح

أبوحجٌلة،علً رشٌد13947/ كح
     الحماٌة الجزائٌة للعرض فً القانون الوضعً  و 

الشرٌعة
2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــان

أبوحجٌلة،علً رشٌد13948/ كح
     الحماٌة الجزائٌة للعرض فً القانون الوضعً و 

الشرٌعة
2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــان

2010دارالجامــــــــــعة،:اإلسكندرٌةحجٌة الدلٌل اإللكترونً فً مجال اإلثبات الجنائًبن قارة مصطفى،عائشة13949/ كح

2010دارالجامــــــــــــعة،:اإلسكندرٌةحجٌة الدلٌل اإللكترونً فً مجال اإلثبات الجنائًبن قارة مصطفى،عائشة13950/ كح

2011دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحق الملكٌة األدبٌة و الفنٌةبكري، ٌوسؾ بكري13951/ كح

2011دار الفكر الجامعً،:اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحق الملكٌة األدبٌة و الفنٌةبكري، ٌوسؾ بكري13952/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانالســـــــــــــــٌاسة الجــــــــــــــــنــــــــــــائٌةإبراهٌم،أكرم نشؤت13953/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالســـــــــــــــٌاسة الجــــــــــــــــنائٌةإبراهٌم،أكرم نشؤت13954/ كح

2010مــــنشورات الحلبً،:بٌروتالشامل فً الدفوع الشكلٌة الجزائٌة و المدنٌةشاللة،نزٌه نعٌم13955/ كح

2010منشورات الحـــــلبً،:بٌروتالشامل فً الدفوع الشكلٌة الجزائٌة و المدنٌةشاللة،نزٌه نعٌم13956/ كح
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2011المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسشرح جرٌمة القتل فً قانون العقوبات العامفٌنو،محمد عل13957ً/ كح

2011المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسشرح جرٌمة القتل فً قانون العقوبات العامفٌنو،محمد عل13958ً/ كح

2010دارالثــــــــــــــقافة للنشر،:عمانضمان ضررالموت وأحكامه فً القوانٌن المدنٌةشهاب،هٌثم فاتح13959/ كح

2010دارالثــــــــــــــقافة للنشر،:عمانضمان ضررالموت وأحكامه فً القوانٌن المدنٌةشهاب،هٌثم فاتح13960/ كح

2010دار الكتاب ح،:القــــــــــــــاهرةضــــــــــــــــــــــــــوابط القواعد الجنائٌةعصام، حسٌن13961/ كح

2010دار الكتاب ح،:القــــــــــــاهرةضــــــــــــــــــــــــــــوابط القواعد الجنائٌةعصام، حسٌن13962/ كح

2011دار الثقافة،:عمــــــــــــــــانعلـــــــــــــــــــــــــم األنتروبولوجٌا الجنائًنشؤت،حسن أكرم13963/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــانعلـــــــــــــــــــــــــم األنتروبولوجٌا الجنائًنشؤت،حسن أكرم13964/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــانعلـــــــــــــــــــــــــم األنتروبولوجٌا الجنائًنشؤت،حسن أكرم13965/ كح

2011دار الثقافة،:عمــــــــــــــــانعلـــــــــــــــــــــــــم األنتروبولوجٌا الجنائًنشؤت،حسن أكرم13966/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــانعلـــــــــــــــــــــــــم األنتروبولوجٌا الجنائًنشؤت،حسن أكرم13967/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار صفاء للنشر،: عمــــــــانعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الجرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر حسٌن13968/ كح

2011دار صفاء للنشر،: عـــــــــمانعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الجرٌمةالقرٌشً ،ؼنً ناصر حسٌن13969/ كح

2009الوارق للنشر،:عمــــــــــــــــانعـــــــــــــلم النفــــــــس الجــــــــــــــــنائًالزبٌدي، كامل علوان13970/ كح

2009الوارق للنشر،:عمـــــــــــــــــانعـــــــــــــلم النفــــــــس الجــــــــــــــــنائًالزبٌدي، كامل علوان13971/ كح

2009مــــــــــــــــــجد للنشر،:بٌروتالــــــــــــقانون الـــــــــــــــجزائًحداد،سمٌر سلٌم13972/ كح

2009مــــــــــــــــــجد للنشر،:بٌروتالــــــــــــقانون الـــــــــــــــجزائًحداد،سمٌر سلٌم13973/ كح

2009مــــــــــــــــــجد للنشر،:ٌروتالــــــــــــقانون الـــــــــــــــجزائًحداد،سمٌر سلٌم13974/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالقــــــــــــــــــانون الدولً الجــــــــــنائًعبد الؽنً ،محمد عبد المنعم13975/ كح

2008دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالقــــــــــــــــــانون الدولً الجــــــــــنائًعبد الؽنً ،محمد عبد المنعم13976/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروت....جرائم اإلعتداء على اإلنسان:قانون العقوبات القهوجً،علً عبد القادر13977/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروت....جرائم اإلعتداء على اإلنسان:قانون العقوبات القهوجً،علً عبد القادر13978/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الطراونة،مصطفى عبد العزٌز13979/ كح
القالئن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة  القرار المطعون 

به
2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــمان

الطراونة،مصطفى عبد العزٌز13980/ كح
القالئن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة  القرار المطعون 

به
2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــمان

2010دار الثقافة،:عــــــــــــــــمانقرار مـــــــــــــــــــــــــــــــــنع المحاكمةالجالً،سمٌع عبد القادر13981/ كح

2010دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــانقرار مـــــــــــــــــــــــــــــــــنع المحاكمةالجالً،سمٌع عبد القادر13982/ كح

2008دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متؽٌرالشكري،علً ٌوسؾ13983/ كح

2008دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متؽٌرالشكري،علً ٌوسؾ13984/ كح

2008دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً، أحمد عبد اللطٌؾ13985/ كح

2008دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً، أحمد عبد اللطٌؾ13986/ كح

2008دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً، أحمد عبد اللطٌؾ13987/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتمدى مشروعٌة  تشرٌح جثة اإلنسانأنور أبوبكر13988/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتمدى مشروعٌة  تشرٌح جثة اإلنسانأنور أبوبكر13989/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

دارالثقافة:عمــــــــــــــــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات،صفوان محمد13990/ كح

دارالثقافة:عمــــــــــــــــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات،صفوان محمد13991/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانمقارنة:المسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌة شدٌفات،صفوان محمد13992/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانمقارنة:المسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌة شدٌفات،صفوان محمد13993/ كح

2010دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال البنكٌةسالم،زٌنب13994/ كح

2010دار الجامعة الجدٌدة،:اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال البنكٌةسالم،زٌنب13995/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري،سعد صالح13996/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري،سعد صالح13997/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري،سعد صالح13998/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:بٌروتمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري،سعد صالح13999/ كح

2011ج،.م .د:الـــــــــــــــــــــجزائرمفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة على ضوء القانون الدولًالبقٌرات،عبد القادر14000/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011ج،.م .د:الـــــــــــــــــــــجزائرمفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة على ضوء القانون الدولًالبقٌرات،عبد القادر14001/ كح

2011ج،.م .د:الـــــــــــــــــــــجزائرمفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة على ضوء القانون الدولًالبقٌرات،عبد القادر14002/ كح

2011ج،.م .د:الـــــــــــــــــــــجزائرمفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة على ضوء القانون الدولًالبقٌرات،عبد القادر14003/ كح

2011ج،.م .د:الـــــــــــــــــــــجزائرمفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة على ضوء القانون الدولًالبقٌرات،عبد القادر14004/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانمكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌةالٌاسري،ٌاسٌن طاهر14005/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمانمكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌةالٌاسري،ٌاسٌن طاهر14006/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانمكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌةالٌاسري،ٌاسٌن طاهر14007/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانمكافحة اإلرهاب فً اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌةالٌاسري،ٌاسٌن طاهر14008/ كح

2003دارالفجر،:القــــــــــــــــــاهرةالنٌابة العامة و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14009/ كح

2003دارالفجر،:القـــــــــــــــــاهرةالنٌابة العامة و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14010/ كح

2003دارالفجر،:القــــــــــــــــــاهرةالنٌابة العامة و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14011/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011زٌن الحقوقٌة،:بٌـــــــــــروتدراسة مقارنة:الهٌئة اإلتهامٌةكٌروز،حبٌب14012/ كح

2011زٌن الحــــــــــــــقٌة،:بٌروتدراسة مقارنة:الهٌئة اإلتهامٌةكٌروز،حبٌب14013/ كح

2010دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــانأثر قوانٌن مكافحة اإلرهاب على الحرٌة الشخصٌةالرواشدة،محمد سالمة14014/ كح

2010دار الثـــــــــــــــــــقافة،:عمانأثر قوانٌن مكافحة اإلرهاب على الحرٌة الشخصٌةالرواشدة،محمد سالمة14015/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلساإلتفاقٌات الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسانالطبال،لٌنا14016/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلساإلتفاقٌات الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسانالطبال،لٌنا14017/ كح

اإلجراءات فً النظام القضائً الدولًالعشري،هانً حسن14018/ كح
دارالجامعة :اإلسكـــــــــــــندرٌة

2011ح،

2011دارالجامعة ح،:اإلسكــــــــــندرٌةاإلجراءات فً النظام القضائً الدولًالعشري،هانً حسن14019/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسالتدخل الهدام و القانون الدولً الـــعامٌونس،عدي محمد14020/ كح

2010المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسالتدخل الهدام و القانون الدولً الـــعامٌونس،عدي محمد14021/ كح

2008دارالفكر ج،:اإلسكنــــــــــــدرٌةالنظرٌة العامة و المنظمات العالمٌة:التنظٌم الدولًمانع،جمال عبد الناصر14022/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008دارالفكر ج،:اإلسكنـــــــــــدرٌةالنظرٌة العامة و المنظمات العالمٌة:التنظٌم الدولًمانع،جمال عبد الناصر14023/ كح

2011م ق إ ق،:الـــــــــــــــــــــقاهرةالجـــــــــــــــــــــــــرائم الدولٌة لإلنترنتٌوسؾ،حسن ٌوسؾ14024/ كح

2011م ق إ ق،:الــــــــــــــــــــقاهرةالجـــــــــــــــــــــــــــــرائم الدولٌة لإلنترنتٌوسؾ،حسن ٌوسؾ14025/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانحماٌة األطفال فً القانون الدولً اإلنسانًطالفحة،فضٌل عبد هللا14026/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانحماٌة األطفال فً القانون الدولً اإلنسانًطالفحة،فضٌل عبد هللا14027/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانالشرعٌة الدولٌة لمكافحة اإلرهابالعرٌمً،مشهور بخٌت14028/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانالشرعٌة الدولٌة لمكافحة اإلرهابالعرٌمً،مشهور بخٌت14029/ كح

2010دارالكتب القانونٌة،:مصــــــــرضمانات إقرار السالم فً الفقه اإلسالمً الدولًبوكركب،عبد المجٌد14030/ كح

2010دارالكتب القانونٌة،:مصـــــــــرضمانات إقرار السالم فً الفقه اإلسالمً الدولًبوكركب،عبد المجٌد14031/ كح

2007د م ج،:اإلسكــــــــــــــــــندرٌةالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجانبالحداد،حفٌظة السٌد14032/ كح

2007د م ج،:اإلسكــــــــــــــــــندرٌةالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجانبالحداد،حفٌظة السٌد14033/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2007د م ج،:اإلسكـــــــــــــــــندرٌةالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجانبالحداد،حفٌظة السٌد14034/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانتنفٌذها-ابرامها-مفاوضاتها:العقود الدولٌة جواد ،محمد عل14035ً/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانتنفٌذها-ابرامها-مفاوضاتها:العقود الدولٌة جواد ،محمد عل14036ً/ كح

2011زٌن الحــــــــــقوقٌة،:بٌروتعــــــــــــــــــــــــقود الدولة فً القانون الدولًاألسعد،بشار14037/ كح

2011زٌن الحــــــــــقوقٌة،:بٌروتعقــــــــــــــــــــــــــود الدولة فً القانون الدولًاألسعد،بشار14038/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالقـــــــــــــــــــــــــانون الدولً لحقوقالخزرجً،عروبة جبار14039/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالقانون الدولً لحقوقالخزرجً،عروبة جبار14040/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالقانون الدولً لحقوقالخزرجً،عروبة جبار14041/ كح

2010مإسسة الوراق،:عمــــــــــــانالقانون الدولً العامالقضاة،محمد حسٌن14042/ كح

2010مإسسة الوراق،:عمـــــــــــــانالقانون الدولً العامالقضاة،محمد حسٌن14043/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالقانون الدولً لحقوق اإلنسانالخزرجً،عروبة جبار14044/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالقانون الدولً لحقوق اإلنسانالخزرجً،عروبة جبار14045/ كح

2011دارقندٌل،:عمــــــــــــــــــــــانالقانون الدولً الجنائًراضً،مازن لٌلو14046/ كح

2011دارقندٌل،:عمــــــــــــــــــــــانالقانون الدولً الجنائًراضً،مازن لٌلو14047/ كح

2011دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:القانون الدولً العامخلٌفة،عبد الكرٌم14048/ كح

2011دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:القانون الدولً العامخلٌفة،عبد الكرٌم14049/ كح

2010داروائل،:عمــــــــــــــــــــانالقانون الدولً اإلنسانًالؽبٌكً،نزار14050/ كح

2010داروائل،:عمـــــــــــــــــــــانحركات التقاضً واجراءاتها: المحكمة الجنائٌة الدولٌةالقضاة،جهاد14051/ كح

2010داروائل،:عمــــــــــــــــــــــانحركات التقاضً واجراءاتها: المحكمة الجنائٌة الدولٌةالقضاة،جهاد14052/ كح

2011دارالبداٌة،:عمــــــــــــــــــــانالمنظمات ؼٌر الحكومٌة  بٌن القانون الدولً  والوطنًٌوسؾ ،بشٌرشرٌؾ14053/ كح

2011دارالبداٌة،:عـــــــــــــــــــــمانالمنظمات ؼٌر الحكومٌة  بٌن القانون الدولً  والوطنًٌوسؾ ،بشٌرشرٌؾ14054/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالموجز  فً القانون الدولً العامالفتالوي،سهٌل حسٌن14055/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالموجز  فً القانون الدولً العامالفتالوي،سهٌل حسٌن14056/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عـــــــــمانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة و الجرائم الدولٌةأبوؼزالة،خالد حسن14057/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عمـــــــــانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة و الجرائم الدولٌةأبوؼزالة،خالد حسن14058/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عــــــــمانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة و الجرائم الدولٌةأبوؼزالة،خالد حسن14059/ كح

الكربولً،صباح لطٌؾ14060/ كح
 المعاهدات الدولٌة إلزامٌة تنفٌذها فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الدولً
2011داردجلة،:عــــــــــــــــــــمان

الكربولً،صباح لطٌؾ14061/ كح
 المعاهدات الدولٌة إلزامٌة تنفٌذها فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الدولً
2011داردجلة،:عــــــــــــــــــــمان

الكربولً،صباح لطٌؾ14062/ كح
 المعاهدات الدولٌة إلزامٌة تنفٌذها فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الدولً
2011داردجلة،:عــــــــــــــــــــمان

2010دٌوان المطبوعات ج،:بن عكنون...النظرٌة العامة لمسإولٌة الدولة الدولٌة فً ضوءعمٌمر،نعٌمة14063/ كح

2010دٌوان المطبوعات ج،:بن عكنون...النظرٌة العامة لمسإولٌة الدولة الدولٌة فً ضوءعمٌمر،نعٌمة14064/ كح

2011مجد للنشر،:بٌــــــــــــــروتالوسٌط فً القانون الدولً العامزراقط،عل14065ً/ كح

2011مجد للنشر،:بٌــــــــــــــروتالوسٌط فً القانون الدولً العامزراقط،عل14066ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2002دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالوسٌط فً القانون الدولً العامخضٌر،عبد الكرٌم علوان14067/ كح

2002دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالوسٌط فً القانون الدولً العامخضٌر،عبد الكرٌم علوان14068/ كح

2002دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالوسٌط فً القانون الدولً العامخضٌر،عبد الكرٌم علوان14069/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتTBTإتفاقٌة العوائق الفنٌة أمام التجارة ناشد،سوزي عدل14070ً/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتTBTإتفاقٌة العوائق الفنٌة أمام التجارة ناشد،سوزي عدل14071ً/ كح

عزت،فتحً محمد أنور14072/ كح
أحكام و مبادئ القانون للمنازعات اإلستثمارٌة و التجارٌة 

و التكنولوجٌة أمام المحاكم اإلقتصادٌة
2010منشورات الحلبً ح،:بٌروت

عزت،فتحً محمد أنور14073/ كح
أحكام و مبادئ القانون للمنازعات اإلستثمارٌة و التجارٌة 

و التكنولوجٌة أمام المحاكم اإلقتصادٌة
2010منشورات الحلبً ح،:بٌروت

عزت،فتحً محمد أنور14074/ كح
أحكام و مبادئ القانون للمنازعات اإلستثمارٌة و التجارٌة 

و التكنولوجٌة أمام المحاكم اإلقتصادٌة
2010منشورات الحلبً ح،:بٌروت

2011دار النفائس،:عـــــــــــــــــمانإفالس الشركات فً الفقه اإلسالمً و القانوندٌاب،زٌاد صبح14075ً/ كح

2011دار النفائس،:عـــــــــــــــــمانإفالس الشركات فً الفقه اإلسالمً و القانوندٌاب،زٌاد صبح14076ً/ كح

2010دارالحامد،:عــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:إلتزامات المساهم المولى،بشرى خالد ترك14077ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010المركز القومً ق،:القــــــــاهرةالبٌوع التجارٌة و التظهٌر فً الكمبٌالة السند األدنى الشٌكخٌري،محمد14078/ كح

2010المركز القومً ق،:القــــــــاهرةالبٌوع التجارٌة و التظهٌر فً الكمبٌالة السند األدنى الشٌكخٌري،محمد14079/ كح

2010دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةترجمة العــــــــــــــــــــــــــقود التجارٌةالمرشدي،مصطفى محمد14080/ كح

2010دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةترجمة العـــــــــــــــــــــــــــــقود التجارٌةالمرشدي،مصطفى محمد14081/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنٌتالشرٌفات، محمود عبد الرحٌم14082/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنٌتالشرٌفات، محمود عبد الرحٌم14083/ كح

2011ص،.إ.ق.م:القـــــــــــــــاهرةالتجارة اإللكترونٌة و أبعادها القانونٌة الدولٌةٌوسؾ،ٌوسؾ حسن14084/ كح

2010دارالراٌة،:عمـــــــــــــــــــــانتؤجــــــــــــــــــــــــــــٌر المحل التجاريقٌسى، زهٌرة جٌالل14085ً/ كح

2010دارالراٌة،:عــــــــــــــــــمانتؤجـــــــــــــــــــــــــــــــٌر المحل التجاريقٌسى، زهٌرة جٌالل14086ً/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الحماٌة القانونٌة للفرانشٌزيحمدان،حسن محمد14087/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الحماٌة القانونٌة للفرانشٌزيحمدان،حسن محمد14088/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الحماٌة القانونٌة للفرانشٌزيحمدان،حسن محمد14089/ كح

2008دارالكتب القانونٌة،:مصردراسة مقارنة: حماٌة المساهم فً شركة المساهمةرمضان،عماد محمد14090/ كح

2008دارالكتب القانونٌة،:مصردراسة مقارنة: حماٌة المساهم فً شركة المساهمةرمضان،عماد محمد14091/ كح

2008دارالكتب القانونٌة،:مصردراسة مقارنة: حماٌة المساهم فً شركة المساهمةرمضان،عماد محمد14092/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالخصخصة وأثرها على حقوق العاملٌن بالقطاع العامحبش،حبش محمد14093/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالخصخصة وأثرها على حقوق العاملٌن بالقطاع العامحبش،حبش محمد14094/ كح

2010دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةسند الشحن اإللكترونًحسن،سوزان عل14095ً/ كح

2010دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةسند الشحن اإللكترونًحسن،سوزان عل14096ً/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الشركة الفعلٌةالجبوري،سلٌم عبد هللا14097/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الشركة الفعلٌةالجبوري،سلٌم عبد هللا14098/ كح

2011دار النـــــــــــــفائس،:عماندراسة قانونٌة:صكوك اإلجارة اإلسالمٌةالٌصمان،محمد مبارك14099/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار النفاـــــــــــــــئس،:عماندراسة قانونٌة:صكوك اإلجارة اإلسالمٌةالٌصمان،محمد مبارك14100/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌةضمانات المشتري فً عقد البٌع اإللكترونًبدرة،أسامة أحمد14101/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌةضمانات المشتري فً عقد البٌع اإللكترونًبدرة،أسامة أحمد14102/ كح

2011دار الثقافة،:عمـــــــــــــانالعقد اإللكترونً:عقود التجارة اإللكترونٌة الهٌجاء،محمد ابراهٌم14103/ كح

2011دار الثقافة،:عـــــــــــــــمانالعقد اإللكترونً:عقود التجارة اإللكترونٌة الهٌجاء،محمد ابراهٌم14104/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عـــــــــمانعقد خصم الدٌون دون حق الرجوعجهلول،عمار حبٌب14105/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عـــــــــمانعقد خصم الدٌون دون حق الرجوعجهلول،عمار حبٌب14106/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عـــــــمــانالعربون فً العقـــــــــــــــــــودإسماعٌل،سمر فاٌز14107/ كح

2011زٌن الحـــــــــــقوقٌة،:عمانالعربون فً العقـــــــــــــــــــودإسماعٌل،سمر فاٌز14108/ كح

2011منشورات الحلبً ح،:بٌروتالعــــــــــــــــــقود التجارٌةالفقً،محمد السٌد14109/ كح

2008مكـــــــتبة الوفاء،:اإلسكندرٌةعـــــــــــــــــــقد الـــــــــــــــــــــٌعتناؼو،سمٌرعبد السٌد14110/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008مكــــــــتبة الوفاء،:اإلسكندرٌةعـــــــــــــــــــقد الـــــــــــــــــــــٌعتناؼو،سمٌرعبد السٌد14111/ كح

2007دارالفـــــــــكرج،:اإلسكندرٌةفساد المعامالت الجارٌةالبرعً،عبد المنعم عبده14112/ كح

2007دارالفـــــــــكرج،:اإلسكندرٌةفســــــــــــــاد المعامالت الجارٌةالبرعً،عبد المنعم عبده14113/ كح

2007دارالفكرج،:اإلسكــــــــندرٌةفســـــــــــــاد المعامالت الجارٌةالبرعً،عبد المنعم عبده14114/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانقانون التــــــــــــــــجارة الدولٌةموسى،طالب حسن14115/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانقانون التــــــــــــــــجارة الدولٌةموسى،طالب حسن14116/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانقانون التــــــــــــــــجارة الدولٌةموسى،طالب حسن14117/ كح

2010دارالحامد،:عـــــــــــــــــمانقرارات الهٌئة العامة فً الشركة المساهمةجدٌحان،عبد الرحٌم14118/ كح

2010دارالحامد،:عــــــــــــــــمانقرارات الهٌئة العامة فً الشركة المساهمةجدٌحان،عبد الرحٌم14119/ كح

2010دارالمستقبل،:عـــــــــــــمانقوانــــــــــــــــــــــٌن التشرٌعات التجارٌةودٌان،لإي14120/ كح

2010دارالمستقبل،:عـــــــــــمانقوانــــــــــــــــــــــٌن التشرٌعات التجارٌةودٌان،لإي14121/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالمستقبل،:عــــــــــــمانقوانــــــــــــــــــــــٌن التشرٌعات التجارٌةودٌان،لإي14122/ كح

2010دارالمستقبل،:عـــــــــــــمانقوانــــــــــــــــــــــٌن التشرٌعات التجارٌةودٌان،لإي14123/ كح

2006ابن خلــــــــــــدون،:وهرانالحقوق الفكرٌة:الكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14124/ كح

2006ابن خلــــــــــــدون،:وهرانالحقوق الفكرٌة:الكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14125/ كح

2006ابن خلــــــــــــدون،:وهرانالحقوق الفكرٌة:الكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14126/ كح

2011دارالمستقـــــــــــــــبل،:عمانمبادئ القــــــــــــــانون التـــــــــــــجاريالكسوانً،نزال منصور14127/ كح

2011دارالمستقــــــــــــــــبل،:عمانمبادئ القــــــــــــــانون التـــــــــــــجاريالكسوانً،نزال منصور14128/ كح

2011دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةمجلس العقد اإللكترونًأبوعمرو،مصطفى أحمد14129/ كح

2011دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةمجلس العقد اإللكترونًأبوعمرو،مصطفى أحمد14130/ كح

2010داروائل،:عمــــــــــــــــانالمشكالت القانونٌة لعقود التجارة اإللكترونٌةالعنزي،زٌاد خلؾ14131/ كح

2010داروائل،:عــــــــــــــــمانالمشكالت القانونٌة لعقود التجارة اإللكترونٌةالعنزي،زٌاد خلؾ14132/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــمانمكافحة اإلؼراق التجارةالحاصاب،أٌاد عصام14133/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانمكافحة اإلؼراق التجارةالحاصاب،أٌاد عصام14134/ كح

2011منشورات الحلبً ج،:بٌروتالنظام القانونً لحركة الشركاتجهلول،عمار حبٌب14135/ كح

2011منشورات الحلبً ج،:بٌروتالنظام القانونً لحركة الشركاتجهلول،عمار حبٌب14136/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالوسٌط فً الشركات التجارٌةالعكٌلً،عزٌز14137/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالوسٌط فً الشركات التجارٌةالعكٌلً،عزٌز14138/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالوسٌط فً الشركات التجارٌةالعكٌلً،عزٌز14139/ كح

2009دارالحامد،:عـــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:تعطٌل الدستورالدراجً،جعفرعبد السادة14140/ كح

2009دارالحامد،:عـــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:تعطٌل الدستورالدراجً،جعفرعبد السادة14141/ كح

2009دارزهران ،:عــــــــــــــــــمانالحماٌة الدستورٌة و القانونٌة فً حق الملكٌة الخاصةالصواؾ،إكرام14142/ كح

2009دارزهران ،:عــــــــــــــــــمانالحماٌة الدستورٌة و القانونٌة فً حق الملكٌة الخاصةالصواؾ،إكرام14143/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسالمبادئ االعامة و النظم السٌاسٌة:القانون الدستوري العام رعد،نزٌه14144/ كح

2011المإسسة الحدٌثة للكتاب،:طرابلسالمبادئ االعامة و النظم السٌاسٌة:القانون الدستوري العام رعد،نزٌه14145/ كح

2007المكتب الجامعً ح،:القاهرةالطعون اإلنتخابٌة فً اإلنتخابات التشرٌعٌةحسن،إكرام عبد الحكٌم محمد14146/ كح

2007المكتب الجامعً ح،:القاهرةالطعون اإلنتخابٌة فً اإلنتخابات التشرٌعٌةحسن،إكرام عبد الحكٌم محمد14147/ كح

2011دار الثقافة،:عـــــــــــــــــمانالنظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالطهراوي،هانً عل14148ً/ كح

2011دار الثقافة،:عــــــــــــــــمانالنظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالطهراوي،هانً عل14149ً/ كح

2010دارالحامد،:عــــــــــــــــــــماناإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري والمقارنبن عزوز،صابر14150/ كح

2010دارالحامد،:عـــــــــــــــــــماناإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري والمقارنبن عزوز،صابر14151/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عــــــــــــــمانحقوق طرفً عقد العمل فً براءة اإلختراعأحمد،أنور السٌد14152/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:عـــــــــــــــمانحقوق طرفً عقد العمل فً براءة اإلختراعأحمد،أنور السٌد14153/ كح

2010دار الجامعة ح،:اإلسكندرٌةقواعد اإلثبات فً المواد العمالٌة فً القانون الجزائريبن عمار،مفت14154ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دار الجامعة ح،:اإلسكندرٌةقواعد اإلثبات فً المواد العمالٌة فً القانون الجزائريبن عمار،مفت14155ً/ كح

2010دار الجامعة ح،:اإلسكندرٌةمبادئ عامة فً شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز،صابر14156/ كح

2010دار الجامعة ح،:اإلسكندرٌةمبادئ عامة فً شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز،صابر14157/ كح

بن عزوز،صابر14158/ كح
      نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

والمقارن
2011دارالحامد ،:عـــــــــــــــمان

بن عزوز،صابر14159/ كح
      نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

والمقارن
2011دارالحامد ،:عـــــــــــــــمان

بن عزوز،صابر14160/ كح
      نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

والمقارن
2011دارالحامد ،:عــــــــــــــمان

بن عزوز،صابر14161/ كح
      نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

والمقارن
2011دارالحامد ،:عـــــــــــــــــــمان

حمدان،بسام أحمد14162/ كح
إلتزام المإجر بضمان التعرض و اإلستحقاق فً عقد 

التؤجٌر التموٌلً
2009دارقندٌل،:عــــــــــــــــــــمان

حمدان،بسام أحمد14163/ كح
إلتزام المإجر بضمان التعرض و اإلستحقاق فً عقد 

التؤجٌر التموٌلً
2009دارقندٌل،:عــــــــــــــــــــــمان

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالرسم البلدي على القٌمة التؤجٌرٌة فً التنازع  الضرٌبًصادر،شكري14164/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالرسم البلدي على القٌمة التؤجٌرٌة فً التنازع  الضرٌبًصادر،شكري14165/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانشرح قانون اإلستهالك معلقا علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزالعناتً، فاٌز جبر14166/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــمانشرح قانون اإلستهالك معلقا علٌه بؤحكام محكمة التمٌٌزالعناتً، فاٌز جبر14167/ كح

مؽبؽب، نعٌم14168/ كح
        الملكٌة المشتركة فً الشقق و الشالٌهات    و 

المحالت التجارٌة
[د ن]: [د م] ،2008

مؽبؽب، نعٌم14169/ كح
الملكٌة المشتركة فً الشقق و الشالٌهات المحالت 

والتجارٌة
[د ن]: [د م] ،2008

2010مإسسة الحدٌثة،:بٌروتاألشؽال العامة-اإلستمالك:الملك العام و الملك الخاصكبارة،نزٌه14170/ كح

2010مإسسة الحدٌثة،:بٌروتاألشؽال العامة-اإلستمالك:الملك العام و الملك الخاصكبارة،نزٌه14171/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــماندراسة مقارنة:عقد الترخٌصالجبوري،عالء عزٌز14172/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــاندراسة مقارنة:عقد الترخٌصالجبوري،عالء عزٌز14173/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:عقد الترخٌصالجبوري،عالء عزٌز14174/ كح

فاضلً، إدرٌس14175/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر

فاضلً، إدرٌس14176/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

فاضلً، إدرٌس14177/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر

فاضلً، إدرٌس14178/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر

فاضلً، إدرٌس14179/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر

فاضلً، إدرٌس14180/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر

فاضلً، إدرٌس14181/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :االجــــــــــــــــــزائر

فاضلً، إدرٌس14182/ كح
نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها اإلجتماعٌة فً القانون 

الجزائري
2010ح،.م .د :الجــــــــــــــــــزائر

2010المإسسة الحدٌثة ،:طرابلسالوجٌز فً التحدٌد و التحرٌر و السجل العقاريشدراوي،جورج14183/ كح

2010المإسسة الحدٌثة ،:طرابلسالوجٌز فً التحدٌد و التحرٌر و السجل العقاريشدراوي،جورج14184/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بٌـــــــروتالوسٌط فً القانون العقاريشمس الدٌن،عفٌؾ14185/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بٌـــــــــروتالوسٌط فً القانون العقاريشمس الدٌن،عفٌؾ14186/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بٌــــــــروتالوسٌط فً القانون العقاريشمس الدٌن،عفٌؾ14187/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011ق،.إ.ق.م:الــــــــــــــــــقاهرةاإلعتمادات البــــــــــــــــنكٌةخٌري،محمد14188/ كح

2011ق،.إ.ق.م:القـــــــــــــــــاهرةاإلعتمادات البــــــــــــــــنكٌةخٌري،محمد14189/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــماناإلٌداع النـــــقدي: اإلٌــــــــــــداع المصرفًالشماع،فائق14190/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــاناإلٌداع النـــــقدي: اإلٌــــــــــــداع المصرفًالشماع،فائق14191/ كح

2010منشـــــــــورات زٌن،:بٌروتدراسة مقارنة:تبٌٌض األموالإسماعٌل،سمر فاٌز14192/ كح

2010منشــــــــــورات زٌن،:بٌروتدراسة مقارنة:تبٌٌض األموالإسماعٌل،سمر فاٌز14193/ كح

2009دارالراٌة،:عمــــــــــــــــــــانجرٌمة ؼسٌل األموالعٌد حسن،محمد14194/ كح

2010دارالثقافة،: عمــــــــــــــــــــانالرقابة اإلدارٌة و المالٌة على األجهزة الحكومٌةالقبٌالت،حمدي سلٌمان14195/ كح

2010دارالثقافة،: عمـــــــــــــــــــانالرقابة اإلدارٌة و المالٌة على األجهزة الحكومٌةالقبٌالت،حمدي سلٌمان14196/ كح

2010دارالثقافة،: عمــــــــــــــــــانالرقابة اإلدارٌة و المالٌة على األجهزة الحكومٌةالقبٌالت،حمدي سلٌمان14197/ كح

2009دار الكتاب ،: القـــــــــــاهرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةابراهٌم،بن داود14198/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دار الكتاب ،: القــــــــــــاهرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةابراهٌم،بن داود14199/ كح

2009دار الكتاب ،: القـــــــــــــاهرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةابراهٌم،بن داود14200/ كح

2008دارقندٌل،:عمـــــــــــــــــانالرقابة القضائٌة على قرارات مقدري الضرٌبةالعقٌلً،ابراهٌم سالم14201/ كح

2001دار الجــــامعة،:اإلسكندرٌة ؼسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب،لٌندا14202/ كح

2001دار الجــامعة،:اإلسكندرٌة ؼسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب،لٌندا14203/ كح

2009دارقندٌل،:عــــــــــــــــمان ؼسٌل األموال و عالقته بالمصارؾ و البنوكبراوي،محمد حسن14204/ كح

ناصٌؾ ،إلٌاس14205/ كح
عقد ودٌعة -عقد الحساب الجاري:العقود المصرفٌة 

الصكوك
2011منشورات الحلبً،: عمان

ناصٌؾ ،إلٌاس14206/ كح
عقد ودٌعة -عقد الحساب الجاري:العقود المصرفٌة 

الصكوك
2011منشورات الحلبً،: عمان

2007دار الجامعة،: اإلسكندرٌةاإلقتصاد النقدي:مبادئ اإلقتصاد السٌاسً دوٌدار،محمد14207/ كح

2008منشورات الحلبً،: عماننظرٌات فً القوانٌن المصرفٌة و اإلدارٌة   والمدنٌةمؽبؽب، نعٌم14208/ كح

2008منشورات الحلبً،: عمــــــــان نظرٌات فً القوانٌن المصرفٌة و اإلدارٌة  والمدنٌةمؽبؽب، نعٌم14209/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،: عمــــــــان نظرٌات فً القوانٌن المصرفٌة و اإلدارٌة   والمدنٌةمؽبؽب، نعٌم14210/ كح

2011منشورات الحلبً،: عمـــــــــان النظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي،مرتضى14211/ كح

2011منشورات الحلبً،: عمــــــــــان النظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي،مرتضى14212/ كح

2011دارالكتاب،: اإلسكــــــــــــندرٌة تحلٌل و إدارة و حكومة المخاطر المصرفٌة اإللكترونٌةحسن،صالح14213/ كح

2011دارالكتاب،:اإلسكــــــــــــندرٌةتحلٌل و إدارة و حكومة المخاطر المصرفٌة اإللكترونٌةحسن،صالح14214/ كح

سعٌقان،محمود محمد14215/ كح
تحلٌل و تقٌٌم دور البنوك فً مكافحة عملٌات ؼسٌل 

األموال
2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــان

2011دارالجامعة،:اإلسكــــــــــندرٌةالتنظٌم القانونً لإلعالنات التجارٌة عبر شبكة األنترنتعنام، شرٌؾ14216/ كح

2011دارالجامعة،:اإلسكـــــــــندرٌةالتنظٌم القانونً لإلعالنات التجارٌة عبر شبكة األنترنتعنام، شرٌؾ14217/ كح

2008دارالكتب القانونٌة،:مصـــــــرالتنظٌم القانونً لإلتصاالت فً مصر و الدول العربٌةالرومً ،محمد أمٌن14218/ كح

2008دارالكتب القانونٌة،:مصـــــــرالتنظٌم القانونً لإلتصاالت فً مصر و الدول العربٌةالرومً ،محمد أمٌن14219/ كح

2010داروائل،:عمــــــــــــــــــــانالتوقٌع اإللكترونًالطوال،عبٌر14220/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010داروائل،:عمــــــــــــــــــــــانالتوقٌع اإللكترونًالطوال،عبٌر14221/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتتحدٌات اإلثبات بالسندات اإللكترونٌة و متطلبات النظامالعبودي،عباس14222/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالسندات الرسمٌة اإللكترونٌةالحروب،أحمد عزم14223ً/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمانالسندات الرسمٌة اإللكترونٌةالحروب،أحمد عزم14224ً/ كح

2011منشورات الحلبً،: بٌروت قوانٌن اإلستثمار العربٌةاألحمد،وسٌم حسام14225/ كح

2011منشورات الحلبً،: بٌروت قوانٌن اإلستثمار العربٌةاألحمد،وسٌم حسام14226/ كح

2011ق،.إ.ق.م :القـــــــــــــاهرةحماٌة البٌئة فً ضوء أحكام القانون الدولً اإلنسانًبشٌر،هشام14227/ كح

2011ق،.إ.ق.م : القـــــــــــــاهرة حماٌة البٌئة فً ضوء أحكام القانون الدولً اإلنسانًبشٌر،هشام14228/ كح

2011دارالثقافة،: عمــــــــــــــــانالجنسٌة: القانون الدولً الخاصالداودي ،ؼالب عل14229ً/ كح

2011دارالثقافة،: عمـــــــــــــــانالجنسٌة: القانون الدولً الخاصالداودي ،ؼالب عل14230ً/ كح

2009دارالفتح،: اإلسكـــــــــندرٌة تنازع القوانٌن:القانون الدولً الخاص صادق،هشام14231/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالفتح ،: اإلسكنـــــــــدرٌة تنازع القوانٌن:القانون الدولً الخاص صادق،هشام14232/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،: بـــــــــٌروت محاضرات فً القانون الدولً الخاصعضوب،عٌده جمٌل14233/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،: بــــــــــٌروت محاضرات فً القانون الدولً الخاصعضوب،عٌده جمٌل14234/ كح

2011وائل للنشر،: عمـــــــــــــــانعقود الؽر و موقؾ الشرٌعة منها:أحكام التؤمٌن أبوعرابً،ؼازي خالد14235/ كح

2011وائل للنشر،: عمــــــــــــانعقود الؽر و موقؾ الشرٌعة منها:أحكام التؤمٌن أبوعرابً،ؼازي خالد14236/ كح

2010ق،.إ.ق.م:مصــــــــــــــــــــرإختالل التوازن العقدي بٌن إلتزامات طرفً التؤمٌنعبد العال،مدحت محمد14237/ كح

2010ق،.إ.ق.م:مصــــــــــــــــــــرإختالل التوازن العقدي بٌن إلتزامات طرفً التؤمٌنعبد العال،مدحت محمد14238/ كح

2010دارالكتب القانونٌة،:مصرأحكام عقد التــــــــــــــــــــــؤمٌنفاٌد،عابد فاٌد14239/ كح

2010دارالكتب القانونٌة،: مصرأحكام عقد التــــــــــــــــــــــؤمٌنفاٌد،عابد فاٌد14240/ كح

2010دارالكتب القانونٌة،: مصرأحكام عقد التــــــــــــــــــــــؤمٌنفاٌد،عابد فاٌد14241/ كح

2010منشورات الحلبً،:  بٌروتالرهن الرسمً:التؤمٌنات العٌنٌة و الشخصٌةسعد،نبٌل ابراهٌم14242/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً،: بٌروتالرهن الرسمً:التؤمٌنات العٌنٌة و الشخصٌةسعد،نبٌل ابراهٌم14243/ كح

اللصاصمة ،حسن حرب14244/ كح
   تسوٌة الخسائر البحرٌة المشتركة فً الفقه    اإلسالمً 

و القانون البحري الدولً
2010دارالخلٌج،: عـــــــــــــمان

اللصاصمة ،حسن حرب14245/ كح
   تسوٌة الخسائر البحرٌة المشتركة فً الفقه    اإلسالمً 

و القانون البحري الدولً
2010دارالخلٌج،:عــــــــــــــمان

2010دارالفكرج،:اإلسكـــــندرٌةتؤمٌن المسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البحريسلٌمة،صالح محمد14246/ كح

2010دارالفكرج،: اإلسكندرٌة تؤمٌن المسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البحريسلٌمة،صالح محمد14247/ كح

2007دار الجامعةج،:اإلسكندرٌةدراسة لسند الشحن:عقد البٌوع البحرٌة الدولٌة ترك،محمد عبد الفتاح14248/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالقانون الدولً للبحارحمود،محمد الحاج14249/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمانالقانون الدولً للبحارحمود،محمد الحاج14250/ كح

2010المإسسة الحدٌثة،:طرابلساإلشكالٌة فً البحث فً العلوم اإلنسانٌةجبور،فرٌد14251/ كح

2010المإسسة الحدٌثة،:طرابلساإلشكالٌة فً البحث فً العلوم اإلنسانٌةجبور،فرٌد14252/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالجوانب الشكلٌة والموضوعٌة: قواعد البحث القانونً الشٌخلً،عبد القادر14253/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالجوانب الشكلٌة والموضوعٌة: قواعد البحث القانونً الشٌخلً،عبد القادر14254/ كح

2008دار النهضة،: القـــــــــــاهرةاتفاق التحكٌم و الحقوق المتعلقة بهعبد التواب،أحمد14255/ كح

2008دار النهضة،: القـــــــــــاهرةاتفاق التحكٌم و الحقوق المتعلقة بهعبد التواب،أحمد14256/ كح

2008دار النهضة،: القــــــــــــاهرةاتفاق التحكٌم و الحقوق المتعلقة بهعبد التواب،أحمد14257/ كح

2010منشورات الحقوقٌة،:بٌروتدراسة مقارنة:أحكام عقد التحكٌم وإجراءاتههندٌل،أسعد فاضل14258/ كح

2010منشورات الحقوقٌة،:بٌروتدراسة مقارنة:أحكام عقد التحكٌم وإجراءاتههندٌل،أسعد فاضل14259/ كح

2007ح،.المــكتب ع:اإلسكــــندرٌةالعنصر الشخصً لمحل التحكٌمالتحٌوي،محمود السٌد14260/ كح

2007ح،.المـــكتب ع:اإلسكــــندرٌةالعنصر الشخصً لمحل التحكٌمالتحٌوي،محمود السٌد14261/ كح

2007ح،.المـكتب ع:اإلسكــــندرٌةالعنصر الشخصً لمحل التحكٌمالتحٌوي،محمود السٌد14262/ كح

2008المكتب الجامعً ح،:اإلسكندرٌةأسس الثقافة القانونٌة و أهمٌتها لإلنسان فً عصر العولمةمسعد،محً محمد14263/ كح

2008المكتب الجامعً ح،:اإلسكندرٌةأسس الثقافة القانونٌة و أهمٌتها لإلنسان فً عصر العولمةمسعد،محً محمد14264/ كح
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2008المكتب الجامعً ح،:اإلسكندرٌةأسس الثقافة القانونٌة و أهمٌتها لإلنسان فً عصر العولمةمسعد،محً محمد14265/ كح

2001مكتبة الذاكرة،:بـــــــــــــــؽداددراسة مقارنة:المدخل لدراسة علم القانون الفتالوي،سهٌل حسٌن14266/ كح

2001مكتبة الذاكرة،:بـــــــــــــــؽداددراسة مقارنة:المدخل لدراسة علم القانون الفتالوي،سهٌل حسٌن14267/ كح

2009إثراء للنشر،:عمـــــــــــــــــاننظرٌة القانون  و نظرٌة الحق:المدخل لدراسة القانون خلٌل،مجدي حسن14268/ كح

2009إثراء للنشر،:عــــــــــــــــــماننظرٌة القانون  و نظرٌة الحق:المدخل لدراسة القانون خلٌل،مجدي حسن14269/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانمبادئ القانون:المدخل لدراسة العلوم القانونٌةالفار،عبد القادر14270/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانمبادئ القانون:المدخل لدراسة العلوم القانونٌةالفار،عبد القادر14271/ كح

2008دار الكتاب القانونً،: م.دموسوعة:اإلتفاقٌات القضائٌة الدولٌةأحمد،ابراهٌم سٌد14272/ كح

2008دار الكتاب القانونً،: م.دموسوعة:اإلتفاقٌات القضائٌة الدولٌةأحمد،ابراهٌم سٌد14273/ كح

2009منشورات الحلبً ،: بٌروتالدلٌل الى  قضاء األمور المستعجلةمكٌة،محمود عدنان14274/ كح

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتالدلٌل الى  قضاء األمور المستعجلةمكٌة،محمود عدنان14275/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالدلٌل الى  قضاء األمور المستعجلةمكٌة،محمود عدنان14276/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الكامل فً شرح القانون المدنًنخلة،مورٌس14277/ كح

14278/ كح
و العقود               (اإللتزامات)        نظرٌة الموجبات

(مصطلحات قانونٌة )
2007منشورات الحلبً،:بٌروت

14279/ كح
و العقود               (اإللتزامات)       نظرٌة الموجبات

(مصطلحات قانونٌة )
2007منشورات الحلبً،:بٌروت

14280/ كح
و العقود               (اإللتزامات)        نظرٌة الموجبات

(مصطلحات قانونٌة )
2007منشورات الحلبً،:بٌروت

الجزء األول:التحكٌم فً القوانٌن العربٌةأحمد حداد،حمزة.د14281/ كح
دار الثقافة للنشروالتوزٌع، : عـــمــان

2010

الجزء األول:التحكٌم فً القوانٌن العربٌةأحمد حداد،حمزة.د14282/ كح
دار الثقافة للنشروالتوزٌع، : عمــــان

2010

2011دار الكتاب الحدٌث،:القاهرةتحلٌل و إدارة و حوكمة المخاطر المصرفٌة اإللكترونٌةحسن،صالح14283/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة فقهٌة مقارنة:األحكام القضائٌة الشرعٌة السمروط،وسام أحمد14284/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة فقهٌة مقارنة:األحكام القضائٌة الشرعٌة السمروط،وسام أحمد14285/ كح

2009وائل للنشر،:عـــــــــــــمانأصول علم اإلجرام و العقابربٌع،عماد محمد14286/ كح
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2009وائل للنشر،:عـــــــــــــمانأصول علم اإلجرام و العقابربٌع،عماد محمد14287/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بـــــــــٌروتدراسة مقارنة:اإلجرام اإللكترونًالفٌل،علً عدنان14288/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بــــــــٌروتدراسة مقارنة:اإلجرام اإللكترونًالفٌل،علً عدنان14289/ كح

الحٌلً،خالد عٌان14290/ كح
اجراءات التحري و التحقٌق فً جرائم الحاسوب       و 

األنترنٌت
2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــان

الحٌلً،خالد عٌان14291/ كح
اجراءات التحري و التحقٌق فً جرائم الحاسوب       و 

األنترنٌت
2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمان

2010زٌن الحقوقٌة،:بٌــــــــروتأحكام المسإولٌة الجزائٌةالحٌدري،جمال ابراهٌم14292/ كح

2010زٌن الحقوقٌة،:بــــــــٌروتأحكام المسإولٌة الجزائٌةالحٌدري،جمال ابراهٌم14293/ كح

2010دار الجامعةج،:اإلسكندرٌةالتلبس بالجرٌمة وأثره على الحرٌة الشخصٌةحبٌري،نجمة14294/ كح

2010دار الجامعةج،:اإلسكندرٌةالتلبس بالجرٌمة وأثره على الحرٌة الشخصٌةحبٌري،نجمة14295/ كح

2003دار الفجر،:القـــــــــــــاهرةالجمهور و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14296/ كح

2010دار الجامعةج،:اإلسكندرٌةالرشوة و اإلختالس:جرائم الفساد ملٌكة،هنان14297/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دار الجامعةج،:اإلسكندرٌةالرشوة و اإلختالس:جرائم الفساد ملٌكة،هنان14298/ كح

2011دار الثقافة،:عمــــــــــــاندراسة مقارنة:حجٌة الشهادة فً اإلثبات الجزائً ربٌع،عماد محمد14299/ كح

2011دار الثقافة،:عمــــــــــــــاندراسة مقارنة:حجٌة الشهادة فً اإلثبات الجزائً ربٌع،عماد محمد14300/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًردى،طارق صدٌق14301/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًردى،طارق صدٌق14302/ كح

2008دار الحامد،:عـــــــــــــمانالسٌاسة الجنائٌة فً قانون رعاٌة األحداثعبد اللطٌؾ،براء منذر14303/ كح

2008دار الحامد،:عـــــــــــــمانالسٌاسة الجنائٌة فً قانون رعاٌة األحداثعبد اللطٌؾ،براء منذر14304/ كح

2008دار الحامد،:عــــــــــــمانالسٌاسة الجنائٌة فً قانون رعاٌة األحداثعبد اللطٌؾ،براء منذر14305/ كح

2008دار الحامد،:عـــــــــــــمانالسٌاسة الجنائٌة فً قانون رعاٌة األحداثعبد اللطٌؾ،براء منذر14306/ كح

2011دارالثقافة،: عـــــــــــــماندراسة مقارنة:سد الذرائع فً جرائم القتلالدراوشة،ماجد سالم14307/ كح

2011دارالثقافة،: عــــــــــــــماندراسة مقارنة:سد الذرائع فً جرائم القتلالدراوشة،ماجد سالم14308/ كح
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2008دارالحامد،:عــــــــــــــــمانضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌةالمزوري،وعدي سلٌمان14309/ كح

2008دارالحامد،:عــــــــــــــــمانضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌةالمزوري،وعدي سلٌمان14310/ كح

2011دارالمسٌرة،:عــــــــــــــمانعلم اإلجتماع الجنائًالسمري،عدلً محمود14311/ كح

2011دارالمسٌرة،:عــــــــــــــمانعلم اإلجتماع الجنائًالسمري،عدلً محمود14312/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بٌـــــــروت..قاضً التحقٌق فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌةقوص،علً وجٌه14313/ كح

2011زٌن الحقوقٌة،:بٌـــــــروت..قاضً التحقٌق فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌةقوص،علً وجٌه14314/ كح

2011قندٌل للنشر،:عمــــــــــانالقانون الدولً الجنـــــــــــــــــــائًراضً،مازن لٌلو14315/ كح

2011قندٌل للنشر،:عمــــــــــانالقانون الدولً الجنـــــــــــــــــــائًراضً،مازن لٌلو14316/ كح

2010وائل للنشر،:عمــــــــــــانالمبادئ العامة فً قانون العقوباتالشاوي،سلطان عبد القادر14317/ كح

2010وائل للنشر،:عمــــــــــــانالمبادئ العامة فً قانون العقوباتالشاوي،سلطان عبد القادر14318/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالمسإولٌة فً القانون الجنائً اإلقتصاديٌعقوب،محمود داوود14319/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالمسإولٌة فً القانون الجنائً اإلقتصاديٌعقوب،محمود داوود14320/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالمسإولٌة فً القانون الجنائً اإلقتصاديٌعقوب،محمود داوود14321/ كح

2011دارالثقافة:عـــــــــــــــماندراسة مقارنة:المسإولٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات،صفوان محمد14322/ كح

2011دارالثقافة:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:المسإولٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات،صفوان محمد14323/ كح

2011دارالثقافة:عمـــــــــــــانمشروعٌة الصوت و الصورة فً اإلثبات الجنائًالخرشة،محمد أمٌن14324/ كح

2011دارالثقافة:عمـــــــــــــانمشروعٌة الصوت و الصورة فً اإلثبات الجنائًالخرشة،محمد أمٌن14325/ كح

2011دارالثقافة:عمــــــــــــــــاندراسة مقارنة:مسإولٌة المباشر و المتسببأبوصد،عماد احمد14326/ كح

2011دارالثقافة:عـــــــــــــــــماندراسة مقارنة:مسإولٌة المباشر و المتسببأبوصد،عماد احمد14327/ كح

2001دار النخلة،:الـــــــــــجزائرالمنازعات الجمركٌة  تصنٌؾ الجرائم و معاٌنتهابوسقٌعة،أحسن14328/ كح

2001دار النخلة،:الــــــــــــجزائرالمنازعات الجمركٌة  تصنٌؾ الجرائم و معاٌنتهابوسقٌعة،أحسن14329/ كح

2001دار النخلة،:الــــــــــــجزائرالمنازعات الجمركٌة  تصنٌؾ الجرائم و معاٌنتهابوسقٌعة،أحسن14330/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008دارالثقافة:عــــــــــــــــــــمانفً ضوء الفقه:المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌكالعرٌمً ،أٌمن حسٌن14331/ كح

2010دارالثقافة:عـــــــــــــــــــمانتنفٌذها-إبرامها -مفاوضاتها :العقود الدولٌة جواد ،محمد عل14332ً/ كح

2010دارالثقافة:عــــــــــــــــــــمانتنفٌذها-إبرامها -مفاوضاتها :العقود الدولٌة جواد ،محمد عل14333ً/ كح

2011دارالمسٌرة،:عـــــــــــــــمانالنظرٌة اإلقتصادٌة فً اإلسالمالبطاٌنة،إبراهٌم محمد14334/ كح

2006دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمان2ج. المبسوط فً شرح القانون المدنًالجبوري،ٌاسٌن محمد14335/ كح

2006دارالثقافة،:عــــــــــــــــمان2ج. المبسوط فً شرح القانون المدنًالجبوري،ٌاسٌن محمد14336/ كح

2006دارالثقافة،:عــــــــــــــــمان2ج. المبسوط فً شرح القانون المدنًالجبوري،ٌاسٌن محمد14337/ كح

2010قندٌل للنشر،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:التعوٌض العٌنً الجبوري،نصٌر جابر14338/ كح

2010قندٌل للنشر،:عمــــــــــــاندراسة مقارنة:التعوٌض العٌنً الجبوري،نصٌر جابر14339/ كح

2009دارالفكرللنشر،:عمـــــــــاندعاوى اإلستمالك أمام القضاهالخرٌشا،خالد حمادة14340/ كح

2009دارالفكرللنشر،:عمـــــــــاندعاوى اإلستمالك أمام القضاهالخرٌشا،خالد حمادة14341/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دار الجـــامعةج،:اإلسكندرٌةالضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريبرحمانً،محفوظ14342/ كح

2009دار الجـــامعةج،:اإلسكندرٌةالضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريبرحمانً،محفوظ14343/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتاجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشققحنا،بدوي14344/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتاجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشققحنا،بدوي14345/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالمنـــــــــهجٌة القـــــــــــــــــــــانونٌةعبد العال،عكاشة14346/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالمنـــــــــهجٌة القـــــــــــــــــــــانونٌةعبد العال،عكاشة14347/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتأحكامه و تطبٌقاته:الضمان اإلجتماعًحمدان،حسٌن14348/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتأحكامه و تطبٌقاته:الضمان اإلجتماعًحمدان،حسٌن14349/ كح

1988د م ح،:القـــــــــــــــــاهرةالرقابة على دستورٌة القوانٌن المحكمة الدستورٌة العلٌانجٌدة،علً حسٌن14350/ كح

1988د م ح،:القـــــــــــــــــاهرةالرقابة على دستورٌة القوانٌن المحكمة الدستورٌة العلٌانجٌدة،علً حسٌن14351/ كح

2009دار الجامعة ح،:القــــاهرةاجراءات التقاضً و اإلثبات فً المنازعات الجنسٌةبن عمار،مقن14352ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دار الجامعة ح،:القاهرةاجراءات التقاضً و اإلثبات فً المنازعات الجنسٌةبن عمار،مقن14353ً/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــاندراسة مقارنة:شرٌعة حمورابً العبودي،عباس14354/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــاندراسة مقارنة:شرٌعة حمورابً العبودي،عباس14355/ كح

2011دارالبداٌة،:عمـــــــــــــاننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسؾ،بشٌر شرٌؾ14356/ كح

2011دارالبداٌة،:عمـــــــــــــاننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسؾ،بشٌر شرٌؾ14357/ كح

2010قندٌل للنشر،:عمـــــــــاندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالهزوري،أري14358/ كح

2010قندٌل للنشر،:عمـــــــــاندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالهزوري،أري14359/ كح

2010المإسسة ج ك،:طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة  القرار المبرمطوبٌا،بٌار14360/ كح

2010المإسسة ج ك،:طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة  القرار المبرمطوبٌا،بٌار14361/ كح

2009ج،.م,د:اإلسكـــــــــــندرٌةفكرة الجوهرٌة فً العالقة العقدٌةالعتٌبً،صالح ناصر14362/ كح

2009ج،.م,د:اإلسكــــــــــندرٌةفكرة الجوهرٌة فً العالقة العقدٌةالعتٌبً،صالح ناصر14363/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009مجد للنشر،:بٌـــــــــروتالقرارات الكبرى فً القضاء اإلداريلونػ،مارسو14364/ كح

2009مجد للنشر،:بـــــــــٌروتالقرارات الكبرى فً القضاء اإلداريلونػ،مارسو14365/ كح

بن عزوز،صابر14366/ كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري       

والمقارن
2010دارالحامد،:عــــــــــــــمان

بن عزوز،صابر14367/ كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري       

والمقارن
2010دارالحامد،:عمــــــــــــــان

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاناالقانون الدولً للبحار حمود،محمد الحاج14368/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاناالقانون الدولً للبحار حمود،محمد الحاج14369/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالقاعدة القانونٌة ،نظرٌة الحق:المدخل الى القانون سعد،نبٌل14370/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالقاعدة القانونٌة ،نظرٌة الحق:المدخل الى القانون سعد،نبٌل14371/ كح

2011دار الثقا فة،:عــــــــــــمانمشروعٌة الصوت و الصورة فً اإلثبات الجنائًالخرشة،محمد أمٌن14372/ كح

2011دار الثقا فة،:عمــــــــــــانمشروعٌة الصوت و الصورة فً اإلثبات الجنائًالخرشة،محمد أمٌن14373/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقٌمة القانونٌة لقرارات مجلس األمن الدولًالعزاوي ،لمى عبد الباق14374ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقٌمة القانونٌة لقرارات مجلس األمن الدولًالعزاوي ،لمى عبد الباق14375ً/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاندراسة تحلٌلٌة:الجرٌمة المنظمةالبرٌزات،جهاد محمد14376/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاندراسة تحلٌلٌة:الجرٌمة المنظمةالبرٌزات،جهاد محمد14377/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد14378/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد14379/ كح

2011دار ٌافا،:عمـــــــــــــــــــانأسباب اإلرهــــــــــــــــــــــــــــــابأبوٌحً،محمد حسن14380/ كح

2011دار ٌافا،:عمــــــــــــــــــانأسباب اإلرهــــــــــــــــــــــــــــــابأبوٌحً،محمد حسن14381/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانجرائم تقنٌة نظم المعلومات اإللكترونٌةالزعبً،جالل محمد14382/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانجرائم تقنٌة نظم المعلومات اإللكترونٌةالزعبً،جالل محمد14383/ كح

2010المإسسة ح ك ،:بٌروتمدى شرعٌة تشرٌح جثة اإلنسانالجاؾ،أنورأبوبكر14384/ كح

2010المإسسة ح ك ،:بٌروتمدى شرعٌة تشرٌح جثة اإلنسانالجاؾ،أنورأبوبكر14385/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌةالمساعدة،أنورمحمد14386/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌةالمساعدة،أنورمحمد14387/ كح

2011دارالثقــــافة،:عمـــــــــــــانعلم النفس الجنائًابراهٌم،أكرم نشؤت14388/ كح

2011دارالثقــــافة،:عمــــــــــــانعلم النفس الجنائًابراهٌم،أكرم نشؤت14389/ كح

2008دارالجامعة ح   ،:اإلسكندرٌةالتنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً المإقترزاقً،نبٌلة14390/ كح

2008دارالجامعة ح   ،:ااإلسكندرٌةالتنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً المإقترزاقً،نبٌلة14391/ كح

2009دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــمانعضل النساء و التفرٌق للشقاق بٌن الشرٌعة والقانونالجنٌدي ،ناٌؾ محمد14392/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــمانعضل النساء و التفرٌق للشقاق بٌن الشرٌعة والقانونالجنٌدي ،ناٌؾ محمد14393/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــماناإلطارالقانونً للعقد المبرم عبر شبكة األنترنٌتدودٌن،بشار محمود14394/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــماناإلطارالقانونً للعقد المبرم عبر شبكة األنترنٌتدودٌن،بشار محمود14395/ كح

2007دارالحامد،:عمـــــــــــــــــــــانالمركز القانونً الدولً للشركات متعددة الجنسٌةالحدٌدي،طلعت14396/ كح
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2007دارالحامد،:عـــــــــــــــــــــمانالمركز القانونً الدولً للشركات متعددة الجنسٌةالحدٌدي،طلعت14397/ كح

2010المإسسة ج ك،:طرابـــــــــلس2008-2003:اجتهادات قضاٌا اإلفالسالحبال،هان14398ً/ كح

2010المإسسة ج ك،:طرابــــــــــلس2008-2003:اجتهادات قضاٌا اإلفالسالحبال،هان14399ً/ كح

2006دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــمانشرح عـــــــــــقد البــــــــــٌع:العقود المسماة الزعبً، محمد ٌوسؾ14400/ كح

2006دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــمانشرح عـــــــــــقد البــــــــــٌع:العقود المسماة الزعبً، محمد ٌوسؾ14401/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌـــــــروتأسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة اإللكترونٌةاسماعٌل،محمد سعٌد14402/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌـــــــروتأسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة اإللكترونٌةاسماعٌل،محمد سعٌد14403/ كح

صدٌق،جوتٌار14404/ كح
المسإولٌة الدولٌة عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسٌة 

لحقوق اإلنسان
2009د م ح،:اإلسكــــــــــــــــــندرٌة

صدٌق،جوتٌار14405/ كح
المسإولٌة الدولٌة عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسٌة 

لحقوق اإلنسان
2009د م ح،:اإلسكـــــــــــــــــــندرٌة

2008دارالحامد،:عـــــــــــــــــــــــمانالرقابة الحكومٌة على  تؤسٌس الشركاتعبٌدات،مإٌد أحمد14406/ كح

2008دارالحامد،:عــــــــــــــــــــــــمانالرقابة الحكومٌة على  تؤسٌس الشركاتعبٌدات،مإٌد أحمد14407/ كح
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2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــمانالقانون الدولً لحقوق اإلنســــــــــــانالخزرجً،عروبة جبار14408/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالقانون الدولً لحقوق اإلنســــــــــــانالخزرجً،عروبة جبار14409/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــــمانجرائـــــــــــــــم الحرب و جرائم العدوانالفتالوي،سهٌل حسٌن14410/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانجرائـــــــــــــــم الحرب و جرائم العدوانالفتالوي،سهٌل حسٌن14411/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــــمانالقضـــــــــــــــــــــاء الدولً الجنائًالفتالوي،سهٌل حسٌن14412/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالقضـــــــــــــــــــــاء الدولً الجنائًالفتالوي،سهٌل حسٌن14413/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانجرائم اإلبادة الجماعٌة و جرائم ضد اإلنسانٌةالفتالوي،سهٌل حسٌن14414/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــمانجرائم اإلبادة الجماعٌة و جرائم ضد اإلنسانٌةالفتالوي،سهٌل حسٌن14415/ كح

2011وائل للنشر،:عـــــــــــــــــــمانالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجًالطراونة،هانً جمٌل14416/ كح

2011وائل للنشر،:عـــــــــــــــــــــمانالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجًالطراونة،هانً جمٌل14417/ كح

األسعد،بشار محمد14418/ كح
الفعالٌة الدولٌة للتحكٌم فً منازعات عقود اإلستثمار 

الدولٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت
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األسعد،بشار محمد14419/ كح
الفعالٌة الدولٌة للتحكٌم فً منازعات عقود اإلستثمار 

الدولٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

2011قندٌل للنشر،:عـــــــــــــــــــــمانالحماٌة القانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً اإلنسانًالعبٌدي،ناصر عوض14420/ كح

2011قندٌل للنشر،:عـــــــــــــــــــــمانالحماٌة القانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً اإلنسانًالعبٌدي،ناصر عوض14421/ كح

2009دارالجامعة  ج،:اإلسكــــــــندرٌةماهٌة العقد الدولً و أنواعه:العقود الدولٌة منصور،محمد حسٌن14422/ كح

2009دارالجامعة  ج،:اإلسكــــــــندرٌةماهٌة العقد الدولً و أنواعه:العقود الدولٌة منصور،محمد حسٌن14423/ كح

2009دارالجامعة  ج،:اإلسكندرٌةالمصادر القانونٌة:القانون الدولً العاممحً الدٌن،جمال14424/ كح

2009دارالجامعة  ج،:اإلسكندرٌةالمصادر القانونٌة:القانون الدولً العاممحً الدٌن،جمال14425/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالمصطلحات القانونٌة باللؽة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة،زٌد محمود14426/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانالمصطلحات القانونٌة باللؽة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة،زٌد محمود14427/ كح

2010:الجــــــــــــــــــزائر ،ITCISاإلثبات فً المواد الجمركٌة فً ظل قانون الجماركسعادنة ،العٌد14428/ كح

2010:الجـــــــــــــــــزائر ،ITCISاإلثبات فً المواد الجمركٌة فً ظل قانون الجماركسعادنة ،العٌد14429/ كح
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2010:الجـــــــــــــــــــزائر ،ITCISاإلثبات فً المواد الجمركٌة فً ظل قانون الجماركسعادنة ،العٌد14430/ كح

2010دارالحامد،:عــــــــــــــــــــــــمانأساسٌات أمن المعلومات و الحاسوبالطٌٌطً،خضر مصباح14431/ كح

2010دارالحامد،:عـــــــــــــــــــــــمانأساسٌات أمن المعلومات و الحاسوبالطٌٌطً،خضر مصباح14432/ كح

2010دارالحامد،:عـــــــــــــــــــــــمانأساسٌات أمن المعلومات و الحاسوبالطٌٌطً،خضر مصباح14433/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانأحكام التجارب الطبٌة على اإلنسانالعربً،بلحاج14434/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانأحكام التجارب الطبٌة على اإلنسانالعربً،بلحاج14435/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــمانأحكام التجارب الطبٌة على اإلنسانالعربً،بلحاج14436/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــمانأحكام التجارب الطبٌة على اإلنسانالعربً،بلحاج14437/ كح

2011دار الكتب القانونٌة،:القاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة:اإلعتراض على الحكم الؽٌابًالدلٌمً ،أجٌاد تامر14438/ كح

2011دار الكتب القانونٌة،:القاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة:اإلعتراض على الحكم الؽٌابًالدلٌمً ،أجٌاد تامر14439/ كح

2011دار الكتب القانونٌة،:القاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة:اإلعتراض على الحكم الؽٌابًالدلٌمً ،أجٌاد تامر14440/ كح
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2011دار الكتب القانونٌة،:القاهرةدراسة تحلٌلٌة مقارنة:اإلعتراض على الحكم الؽٌابًالدلٌمً ،أجٌاد تامر14441/ كح

2011دارالمناهج،:عـــــــــــــــــمانأداء الواجب و حالة الضرورة فً قانون العقوباتالشمري،راسم مسٌر14442/ كح

2011دارالمناهج،:عـــــــــــــــمانأداء الواجب و حالة الضرورة فً قانون العقوباتالشمري،راسم مسٌر14443/ كح

2011دارالمناهج،:عــــــــــــــــمانأداء الواجب و حالة الضرورة فً قانون العقوباتالشمري،راسم مسٌر14444/ كح

2011دارالمناهج،:عـــــــــــــــــمانأداء الواجب و حالة الضرورة فً قانون العقوباتالشمري،راسم مسٌر14445/ كح

2012دارالفكر وق،:المنصــــــــورةتطبٌق اتفاقٌة الفساد:اتفاقٌة مكافحة الفسادعبد الكرٌم،مصطفى14446/ كح

2012دارالفكر وق،:المنصــــــــورةتطبٌق اتفاقٌة الفساد:اتفاقٌة مكافحة الفسادعبد الكرٌم،مصطفى14447/ كح

2012دارالفكر وق،:المنصــــــــورةتطبٌق اتفاقٌة الفساد:اتفاقٌة مكافحة الفسادعبد الكرٌم،مصطفى14448/ كح

2012دارالفكر وق،:المنصــــــــورةتطبٌق اتفاقٌة الفساد:اتفاقٌة مكافحة الفسادعبد الكرٌم،مصطفى14449/ كح

عزت،محمد فتح14450ً/ كح
تفتٌش شبكة األنترنت لضبط جرائم اإلعتداء على األداب 

العامة و الشرؾ و اإلعتبار
2010دارالكتاب  المصرٌة،:القاهرة

عزت،محمد فتح14451ً/ كح
تفتٌش شبكة األنترنت لضبط جرائم اإلعتداء على األداب 

العامة و الشرؾ و اإلعتبار
2010دارالكتاب  المصرٌة،:القاهرة
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عزت،محمد فتح14452ً/ كح
تفتٌش شبكة األنترنت لضبط جرائم اإلعتداء على األداب 

العامة و الشرؾ و اإلعتبار
2010دارالكتاب  المصرٌة،:القاهرة

عزت،محمد فتح14453ً/ كح
تفتٌش شبكة األنترنت لضبط جرائم اإلعتداء على األداب 

العامة و الشرؾ و اإلعتبار
2010دارالكتاب  المصرٌة،:القاهرة

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةتقوٌم تدرٌس علم التحقٌق الجنائًالدلٌمً ،أسعد ابراهٌم14454/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةتقوٌم تدرٌس علم التحقٌق الجنائًالدلٌمً ،أسعد ابراهٌم14455/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةتقوٌم تدرٌس علم التحقٌق الجنائًالدلٌمً ،أسعد ابراهٌم14456/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةتقوٌم تدرٌس علم التحقٌق الجنائًالدلٌمً ،أسعد ابراهٌم14457/ كح

2012دارالمعرفة،:اإلسكندرٌةالتحلٌل العلمً للجرٌمة و اإلنحراؾالعٌسوي،عبد الرحمن14458/ كح

2012دارالمعرفة،:اإلسكندرٌةالتحلٌل العلمً للجرٌمة و اإلنحراؾالعٌسوي،عبد الرحمن14459/ كح

2012دارالمعرفة،:اإلسكندرٌةالتحلٌل العلمً للجرٌمة و اإلنحراؾالعٌسوي،عبد الرحمن14460/ كح

2012دارالمعرفة،:اإلسكندرٌةالتحلٌل العلمً للجرٌمة و اإلنحراؾالعٌسوي،عبد الرحمن14461/ كح

2011دارالنهضة ع،:القــــــــــاهرةاجراءات القٌض و التقٌٌم للمحكمة الجنائٌة الدولٌةاألكٌابً،سلوى ٌوسؾ14462/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالنهضة ع،:القـــــــــــاهرةاجراءات القٌض و التقٌٌم للمحكمة الجنائٌة الدولٌةاألكٌابً،سلوى ٌوسؾ14463/ كح

2011دارالنهضة ع،:القـــــــــــاهرةاجراءات القٌض و التقٌٌم للمحكمة الجنائٌة الدولٌةاألكٌابً،سلوى ٌوسؾ14464/ كح

2011دارالنهضة ع،:القـــــــــــاهرةاجراءات القٌض و التقٌٌم للمحكمة الجنائٌة الدولٌةاألكٌابً،سلوى ٌوسؾ14465/ كح

2010تالة للنشر،:الجـــــــــــــزائرالجرٌمة التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً الجزائربوضٌاؾ،أحمد14466/ كح

2010تالة للنشر،:الجـــــــــــــــزائرالجرٌمة التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً الجزائربوضٌاؾ،أحمد14467/ كح

2010تالة للنشر،:الجــــــــــــــــزائرالجرٌمة التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً الجزائربوضٌاؾ،أحمد14468/ كح

2010تالة للنشر،:الجــــــــــــــــزائرالجرٌمة التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً الجزائربوضٌاؾ،أحمد14469/ كح

هشام،خالد مصطفى14470/ كح
دراسة مقارنة بٌن الشرٌعتٌن الٌهودٌة          و :الجرٌمة

اإلسالمٌة
2007إ،.ؾ.ع.م:فرجــــــــــــــــــــٌنٌا

2011دارالوفاء،:اإلسكــــــــــــــــندرٌةالجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولةلولوالفار،صفاء14471/ كح

2011دارالوفاء،:اإلسكــــــــــــــــندرٌةالجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولةلولوالفار،صفاء14472/ كح

2009دارالكتب القانونٌة،:القاهرةالحماٌة الجنائٌة لبطاقات اإلئتمان الممؽنطةالهٌتً،محمد حماد14473/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالكتب القانونٌة،:القاهرةالحماٌة الجنائٌة لبطاقات اإلئتمان الممؽنطةالهٌتً،محمد حماد14474/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةنطاق الحماٌة الجنائٌة لألطفالالمحالوي،أنٌس حبٌب14475/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةنطاق الحماٌة الجنائٌة لألطفالالمحالوي،أنٌس حبٌب14476/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةنطاق الحماٌة الجنائٌة لألطفالالمحالوي،أنٌس حبٌب14477/ كح

2011دارالكتب القانونٌة،:القاهرةنطاق الحماٌة الجنائٌة لألطفالالمحالوي،أنٌس حبٌب14478/ كح

مركز الدراسات و البحوث14479/ كح
الرقابة على السالئؾ و الكٌماوٌات المستخدمة فً وضع 

المخذرات
2010جــــــــــــــــامعة ناٌؾ،:الرٌاض

مركز الدراسات و البحوث14480/ كح
الرقابة على السالئؾ و الكٌماوٌات المستخدمة فً وضع 

المخذرات
2010جــــــــــــــــامعة ناٌؾ،:الرٌاض

مركز الدراسات و البحوث14481/ كح
الرقابة على السالئؾ و الكٌماوٌات المستخدمة فً وضع 

المخذرات
2010جــــــــــــــــامعة ناٌؾ،:الرٌاض

2009داروائل للنشر،:عــــــــــــــــمانالقسم الخاص:شــــــــرح قانون العقوباتالسعٌد،كامل14482/ كح

2009داروائل للنشر،:عــــــــــــــــمانالقسم الخاص:شـــــــرح قانون العقوباتالسعٌد،كامل14483/ كح

2009داروائل للنشر،:عــــــــــــــــمانالقسم الخاص:شــــــــــرح قانون العقوباتالسعٌد،كامل14484/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009داروائل للنشر،:عــــــــــــــــمانالقسم الخاص:شـــــــــرح قانون العقوباتالسعٌد،كامل14485/ كح

الٌوموري،فرٌدة14486/ كح
فً مجال المسإولٌة التقصٌرٌة بٌن رأي السببٌة عالقة 

الفقه و موقؾ القضاء
2009مطبعة النجاح،:الدارالبٌضاء

الٌوموري،فرٌدة14487/ كح
عالقة السببٌة فً مجال المسإولٌة التقصٌرٌة بٌن رأي 

الفقه و موقؾ القضاء
2009مطبعة النجاح،:الدارالبٌضاء

الٌوموري،فرٌدة14488/ كح
عالقة السببٌة فً مجال المسإولٌة التقصٌرٌة بٌن رأي 

الفقه و موقؾ القضاء
2009مطبعة النجاح،:الدارالبٌــــضاء

الٌوموري،فرٌدة14489/ كح
عالقة السببٌة فً مجال المسإولٌة التقصٌرٌة بٌن رأي 

الفقه و موقؾ القضاء
2009مطبعة النجاح،:الدارالبٌـــــضاء

2011دارالثقافة للنشر،:عمــــــــــــــاندراسة مقارنة:العدالة الجنائٌة لألحداث العدوان،تائر سعود14490/ كح

2011دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:العدالة الجنائٌة لألحداث العدوان،تائر سعود14491/ كح

2011دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:العدالة الجنائٌة لألحداث العدوان،تائر سعود14492/ كح

2011دارالثقافة للنشر،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:العدالة الجنائٌة لألحداث العدوان،تائر سعود14493/ كح

2010دارالحامد،:عمـــــــــــــــــــــــانالتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان14494/ كح

2010دارالحامد،:عمـــــــــــــــــــــــانالتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان14495/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالحامد،:عمــــــــــــــــــــــــانالتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان14496/ كح

2010دارالحامد،:عمــــــــــــــــــــــانالتشرٌعات الجزائٌة العسكرٌة العربٌةالفٌل،علً عدنان14497/ كح

2008دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متؽٌرالشكري،علً ٌوسؾ14498/ كح

2008دار الثقافة،:عمـــــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متؽٌرالشكري،علً ٌوسؾ14499/ كح

2008دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متؽٌرالشكري،علً ٌوسؾ14500/ كح

2008دار الثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متؽٌرالشكري،علً ٌوسؾ14501/ كح

2011دارالراٌة،:عمـــــــــــــــــــــانالقضاء الدولً الجنائًفرٌحة،هشام محمد14502/ كح

2011دارالراٌة،:عمــــــــــــــــــــــانالقضاء الدولً الجنائًفرٌحة،هشام محمد14503/ كح

2011دارالراٌة،:عمـــــــــــــــــــــــانالقضاء الدولً الجنائًفرٌحة،هشام محمد14504/ كح

2011دارالراٌة،:عمــــــــــــــــــــــانالقضاء الدولً الجنائًفرٌحة،هشام محمد14505/ كح

2011دار الكــــــتب القانونٌة،:القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الناشئة عن اإلهمالالشكري،علً ٌوسؾ14506/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الكتــــــــب القانونٌة،:القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الناشئة عن اإلهمالالشكري،علً ٌوسؾ14507/ كح

2011دار النهضة ع،:القـــــــــــــــاهرةاألثر الرجعً فً القضاء بٌن اإلداري     والدستوريالسترٌسً،أحمد عبد الحبٌب14508/ كح

2011دار النهضة ع،:القـــــــــــــاهرةاألثر الرجعً فً القضاء بٌن اإلداري  والدستوريالسترٌسً،أحمد عبد الحبٌب14509/ كح

2011دار النهضة ع،:القـــــــــــــــاهرةاألثر الرجعً فً القضاء بٌن اإلداري  والدستوريالسترٌسً،أحمد عبد الحبٌب14510/ كح

2011دار النهضة ع،:القـــــــــــــــاهرةاألثر الرجعً فً القضاء بٌن اإلداري  والدستوريالسترٌسً،أحمد عبد الحبٌب14511/ كح

2009إ،.ت.ع.منشورات م:القـــــــــاهرةمدخل إداري متكامل:الحكومة اإللكترونٌة زكً،إٌمان14512/ كح

كامل،عل14513ً/ كح
تطبٌقات عملٌة          و :الحماٌة القانونٌة للموظؾ العام

قضائٌة
2010دارالفكر وق،:المنــــــــصورة

ملوخٌة،  عماد14514/ كح
الضمانات التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً النظام اإلداري 

اإلسالمً
2011دارالجامعة ح،:اإلسكـــــــــندرٌة

ملوخٌة،  عماد14515/ كح
الضمانات التؤدٌبٌة للموظؾ العام فً النظام اإلداري 

اإلسالمً
2011دارالجامعة ح،:اإلسكـــــــــندرٌة

2010RAMمنشورات :الربـــــــــــــاطالعمل القضائً فً المنازعات اإلدارٌةدرمٌش، عبد هللا14516/ كح

2010المإسسة ج ،:طرابلـــــــــــــس فً قانون التحكٌمL'ESTOPPELاإلستوبل المؽربً،محمود محمود14517/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010المإسسة ج ،:طرابلــــــــــــــس فً قانون التحكٌمL'ESTOPPELاإلستوبل المؽربً،محمود محمود14518/ كح

2010المإسسة ج ،:طرابلـــــــــــــــس فً قانون التحكٌمL'ESTOPPELاإلستوبل المؽربً،محمود محمود14519/ كح

2010المإسسة ج ،:طرابلـــــــــــــس فً قانون التحكٌمL'ESTOPPELاإلستوبل المؽربً،محمود محمود14520/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالتحكٌم فً عقود الدولة ذات الطابع الدولًالمواجدة ،مراد محمود14521/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالتحكٌم فً عقود الدولة ذات الطابع الدولًالمواجدة ،مراد محمود14522/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالتحكٌم فً عقود الدولة ذات الطابع الدولًالمواجدة ،مراد محمود14523/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــــانالتحكٌم فً عقود الدولة ذات الطابع الدولًالمواجدة ،مراد محمود14524/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانالوسائل اإللكترونٌة لفض المنازعات:التحكٌم اإللكترونًابوالهٌجاء،محمد14525/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌــــــــروتضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌمدوٌدار،طلعت محمد14526/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌــــــــــروتضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌمدوٌدار،طلعت محمد14527/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌـــــــــروتضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌمدوٌدار،طلعت محمد14528/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً،:بٌــــــــــــروتضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌمدوٌدار،طلعت محمد14529/ كح

2003دارالفجر،:عمــــــــــــــــــــــــانالجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14530/ كح

2003دارالفجر،:عـــــــــــــــــــــــمانالجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14531/ كح

2003دارالفجر،:عمـــــــــــــــــــــــــانالجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14532/ كح

2003دارالفجر،:عمـــــــــــــــــــــــانالجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمةالفقً،أحمد عبد اللطٌؾ14533/ كح

2010مطبعة الداودٌات،:مراكــــــــشدراسة مقارنة:التعاقد اإللكترونً فً القانون المؽربًجنان،العرب14534ً/ كح

2010مطبعة الداودٌات،:مراكـــــــشدراسة مقارنة:التعاقد اإللكترونً فً القانون المؽربًجنان،العرب14535ً/ كح

ابوعمرو،مصطفى14536/ كح
التنظٌم القانونً لحق اإلضراب فً القانون المصري    و 

الفرنسً
2009دار الكتب القانونٌة،:طنــــــــطا

2011دار الكتب ق،:القـــــــــــــاهرة إرادة المرٌض فً العقد الطبًالعبٌدي،زٌنة14537/ كح

2011دار الكتب ق،:القــــــــــــــاهرة إرادة المرٌض فً العقد الطبًالعبٌدي،زٌنة14538/ كح

2011دار الكتب ق،:القاهـــــــــــــــرة إرادة المرٌض فً العقد الطبًالعبٌدي،زٌنة14539/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الكتب ق،:القاهـــــــــــــــرة إرادة المرٌض فً العقد الطبًالعبٌدي،زٌنة14540/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنٌتالشرٌفات،محمود14541/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــــمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنٌتالشرٌفات،محمود14542/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــــمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنٌتالشرٌفات،محمود14543/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنٌتالشرٌفات،محمود14544/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانشرح القانون المدنً فً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم14545/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــــانشرح القانون المدنً فً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم14546/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانشرح القانون المدنً فً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم14547/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانشرح القانون المدنً فً مصادر الحقوق الشخصٌةالسرحان،عدنان ابراهٌم14548/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر،حمودي محمد14549/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر،حمودي محمد14550/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــــانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر،حمودي محمد14551/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــــانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر،حمودي محمد14552/ كح

2011المكتب الجامعً ج،:اإلسكندرٌةالجرائم الدولٌة و األنتربولنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14553/ كح

2011المكتب الجامعً ج،:اإلسكندرٌةالجرائم الدولٌة و األنتربولنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14554/ كح

2011المكتب الجامعً ج،:اإلسكندرٌةالجرائم الدولٌة و األنتربولنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14555/ كح

2011المكتب الجامعً ج،:اإلسكندرٌةالجرائم الدولٌة و األنتربولنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14556/ كح

2010دارالحامد،:عـــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:التزامات المساهم فً الشركة المساهمةالمولى،بشرى14557/ كح

2010دارالحامد،:عــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:التزامات المساهم فً الشركة المساهمةالمولى،بشرى14558/ كح

2010دارالحامد،:عـــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:التزامات المساهم فً الشركة المساهمةالمولى،بشرى14559/ كح

2012دارالجامعة ج،:اإلسكـــــندرٌةنظرٌا:أحكام التحكٌم فً منظمة التجارة العالمٌة قاسم،طه أحمد14560/ كح

2012دارالجامعة ج،:اإلسكـــــندرٌةنظرٌا:أحكام التحكٌم فً منظمة التجارة العالمٌة قاسم،طه أحمد14561/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011داروائل للنشر،:عــــــــــمانالجوانب القانونٌة للتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى14562/ كح

2011داروائل للنشر،:عــــــــــمانالجوانب القانونٌة للتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى14563/ كح

2011داروائل للنشر،:عــــــــــمانالجوانب القانونٌة للتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى14564/ كح

2011داروائل للنشر،:عــــــــــمانالجوانب القانونٌة للتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى14565/ كح

2009مطبعة النجاح،:الدارالبٌضاءالدلٌل العلمً فً السجل التجاريؼمٌجة،عبد الحمٌد14566/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالشركات التجارٌة العامة و الخاصةسامً،فوزي محمد14567/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالشركات التجارٌة العامة و الخاصةسامً،فوزي محمد14568/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالشركات التجارٌة العامة و الخاصةسامً،فوزي محمد14569/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالشركات التجارٌة العامة و الخاصةسامً،فوزي محمد14570/ كح

2002ابن خلدون للنشر،:الجزائرالكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14571/ كح

2002ابن خلدون للنشر،:الجــزائرالكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14572/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2002ابن خلدون للنشر،:الجـــزائرالكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14573/ كح

2002ابن خلدون للنشر،:الجــزائرالكامل فً القانون التجاري الجزائريصالح،فرحة زراوي14574/ كح

2012منشورات الحلبً،:بٌــروتاإلحتجاج  فً القانون الدولًالطائً،حٌدر أدهم14575/ كح

2012منشورات الحلبً،:بٌـــروتاإلحتجاج  فً القانون الدولًالطائً،حٌدر أدهم14576/ كح

2011دار النهضة ع،:القــــــــاهرةدراسة قانونٌة مقارنة:التحكٌم التجاري الدولًالشرقاوي،محمود سمٌر14577/ كح

2011دار النهضة ع،:الــــــــقاهرةدراسة قانونٌة مقارنة:التحكٌم التجاري الدولًالشرقاوي،محمود سمٌر14578/ كح

2011دار النهضة ع،:الــــــــقاهرةدراسة قانونٌة مقارنة:التحكٌم التجاري الدولًالشرقاوي،محمود سمٌر14579/ كح

2011دار النهضة ع،:الـــــــــقاهرةدراسة قانونٌة مقارنة:التحكٌم التجاري الدولًالشرقاوي،محمود سمٌر14580/ كح

2010دارالفكرج،:اإلســــــــكندرٌةالحماٌة الدولٌة ااصحفٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة المسلحةمحمد،عالء فتح14581ً/ كح

2010دارالفـــــــكرج،:اإلسكندرٌةالحماٌة الدولٌة ااصحفٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة المسلحةمحمد،عالء فتح14582ً/ كح

2010دارالفكـــــــرج،:اإلسكندرٌةالحماٌة الدولٌة ااصحفٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة المسلحةمحمد،عالء فتح14583ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الكتب المصرٌة،:القاهرةالحماٌة القانونٌة للموظؾ الدولًعزٌز،ؼسان أمان14584/ كح

2011دار الكتب المصرٌة،:القاهرةالحماٌة القانونٌة للموظؾ الدولًعزٌز،ؼسان أمان14585/ كح

2011دار الكتب المصرٌة،:القاهرةالحماٌة القانونٌة للموظؾ الدولًعزٌز،ؼسان أمان14586/ كح

2011دار الكتب المصرٌة،:القاهرةالحماٌة القانونٌة للموظؾ الدولًعزٌز،ؼسان أمان14587/ كح

2010دراسات ب،.م:االرٌـــــــاضالجهود الدولٌة فً مكافحة اإلتجار بالبشرمطر،محمد ٌح14588ً/ كح

2010دراسات ب،.م:الرٌـــــــاضالجهود الدولٌة فً مكافحة اإلتجار بالبشرمطر،محمد ٌح14589ً/ كح

2010دراسات ب ،.م:االرٌـــــــاضالجهود الدولٌة فً مكافحة اإلتجار بالبشرمطر،محمد ٌح14590ً/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،:اإلسكندرٌةالعقود الدولٌة و ما قد تجده فً مشكالت الدول العربٌةنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14591/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،:اإلسكندرٌةالعقود الدولٌة و ما قد تجده فً مشكالت الدول العربٌةنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14592/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،:اإلسكندرٌةالعقود الدولٌة و ما قد تجده فً مشكالت الدول العربٌةنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14593/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،:اإلسكندرٌةالعقود الدولٌة و ما قد تجده فً مشكالت الدول العربٌةنبٌه،نسرٌس عبد الحمٌد14594/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتالعقد اإللكترونً فً القانون المدنً:العقود الدولٌةناصٌؾ،إلٌاس14595/ كح

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتالعقد اإللكترونً فً القانون المدنً:العقود الدولٌةناصٌؾ،إلٌاس14596/ كح

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتالعقد اإللكترونً فً القانون المدنً:العقود الدولٌةناصٌؾ،إلٌاس14597/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالعقد اإللكترونً فً القانون المدنً:العقود الدولٌةناصٌؾ،إلٌاس14598/ كح

2010دارالمنهل ،:بـــــــــــــٌروتالمحاكم الجنائٌة الدولٌة:القضاء الدولً الجنائًحرب،علً جمٌل14599/ كح

2010دارالمنهل ،:بـــــــــــــٌروتالمحاكم الجنائٌة الدولٌة:القضاء الدولً الجنائًحرب،علً جمٌل14600/ كح

2011قندٌل للنشر،:عمــــــــــــانالقانون الدولً الجنـــــــــــــــــــائًراضً،مازن لٌلو14601/ كح

2011قندٌل للنشر،:عمــــــــــــانالقانون الدولً الجنـــــــــــــــــــائًراضً،مازن لٌلو14602/ كح

2011قندٌل للنشر،:عمـــــــــــــانالقانون الدولً الجنـــــــــــــــــــائًراضً،مازن لٌلو14603/ كح

2011قندٌل للنشر،:عمــــــــــــانالقانون الدولً الجنـــــــــــــــــــائًراضً،مازن لٌلو14604/ كح

2010إفرٌقً الشرق،: المؽربالمبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة  الدولٌةرضوان،محمد14605/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010إفرٌقً الشرق،: المؽربالمبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة  الدولٌةرضوان،محمد14606/ كح

2010إفرٌقً الشرق،: المؽربالمبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة  الدولٌةرضوان،محمد14607/ كح

2010إفرٌقً الشرق،:المؽربالمبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة  الدولٌةرضوان،محمد14608/ كح

2010دارالكتب ق،:القــــــــاهرةمبدأ عدم التدخل و التدخل فً الشإون الداخلٌة الدولًالرواندوزي،عثمان عل14609ً/ كح

2010دارالكتب ق،:القــــــــــاهرةمبدأ عدم التدخل و التدخل فً الشإون الداخلٌة الدولًالرواندوزي،عثمان عل14610ً/ كح

2010دارالكتب ق،: القـــــــــاهرةمبدأ عدم التدخل و التدخل فً الشإون الداخلٌة الدولًالرواندوزي،عثمان عل14611ً/ كح

2010دارالكتب ق،: القــــــــــــاهرةمبدأ عدم التدخل و التدخل فً الشإون الداخلٌة الدولًالرواندوزي،عثمان عل14612ً/ كح

العربً،بلحاج14613/ كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون األسرة 

الجدٌد
2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــان

العربً،بلحاج14614/ كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون األسرة 

الجدٌد
2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــان

العربً،بلحاج14615/ كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون األسرة 

الجدٌد
2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــان

العربً،بلحاج14616/ كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون األسرة 

الجدٌد
2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــان



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانأحكام الزواج فً ضوء قانون األسرة الجدٌدالعربً،بلحاج14617/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانأحكام الزواج فً ضوء قانون األسرة الجدٌدالعربً،بلحاج14618/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانأحكام الزواج فً ضوء قانون األسرة الجدٌدالعربً،بلحاج14619/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــــانأحكام الزواج فً ضوء قانون األسرة الجدٌدالعربً،بلحاج14620/ كح

14621/ كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة
2011أرادو ، : الـــــــــــــــقاهرة الشركات العائلٌة فً العالم العربً

14622/ كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة
2011أرادو ، : الـــــــــــــــقاهرة الشركات العائلٌة فً العالم العربً

14623/ كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة
2011أرادو ، : الـــــــــــــــقاهرة الشركات العائلٌة فً العالم العربً

14624/ كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة
2011أرادو ، : الـــــــــــــــقاهرة الشركات العائلٌة فً العالم العربً

2011تالة للنشر،:الـــــــــــــــجزائرمن منظور الفقه و القضاء:قضاٌا شإون األسرة تقٌة، عبد الفتاح14625/ كح

2011تالة للنشر،:الــــــــــــجزائرمن منظور الفقه و القضاء:قضاٌا شإون األسرة تقٌة، عبد الفتاح14626/ كح

2011تالة للنشر،:الـــــــــــــــجزائرمن منظور الفقه و القضاء:قضاٌا شإون األسرة تقٌة، عبد الفتاح14627/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011تالة للنشر،:الجـــــــــــــــــزائرمن منظور الفقه و القضاء:قضاٌا شإون األسرة تقٌة، عبد الفتاح14628/ كح

2011دار النفائس،:عمــــــــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:صكوك اإلجارة اإلسالمٌةالٌصمان،محمد مبارك14629/ كح

2011دار النفائس،:عمـــــــــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:صكوك اإلجارة اإلسالمٌةالٌصمان،محمد مبارك14630/ كح

2011دار النفائس،:عـــــــــــــــــــماندراسة قانونٌة مقارنة:صكوك اإلجارة اإلسالمٌةالٌصمان،محمد مبارك14631/ كح

2011دار النفائس،:عمـــــــــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:صكوك اإلجارة اإلسالمٌةالٌصمان،محمد مبارك14632/ كح

خلؾ،طارق عبد المنعم14633/ كح
أحكام التدخل الطبً فً النطؾ البشرٌة فً  الفقه 

اإلسالمً
2010دار النفائس،:عــــــــــــــــــمان

خلؾ،طارق عبد المنعم14634/ كح
أحكام التدخل الطبً فً النطؾ البشرٌة فً  الفقه 

اإلسالمً
2010دار النفائس،:عـــــــــــــــــمان

خلؾ،طارق عبد المنعم14635/ كح
أحكام التدخل الطبً فً النطؾ البشرٌة فً  الفقه 

اإلسالمً
2010دار النفائس،:عمـــــــــــــــــــان

خلؾ،طارق عبد المنعم14636/ كح
أحكام التدخل الطبً فً النطؾ البشرٌة فً  الفقه 

اإلسالمً
2010دار النفائس،:عمـــــــــــــــــــان

2011دارالكتب ق،:الــــــــــــــــــقاهرةأثر الشفعة  فً العقار و المنقولاألكشة،جمال مهدي14637/ كح

2011دارالكتب ق،:الـــــــــــــــــقاهرةأثر الشفعة  فً العقار و المنقولاألكشة،جمال مهدي14638/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالكتب ق،:الــــــــــــــــــقاهرةأثر الشفعة  فً العقار و المنقولاألكشة،جمال مهدي14639/ كح

2011دارالكتب ق،:الــــــــــــــــــــقاهرةأثر الشفعة  فً العقار و المنقولاألكشة،جمال مهدي14640/ كح

2010دارالنفائس،:عــــــــــــــــــــــمانالتؽٌرات الحادثة على محل عقد البٌع و أثرها على اإللتزامقمر،إٌاد عبد الحمٌد14641/ كح

2010دارالنفائس،:عـــــــــــــــــــــمانالتؽٌرات الحادثة على محل عقد البٌع و أثرها على اإللتزامقمر،إٌاد عبد الحمٌد14642/ كح

2010دارالنفائس،:عمـــــــــــــــــــــانالتؽٌرات الحادثة على محل عقد البٌع و أثرها على اإللتزامقمر،إٌاد عبد الحمٌد14643/ كح

2010دارالنفائس،:عمـــــــــــــــــــــانالتؽٌرات الحادثة على محل عقد البٌع و أثرها على اإللتزامقمر،إٌاد عبد الحمٌد14644/ كح

2011مركز النشر الجامعً،:تونسالتنازل عن الحق العٌنًمحمدي،حاتم14645/ كح

2011مركز النشر الجامعً،:تونسالتنازل عن الحق العٌنًمحمدي،حاتم14646/ كح

2011مركز النشر الجامعً،:تونسالتنازل عن الحق العٌنًمحمدي،حاتم14647/ كح

2011مركز النشر الجامعً،:تونسالتنازل عن الحق العٌنًمحمدي،حاتم14648/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالتنظٌم الدستوري للوظٌفة العامةجعفر،أشرؾ محمد14649/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالتنظٌم الدستوري للوظٌفة العامةجعفر،أشرؾ محمد14650/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالتنظٌم الدستوري للوظٌفة العامةجعفر،أشرؾ محمد14651/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالتنظٌم الدستوري للوظٌفة العامةجعفر،أشرؾ محمد14652/ كح

البستانً، سعٌد ٌوسؾ14653/ كح
و الجنسٌة        :      الجامع فً القانون الدولً الخاص

القومٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

البستانً، سعٌد ٌوسؾ14654/ كح
الجنسٌة        و :  الجامع فً القانون الدولً الخاص 

القومٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

التٌانً، سعٌد ٌوسؾ14655/ كح
الجنسٌة        و :  الجامع فً القانون الدولً الخاص 

القومٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

التٌانً، سعٌد ٌوسؾ14656/ كح
الجنسٌة        و :  الجامع فً القانون الدولً الخاص

القومٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

2012دار جلٌس زمان،:عمـــــــاندراسة مقارنة:أحكام التصادم البحريالجزائري، هشام رمضان14657/ كح

2012دار جلٌس زمان،:عمـــــــاندراسة مقارنة:أحكام التصادم البحريالجزائري، هشام رمضان14658/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالتؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاءشكري،بهاء بهٌج14659/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانالتؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاءشكري،بهاء بهٌج14660/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالتؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاءشكري،بهاء بهٌج14661/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــانالتؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاءشكري،بهاء بهٌج14662/ كح

2011دارالكتب ق،:القــــــــــــاهرةأحـــــــــــــــــــــكامه و أسسه:التؤمٌن عبد هللا،باسم14663/ كح

2011دارالكتب ق،:القــــــــــــاهرةأحــــــــــــــــــــــــكامه و أسسه:التؤمٌن عبد هللا،باسم14664/ كح

2011دارالكتب ق،:القـــــــــــاهرةدراسة تحلٌلٌة:التعوٌض عن اإلصابة الرٌاضٌةخضر،صباح قاسم14665/ كح

2011دارالكتب ق،:القــــــــــاهرةدراسة تحلٌلٌة:التعوٌض عن اإلصابة الرٌاضٌةخضر،صباح قاسم14666/ كح

2011دارالكتب ق،:القـــــــــاهرةدراسة تحلٌلٌة:التعوٌض عن اإلصابة الرٌاضٌةخضر،صباح قاسم14667/ كح

2011دارالكتب ق،:القـــــــــــاهرةدراسة تحلٌلٌة:التعوٌض عن اإلصابة الرٌاضٌةخضر،صباح قاسم14668/ كح

2011دارأسامة،:عــــــــــــــــــمانالتـــــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــــٌنفالح،عزالدٌن14669/ كح

2011دارأسامة،:عــــــــــــــــــمانالتـــــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــــٌنفالح،عزالدٌن14670/ كح

2011دارأسامة،:عمــــــــــــــــــانالتـــــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــــٌنفالح،عزالدٌن14671/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارأساــمة،:عمـــــــــــــــانالتـــــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــــٌنفالح،عزالدٌن14672/ كح

2011دارالمٌســـــــــــرة،:عــــمانالبحــــــــــــــــث اإلجرائًأبوعواد،فلاير محمد14673/ كح

2011دارالمٌســـــــــــرة،:عــــمانالبحــــــــــــــــث اإلجرائًأبوعواد،فلاير محمد14674/ كح

2011دارالمٌســـــــــــرة،:عــــمانالبحــــــــــــــــث اإلجرائًأبوعواد،فلاير محمد14675/ كح

2011دارالمٌســـــــــــرة،:عــــمانالبحــــــــــــــــث اإلجرائًأبوعواد،فلاير محمد14676/ كح

2005دارالجامعة ج،:اإلسكــندرٌةالحماٌة القانونٌة لبرامج الحاسب اآللًفهمً،خالد مصطفى14677/ كح

14678/ كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة

  اإلطار القانونً لعقود المشاركة بٌن القطاعٌن العام و 

الخاص
2012أرادو ،: لقـــــــــــــــاهرةا

14679/ كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة

  اإلطار القانونً لعقود المشاركة بٌن القطاعٌن العام و 

الخاص
2012أرادو ،: القـــــــــــــــاهرة

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةالعمل الفكري فً أحكام قانون العملبدر،أسامة أحمد14680/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةالعمل الفكري فً أحكام قانون العملبدر،أسامة أحمد14681/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةالعمل الفكري فً أحكام قانون العملبدر،أسامة أحمد14682/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةالعمل الفكري فً أحكام قانون العملبدر،أسامة أحمد14683/ كح

2011دارالفجر للنشر،:عمانمراهنة الكفاءة للقوى العامةحافظ،محمد عبده14684/ كح

2011دارالفجر للنشر،:عمــــانمراهنة الكفاءة للقوى العامةحافظ،محمد عبده14685/ كح

2011دارالفجر للنشر،:عمـــــانمراهنة الكفاءة للقوى العامةحافظ،محمد عبده14686/ كح

2011دارالفجر للنشر،:عمــــانمراهنة الكفاءة للقوى العامةحافظ،محمد عبده14687/ كح

2008الوراق للنشر،:عمـــــــــانالمسإولٌة البٌئٌة لرجال األعمال:البعد األخضر لألعمالنجم،نجم عبود14688/ كح

2008الوراق للنشر،:عمـــــــــانالمسإولٌة البٌئٌة لرجال األعمال:البعد األخضر لألعمالنجم،نجم عبود14689/ كح

2008الوراق للنشر،:عـــــــــمانالمسإولٌة البٌئٌة لرجال األعمال:البعد األخضر لألعمالنجم،نجم عبود14690/ كح

2011ج ،.م.د : اإلسكـــــــــندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم،محمد عل14691ً/ كح

2011ج ،.م.د : اإلسكـــــــــندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم،محمد عل14692ً/ كح

2011ج ،.م.د : اإلسكـــــــــندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم،محمد عل14693ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011ج ،.م.د : اإلسكـــــــــندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم،محمد عل14694ً/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالدور اإلقتصادي للمناطق الحرة فً جذب اإلستثماراتالحرازي،محمد عل14695ً/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالدور اإلقتصادي للمناطق الحرة فً جذب اإلستثماراتالحرازي،محمد عل14696ً/ كح

2011دارالكتب ق،:الــــــــقاهرةعقود التنقٌب عن النفط وانتاجهابراهٌم،كاوان اسماعٌل14697/ كح

2011دارالكتب ق،:الــــــقاهرةعقود التنقٌب عن النفط وانتاجهابراهٌم،كاوان اسماعٌل14698/ كح

2011دارالكتب ق،:الـــــــقاهرةععقود التنقٌب عن النفط وانتاجهابراهٌم،كاوان اسماعٌل14699/ كح

2011دارالكتب ق،:الـــــــقاهرةعقود التنقٌب عن النفط وانتاجهابراهٌم،كاوان اسماعٌل14700/ كح

2005الدار الجامعٌة،: اإلسكندرٌةهل ٌتحقق اإلصالح اإلقتصادي:القضاء من أجل التنمٌة عبدالسالم ،رضا14701/ كح

2005الدار الجامعٌة،: اإلسكندرٌةهل ٌتحقق اإلصالح اإلقتصادي:القضاء من أجل التنمٌة عبدالسالم ،رضا14702/ كح

2012دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة،عبد الكرٌم عوض14703/ كح

2012دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة،عبد الكرٌم عوض14704/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة،عبد الكرٌم عوض14705/ كح

2012دار الجامعة ج،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة،عبد الكرٌم عوض14706/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاناإلثبات اإللكترونً فً المواد المدنٌة و المصرفٌةالنواقلة،ٌوسؾ أحمد14707/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــاناإلثبات اإللكترونً فً المواد المدنٌة و المصرفٌةالنواقلة،ٌوسؾ أحمد14708/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــماناإلثبات اإللكترونً فً المواد المدنٌة و المصرفٌةالنواقلة،ٌوسؾ أحمد14709/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــاناإلثبات اإللكترونً فً المواد المدنٌة و المصرفٌةالنواقلة،ٌوسؾ أحمد14710/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:اإلٌداع النقدي:اإلٌداع المصرفً الشماع،فائق محمد14711/ كح

2011دارالثقافة،:عـــمـــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:اإلٌداع النقدي:اإلٌداع المصرفً الشماع،فائق محمد14712/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:اإلٌداع النقدي:اإلٌداع المصرفً الشماع،فائق محمد14713/ كح

2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاندراسة قانونٌة مقارنة:اإلٌداع النقدي:اإلٌداع المصرفً الشماع،فائق محمد14714/ كح

اتحاد المصارؾ العربٌة14715/ كح
الجوانب القانونٌة الناجمة عن إستخدام الحاسب اآللً فً 

المصارؾ
1999اتحاد المصارؾ،:بٌروت



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

اتحاد المصارؾ العربٌة14716/ كح
الجوانب القانونٌة الناجمة عن إستخدام الحاسب اآللً فً 

المصارؾ
1999اتحاد المصارؾ،:بٌروت

14717/ كح
النفٌسة،عبد الرحمن بن عبد 

العزٌز
2010دارالنفائس،:عمـــــــــــــــانالضوابط الشرعٌة:صنادٌق اإلستثمار

14718/ كح
النفٌسة،عبد الرحمن بن عبد 

العزٌز
2010دارالنفائس،:عمــــــــــــــــانالضوابط الشرعٌة:صنادٌق اإلستثمار

14719/ كح
النفٌسة،عبد الرحمن بن عبد 

العزٌز
2010دارالنفائس،:عمــــــــــــــــانالضوابط الشرعٌة:صنادٌق اإلستثمار

14720/ كح
النفٌسة،عبد الرحمن بن عبد 

العزٌز
2010دارالنفائس،:عمـــــــــــــــــانالضوابط الشرعٌة:صنادٌق اإلستثمار

2012دار المطبوعات ج،:اإلسكندرٌةأصول النظم القـــــــــــــــــانونٌةمحمد،فاٌز محمد14721/ كح

2012دار المطبوعات ج،:اإلسكندرٌةأصول النظم القـــــــــــــــــانونٌةمحمد،فاٌز محمد14722/ كح

2012دار المطبوعات ج،:اإلسكندرٌةأصول النظم القـــــــــــــــــانونٌةمحمد،فاٌز محمد14723/ كح

2012دار المطبوعات ج،:اإلسكندرٌةأصول النظم القـــــــــــــــــانونٌةمحمد،فاٌز محمد14724/ كح

2012المكتب الجامعً ح،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:اإلستقرار كؽاٌة من ؼاٌات القانون الطٌاخ،ٌس محمد14725/ كح

2012المكتب الجامعً ح،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:اإلستقرار كؽاٌة من ؼاٌات القانون الطٌاخ،ٌس محمد14726/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2006جـــــــامعة ناٌؾ ،:الرٌاضالقــــــــــــــــضاء و العـــــــــــــــــــــدالةمركزالدراسات و البحوث14727/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالدلٌل المــــــــــــــعتمد للترجمة القانونٌةالحٌط،عادل عزام14728/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالدلٌل المــــــــــــــعتمد للترجمة القانونٌةالحٌط،عادل عزام14729/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالدلٌل المــــــــــــــعتمد للترجمة القانونٌةالحٌط،عادل عزام14730/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالدلٌل المــــــــــــــعتمد للترجمة القانونٌةالحٌط،عادل عزام14731/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــاناإلشكاالت اإلجرائٌة للشهادة فً المسائل الجزائٌةالخراٌشة،حمود فاتح14732/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــاناإلشكاالت اإلجرائٌة للشهادة فً المسائل الجزائٌةالخراٌشة،حمود فاتح14733/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــاناإلشكاالت اإلجرائٌة للشهادة فً المسائل الجزائٌةالخراٌشة،حمود فاتح14734/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتأساسٌات علم اإلجـــــــــــــــــرام و العقابالشاذلً،فتوح عبد هللا14735/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتأساسٌات علم اإلجـــــــــــــــــرام و العقابالشاذلً،فتوح عبد هللا14736/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتأساسٌات علم اإلجـــــــــــــــــرام و العقابالشاذلً،فتوح عبد هللا14737/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008دارالثقافة،: عمــــــــــــانإعتراؾ المتهم وأثره فً اإلثباتالعبادي،مراد أحمد14738/ كح

2008دارالثقافة،: عمـــــــــــــانإعتراؾ المتهم وأثره فً اإلثباتالعبادي،مراد أحمد14739/ كح

2008دارالثقافة،: عمــــــــــــــانإعتراؾ المتهم وأثره فً اإلثباتالعبادي،مراد أحمد14740/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتدراسة مقارنة:التوقٌؾ اإلحتٌاطً الشرٌؾ ،عمرو14741/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتدراسة مقارنة:التوقٌؾ اإلحتٌاطً الشرٌؾ ،عمرو14742/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتدراسة مقارنة:التوقٌؾ اإلحتٌاطً الشرٌؾ ،عمرو14743/ كح

2006منشورات الحلبً،: بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة فً ضوء أحكام النظام األساسًبكة،سوسن تمرخان14744/ كح

2006منشورات الحلبً،: بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة فً ضوء أحكام النظام األساسًبكة،سوسن تمرخان14745/ كح

2006منشورات الحلبً،: بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة فً ضوء أحكام النظام األساسًبكة،سوسن تمرخان14746/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرهابالجبور،محمد عودة14747/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرهابالجبور،محمد عودة14748/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرهابالجبور،محمد عودة14749/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالـــــــــــــــــــــــــــجرائم المعلوماتٌةالمومنً،نهالعبد القادر14750/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالــــــــــــــــــــــــــــــجرائم المعلوماتٌةالمومنً،نهال عبد القادر14751/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالــــــــــــــــــــــــــــــــجرائم المعلوماتٌةالمومنً،نهال عبد القادر14752/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتجرٌمة اإلحتٌال فً قوانٌن عقوبات الدول العربٌةالشٌخلً ،عبد القادر14753/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتجرٌمة اإلحتٌال فً قوانٌن عقوبات الدول العربٌةالشٌخلً ،عبد القادر14754/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتجرٌمة اإلحتٌال فً قوانٌن عقوبات الدول العربٌةالشٌخلً ،عبد القادر14755/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالجرٌمة المعلوماتٌة: جرائم الحاسوب و األنترنٌتالشراٌكة ،محمد أمٌن14756/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالجرٌمة المعلوماتٌة: جرائم الحاسوب و األنترنٌتالشراٌكة ،محمد أمٌن14757/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــمانالجرٌمة المعلوماتٌة: جرائم الحاسوب و األنترنٌتالشراٌكة ،محمد أمٌن14758/ كح

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:جرٌمة تلوث البٌئةالملكاوي،إبتسام سعٌد14759/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:جرٌمة تلوث البٌئةالملكاوي،إبتسام سعٌد14760/ كح

2009دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:جرٌمة تلوث البٌئةالملكاوي،إبتسام سعٌد14761/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:جرٌمة ؼسٌل األموالالخرٌشة،أمجد سعد14762/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:جرٌمة ؼسٌل األموالالخرٌشة،أمجد سعد14763/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:جرٌمة ؼسٌل األموالالخرٌشة،أمجد سعد14764/ كح

2001الدار العلمٌة الدولٌة،:عمـــــــانتعرٌؾ الجرٌمة المنظمة:الجرٌمة المنظمةداود،كوركٌس14765/ كح

2001الدار العلمٌة الدولٌة،:عمـــــانتعرٌؾ الجرٌمة المنظمة:الجرٌمة المنظمةداود،كوركٌس14766/ كح

2001الدار العلمٌة الدولٌة،:عــــمانتعرٌؾ الجرٌمة المنظمة:الجرٌمة المنظمةداود،كوركٌس14767/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــمانالجوانب القانونٌة و الشرعٌة:الجراحة التجمٌلٌة قرماز، نادٌة محمد14768/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمانالجوانب القانونٌة و الشرعٌة:الجراحة التجمٌلٌة قرماز، نادٌة محمد14769/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالجوانب القانونٌة و الشرعٌة:الجراحة التجمٌلٌة قرماز، نادٌة محمد14770/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2007مـــــنشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌا و علمٌا:بطالن الحكم الجزائًصعب،عاصم شكٌب14771/ كح

2007منـــــشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌا و علمٌا:بطالن الحكم الجزائًصعب،عاصم شكٌب14772/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌا و علمٌا:بطالن الحكم الجزائًصعب،عاصم شكٌب14773/ كح

المدور،هبة عبد العزٌز14774/ كح
     الحماٌة من التعدٌب فً إطار اإلتفاقٌات الدولٌة  و 

اإلقلٌمٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

المدور،هبة عبد العزٌز14775/ كح
     الحماٌة من التعدٌب فً إطار اإلتفاقٌات الدولٌة و 

اإلقلٌمٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

المدور،هبة عبد العزٌز14776/ كح
     الحماٌة من التعدٌب فً إطار اإلتفاقٌات الدولٌة و 

اإلقلٌمٌة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــماندراسة مقارنة:حق المتهم فً محاكمة عادلة الحدٌثً،عمر فخري14777/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــاندراسة مقارنة:حق المتهم فً محاكمة عادلة الحدٌثً،عمر فخري14778/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:حق المتهم فً محاكمة عادلة الحدٌثً،عمر فخري14779/ كح

2005دارالثقافة،:عـــــــــــــــماندراسة مقارنة:حجٌة التوقٌع اإللكترونً فً اإلثباتنصٌرات،عالء محمد14780/ كح

2005دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاندراسة مقارنة:حجٌة التوقٌع اإللكترونً فً اإلثباتنصٌرات،عالء محمد14781/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2005دارالثقافة،:عمـــــــــــــماندراسة مقارنة:حجٌة التوقٌع اإللكترونً فً اإلثباتنصٌرات،عالء محمد14782/ كح

2008دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالحماٌة الجزائٌة لبطاقات الوفاءالحباشنة،جهاد رضا14783/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالحماٌة الجزائٌة لبطاقات الوفاءالحباشنة،جهاد رضا14784/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالحماٌة الجزائٌة لبطاقات الوفاءالحباشنة،جهاد رضا14785/ كح

2004دارالثقافة،:عمــــــــــــــاندراسات فً فقه القانون الجنائًنمور،محمد السعٌد14786/ كح

2004دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاندراسات فً فقه القانون الجنائًنمور،محمد السعٌد14787/ كح

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــماندراسات فً فقه القانون الجنائًنمور،محمد السعٌد14788/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌةالجمٌلً،أسعد عبٌد14789/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌةالجمٌلً،أسعد عبٌد14790/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الخطؤ فً المسإولٌة الطبٌة المدنٌةالجمٌلً،أسعد عبٌد14791/ كح

2004منشورات الحلبً  ،:بٌروتسلطات و موجبات الوكٌل و إنتهاء و كالتهفارس،علً فارس14792/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004منشورات الحلبً ، :بٌروتسلطات و موجبات المكٌل و إنتهاء و كالتهفارس،علً فارس14793/ كح

2004منشورات الحلبً ، :بٌروتسلطات و موجبات المكٌل و إنتهاء و كالتهفارس،علً فارس14794/ كح

2010دارالثقافة،: عـــــــــــــمانسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلةزٌدان،فاضل محمد14795/ كح

2010دارالثقافة،: عـــــــــــــمانسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلةزٌدان،فاضل محمد14796/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــمانسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلةزٌدان،فاضل محمد14797/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقسم العام: شرح قانون العقوباتالقهوجً،عل14798ً/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقسم العام: شرح قانون العقوباتالقهوجً،عل14799ً/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقسم العام:شرح قانون العقوباتالقهوجً،عل14800ً/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــانشرح قانون العقوبات العسكريالمجالً،سمٌح عبد القادر14801/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانشرح قانون العقوبات العسكريالمجالً،سمٌح عبد القادر14802/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانشرح قانون العقوبات العسكريالمجالً،سمٌح عبد القادر14803/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــاندراسة مقارنة: ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌة خوٌن،حسن ٌشٌت14804/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــاندراسة مقارنة: ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌة خوٌن،حسن ٌشٌت14805/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌةخوٌن،حسن ٌشٌت14806/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات دراسات قانونٌة:عقوبات حنا،بدوي14807/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات دراسات قانونٌة:عقوبات حنا،بدوي14808/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات دراسات قانونٌة:عقوبات حنا،بدوي14809/ كح

2006دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاندراسة مقارنة:ؼسٌل األموال فً القانون الجنائًالدلٌمً،مفٌد ناٌؾ14810/ كح

2006دارالثقافة،:عمـــــــــــــــاندراسة مقارنة:ؼسٌل األموال فً القانون الجنائًالدلٌمً،مفٌد ناٌؾ14811/ كح

2006دارالثقافة،:عمــــــــــــــاندراسة مقارنة:ؼسٌل األموال فً القانون الجنائًالدلٌمً،مفٌد ناٌؾ14812/ كح

2006دار الثقافة،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:قرار منع المحاكمةالمجالً،سمٌح عبد القادر14813/ كح

2006دار الثقافة،:عمـــــــــــــاندراسة مقارنة:قرار منع المحاكمةالمجالً،سمٌح عبد القادر14814/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2006دار الثقافة،:عمــــــــــــاندراسة مقارنة:قرار منع المحاكمةالمجالً،سمٌح عبد القادر14815/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالقٌود القانونً على حرٌة الصحافةالخطٌب،سعدي محمد14816/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالقٌود القانونً على حرٌة الصحافةالخطٌب،سعدي محمد14817/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالقٌود القانونً على حرٌة الصحافةالخطٌب،سعدي محمد14818/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالقرابة وأثرها على الجرٌمة و العقوبةالحوشان،عبد العزٌز14819/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالقرابة وأثرها على الجرٌمة و العقوبةالحوشان،عبد العزٌز14820/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالقرابة وأثرها على الجرٌمة و العقوبةالحوشان،عبد العزٌز14821/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقواعد العامة فً المحاكات الجزائٌةصعب،عاصم شكٌب14822/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقواعد العامة فً المحاكات الجزائٌةصعب،عاصم شكٌب14823/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقواعد العامة فً المحاكات الجزائٌةصعب،عاصم شكٌب14824/ كح

أبوعٌد،إلٌاس14825/ كح
دراسة : قانون العقوبات بٌن النص و اإلجتهاد و الفقه 

مقارنة
[د ن]: [د م] ،2008   



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

أبوعٌد،إلٌاس14826/ كح
دراسة : قانون العقوبات بٌن النص و اإلجتهاد و الفقه 

مقارنة
[د ن]: [د م] ،2008 

أبوعٌد،إلٌاس14827/ كح
دراسة : قانون العقوبات بٌن النص و اإلجتهاد و الفقه 

مقارنة
[د ن]: [د م] ،2008 

ملوكً، إٌاد14828/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء و تطبٌقها على األشخاص  

المعنوٌة بوجه  خاص
2009دارالثقافة،:عـــمــــــــان

ملوكً، إٌاد14829/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء و تطبٌقها على األشخاص  

المعنوٌة بوجه  خاص
2009دارالثقافة،:عمــــــــــتان

ملوكً، إٌاد14830/ كح
المسإولٌة عن األشٌاء و تطبٌقها على األشخاص  

المعنوٌة بوجه  خاص
2009دارالثقافة،:عمــــــــــــان

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة و إختصاصاتهاٌشوي،لندةمعمر14831/ كح

2010دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة و إختصاصاتهاٌشوي،لندةمعمر14832/ كح

2010دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة و إختصاصاتهاٌشوي،لندةمعمر14833/ كح

[د ن]: [د م] ،1998المسإولٌة عن مضار الجواركساب،مروان14834/ كح

[د ن]: [د م] ،1998المسإولٌة عن مضار الجواركساب،مروان14835/ كح

[د ن]: [د م] ،1998المسإولٌة عن مضار الجواركساب،مروان14836/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد14837/ كح

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد14838/ كح

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد14839/ كح

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌةالمساعدة،أنورمحمد14840/ كح

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌةالمساعدة،أنورمحمد14841/ كح

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌةالمساعدة،أنورمحمد14842/ كح

الزعً،جمال14843/ كح
  النظرٌة العامة لجرٌمة اإلفتراء فً الفقه     والقانون 

والقضاء
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

الزعً،جمال14844/ كح
 النظرٌة العامة لجرٌمة اإلفتراء فً الفقه     والقانون 

والقضاء
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

الزعً،جمال14845/ كح
ا   لنظرٌة العامة لجرٌمة اإلفتراء فً الفقه            و 

القانون و القضاء
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

2003منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة القصدثروت،جالل14846/ كح

2003منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة القصدثروت،جالل14847/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2003منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة القصدثروت،جالل14848/ كح

2004دار الثقافة،:عمـــــــــــــانالنظرٌة العامة للقصد الجنائًصالح،نبٌه14849/ كح

2004دار الثقافة،:عمـــــــــــانالنظرٌة العامة للقصد الجنائًصالح،نبٌه14850/ كح

2004دار الثقافة،:عمــــــــــــانالنظرٌة العامة للقصد الجنائًصالح،نبٌه14851/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة: النٌابة العامة لدى القضاء الشرعًبدر،عدنان أحمد14852/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة: النٌابة العامة لدى القضاء الشرعًبدر،عدنان أحمد14853/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:  النٌابة العامة لدى القضاء الشرعًبدر،عدنان أحمد14854/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالهٌئة اإلتهامٌة بٌن اإلجتهاد و اإلختصاصشاللة،نزٌه نعٌم14855/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالهٌئة اإلتهامٌة بٌن اإلجتهاد و اإلختصاصشاللة،نزٌه نعٌم14856/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالهٌئة اإلتهامٌة بٌن اإلجتهاد و اإلختصاصشاللة،نزٌه نعٌم14857/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالوجٌز فً القانون أصول المحاكمات الجزائٌةنجم،محمد صبح14858ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالوجٌز فً القانون أصول المحاكمات الجزائٌةنجم،محمد صبح14859ً/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالوجٌز فً القانون أصول المحاكمات الجزائٌةنجم،محمد صبح14860ً/ كح

رباح،ؼسان14861/ كح
دراسة مقارنة حول نهاٌة :الوجٌز فً عقوبة اإلعدام

العقوبة
2008مــــنشورات الحلبً،:بٌروت

رباح،ؼسان14862/ كح
دراسة مقارنة حول نهاٌة :الوجٌز فً عقوبة اإلعدام

العقوبة
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

رباح،ؼسان14863/ كح
دراسة مقارنة حول نهاٌة :الوجٌز فً عقوبة اإلعدام

العقوبة
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

2008منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الوجٌز فً العفو عن األعمال الجرٌمةرباح،ؼسان14864/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الوجٌز فً العفو عن األعمال الجرٌمةرباح،ؼسان14865/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الوجٌز فً العفو عن األعمال الجرٌمةرباح،ؼسان14866/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاألوراق التجارٌة  واإلفالس: أصول القانون التجاريطه،مصطفى14867/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاألوراق التجارٌة  واإلفالس: أصول القانون التجاريطه،مصطفى14868/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاألوراق التجارٌة  واإلفالس: أصول القانون التجاريطه،مصطفى14869/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقافة،:عمــــــــــــــانالتنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة و التجارٌة والشرعٌةشوشاري،صالح الدٌن14870/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــانالتنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة و التجارٌة والشرعٌةشوشاري،صالح الدٌن14871/ كح

2009دارالثقافة،:عمـــــــــــــــانالتنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة و التجارٌة والشرعٌةشوشاري،صالح الدٌن14872/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتآلٌة التكوٌن و أسالٌب النشاط:الشركة المتعددة الجنسٌةعلً،محمود14873/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتآلٌة التكوٌن و أسالٌب النشاط:الشركة المتعددة الجنسٌةعلً،محمود14874/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتآلٌة التكوٌن و أسالٌب النشاط:الشركة المتعددة الجنسٌةعلً،محمود14875/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الشركة المنشؤة بصورة فعلٌة طوبٌا،بٌارإمٌل14876/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الشركة المنشؤة بصورة فعلٌة طوبٌا،بٌارإمٌل14877/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الشركة المنشؤة بصورة فعلٌة طوبٌا،بٌارإمٌل14878/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:الصلح الوافً من اإلفالساألخرس،نشؤت14879/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:الصلح الوافً من اإلفالساألخرس،نشؤت14880/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقافة،:عـــــــــــــماندراسة مقارنة:الصلح الوافً من اإلفالساألخرس،نشؤت14881/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالعقد اإللكترونً:عقود التجارة اإللكترونٌة أبوالهٌجاء،محمد14882/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالعقد اإللكترونً:عقود التجارة اإللكترونٌة أبوالهٌجاء،محمد14883/ كح

2011دارالثقافة،:عـمــــــــــــــانالعقد اإللكترونً:عقود التجارة اإللكترونٌة أبوالهٌجاء،محمد14884/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتعقود التجارة اإللكترونٌة و القانون الواجب التطبٌقالجواري،سلطان عبد هللا14885/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتعقود التجارة اإللكترونٌة و القانون الواجب التطبٌقالجواري،سلطان عبد هللا14886/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتعقود التجارة اإللكترونٌة و القانون الواجب التطبٌقالجواري،سلطان عبد هللا14887/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة فً القانون المقارن:الفرنشاٌزمؽبؽب،نعٌم14888/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة فً القانون المقارن:الفرنشاٌزمؽبؽب،نعٌم14889/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة فً القانون المقارن:الفرنشاٌزمؽبؽب،نعٌم14890/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقانون التجاري العام:قانون األعمال و الشركاتالبستانً،سعٌد ٌوسؾ14891/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقانون التجاري العام:قانون األعمال و الشركاتالبستانً،سعٌد ٌوسؾ14892/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقانون التجاري العام:قانون األعمال و الشركاتالبستانً،سعٌد ٌوسؾ14893/ كح

2008منــــــــــــــشورات الحلبً،التنظٌم القانونً للتجارة:القانون التجاريدوٌدار،هان14894ً/ كح

2008منــــــــــــــشورات الحلبً،التنظٌم القانونً للتجارة:القانون التجاريدوٌدار،هان14895ً/ كح

2008منـــــــــــــشورات الحلبً،التنظٌم القانونً للتجارة:القانون التجاريدوٌدار،هان14896ً/ كح

أبوعبٌد،الٌاس14897/ كح
  نماذج دعاوى المإسسة التجارٌة و التمثٌل التجاري      

و المنافسة ؼٌر المشروعة
[د ن]: [د م] ،1993

أبوعبٌد،الٌاس14898/ كح
  نماذج دعاوى المإسسة التجارٌة و التمثٌل التجاري      

و المنافسة ؼٌر المشروعة
[د ن]: [د م] ،1993

أبوعبٌد،الٌاس14899/ كح
  نماذج دعاوى المإسسة التجارٌة و التمثٌل التجاري      

و المنافسة ؼٌر المشروعة
[د ن]: [د م] ،1993

2009دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــانالوجٌز فً الشركات التجارٌة و اإلفالسالمحٌش، أسامة نائل14900/ كح

2009دارالثقافة ،:عمــــــــــــــانالوجٌز فً الشركات التجارٌة و اإلفالسالمحٌش، أسامة نائل14901/ كح

2009دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــانالوجٌز فً الشركات التجارٌة و اإلفالسالمحٌش، أسامة نائل14902/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــانالوجٌز فً عقود التجارة اإللكترونٌةالمطالقة،محمد فواز14903/ كح

2008دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــانالوجٌز فً عقود التجارة اإللكترونٌةالمطالقة،محمد فواز14904/ كح

2008دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــانالوجٌز فً عقود التجارة اإللكترونٌةالمطالقة،محمد فواز14905/ كح

2006دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــــانالجامع فً التشرٌعات المتعلقة بالتؤمٌنالعقاٌلة،زٌد محمود14906/ كح

2006دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــانالجامع فً التشرٌعات المتعلقة بالتؤمٌنالعقاٌلة،زٌد محمود14907/ كح

2006دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــانالجامع فً التشرٌعات المتعلقة بالتؤمٌنالعقاٌلة،زٌد محمود14908/ كح

حنا،بدوي14909/ كح
إجتهادات فً قضاٌا العمل  :علم و ضمان إجتماعً

والضمان اإلجتماعً
منشورات الحلبً:بـــــــــــــــــٌروت

حنا،بدوي14910/ كح
إجتهادات فً قضاٌا العمل  :علم و ضمان إجتماعً

والضمان اإلجتماعً
منشورات الحلبً:بــــــــــــــــــٌروت

حنا،بدوي14911/ كح
إجتهادات فً قضاٌا العمل  :علم و ضمان إجتماعً

والضمان اإلجتماعً
منشورات الحلبً:بـــــــــــــــــــٌروت

2005دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالنظرٌة العامة للتؤمٌن من المسإولٌة المدنٌةالنعٌمات،موسى14912/ كح

2005دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــانالنظرٌة العامة للتؤمٌن من المسإولٌة المدنٌةالنعٌمات،موسى14913/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2005دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــانالنظرٌة العامة للتؤمٌن من المسإولٌة المدنٌةالنعٌمات،موسى14914/ كح

2008دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــاندراسات معمقة فً العرؾ الدستوريالعلوش،سعد عبد الجبار14915/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــــاندراسات معمقة فً العرؾ الدستوريالعلوش،سعد عبد الجبار14916/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــــاندراسات معمقة فً العرؾ الدستوريالعلوش،سعد عبد الجبار14917/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتفً النظرٌة الدستورٌةحاشً،ٌوسؾ14918/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتفً النظرٌة الدستورٌةحاشً،ٌوسؾ14919/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتفً النظرٌة الدستورٌةحاشً،ٌوسؾ14920/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــــــــــــانون الدستوريحوري،عمر14921/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــــــــــــانون الدستوريحوري،عمر14922/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــــــــــــانون الدستوريحوري،عمر14923/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتالقانون الدستوري و النظام السٌاسً فً لبنانالمجذوب،محمد14924/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004منشورات الحلبً،:بٌروتالقانون الدستوري و النظام السٌاسً فً لبنانالمجذوب،محمد14925/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتالقانون الدستوري و النظام السٌاسً فً لبنانالمجذوب،محمد14926/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــمانمقدمة فً القانون الدستوري فً ضوء الدساتٌر العربٌةالعجمً،حمدي14927/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانمقدمة فً القانون الدستوري فً ضوء الدساتٌر العربٌةالعجمً،حمدي14928/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانمقدمة فً القانون الدستوري فً ضوء الدساتٌر العربٌةالعجمً،حمدي14929/ كح

بطرس،عادل14930/ كح
           المجلس الدستوري و الطعون النٌابٌة             

(1996-1997)
1998منشورات الحلبً،:بٌروت

بطرس،عادل14931/ كح
           المجلس الدستوري و الطعون النٌابٌة             

(1996-1997)
1998منشورات الحلبً،:بٌروت

بطرس،عادل14932/ كح
           المجلس الدستوري و الطعون النٌابٌة             

(1996-1997)
1998منشورات الحلبً،:بٌروت

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً القانون الدستوري اإلٌرانًشكر، زهٌر14933/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً القانون الدستوري اإلٌرانًشكر، زهٌر14934/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً القانون الدستوري اإلٌرانًشكر، زهٌر14935/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الفقً،محمد السٌد14936/ كح
تحرٌر خدمات المهن الحرة و مبادرة الجمع بٌن الكفاءة  

المهنٌة و التموٌل
2005منشورات الحلبً،:بٌروت

الفقً،محمد السٌد14937/ كح
تحرٌر خدمات المهن الحرة و مبادرة الجمع بٌن الكفاءة  

المهنٌة و التموٌل
2005منشورات الحلبً،:بٌروت

الفقً، محمد السٌد14938/ كح
تحرٌر خدمات المهن الحرة و مبادرة الجمع بٌن الكفاءة  

المهنٌة و التموٌل
2005منشورات الحلبً،:بٌروت

2010منشورات الحلبً،:ٌروتدعاوى طوارئ و حوادث العملشاللة، نزٌه نعٌم14939/ كح

2010منشورات الحلبً،:ٌروتدعاوى طوارئ و حوادث العملشاللة، نزٌه نعٌم14940/ كح

2010منشورات الحلبً،:ٌروتدعاوى طوارئ و حوادث العملشاللة، نزٌه نعٌم14941/ كح

المومنً، أحمد محمد14942/ كح
فقد الطالق و الفسح       :     األحوال الشخصٌة

والتفرٌق و الخلع
2009دارالمٌسرة،:عــــــــــــمان

المومنً، أحمد محمد14943/ كح
فقد الطالق و الفسح            و :     األحوال الشخصٌة

التفرٌق و الخلع
2009دارالمٌسرة،:عــــــــــــــمان

المومنً، أحمد محمد14944/ كح
فقد الطالق و الفسح             و :    األحوال الشخصٌة

التفرٌق و الخلع
2009دارالمٌسرة،:عـــــــــــــــــمان

2008منشورات الحلبً،:بٌروتتنظٌمه وأختصاصه:القضاء الشرعً السنًموسى، حسن مومسى14945/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتتنظٌمه وأختصاصه:القضاء الشرعً السنًموسى، حسن مومسى14946/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروتتنظٌمه وأختصاصه:القضاء الشرعً السنًموسى، حسن مومسى14947/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقضاء الشرعً وقؾ المذهبٌن السنً و الجعفريأٌوب، علً موهج14948/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقضاء الشرعً وقؾ المذهبٌن السنً و الجعفريأٌوب، علً موهج14949/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالقضاء الشرعً وقؾ المذهبٌن السنً و الجعفريأٌوب، علً موهج14950/ كح

2006دارالثقافة،:عـــــــــــــمانأحكام الثمن فً عقد البٌع وفق أحكام التشرٌعابوهزٌم، محمد14951/ كح

2006دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانأحكام الثمن فً عقد البٌع وفق أحكام التشرٌعابوهزٌم، محمد14952/ كح

2006دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانأحكام الثمن فً عقد البٌع وفق أحكام التشرٌعابوهزٌم، محمد14953/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الظاهرودوره فً اإلثبات حنٌن، سركوت14954/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الظاهرودوره فً اإلثبات حنٌن، سركوت14955/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة:الظاهرودوره فً اإلثبات حنٌن، سركوت14956/ كح

2005منشورات ،:بٌــــــــروتدراسة  مقارنة بٌن الفقه  واإلجتهاد:الحجز اإلحتٌاطًشالال، نزٌه نعٌم14957/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2005منشورات ،:بٌــــــــروتدراسة  مقارنة بٌن الفقه واإلجتهاد:الحجز اإلحتٌاطًشالال، نزٌه نعٌم14958/ كح

2005منشورات ،:بٌــــــــــروتدراسة  مقارنة بٌن الفقه  واإلجتهاد:الحجز اإلحتٌاطًشالال، نزٌه نعٌم14959/ كح

2010دارالثقافة ،:عـــــــــــــمان(B.O.T)عقود البناء و التشؽٌل و نقل الملكٌةالحمود،وضاح محمود14960/ كح

2010دارالثقافة ،:عــــــــــمان(B.O.T)عقود البناء و التشؽٌل و نقل الملكٌةالحمود،وضاح محمود14961/ كح

2010دارالثقافة ،:عــــــــمان(B.O.T)عقود البناء و التشؽٌل و نقل الملكٌةالحمود،وضاح محمود14962/ كح

إمام،محمد كمال الدٌن14963/ كح
     مسائل األحوال الشخصٌة الخاصة بالمٌراث   و 

الوصٌة و الوقؾ
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

إمام،محمد كمال الدٌن14964/ كح
     مسائل األحوال الشخصٌة الخاصة بالمٌراث  و 

الوصٌة و الوقؾ
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

إمام،محمد كمال الدٌن14965/ كح
    مسائل األحوال الشخصٌة الخاصة بالمٌراث و الوصٌة 

و الوقؾ
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــماندراسة قانونٌة وإقتصادٌة: سٌاسٌة التخاصٌة الزعارٌر،محمود مصطفى14966/ كح

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــماندراسة قانونٌة وإقتصادٌة: سٌاسٌة التخاصٌة الزعارٌر،محمود مصطفى14967/ كح

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــماندراسة قانونٌة وإقتصادٌة: سٌاسٌة التخاصٌة الزعارٌر،محمود مصطفى14968/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004منشورات الحلبً،:بٌروتالطــــــــــــــــــــفٌلٌة اإلقتصادٌةالحجار،حلمً محمد14969/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتالطـــــــــــــــــــــفٌلٌة اإلقتصادٌةالحجار،حلمً محمد14970/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتالطــــــــــــــــــــــفٌلٌة اإلقتصادٌةالحجار،حلمً محمد14971/ كح

مكٌة،محمود عدنان14972/ كح
موقعها بٌن التشرٌع و الشرٌعة و تؤثٌرها فً الحٌاة :الفائدة

اإلقتصادٌة
2002منشورات الحلبً،:بٌروت

مكٌة،محمود عدنان14973/ كح
موقعها بٌن التشرٌع و الشرٌعة و تؤثٌرها فً الحٌاة :الفائدة

اإلقتصادٌة
2002منشورات الحلبً،:بٌروت

مكٌة،محمود عدنان14974/ كح
موقعها بٌن التشرٌع و الشرٌعة و تؤثٌرها فً الحٌاة :الفائدة

اإلقتصادٌة
2002منشورات الحلبً،:بٌروت

2012دارالثقافة،:عــــــــــــــماندراسة فً التربٌة البٌئٌة:اإلنسان و البٌئة السعود، راتب سالمة14975/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــماندراسة فً التربٌة البٌئٌة:اإلنسان و البٌئة السعود، راتب سالمة14976/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــماندراسة فً التربٌة البٌئٌة:اإلنسان و البٌئة السعود، راتب سالمة14977/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالتنظٌم القانونً للبٌئة فً العالمرستم ،محمد خالد14978/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالتنظٌم القانونً للبٌئة فً العالمرستم ،محمد خالد14979/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالتنظٌم القانونً للبٌئة فً العالمرستم ،محمد خالد14980/ كح

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانإداري ، دستوري:دراسات معمقة فً القانون العاممدانات،نفٌس14981/ كح

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانإداري ، دستوري:دراسات معمقة فً القانون العاممدانات،نفٌس14982/ كح

2004دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانإداري ، دستوري:دراسات معمقة فً القانون العاممدانات،نفٌس14983/ كح

2001منشورات الحلبً،:بٌروتمجلس شورى الدولة:القضاء اإلداري اللبنانًعبد هللا ،عبد الؽن14984ً/ كح

2001منشورات الحلبً،:بٌروتمجلس شورى الدولة:القضاء اإلداري اللبنانًعبد هللا ،عبد الؽن14985ً/ كح

2001منشورات الحلبً،:بٌروتمجلس شورى الدولة:القضاء اإلداري اللبنانًعبد هللا ،عبد الؽن14986ً/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالجوانب الشكلٌة والموضوعٌة:قواعد البحث القانونًالشخلً،عبد القادر14987/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالجوانب الشكلٌة والموضوعٌة:قواعد البحث القانونًالشخلً،عبد القادر14988/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــمانالجوانب الشكلٌة  والموضوعٌة:قواعد البحث القانونًالشخلً،عبد القادر14989/ كح

2004دارالثقافة ،:عـــــــــــمانالنظام القانونً لعقود إبرام برامج الحاسب اآللًالمطالقة،محمد فواز14990/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004دارالثقافة ،:عــــــــــمانالنظام القانونً لعقود إبرام برامج الحاسب اآللًالمطالقة،محمد فواز14991/ كح

2004دارالثقافة ،:عـــــــــــمانالنظام القانونً لعقود إبرام برامج الحاسب اآللًالمطالقة،محمد فواز14992/ كح

كنعان، نواؾ14993/ كح
النماذج المعاصرة لحق المإلؾ ووسائل :حق المإلؾ 

حماٌته
2009دارالثقافة ،:عـــــــــــمان

كنعان، نواؾ14994/ كح
النماذج المعاصرة لحق المإلؾ ووسائل :حق المإلؾ 

حماٌته
2009دارالثقافة ،:عــــــــــمان

كنعان، نواؾ14995/ كح
النماذج المعاصرة لحق المإلؾ ووسائل :حق المإلؾ 

حماٌته
2009دارالثقافة ،:عــــــــمان

2007دارالثقافة،:عــــــــــماندراسة مقارنة:سلطة تؤدٌب الموظؾ العامالعجارمة ،نوفان العقٌل14996/ كح

2007دارالثقافة،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:سلطة تؤدٌب الموظؾ العامالعجارمة ،نوفان العقٌل14997/ كح

2007دارالثقافة،:عـــــــــــــماندراسة مقارنة:سلطة تؤدٌب الموظؾ العامالعجارمة ،نوفان العقٌل14998/ كح

2005دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالقانون الجـــــــــــــــوي الدولًموسى، طالب حسن14999/ كح

2005دارالثقافة،:عــــــــــمانالقانون الجـــــــــــــــوي الدولًموسى، طالب حسن15000/ كح

2005دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالقانون الجـــــــــــــــوي الدولًموسى، طالب حسن15001/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروت  دوٌدار،هان15002ً/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالنقل البحري و الجويدوٌدار،هان15003ً/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالنقل البحري و الجويدوٌدار،هان15004ً/ كح

2012دارالثقافة ،:عـــــــــــــــمانالخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر األنترنتأبوفروة،محمود محمد15005/ كح

2012دارالثقافة ،:عـــــــــــــــمانالخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر األنترنتأبوفروة،محمود محمد15006/ كح

2012دارالثقافة ،:عــــــــــــــــمانالخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر األنترنتأبوفروة،محمود محمد15007/ كح

2006دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــماندراسة قانونٌة مقارنة:عقد التحوٌل المصرفً اإللكترونً ذوابة ،محمد عمر15008/ كح

2006دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــماندراسة قانونٌة مقارنة:عقد التحوٌل المصرفً اإللكترونً ذوابة ،محمد عمر15009/ كح

2006دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــماندراسة قانونٌة مقارنة:عقد التحوٌل المصرفً اإللكترونً ذوابة ،محمد عمر15010/ كح

2005دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــمانالمعاملة الضرٌبٌة للدخل ؼٌر المشروعالمحامٌد،موفق سمور15011/ كح

2005دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــــمانالمعاملة الضرٌبٌة للدخل ؼٌر المشروعالمحامٌد،موفق سمور15012/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2005دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانالمعاملة الضرٌبٌة للدخل ؼٌر المشروعالمحامٌد،موفق سمور15013/ كح

2008مــــنشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌات فً القوانٌن المصرفٌة  واإلدارٌة   والمدنٌةمؽبؽب،نعٌم15014/ كح

2008مــــنشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌات فً القوانٌن المصرفٌة  واإلدارٌة  والمدنٌةمؽبؽب،نعٌم15015/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌات فً القوانٌن المصرفٌة  واإلدارٌة  والمدنٌةمؽبؽب،نعٌم15016/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌدالسنهوري ،عبد الرزاق15017/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌدالسنهوري ،عبد الرزاق15018/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌدالسنهوري ،عبد الرزاق15019/ كح

2004المإسسة الحدٌثة،:طرابلسدراسة مقارنة: أسباب الطعن بطرٌقة النقصالحجار،حلمً محمد15020/ كح

2004المإسسة الحدٌثة،:طرابلسدراسة مقارنة: أسباب الطعن بطرٌقة النقصالحجار،حلمً محمد15021/ كح

2004المإسسة الحدٌثة،:طرابلسدراسة مقارنة: أسباب الطعن بطرٌقة النقصالحجار،حلمً محمد15022/ كح

2010دارالثقافة ،:عــــــــــــــمانأصول التنفٌذ و فقا ألحدث التعدٌالت لقانون التنفٌذالقضاة ، مفلح عواد15023/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانأصول التنفٌذ و فقا ألحدث التعدٌالت لقانون التنفٌذالقضاة ، مفلح عواد15024/ كح

2010دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانأصول التنفٌذ و فقا ألحدث التعدٌالت لقانون التنفٌذالقضاة ، مفلح عواد15025/ كح

2003منشورات الحلبً،: بٌروتدراسة مقارنة: أصول التنفٌذ الجبري الحجار،حلمً محمد15026/ كح

2003منشورات الحلبً،: بٌروتدراسة مقارنة: أصول التنفٌذ الجبري الحجار،حلمً محمد15027/ كح

2003منشورات الحلبً،: بٌروتدراسة مقارنة: أصول التنفٌذ الجبري الحجار،حلمً محمد15028/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتاإلجراءات المدنٌة و التجارٌة الدولٌة دولة اإلماراتعبد العال،عكاشة15029/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتاإلجراءات المدنٌة و التجارٌة الدولٌة دولة اإلماراتعبد العال،عكاشة15030/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتاإلجراءات المدنٌة و التجارٌة الدولٌة دولة اإلماراتعبد العال،عكاشة15031/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروت   التـــــــــــــــــــــــنفٌذ الجـــــــــــــــبريخلٌل ، أحمد15032/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروت   التـــــــــــــــــــــــنفٌذ الجـــــــــــــــبريخلٌل ، أحمد15033/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروت   التـــــــــــــــــــــــنفٌذ الجـــــــــــــــبريخلٌل ، أحمد15034/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2006دارالثقافة ،:عــــــــــــــــمانالحماٌة المدنٌة للحق األدنى للمإلؾ فً التشرٌع األردنًهارون، جمال15035/ كح

2006دارالثقافة ،:عــــــــــــــمانالحماٌة المدنٌة للحق األدنى للمإلؾ فً التشرٌع األردنًهارون، جمال15036/ كح

2006دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــانالحماٌة المدنٌة للحق األدنى للمإلؾ فً التشرٌع األردنًهارون، جمال15037/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتاألعمال ؼٌر المباحة: دروس فً القانون المدنًعبد هللا ، هدي15038/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتاألعمال ؼٌر المباحة: دروس فً القانون المدنًعبد هللا ، هدي15039/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتاألعمال ؼٌر المباحة: دروس فً القانون المدنًعبد هللا ، هدي15040/ كح

شالال، نزٌه نعٌم15041/ كح
دراسة مقانة من خالل الفقه    :الدعوى البولٌانٌة 

واإلجتهاد
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

شالال، نزٌه نعٌم15042/ كح
دراسة مقانة من خالل الفقه    :الدعوى البولٌانٌة 

واإلجتهاد
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

شالال، نزٌه نعٌم15043/ كح
دراسة مقانة من خالل الفقه    :الدعوى البولٌانٌة 

واإلجتهاد
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالدعوى المباشرة فً العالقات القانونٌة ؼٌر المباشرةمحمد، ماجد رشاد15044/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالدعوى المباشرة فً العالقات القانونٌة ؼٌر المباشرةمحمد، ماجد رشاد15045/ كح
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2008منشورات الحلبً،:بٌروتالدعوى المباشرة فً العالقات القانونٌة ؼٌر المباشرةمحمد، ماجد رشاد15046/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة من خالل الفقه:دعاوى الؽبنشالال، نزٌه نعٌم15047/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة من خالل الفقه:دعاوى الؽبنشالال، نزٌه نعٌم15048/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة من خالل الفقه:دعاوى الؽبنشالال، نزٌه نعٌم15049/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمانشرح أحكام قانون اإلثبات المدنًالعٌودي، عباس15050/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــمانشرح أحكام قانون اإلثبات المدنًالعٌودي، عباس15051/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــمانشرح أحكام قانون اإلثبات المدنًالعٌودي، عباس15052/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــمانشرح قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعٌودي، عباس15053/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــمانشرح قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعٌودي، عباس15054/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــــــمانشرح قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعٌودي، عباس15055/ كح

العٌودي، عباس15056/ كح
البٌع   و :   شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

اإلٌجار
2011دارالثقافة،:عمــــــــــــــــــــان
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العٌودي، عباس15057/ كح
البٌع   و :   شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

اإلٌجار
2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمان

العٌودي، عباس15058/ كح
البٌع   و :   شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

اإلٌجار
2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــــــمان

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــــماندراسة مقارنة:عقود نقل التكنولوجٌا الهمشري ، ولٌد عودة15059/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:عقود نقل التكنولوجٌا الهمشري ، ولٌد عودة15060/ كح

2009دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:عقود نقل التكنولوجٌا الهمشري ، ولٌد عودة15061/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالقواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونًرٌضً،عٌسى ؼسان15062/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالقواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونًرٌضً،عٌسى ؼسان15063/ كح

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالقواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونًرٌضً،عٌسى ؼسان15064/ كح

2004منشورات الحلبً، :بٌروتاإللتزامات:القانون المدنً الموجبات القاضً ،منصور15065/ كح

2004منشورات الحلبً، :بٌروتاإللتزامات:القانون المدنً الموجبات القاضً ،منصور15066/ كح

2004منشورات الحلبً، :بٌروتاإللتزامات:القانون المدنً الموجبات القاضً ،منصور15067/ كح
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2004منشورات الحلبً،:بٌروتقانون أصول المحاكمات المدنٌةعمر،نبٌل إسماعٌل15068/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتقانون أصول المحاكمات المدنٌةعمر،نبٌل إسماعٌل15069/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتقانون أصول المحاكمات المدنٌةعمر،نبٌل إسماعٌل15070/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالعقد مع مقدمة فً الموجبات المدنٌة: القانون المدنً العوجً، مصطفى15071/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالعقد مع مقدمة فً الموجبات المدنٌة: القانون المدنً العوجً، مصطفى15072/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتالعقد مع مقدمة فً الموجبات المدنٌة: القانون المدنً العوجً، مصطفى15073/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتاإلٌجار- ا لتؤمٌن -البٌع :العقود المسماة : القانون المدنً قاسم، محمد حسن15074/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتاإلٌجار- ا لتؤمٌن -البٌع :العقود المسماة : القانون المدنً قاسم، محمد حسن15075/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتاإلٌجار- ا لتؤمٌن -البٌع :العقود المسماة : القانون المدنً قاسم، محمد حسن15076/ كح

الحاج، رامٌا15077/ كح
:    مبدأ حٌاد القاضً المدنً بٌن النظرٌة والتطبٌق

دراسة مقارنة
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

الحاج، رامٌا15078/ كح
:    مبدأ حٌاد القاضً المدنً بٌن النظرٌة والتطبٌق

دراسة مقارنة
2008منشورات الحلبً،:بٌروت
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الحاج، رامٌا15079/ كح
:    مبدأ حٌاد القاضً المدنً بٌن النظرٌة والتطبٌق

دراسة مقارنة
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

سلطان، ناصر محمد15080/ كح
المسإولٌة عن فعل األشٌاء و التً تتطلب عناٌة خاصة  

و األآلت  المٌكانٌكٌة
2005منشورات الحلبً،:بٌروت

سلطان، ناصر محمد15081/ كح
المسإولٌة عن فعل األشٌاء و التً تتطلب عناٌة خاصة  

و األآلت  المٌكانٌكٌة
2005منشورات الحلبً،:بٌروت

سلطان، ناصر محمد15082/ كح
المسإولٌة عن فعل األشٌاء و التً تتطلب عناٌة خاصة  

و األآلت  المٌكانٌكٌة
2005منشورات الحلبً،:بٌروت

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالمسإولٌة الناجمة عن الفسخ التعسفً للعقدبروٌز، به مو15083/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالمسإولٌة الناجمة عن الفسخ التعسفً للعقدبروٌز، به مو15084/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالمسإولٌة الناجمة عن الفسخ التعسفً للعقدبروٌز، به مو15085/ كح

المؽربً،جعفر محمود15086/ كح
المسإولٌة المدنٌة عن اإلعتداء على الحق فً الصورة 

بواسطة الهاتؾ المحمول
2010دارالثقافة ،:عمــــــــــــــان

المؽربً،جعفر محمود15087/ كح
المسإولٌة المدنٌة عن اإلعتداء على الحق فً الصورة 

بواسطة الهاتؾ المحمول
2010دارالثقافة ،:عــــــــــــمان

المؽربً،جعفر محمود15088/ كح
المسإولٌة المدنٌة عن اإلعتداء على الحق فً الصورة 

بواسطة الهاتؾ المحمول
2010دارالثقافة ،:عمــــــــــــان

الشهوان، هاشم عل15089ً/ كح
المسإولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً العقود 

اإلنشاءات
2012دارالثقافة، :عمــــــــــــان



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الشهوان، هاشم عل15090ً/ كح
المسإولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً العقود 

اإلنشاءات
2012دارالثقافة، :عمــــــــــــان

الشهوان، هاشم عل15091ً/ كح
المسإولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً العقود 

اإلنشاءات
2012دارالثقافة، :عمـــــــــــــان

األحمد، وسٌم حسام15092/ كح
مجموعة القواعد القانونٌة الصادرة عن الهٌئة  العامة 

لمحكمة النقض السورٌة
2008منشورات الحلبً، :بٌروت

األحمد، وسٌم حسام15093/ كح
مجموعة القواعد القانونٌة الصادرة عن الهٌئة  العامة 

لمحكمة النقض السورٌة
2008منشورات الحلبً، :بٌروت

األحمد، وسٌم حسام15094/ كح
مجموعة القواعد القانونٌة الصادرة عن الهٌئة  العامة 

لمحكمة النقض السورٌة
2008منشورات الحلبً، :بٌروت

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة للموجباتالعبد هللا، هدى15095/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة للموجباتالعبد هللا، هدى15096/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة للموجباتالعبد هللا، هدى15097/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة للقصدالمدنً قبل التعرٌؾاألحمد، محمد سلٌمان15098/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة للقصدالمدنً قبل التعرٌؾاألحمد، محمد سلٌمان15099/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة للقصدالمدنً قبل التعرٌؾاألحمد، محمد سلٌمان15100/ كح
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2000منشورات الحلبً،:بٌروتبطاقة اإلعتماد و العالقات التعاقدٌة المنبثقة عنهاطوبٌا،بٌارإمٌل15101/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتبطاقة اإلعتماد و العالقات التعاقدٌة المنبثقة عنهاطوبٌا،بٌارإمٌل15102/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتبطاقة اإلعتماد و العالقات التعاقدٌة المنبثقة عنهاطوبٌا،بٌارإمٌل15103/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً عقود التنمــــــــــٌة التــــــــــــقنٌةجابر، عبد الرإوؾ15104/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً عقود التنمــــــــــٌة التــــــــــــقنٌةجابر، عبد الرإوؾ15105/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً عقود التنمــــــــــٌة التــــــــــــقنٌةجابر، عبد الرإوؾ15106/ كح

دوٌدار، طلعت15107/ كح
النظرٌة العامة للتنفٌذ القضائً فً قانون أصول 

المحاكمات المدنٌة اللبنانً
2011منشورات الحلبً،:بٌروت

دوٌدار، طلعت15108/ كح
النظرٌة العامة للتنفٌذ القضائً فً قانون أصول 

المحاكمات المدنٌة اللبنانً
2011منشورات الحلبً،:بٌروت

دوٌدار، طلعت15109/ كح
النظرٌة العامة للتنفٌذ القضائً فً قانون أصول 

المحاكمات المدنٌة اللبنانً
2011منشورات الحلبً،:بٌروت

2007منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة: الكامل فً شرح القانون المدنًنخلة، مورٌس15110/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة: الكامل فً شرح القانون المدنًنخلة، مورٌس15111/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2007منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة مقارنة: الكامل فً شرح القانون المدنًنخلة، مورٌس15112/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصــــــــــول الــــــــــــــقانون اإلداريعثمان ، حسٌن عثمان15113/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصــــــــــول الــــــــــــــقانون اإلداريعثمان ، حسٌن عثمان15114/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصــــــــــول الــــــــــــــقانون اإلداريعثمان ، حسٌن عثمان15115/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتاعادة المحاكمة فً القضاٌا اإلدارٌة ،المدنٌة، الجزائٌةشالال، نزٌه نعٌم15116/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتاعادة المحاكمة فً القضاٌا اإلدارٌة ،المدنٌة، الجزائٌةشالال، نزٌه نعٌم15117/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتاعادة المحاكمة فً القضاٌا اإلدارٌة ،المدنٌة، الجزائٌةشالال، نزٌه نعٌم15118/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتأسباب اعادة المحاكمة فً التنازع اإلداريأٌوب، زٌاد15119/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتأسباب اعادة المحاكمة فً التنازع اإلداريأٌوب، زٌاد15120/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتأسباب اعادة المحاكمة فً التنازع اإلداريأٌوب، زٌاد15121/ كح

1999منشورات الحلبً،:بٌروتواجبات و حقوق: الوظٌفة العامة فً لبنان اٌوب،علً مرهج15122/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

1999منشورات الحلبً،:بٌروتواجبات و حقوق: الوظٌفة العامة فً لبنان اٌوب،علً مرهج15123/ كح

1999منشورات الحلبً،:بٌروتواجبات و حقوق: الوظٌفة العامة فً لبنان اٌوب،علً مرهج15124/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتحماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة و القانون     واإلدارةالشٌخلً،عبد القادر15125/ كح

الشٌخلً،عبد القادر15126/ كح
   حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة و القانون           و 

اإلدارة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

الشٌخلً،عبد القادر15127/ كح
   حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة و القانون           و 

اإلدارة
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

2003منشورات الحلبً،:بٌروتاألحــــــــــــــكام الجــــــــــــــــزائٌة العامةناصٌؾ، إلٌاس15128/ كح

2003منشورات الحلبً،:بٌروتاألحــــــــــــــكام الجــــــــــــــــزائٌة العامةناصٌؾ، إلٌاس15129/ كح

2003منشورات الحلبً،:بٌروتاألحــــــــــــــكام الجــــــــــــــــزائٌة العامةناصٌؾ، إلٌاس15130/ كح

2006دارالثقافة، :عـــــــمــــاننظري و علمً: بنــــــك الـــــــدم فطاٌر،عبد الرحٌم15131/ كح

2006دارالثقافة، :عـــــــمــــاننظري و علمً: بنــــــك الـــــــدم فطاٌر،عبد الرحٌم15132/ كح

2006دارالثقافة، :عـــــــمــــاننظري و علمً: بنــــــك الـــــــدم فطاٌر،عبد الرحٌم15133/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

شالال، نزٌه نعٌم15134/ كح
دراسة مقارنة من خالل الفقه    و :    دعاوى المخذرات 

اإلجتهاد
2004منشورات الحلبً،:بٌروت

شالال، نزٌه نعٌم15135/ كح
دراسة مقارنة من خالل الفقه    و :    دعاوى المخذرات 

اإلجتهاد
2004منشورات الحلبً،:بٌروت

شالال، نزٌه نعٌم15136/ كح
دراسة مقارنة من خالل الفقه    و :    دعاوى المخذرات 

اإلجتهاد
2004منشورات الحلبً،:بٌروت

2009منشورات الحلبً،:بٌروتقانون العــــــــــــــــــقوبات الخــــــــــــاصأبوعامر، محمد زك15137ً/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتقانون العــــــــــــــــــقوبات الخــــــــــــاصأبوعامر، محمد زك15138ً/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتقانون العــــــــــــــــــقوبات الخــــــــــــاصأبوعامر، محمد زك15139ً/ كح

2002منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً الحقوق العــــــــــــــٌنٌة األصلٌةأبو السعود ، رمضان15140/ كح

2002منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً الحقوق العــــــــــــــٌنٌة األصلٌةأبو السعود ، رمضان15141/ كح

2002منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً الحقوق العــــــــــــــٌنٌة األصلٌةأبو السعود ، رمضان15142/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصول الفــــــــــــــقه اإلسالمًإمام،محمد كمال15143/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصول الفــــــــــــــقه اإلسالمًإمام،محمد كمال15144/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأصول الفــــــــــــــقه اإلسالمًإمام،محمد كمال15145/ كح

آباش ، أحمد15146/ كح
األحكام العامة للسفعة فً قواعد الفقه اإلسالمً  والقانون 

المؽربً
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

آباش ، أحمد15147/ كح
األحكام العامة للسفعة فً قواعد الفقه اإلسالمً  والقانون 

المؽربً
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

آباش ، أحمد15148/ كح
األحكام العامة للسفعة فً قواعد الفقه اإلسالمً  والقانون 

المؽربً
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

2009منشورات الحلبً،:بٌروتمبدأ عدم التمٌٌز ضد المرأة فً القانون الدولًعلك ، منال15149/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتمبدأ عدم التمٌٌز ضد المرأة فً القانون الدولًعلك ، منال15150/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتمبدأ عدم التمٌٌز ضد المرأة فً القانون الدولًعلك ، منال15151/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالوسٌط فً القانون المحاكم الشرعٌة و المذهبٌةٌاسٌن، محمد ٌوسؾ15152/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاالوسٌط فً القانون المحاكم الشرعٌة و المذهبٌةٌاسٌن، محمد ٌوسؾ15153/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتالمذهبٌة الوسٌط فً القانون المحاكم الشرعٌة وٌاسٌن، محمد ٌوسؾ15154/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتقانون رسم  الطابع المالً و تطبٌقاته العلمٌةقطٌش،عبد الرإوؾ15155/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2006منشورات الحلبً،:بٌروتقانون رسم  الطابع المالً و تطبٌقاته العلمٌةقطٌش،عبد الرإوؾ15156/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتقانون رسم  الطابع المالً و تطبٌقاته العلمٌةقطٌش،عبد الرإوؾ15157/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً قضاٌا حماٌة الملكٌة الفكرٌة و الفنٌةرباح،ؼسان15158/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً قضاٌا حماٌة الملكٌة الفكرٌة و الفنٌةرباح،ؼسان15159/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالوجٌز فً قضاٌا حماٌة الملكٌة الفكرٌة و الفنٌةرباح،ؼسان15160/ كح

1993منشورات الحلبً،:بٌروتالتقادم المكسب  للملكٌة فً القانون اللبنانًاألمٌن ،محمد عل15161ً/ كح

1993منشورات الحلبً،:بٌروتالتقادم المكسب  للملكٌة فً القانون اللبنانًاألمٌن ،محمد عل15162ً/ كح

1993منشورات الحلبً،:بٌروتالتقادم المكسب  للملكٌة فً القانون اللبنانًاألمٌن ،محمد عل15163ً/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتاجتهادا- فقها - قانونا:السلفٌة الوقتٌة مٌرزي، موفق15164/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتاجتهادا- فقها - قانونا:السلفٌة الوقتٌة مٌرزي، موفق15165/ كح

2000منشورات الحلبً،:بٌروتاجتهادا- فقها - قانونا:السلفٌة الوقتٌة مٌرزي، موفق15166/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌر عبد هللا15167/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌر عبد هللا15168/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌر عبد هللا15169/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتنظام الســـــــــــــــــــــجل العقاريحمدان ،حسٌن عبد اللطٌؾ15170/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتنظام الســـــــــــــــــــــجل العقاريحمدان ،حسٌن عبد اللطٌؾ15171/ كح

2005منشورات الحلبً،:بٌروتنظام الســـــــــــــــــــــجل العقاريحمدان ،حسٌن عبد اللطٌؾ15172/ كح

2011دارالثقافة،: الــــــــــقاهرةاإلرهاب الدولً و شرعٌة المـــــــــــــــقاومةالفتالوي،سهٌل حسٌن15173/ كح

2011دارالثقافة،: الـــــــــــقاهرةاإلرهاب الدولً و شرعٌة المـــــــــــــــقاومةالفتالوي،سهٌل حسٌن15174/ كح

2011دارالثقافة،: الــــــــــــقاهرةاإلرهاب الدولً و شرعٌة المـــــــــــــــقاومةالفتالوي،سهٌل حسٌن15175/ كح

2008منشورات الحلبً،: بٌروتأسرى الحرب فً الفقه اإلسالمً و اإلتفاقٌات الدولٌةمرزوق ، وفاء15176/ كح

2008منشورات الحلبً،: بٌروتأسرى الحرب فً الفقه اإلسالمً و اإلتفاقٌات الدولٌةمرزوق ، وفاء15177/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،: بٌروتأسرى الحرب فً الفقه اإلسالمً و اإلتفاقٌات الدولٌةمرزوق ، وفاء15178/ كح

الحسنً، فراس زهٌر15179/ كح
الحماٌة الدولٌة لموارد المٌاه  و المنشؤت المائٌة أثناء 

النزاعات المسلحة
2009منشورات الحلبً،: بٌروت

الحسنً، فراس زهٌر15180/ كح
الحماٌة الدولٌة لموارد المٌاه  و المنشؤت المائٌة أثناء 

النزاعات المسلحة
2009منشورات الحلبً،: بٌروت

الحسنً، فراس زهٌر15181/ كح
الحماٌة الدولٌة لموارد المٌاه  و المنشؤت المائٌة أثناء 

النزاعات المسلحة
2009منشورات الحلبً،: بٌروت

المجذوب،محمد15182/ كح
النظرٌة و المنظمات العالمٌة   واإلقلٌمٌة :التنظٌم الدولً 

و المتخصصة
2006منشورات الحلبً،: بٌروت

المجذوب،محمد15183/ كح
النظرٌة و المنظمات العالمٌة   واإلقلٌمٌة :التنظٌم الدولً 

و المتخصصة
2006منشورات الحلبً،: بٌروت

المجذوب،محمد15184/ كح
النظرٌة و المنظمات العالمٌة   واإلقلٌمٌة :التنظٌم الدولً 

و المتخصصة
2006منشورات الحلبً،: بٌروت

2005منشورات الحلبً،: بٌروتحق اإلنسان فً التنمٌة اإلقتصادٌة و حماٌتها دولٌاالصافً،صفاء الدٌن15185/ كح

2005منشورات الحلبً،: بٌروتحق اإلنسان فً التنمٌة اإلقتصادٌة و حماٌتها دولٌاالصافً،صفاء الدٌن15186/ كح

2005منشورات الحلبً،: بٌروتحق اإلنسان فً التنمٌة اإلقتصادٌة و حماٌتها دولٌاالصافً،صفاء الدٌن15187/ كح

الدباس ،علً محمد15188/ كح
حقوق اإلنسان و حرٌاته و دورشرعٌة اإلجراءات 

الشرطٌة فً تعزٌزها
2011منشورات الحلبً،: بٌروت



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الدباس ،علً محمد15189/ كح
حقوق اإلنسان و حرٌاته و دورشرعٌة اإلجراءات 

الشرطٌة فً تعزٌزها
2011منشورات الحلبً،: بٌروت

الدباس ،علً محمد15190/ كح
حقوق اإلنسان و حرٌاته و دورشرعٌة اإلجراءات 

الشرطٌة فً تعزٌزها
2011منشورات الحلبً،: بٌروت

2008دارالثقافة،:عمــــــــــــــانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا ، عبدهللا عبد الكرٌم15191/ كح

2008دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا ، عبدهللا عبد الكرٌم15192/ كح

2008دارالثقافة،:عمـــــــــــــــــانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا ، عبدهللا عبد الكرٌم15193/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالـــــــــــــقانون الدولً الــــــــــــــعامالمجذوب،محمد15194/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالـــــــــــــقانون الدولً الــــــــــــــعامالمجذوب،محمد15195/ كح

2007منشورات الحلبً،:بٌروتالـــــــــــــقانون الدولً الــــــــــــــعامالمجذوب،محمد15196/ كح

العزاوي،لمى عبد الباق15197ً/ كح
القٌمة القانونٌة لقرارات مجلس األمن الدولً فً مجال 

حماٌة حقوق اإلنسان
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

العزاوي،لمى عبد الباق15198ً/ كح
القٌمة القانونٌة لقرارات مجلس األمن الدولً فً مجال 

حماٌة حقوق اإلنسان
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

العزاوي،لمى عبد الباق15199ً/ كح
القٌمة القانونٌة لقرارات مجلس األمن الدولً فً مجال 

حماٌة حقوق اإلنسان
2009منشورات الحلبً،:بٌروت



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً،:بٌروتآفاق و تحدٌات:القانون الدولً اإلنسانً دٌاب ، أسعد15200/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتآفاق و تحدٌات:القانون الدولً اإلنسانً دٌاب ، أسعد15201/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتآفاق و تحدٌات:القانون الدولً اإلنسانً دٌاب ، أسعد15202/ كح

2011دارالثقافة،:عمـــــــــــــــانالموجز فً القانون الدولً العامالفتالوي،سهٌل حسٌن15203/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالموجز فً القانون الدولً العامالفتالوي،سهٌل حسٌن15204/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالموجز فً القانون الدولً العامالفتالوي،سهٌل حسٌن15205/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالنظام األروبً لحماٌة حقوق اإلنسانالمٌدانً ،محمد15206/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالنظام األروبً لحماٌة حقوق اإلنسانالمٌدانً ،محمد15207/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالنظام األروبً لحماٌة حقوق اإلنسانالمٌدانً ،محمد15208/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان ، عبد الكرٌم15209/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان ، عبد الكرٌم15210/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان ، عبد الكرٌم15211/ كح

البستانً، ٌوسؾ15212/ كح
المضمون الواسع : الجامع فً القانون الدولً الخاص

المتعدد الموضوعات
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

البستانً، ٌوسؾ15213/ كح
المضمون الواسع : الجامع فً القانون الدولً الخاص

المتعدد الموضوعات
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

البستانً، ٌوسؾ15214/ كح
المضمون الواسع : الجامع فً القانون الدولً الخاص

المتعدد الموضوعات
2009منشورات الحلبً،:بٌروت

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة  فً القانون القضائً الخاص الدولًالحداد ، حفٌظة السٌد15215/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة  فً القانون القضائً الخاص الدولًالحداد ، حفٌظة السٌد15216/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتالنظرٌة العامة  فً القانون القضائً الخاص الدولًالحداد ، حفٌظة السٌد15217/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــماندراسة مقارنة:الوجٌز فً شرح القانون الدولً الخاصالمصري،محمد ولٌد15218/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الوجٌز فً شرح القانون الدولً الخاصالمصري،محمد ولٌد15219/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــماندراسة مقارنة:الوجٌز فً شرح القانون الدولً الخاصالمصري،محمد ولٌد15220/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاألسباب  والنتائج: بطالن القرارالتحكٌمً التجاري الدولًالعنزي، ممدوح15221/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاألسباب  والنتائج: بطالن القرارالتحكٌمً التجاري الدولًالعنزي، ممدوح15222/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتاألسباب  والنتائج: بطالن القرارالتحكٌمً التجاري الدولًالعنزي، ممدوح15223/ كح

2010دار الثقافة ،:عمـــــــــــــانالتحكٌم فً القوانٌن العربٌةحداد ، حمزة أحمد15224/ كح

2010دار الثقافة ،:عمــــــــــــــانالتحكٌم فً القوانٌن العربٌةحداد ، حمزة أحمد15225/ كح

2010دار الثقافة ،:عمـــــــــــــــانالتحكٌم فً القوانٌن العربٌةحداد ، حمزة أحمد15226/ كح

الجبران ،صادق محمد15227/ كح
التحكٌم التجاري الدولً وفقا لإلتفاقٌة العربٌة للتحكٌم 

1987التجاري العام 
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

الجبران ،صادق محمد15228/ كح
التحكٌم التجاري الدولً وفقا لإلتفاقٌة العربٌة للتحكٌم 

1987التجاري العام 
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

الجبران ،صادق محمد15229/ كح
التحكٌم التجاري الدولً وفقا لإلتفاقٌة العربٌة للتحكٌم 

1987التجاري العام 
2010منشورات الحلبً،:بٌروت

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالوسائل اإللكترونٌة لفض المنازعات:التحكٌم اإللكترونً أبوالهٌجاء،محمد15230/ كح

2010دارالثقافة،:عــــــــــــــمانالوسائل اإللكترونٌة لفض المنازعات:التحكٌم اإللكترونً أبوالهٌجاء،محمد15231/ كح

2010دارالثقافة،:عـــــــــــــــمانالوسائل اإللكترونٌة لفض المنازعات:التحكٌم اإللكترونً أبوالهٌجاء،محمد15232/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالتشرٌع اإلسالمً:التحكٌم فً البلدان العربٌة األحدب ، عبد الحمٌد15233/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالتشرٌع اإلسالمً:التحكٌم فً البلدان العربٌة األحدب ، عبد الحمٌد15234/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالتشرٌع اإلسالمً:التحكٌم فً البلدان العربٌة األحدب ، عبد الحمٌد15235/ كح

2005دارالثقافة،:عـــــــــــــماندور المحكم فً خصومة التحكٌم الدولً الخاصالصانوري، مهند أحمد15236/ كح

2005دارالثقافة،:عــــــــــــماندور المحكم فً خصومة التحكٌم الدولً الخاصالصانوري، مهند أحمد15237/ كح

2005دارالثقافة،:عـــــــــــــماندور المحكم فً خصومة التحكٌم الدولً الخاصالصانوري، مهند أحمد15238/ كح

2003منشورات الحلبً،:بٌروتعقـــــــــــــــــــود األشؽال و التحكٌم فٌهاإسماعٌل، محمد عبد المجٌد15239/ كح

2003منشورات الحلبً،:بٌروتعقـــــــــــــــــــود األشؽال و التحكٌم فٌهاإسماعٌل، محمد عبد المجٌد15240/ كح

2003منشورات الحلبً،:بٌروتعقـــــــــــــــــــود األشؽال و التحكٌم فٌهاإسماعٌل، محمد عبد المجٌد15241/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتقـــــــــــضاٌا التحكٌم فً الدول العربٌةبالً، سمٌر فرنان15242/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتقـــــــــــضاٌا التحكٌم فً الدول العربٌةبالً، سمٌر فرنان15243/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،:بٌروتقـــــــــــضاٌا التحكٌم فً الدول العربٌةبالً، سمٌر فرنان15244/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتأصول التنفٌد الجبري فً القــــــــانون اللبنانًعمر،نبٌل إسماعٌل15245/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتأصول التنفٌد الجبري فً القــــــــانون اللبنانًعمر،نبٌل إسماعٌل15246/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتأصول التنفٌد الجبري فً القــــــــانون اللبنانًعمر،نبٌل إسماعٌل15247/ كح

[د ن]: [د م] ،1997القضاء المستعجل و قضـــــــــــــاء التنفٌذالدناصوري ، عزالدٌن15248/ كح

[د ن]: [د م] ،1997القضاء المستعجل و قضـــــــــــــاء التنفٌذالدناصوري ، عزالدٌن15249/ كح

[د ن]: [د م] ،1997القضاء المستعجل و قضـــــــــــــاء التنفٌذالدناصوري ، عزالدٌن15250/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً     والمسموعالخطٌب، سعدي محمد15251/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً     والمسموعالخطٌب، سعدي محمد15252/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً     والمسموعالخطٌب، سعدي محمد15253/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتتارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌةعبد العال،عكاشة15254/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004منشورات الحلبً،:بٌروتتارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌةعبد العال،عكاشة15255/ كح

2004منشورات الحلبً،:بٌروتتارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌةعبد العال،عكاشة15256/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتتارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌةحسن، ابراهٌم15257/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتتارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌةحسن، ابراهٌم15258/ كح

2006منشورات الحلبً،:بٌروتتارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌةحسن، ابراهٌم15259/ كح

2005دارالثقافة، :عــــــــــــــمانثـــــــــــــــــقافتك الـــــــــــــــقانونٌةالشخلً،عبد القادر15260/ كح

2005دارالثقافة، :عــــــــــــــمانثـــــــــــــــــقافتك الـــــــــــــــقانونٌةالشخلً،عبد القادر15261/ كح

2005دارالثقافة، :عـــــــــــــــمانثـــــــــــــــــقافتك الـــــــــــــــقانونٌةالشخلً،عبد القادر15262/ كح

2010دارالثقافة، :عــــــــــــــــماندراسة مقارنة: حق  الحصول على المعلوماتالراعً ، أشرؾ فتح15263ً/ كح

2010دارالثقافة، :عـــــــــــــــــماندراسة مقارنة: حق  الحصول على المعلوماتالراعً ، أشرؾ فتح15264ً/ كح

2010دارالثقافة، :عــــــــــــــماندراسة مقارنة: حق  الحصول على المعلوماتالراعً ، أشرؾ فتح15265ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالثقافة، :عمــــــــــــــانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح15266ً/ كح

2009دارالثقافة، :عمــــــــــــــانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح15267ً/ كح

2009دارالثقافة، :عمــــــــــــــانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح15268ً/ كح

2011دارالثقافة، :عمـــــــــــــــانفلســـــــــــــــــــفة الــــــــــــــــــــــــــقانونالشاوي ، منذر15269/ كح

2011دارالثقافة، :عمـــــــــــــــانفلســـــــــــــــــــفة الــــــــــــــــــــــــــقانونالشاوي ، منذر15270/ كح

2011دارالثقافة، :عمــــــــــــــــانفلســـــــــــــــــــفة الــــــــــــــــــــــــــقانونالشاوي ، منذر15271/ كح

2007منشورات الحلبً،: بٌروتحقوقه ، أتعابه وواجباته: المحامًابو عٌد ،إلٌاس15272/ كح

2007منشورات الحلبً،: بٌروتحقوقه ، أتعابه وواجباته: المحامًابو عٌد ،إلٌاس15273/ كح

2007منشورات الحلبً،: بٌروتحقوقه ، أتعابه وواجباته: المحامًابو عٌد ،إلٌاس15274/ كح

2009منشورات الحلبً،: بٌروتنظرات فً قضاٌا قانونٌةبالً، سمٌر فرنان15275/ كح

2009منشورات الحلبً،: بٌروتنظرات فً قضاٌا قانونٌةبالً، سمٌر فرنان15276/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً،: بٌروتنظرات فً قضاٌا قانونٌةبالً، سمٌر فرنان15277/ كح

2007منشورات الحلبً،: بٌروتالوجٌز فً القانون الرومانً و الشرٌعة اإلسالمٌةرباح،ؼسان15278/ كح

2007منشورات الحلبً،: بٌروتالوجٌز فً القانون الرومانً و الشرٌعة اإلسالمٌةرباح،ؼسان15279/ كح

2007منشورات الحلبً،: بٌروتالوجٌز فً القانون الرومانً و الشرٌعة اإلسالمٌةرباح،ؼسان15280/ كح

صادر،شكري15281/ كح
   الدلٌل الى قضاء األمور المستعجلة بٌن النظرٌة و 

التطبٌق
2009منشورات الحلبً،: بٌروت

صادر،شكري15282/ كح
   الدلٌل الى قضاء األمور المستعجلة بٌن النظرٌةو 

التطبٌق
2009منشورات الحلبً،: بٌروت

صادر،شكري15283/ كح
   الدلٌل الى قضاء األمور المستعجلة بٌن النظرٌة و 

التطبٌق
2009منشورات الحلبً،: بٌروت

2004منشورات الحلبً،: بٌروتالقاموس الجزائً التحلٌلًشالال، نزٌه نعٌم15284/ كح

2004منشورات الحلبً،: بٌروتالقاموس الجزائً التحلٌلًشالال، نزٌه نعٌم15285/ كح

2004منشورات الحلبً،: بٌروتالقاموس الجزائً التحلٌلًشالال، نزٌه نعٌم15286/ كح

2008منشورات الحلبً،: بٌروتالمصطلحات القانونٌة و التجارٌة و المصرفٌةالجرد، هٌام15287/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشورات الحلبً،: بٌروتالمصطلحات القانونٌة و التجارٌة و المصرفٌةالجرد، هٌام15288/ كح

2008منشورات الحلبً،: بٌروتالمصطلحات القانونٌة و التجارٌة و المصرفٌةالجرد، هٌام15289/ كح

2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــــمانالمصطلحات القانونٌة فً العقود األنجلٌزٌةحبٌب ، مصطفى سلمان15290/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمانالمصطلحات القانونٌة فً العقود األنجلٌزٌةحبٌب ، مصطفى سلمان15291/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــانالمصطلحات القانونٌة فً العقود األنجلٌزٌةحبٌب ، مصطفى سلمان15292/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــانالمصطلحات القانونٌة باللؽة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة ، زٌد محمود15293/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــانالمصطلحات القانونٌة باللؽة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة ، زٌد محمود15294/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــانالمصطلحات القانونٌة باللؽة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة ، زٌد محمود15295/ كح

2009منشورات الحلبً ،:عمـــــــــانالمدخل لدراسة القانون و المصطلحات القانونٌة15296/ كح

2009منشورات الحلبً ،:عمـــــــانالمدخل لدراسة القانون و المصطلحات القانونٌة15297/ كح

2009منشورات الحلبً ،:عمانالمدخل لدراسة القانون و المصطلحات القانونٌة15298/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

15299/ كح
 )و العقود         (اإللتزامات)        نظرٌة الموجبات 

(مصطلحات قانونٌة
2008منشورات الحلبً ،:عمان

15300/ كح
 )و العقود          (اإللتزامات)        نظرٌة الموجبات 

(مصطلحات قانونٌة
2008منشورات الحلبً ،:عمان

15301/ كح
 )و العقود           (اإللتزامات)        نظرٌة الموجبات 

(مصطلحات قانونٌة
2008منشورات الحلبً ،:عمان

2012داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌــــــــــــــح الصناعًٌوسؾ ، أمٌر فرج15302/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌــــــــــــــح الصناعًٌوسؾ ، أمٌر فرج15303/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌــــــــــــــح الصناعًٌوسؾ ، أمٌر فرج15304/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌــــــــــــــح الصناعًٌوسؾ ، أمٌر فرج15305/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌــــــــــــــح الصناعًٌوسؾ ، أمٌر فرج15306/ كح

2011داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسات فً اإلقتصاد اإلجتماعً: البطالة و الجرٌمةطلعت ، إبراهٌم15307/ كح

2011داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسات فً اإلقتصاد اإلجتماعً: البطالة و الجرٌمةطلعت ، إبراهٌم15308/ كح

2011داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسات فً اإلقتصاد اإلجتماعً: البطالة و الجرٌمةطلعت ، إبراهٌم15309/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسات فً اإلقتصاد اإلجتماعً: البطالة و الجرٌمةطلعت ، إبراهٌم15310/ كح

2011داراالكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسات فً اإلقتصاد اإلجتماعً: البطالة و الجرٌمةطلعت ، إبراهٌم15311/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: لقاهرةالتـــــحقٌق فً جرائم الحـــــــــاسب اآللــــــــــًمحرز، خٌرت عل15312ً/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: لقاهرةالتـــــحقٌق فً جرائم الحـــــــــاسب اآللــــــــــًمحرز، خٌرت عل15313ً/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: لقاهرةالتـــــحقٌق فً جرائم الحـــــــــاسب اآللــــــــــًمحرز، خٌرت عل15314ً/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: لقاهرةالتـــــحقٌق فً جرائم الحـــــــــاسب اآللــــــــــًمحرز، خٌرت عل15315ً/ كح

2012داراالكتاب الحدٌث،: لقاهرةالتـــــحقٌق فً جرائم الحـــــــــاسب اآللــــــــــًمحرز، خٌرت عل15316ً/ كح

الحدٌثً،عمر فخري15317/ كح
تحرٌم التعسؾ فً إستعمال الحق بوصفه سببا من  أسباب 

اإلباحة
2011دارالثقافة ،:عــــــــــــمان

الحدٌثً،عمر فخري15318/ كح
تحرٌم التعسؾ فً إستعمال الحق بوصفه سببا من  أسباب 

اإلباحة
2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمان

الحدٌثً،عمر فخري15319/ كح
تحرٌم التعسؾ فً إستعمال الحق بوصفه سببا من  أسباب 

اإلباحة
2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــمان

الحدٌثً،عمر فخري15320/ كح
تحرٌم التعسؾ فً إستعمال الحق بوصفه سببا من  أسباب 

اإلباحة
2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــمان



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةجرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًؼنٌم، رشٌد15321/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةجرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًؼنٌم، رشٌد15322/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةجرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًؼنٌم، رشٌد15323/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةجرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًؼنٌم، رشٌد15324/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةجرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًؼنٌم، رشٌد15325/ كح

أشرؾ ، عبد الحمٌد15326/ كح
الجمع بٌن سلطتً اإلتهام و التحقٌق فً نظام قاضً 

التحقٌق من الناحٌة التطبٌقٌة
2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

أشرؾ ، عبد الحمٌد15327/ كح
الجمع بٌن سلطتً اإلتهام و التحقٌق فً نظام قاضً 

التحقٌق من الناحٌة التطبٌقٌة
2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

أشرؾ ، عبد الحمٌد15328/ كح
الجمع بٌن سلطتً اإلتهام و التحقٌق فً نظام قاضً 

التحقٌق من الناحٌة التطبٌقٌة
2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

أشرؾ ، عبد الحمٌد15329/ كح
الجمع بٌن سلطتً اإلتهام و التحقٌق فً نظام قاضً 

التحقٌق من الناحٌة التطبٌقٌة
2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

أشرؾ ، عبد الحمٌد15330/ كح
الجمع بٌن سلطتً اإلتهام و التحقٌق فً نظام قاضً 

التحقٌق من الناحٌة التطبٌقٌة
2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

2011دارالفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لألعمال البنكٌةعبد الؽنً ، إٌهاب15331/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لألعمال البنكٌةعبد الؽنً ، إٌهاب15332/ كح

2011دارالفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لألعمال البنكٌةعبد الؽنً ، إٌهاب15333/ كح

2011دارالفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لألعمال البنكٌةعبد الؽنً ، إٌهاب15334/ كح

2011دارالفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لألعمال البنكٌةعبد الؽنً ، إٌهاب15335/ كح

2003دارالفكر الجامعً،: اإلسكندرٌةاإلدارٌة- القانونٌة - اإلتفاقٌة القضائٌة: الحراسةأحمد ، إبراهٌم سٌد15336/ كح

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15337/ كح
الدور القضائً للقرائن القضائٌة و القرائن القانونٌة فً 

اإلثبات الجنائً
2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15338/ كح
الدور القضائً للقرائن القضائٌة و القرائن القانونٌة فً 

اإلثبات الجنائً
2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15339/ كح
الدور القضائً للقرائن القضائٌة و القرائن القانونٌة فً 

اإلثبات الجنائً
2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15340/ كح
الدور القضائً للقرائن القضائٌة و القرائن القانونٌة فً 

اإلثبات الجنائً
2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15341/ كح
الدور القضائً للقرائن القضائٌة و القرائن القانونٌة فً 

اإلثبات الجنائً
2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالدور التشرٌعً للقرائن القانونٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15342/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالدور التشرٌعً للقرائن القانونٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15343/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالدور التشرٌعً للقرائن القانونٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15344/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالدور التشرٌعً للقرائن القانونٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15345/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالدور التشرٌعً للقرائن القانونٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15346/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسة مقارنة:السٌاسة العقارٌة فً القانون الجزائريخوري ، عمر15347/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسة مقارنة:السٌاسة العقارٌة فً القانون الجزائريخوري ، عمر15348/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسة مقارنة:السٌاسة العقارٌة فً القانون الجزائريخوري ، عمر15349/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسة مقارنة:السٌاسة العقارٌة فً القانون الجزائريخوري ، عمر15350/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةدراسة مقارنة:السٌاسة العقارٌة فً القانون الجزائريخوري ، عمر15351/ كح

بالل، سراج الدٌن15352/ كح
   الفروق الفقهٌة بٌن المسائل الفرعٌة فً حد الزنا و 

القذؾ و السرقة
2010دار الفكرالعربً،:القاهرة

بالل، سراج الدٌن15353/ كح
   الفروق الفقهٌة بٌن المسائل الفرعٌة فً حد الزنا و 

القذؾ و السرقة
2010دار الفكرالعربً،:القاهرة



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الدٌن جبالل، سرا15354/ كح
   الفروق الفقهٌة بٌن المسائل الفرعٌة فً حد الزنا و 

القذؾ و السرقة
2010دار الفكرالعربً،:القاهرة

بالل، سراج الدٌن15355/ كح
   الفروق الفقهٌة بٌن المسائل الفرعٌة فً حد الزنا و 

القذؾ و السرقة
2010دار الفكرالعربً،:القاهرة

بالل، سراج الدٌن15356/ كح
   الفروق الفقهٌة بٌن المسائل الفرعٌة فً حد الزنا و 

القذؾ و السرقة
2010دار الفكرالعربً،:القاهرة

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15357/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15358/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15359/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15360/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة،محمود عبد العزٌز15361/ كح

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15362/ كح
النظرٌة العامة للقرائن فً اإلثبات الجنائً فً القانون 

المقارن
2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15363/ كح
النظرٌة العامة للقرائن فً اإلثبات الجنائً فً القانون 

المقارن
2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15364/ كح
النظرٌة العامة للقرائن فً اإلثبات الجنائً فً القانون 

المقارن
2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15365/ كح
النظرٌة العامة للقرائن فً اإلثبات الجنائً فً القانون 

المقارن
2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

خلٌفة،محمود عبد العزٌز15366/ كح
النظرٌة العامة للقرائن فً اإلثبات الجنائً فً القانون 

المقارن
2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة

2010منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالوجٌز فً قضاء الجنح الجزئٌة و المستؤنفةالمنوفً، أحمد15367/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالوجٌز فً قضاء الجنح الجزئٌة و المستؤنفةالمنوفً، أحمد15368/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالوجٌز فً قضاء الجنح الجزئٌة و المستؤنفةالمنوفً، أحمد15369/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالوجٌز فً قضاء الجنح الجزئٌة و المستؤنفةالمنوفً، أحمد15370/ كح

2010منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالوجٌز فً قضاء الجنح الجزئٌة و المستؤنفةالمنوفً، أحمد15371/ كح

2008تاال للنشر ،:الجــــــــــــــــزائرالكومٌدٌا  القضائٌة: جرائم الدولةفرجاس، جاك15372/ كح

2008تاال للنشر ،:الجــــــــــــــــزائرالكومٌدٌا  القضائٌة: جرائم الدولةفرجاس، جاك15373/ كح

2008تاال للنشر ،:الجــــــــــــــــزائرالكومٌدٌا  القضائٌة: جرائم الدولةفرجاس، جاك15374/ كح

2008تاال للنشر ،:الجــــــــــــــــزائرالكومٌدٌا  القضائٌة: جرائم الدولةفرجاس، جاك15375/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانالقانون الدولً الجنائً الموضوعًشٌل، بدرالدٌن محمد15376/ كح

2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانالقانون الدولً الجنائً الموضوعًشٌل، بدرالدٌن محمد15377/ كح

2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانالقانون الدولً الجنائً الموضوعًشٌل، بدرالدٌن محمد15378/ كح

2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانالقانون الدولً الجنائً الموضوعًشٌل، بدرالدٌن محمد15379/ كح

2011دارالثقافة ،:عـــــــــــــــــــمانالقانون الدولً الجنائً الموضوعًشٌل، بدرالدٌن محمد15380/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةمكافحة اإلتــــــــــــــــــجار بالبــــــــــــتشرٌوسؾ ، أمٌر فرج15381/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةمكافحة اإلتــــــــــــــــــجار بالبــــــــــــتشرٌوسؾ ، أمٌر فرج15382/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةمكافحة اإلتــــــــــــــــــجار بالبــــــــــــتشرٌوسؾ ، أمٌر فرج15383/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةمكافحة اإلتــــــــــــــــــجار بالبــــــــــــتشرٌوسؾ ، أمٌر فرج15384/ كح

2011دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةمكافحة اإلتــــــــــــــــــجار بالبــــــــــــتشرٌوسؾ ، أمٌر فرج15385/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالوافً فً حقـــــــــــــــــــــــوق اإلنـــــــسانعمٌمر، نعٌمة15386/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالوافً فً حقـــــــــــــــــــــــوق اإلنـــــــسانعمٌمر، نعٌمة15387/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالوافً فً حقـــــــــــــــــــــــوق اإلنـــــــسانعمٌمر، نعٌمة15388/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالوافً فً حقـــــــــــــــــــــــوق اإلنـــــــسانعمٌمر، نعٌمة15389/ كح

2010دار الكتاب الحدٌث،: القاهرةالوافً فً حقـــــــــــــــــــــــوق اإلنـــــــسانعمٌمر، نعٌمة15390/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةالنظرٌة و التطبٌقات: اإلقتصاد الدولًأمٌن، هجٌر عدنان15391/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةالنظرٌة و التطبٌقات: اإلقتصاد الدولًأمٌن، هجٌر عدنان15392/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةالنظرٌة و التطبٌقات: اإلقتصاد الدولًأمٌن، هجٌر عدنان15393/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةالنظرٌة و التطبٌقات: اإلقتصاد الدولًأمٌن، هجٌر عدنان15394/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةالنظرٌة و التطبٌقات: اإلقتصاد الدولًأمٌن، هجٌر عدنان15395/ كح

مبروك، نزٌه عبد المقصود15396/ كح
الضرائب الخضراء و الرخص القابلة للتداول كؤدوات 

مكافحة التلوث
2010دارالفكر ج،: اإلسكندرٌة

مبروك، نزٌه عبد المقصود15397/ كح
الضرائب الخضراء و الرخص القابلة للتداول كؤدوات 

مكافحة التلوث
2010دارالفكر ج،: اإلسكندرٌة



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

مبروك، نزٌه عبد المقصود15398/ كح
الضرائب الخضراء و الرخص القابلة للتداول كؤدوات 

مكافحة التلوث
2010دارالفكر ج،: اإلسكندرٌة

مبروك، نزٌه عبد المقصود15399/ كح
الضرائب الخضراء و الرخص القابلة للتداول كؤدوات 

مكافحة التلوث
2010دارالفكر ج،: اإلسكندرٌة

مبروك، نزٌه عبد المقصود15400/ كح
الضرائب الخضراء و الرخص القابلة للتداول كؤدوات 

مكافحة التلوث
2010دارالفكر ج،: اإلسكندرٌة

البٌاتً ،نادٌة15401/ كح
التؤمٌن اإللزامً من المسإولٌة الناشئة عن حوادث 

السٌارات
2010م ق إ ق ،:الـــــــــــــــــــقاهرة

البٌاتً ،نادٌة15402/ كح
التؤمٌن اإللزامً من المسإولٌة الناشئة عن حوادث 

السٌارات
2010م ق إ ق ،:الـــــــــــــــــــقاهرة

البٌاتً ،نادٌة15403/ كح
التؤمٌن اإللزامً من المسإولٌة الناشئة عن حوادث 

السٌارات
2010م ق إ ق ،:الـــــــــــــــــــقاهرة

البٌاتً ،نادٌة15404/ كح
التؤمٌن اإللزامً من المسإولٌة الناشئة عن حوادث 

السٌارات
2010م ق إ ق ،:الـــــــــــــــــــقاهرة

2010دار الكتاب ح،: القـــــــــــــاهرةالوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً والشرٌعةالسالمونً ،رجاء15405/ كح

2010دار الكتاب ح،: القـــــــــــــاهرةالوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً  والشرٌعةالسالمونً ،رجاء15406/ كح

2010دار الكتاب ح،: القـــــــــــــاهرةالوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً والشرٌعةالسالمونً ،رجاء15407/ كح

2010دار الكتاب ح،: القـــــــــــــاهرةالوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً  والشرٌعةالسالمونً ،رجاء15408/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دار الكتاب ح،: القـــــــــــــاهرةالوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً والشرٌعةالسالمونً ،رجاء15409/ كح

عطٌة ، محمود حمدي15410/ كح
: أثر تؽٌر الظروؾ فً القرار اإلداري و الطعن فٌه 

دراسة تحلٌلٌة
2010دارالكتب القانونٌة،: القاهرة

عطٌة ، محمود حمدي15411/ كح
: أثر تؽٌر الظروؾ فً القرار اإلداري و الطعن فٌه 

دراسة تحلٌلٌة
2010دارالكتب القانونٌة،: القاهرة

عطٌة ، محمود حمدي15412/ كح
: أثر تؽٌر الظروؾ فً القرار اإلداري و الطعن فٌه 

دراسة تحلٌلٌة
2010دارالكتب القانونٌة،: القاهرة

عطٌة ، محمود حمدي15413/ كح
: أثر تؽٌر الظروؾ فً القرار اإلداري و الطعن فٌه 

دراسة تحلٌلٌة
2010دارالكتب القانونٌة،: القاهرة

عطٌة ، محمود حمدي15414/ كح
: أثر تؽٌر الظروؾ فً القرار اإلداري و الطعن فٌه 

دراسة تحلٌلٌة
2010دارالكتب القانونٌة،: القاهرة

2012أسامة للنشر،:عــــــــــــــمانقدٌما و حدٌثا:تؤهٌل الموارد البشرٌة فرحاتً، العربً بلقاسم15415/ كح

2012أسامة للنشر،:عـــــــــــــــمانقدٌما و حدٌثا:تؤهٌل الموارد البشرٌة فرحاتً، العربً بلقاسم15416/ كح

الحمادي، مال هللا15417/ كح
اإلجراءات السابقة على ابرام : ضمانات العقد اإلداري

العقد اإلداري
2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌة

الحمادي، مال هللا15418/ كح
اإلجراءات السابقة على ابرام : ضمانات العقد اإلداري

العقد اإلداري
2010دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌة

الحمادي، مال هللا15419/ كح
اإلجراءات السابقة على ابرام : ضمانات العقد اإلداري

العقد اإلداري
2010دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌة
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الحمادي، مال هللا15420/ كح
اإلجراءات السابقة على ابرام : ضمانات العقد اإلداري

العقد اإلداري
2010دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌة

الحمادي، مال هللا15421/ كح
اإلجراءات السابقة على ابرام : ضمانات العقد اإلداري

العقد اإلداري
2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌة

2010دار الفكر ج،: الـــــــــقاهرةالحق و الذمة تؤثٌر الموت فٌهما و بحوث أخرىالخفٌؾ ،الشٌخ15422/ كح

2010دار الفكر ج،: القــــــــــاهرةالحق و الذمة تؤثٌر الموت فٌهما و بحوث أخرىالخفٌؾ ،الشٌخ15423/ كح

2010دار الفكر ج،: القــــــــــاهرةالحق و الذمة تؤثٌر الموت فٌهما و بحوث أخرىالخفٌؾ ،الشٌخ15424/ كح

2010دار الفكر ج،: القــــــــــاهرةالحق و الذمة تؤثٌر الموت فٌهما و بحوث أخرىالخفٌؾ ،الشٌخ15425/ كح

2010دار الفكر ج،: القــــــــــاهرةالحق و الذمة تؤثٌر الموت فٌهما و بحوث أخرىالخفٌؾ ،الشٌخ15426/ كح

سعٌدات، عل15427ً/ كح
دلٌل ممارسة مهنة المحاماة و أخالقٌاتها فً القانون 

الجزائري
2010دارالكتاب ح،: القــــــــاهرة

سعٌدات، عل15428ً/ كح
دلٌل ممارسة مهنة المحاماة و أخالقٌاتها فً القانون 

الجزائري
2010دارالكتاب ح،: القــــــــاهرة

سعٌدات، عل15429ً/ كح
دلٌل ممارسة مهنة المحاماة و أخالقٌاتها فً القانون 

الجزائري
2010دارالكتاب ح،: القــــــــاهرة

سعٌدات، عل15430ً/ كح
دلٌل ممارسة مهنة المحاماة و أخالقٌاتها فً القانون 

الجزائري
2010دارالكتاب ح،: القـــــــاهرة



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

سعٌدات، عل15431ً/ كح
دلٌل ممارسة مهنة المحاماة و أخالقٌاتها فً القانون 

الجزائري
2010دارالكتاب ح،: القـــــــاهرة

2010دارالكتاب ح،: القـــــــاهرةالمحاماة فً النظم العدلٌة العربٌة و الدولٌةعصام ، حسٌن15432/ كح

2010دارالكتاب ح،: القـــــــاهرةالمحاماة فً النظم العدلٌة العربٌة و الدولٌةعصام ، حسٌن15433/ كح

2010دارالكتاب ح،: القــــــاهرةالمحاماة فً النظم العدلٌة العربٌة و الدولٌةعصام ، حسٌن15434/ كح

2010دارالكتاب ح،: القــــــاهرةالمحاماة فً النظم العدلٌة العربٌة و الدولٌةعصام ، حسٌن15435/ كح

2010دارالكتاب ح،: القــــــاهرةالمحاماة فً النظم العدلٌة العربٌة و الدولٌةعصام ، حسٌن15436/ كح

2010دارالثقافة ،:عمــــــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئة البحرٌةالناصر، أحمد خالد15437/ كح

2010دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئة البحرٌةالناصر، أحمد خالد15438/ كح

2010دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئة البحرٌةالناصر، أحمد خالد15439/ كح

2010دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئة البحرٌةالناصر، أحمد خالد15440/ كح

2010دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البٌئة البحرٌةالناصر، أحمد خالد15441/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012ن، .د :القــــــــــــــــــــــاهرةرإٌة أمنٌة:المسإولٌة عن تعوٌض ضحاٌا اإلرهابمجاهد، أحمد عل15442ً/ كح

2012ن، .د :القـــــــــــــــــــــاهرةرإٌة أمنٌة:المسإولٌة عن تعوٌض ضحاٌا اإلرهابمجاهد، أحمد عل15443ً/ كح

2012ن، .د :القـــــــــــــــــــــــــاهرةرإٌة أمنٌة:المسإولٌة عن تعوٌض ضحاٌا اإلرهابمجاهد، أحمد عل15444ً/ كح

2012ن، .د :القـــــــــــــــــــــــــاهرةرإٌة أمنٌة:المسإولٌة عن تعوٌض ضحاٌا اإلرهابمجاهد، أحمد عل15445ً/ كح

2012ن، .د :القـــــــــــــــــــــــــاهرةرإٌة أمنٌة:المسإولٌة عن تعوٌض ضحاٌا اإلرهابمجاهد، أحمد عل15446ً/ كح

2011دارالكتاب ح، :القــــــــــــاهرةالهٌاكل التنظٌمٌة: الخطة الدولٌة لألعمال التجارٌةإبراهٌم ،جالل15447/ كح

2011دارالكتاب ح، :القـــــــــــاهرةالهٌاكل التنظٌمٌة: الخطة الدولٌة لألعمال التجارٌةإبراهٌم ،جالل15448/ كح

2011دارالكتاب ح، :القــــــــــاهرةالهٌاكل التنظٌمٌة: الخطة الدولٌة لألعمال التجارٌةإبراهٌم ،جالل15449/ كح

2011دارالكتاب ح، :الــــــــــــقاهرةالهٌاكل التنظٌمٌة: الخطة الدولٌة لألعمال التجارٌةإبراهٌم ،جالل15450/ كح

2011دارالكتاب ح، :الــــــــــــــقاهرةالهٌاكل التنظٌمٌة: الخطة الدولٌة لألعمال التجارٌةإبراهٌم ،جالل15451/ كح

2011دارالكتاب ح، :الـــــــــــــــقاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي ،إبراهٌم15452/ كح
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2011دارالكتاب ح، :الــــــــــــــقاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي ،إبراهٌم15453/ كح

2011دارالكتاب ح، :الــــــــــــــقاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي ،إبراهٌم15454/ كح

2011دارالكتاب ح، :الــــــــــــــقاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي ،إبراهٌم15455/ كح

2011دارالكتاب ح، :الــــــــــــــقاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي ،إبراهٌم15456/ كح

2010دارالكتاب ح، :القـــــاهرةالؽش التجاري و اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسؾ ، أمٌر فرج15457/ كح

2010دارالكتاب ح، :القــــــاهرةالؽش التجاري و اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسؾ ، أمٌر فرج15458/ كح

2010دارالكتاب ح، :القــــــاهرةالؽش التجاري و اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسؾ ، أمٌر فرج15459/ كح

2010دارالكتاب ح، :القــــــاهرةالؽش التجاري و اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسؾ ، أمٌر فرج15460/ كح

2010دارالكتاب ح، :القــــــاهرةالؽش التجاري و اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسؾ ، أمٌر فرج15461/ كح

2011وائل للنشر،:عمــــــــانالجوانب القانونٌة لتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى15462/ كح

2011وائل للنشر،:عمــــــــانالجوانب القانونٌة لتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى15463/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011وائل للنشر،:عمـــــــــــانالجوانب القانونٌة لتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى15464/ كح

2011وائل للنشر،:عـــــــــــمانالجوانب القانونٌة لتعامالت التجارة اإللكترونٌةالعطٌات،مصطفى موسى15465/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة: براءة اإلختراععلً، حسان15466ً/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة: براءة اإلختراععلً، حسان15467ً/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة: براءة اإلختراععلً، حسان15468ً/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة: براءة اإلختراععلً، حسان15469ً/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةإكتسابها و حماٌتها القانونٌة: براءة اإلختراععلً، حسان15470ً/ كح

2012دار الكتاب ح،: القـــــــاهرةالدعاوى القضائٌة و أسس التفاوض فً حل  المنازعاتالشهاوي ،إبراهٌم15471/ كح

2012دار الكتاب ح،: القــــــاهرةالدعاوى القضائٌة و أسس التفاوض فً حل  المنازعاتالشهاوي ،إبراهٌم15472/ كح

2012دار الكتاب ح،: الــــــــــــقاهرةالدعاوى القضائٌة و أسس التفاوض فً حل  المنازعاتالشهاوي ،إبراهٌم15473/ كح

2012دار الكتاب ح،: الـــــــــــقاهرةالدعاوى القضائٌة و أسس التفاوض فً حل  المنازعاتالشهاوي ،إبراهٌم15474/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دار الكتاب ح،: الـــــــــــقاهرةالدعاوى القضائٌة و أسس التفاوض فً حل  المنازعاتالشهاوي ،إبراهٌم15475/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:  عقد الترخٌصالجٌوري، عالء الدٌن15476/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:  عقد الترخٌصالجٌوري، عالء الدٌن15477/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:  عقد الترخٌصالجٌوري، عالء الدٌن15478/ كح

2011دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــــــاندراسة مقارنة:  عقد الترخٌصالجٌوري، عالء الدٌن15479/ كح

2012دارالكتاب ح،:القــــــــــاهرةالصحافة اإللكترونٌة و التطبٌقات اإلعالمٌة الحدٌثةبعزٌز،إبراهٌم15480/ كح

2012دارالكتاب ح،:القـــــــــــاهرةالصحافة اإللكترونٌة و التطبٌقات اإلعالمٌة الحدٌثةبعزٌز،إبراهٌم15481/ كح

2012دارالكتاب ح،:القــــــــــــاهرةالصحافة اإللكترونٌة و التطبٌقات اإلعالمٌة الحدٌثةبعزٌز،إبراهٌم15482/ كح

2012دارالكتاب ح،:القــــــــــــاهرةالصحافة اإللكترونٌة و التطبٌقات اإلعالمٌة الحدٌثةبعزٌز،إبراهٌم15483/ كح

2012دارالكتاب ح،:القــــــــــــاهرةالصحافة اإللكترونٌة و التطبٌقات اإلعالمٌة الحدٌثةبعزٌز،إبراهٌم15484/ كح

المتولً ،أمانً عل15485ً/ كح
ضوابط إستخدام الهندسة الوراثٌة و التلقٌح الصناعً فً 

الفقه و القانون
2010دارالكتاب ح،:القـــــــــــاهرة
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المتولً ،أمانً عل15486ً/ كح
ضوابط إستخدام الهندسة الوراثٌة و التلقٌح الصناعً فً 

الفقه و القانون
2010دارالكتاب ح،:القــــــــــاهرة

المتولً ،أمانً عل15487ً/ كح
ضوابط إستخدام الهندسة الوراثٌة و التلقٌح الصناعً فً 

الفقه و القانون
2010دارالكتاب ح،:القـــــــــــاهرة

المتولً ،أمانً عل15488ً/ كح
ضوابط إستخدام الهندسة الوراثٌة و التلقٌح الصناعً فً 

الفقه و القانون
2010دارالكتاب ح،:القـــــــــــــاهرة

المتولً ،أمانً عل15489ً/ كح
ضوابط إستخدام الهندسة الوراثٌة و التلقٌح الصناعً فً 

الفقه و القانون
2010دارالكتاب ح،:القــــــــــــاهرة

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالضوابط التً تحكم فتوى المفتً و قضاء القاضًالشحات، إبراهٌم15490/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالضوابط التً تحكم فتوى المفتً و قضاء القاضًالشحات، إبراهٌم15491/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالضوابط التً تحكم فتوى المفتً و قضاء القاضًالشحات، إبراهٌم15492/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالضوابط التً تحكم فتوى المفتً و قضاء القاضًالشحات، إبراهٌم15493/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالضوابط التً تحكم فتوى المفتً و قضاء القاضًالشحات، إبراهٌم15494/ كح

2010دارالفكر،:القـــــــــــــاهرةملخص دروس: التركة و الحقوق المتعلقة بهاالخفٌؾ ،عل15495ً/ كح

2010دارالفكر،:القــــــــــــــاهرةملخص دروس: التركة و الحقوق المتعلقة بهاالخفٌؾ ،عل15496ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالفكر،:القــــــــــــــــاهرةملخص دروس: التركة و الحقوق المتعلقة بهاالخفٌؾ ،عل15497ً/ كح

2010دارالفكر،:القــــــــــــــاهرةملخص دروس: التركة و الحقوق المتعلقة بهاالخفٌؾ ،عل15498ً/ كح

2010دارالفكر،:القــــــــــــــــاهرةملخص دروس: التركة و الحقوق المتعلقة بهاالخفٌؾ ،عل15499ً/ كح

2009دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالحقوق المتعلقة بالــــــــــــــــــــــــتركةبذران، أبو العٌنٌن بدران15500/ كح

2009دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالحقوق المتعلقة بالــــــــــــــــــــــــتركةبذران، أبو العٌنٌن بدران15501/ كح

2009دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالحقوق المتعلقة بالــــــــــــــــــــــــتركةبذران، أبو العٌنٌن بدران15502/ كح

2009دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالحقوق المتعلقة بالــــــــــــــــــــــــتركةبذران، أبو العٌنٌن بدران15503/ كح

2009دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالحقوق المتعلقة بالــــــــــــــــــــــــتركةبذران، أبو العٌنٌن بدران15504/ كح

2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً ،أمانً عل15505ً/ كح

2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً ،أمانً عل15506ً/ كح

2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً ،أمانً عل15507ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً ،أمانً عل15508ً/ كح

2010دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً ،أمانً عل15509ً/ كح

2011دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةفقه األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌةخلٌفة،محمود عبد العزٌز15510/ كح

2011دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةفقه األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌةخلٌفة،محمود عبد العزٌز15511/ كح

2011دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةفقه األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌةخلٌفة،محمود عبد العزٌز15512/ كح

2011دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةفقه األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌةخلٌفة،محمود عبد العزٌز15513/ كح

2011دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةفقه األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌةخلٌفة،محمود عبد العزٌز15514/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةمدعما بؤحدث اإلجتهادات القضائٌة: قانون األسرةتقٌة، عبد الفتاح15515/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةمدعما بؤحدث اإلجتهادات القضائٌة: قانون األسرةتقٌة، عبد الفتاح15516/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةمدعما بؤحدث اإلجتهادات القضائٌة: قانون األسرةتقٌة، عبد الفتاح15517/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةمدعما بؤحدث اإلجتهادات القضائٌة: قانون األسرةتقٌة، عبد الفتاح15518/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةمدعما بؤحدث اإلجتهادات القضائٌة: قانون األسرةتقٌة، عبد الفتاح15519/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالوجٌزفً الموارٌث و التركاتتقٌة، عبد الفتاح15520/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالوجٌزفً الموارٌث و التركاتتقٌة، عبد الفتاح15521/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالوجٌزفً الموارٌث و التركاتتقٌة، عبد الفتاح15522/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالوجٌزفً الموارٌث و التركاتتقٌة، عبد الفتاح15523/ كح

2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرةالوجٌزفً الموارٌث و التركاتتقٌة، عبد الفتاح15524/ كح

2010دار النفائس،:عـــــــــــماننظام األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌةرحال، عالء الدٌن15525/ كح

2010دار النفائس،:عــــــــــــــماننظام األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌةرحال، عالء الدٌن15526/ كح

2010دار النفائس،:عـــــــــــــماننظام األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌةرحال، عالء الدٌن15527/ كح

2010دار النفائس،:عـــــــــــــماننظام األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌةرحال، عالء الدٌن15528/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهــــــــرةالبنوك و مخاطر األسواق المالٌة العالمٌةحسن، صالح15529/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالبنوك و مخاطر األسواق المالٌة العالمٌةحسن، صالح15530/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالبنوك و مخاطر األسواق المالٌة العالمٌةحسن، صالح15531/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالبنوك و مخاطر األسواق المالٌة العالمٌةحسن، صالح15532/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهــــــــرةالبنوك و مخاطر األسواق المالٌة العالمٌةحسن، صالح15533/ كح

2010دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةبن داود ،إبراهٌم15534/ كح

2010دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةبن داود ،إبراهٌم15535/ كح

2010دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةبن داود ،إبراهٌم15536/ كح

2010دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةبن داود ،إبراهٌم15537/ كح

2010دار الكتاب ح،: القاهــــــرةالرقابة المالٌة على النفقات العامةبن داود ،إبراهٌم15538/ كح

2011دار الكتــاب ح،: القاهـــــرةالرقابة على أعمال البنوك و منظمات األعمالصالح، حسن15539/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالرقابة على أعمال البنوك و منظمات األعمالصالح، حسن15540/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الكتاب ح،: القـــــــاهرةالرقابة على أعمال البنوك و منظمات األعمالصالح، حسن15541/ كح

2011دار الكتاب ح،: القــــــاهرةالرقابة على أعمال البنوك و منظمات األعمالصالح، حسن15542/ كح

2011دار الكتاب ح،: القــــــاهرةالرقابة على أعمال البنوك و منظمات األعمالصالح، حسن15543/ كح

2011دار الكتاب ح،: القــــــاهرةالمالٌة العامة فً الشركات التجارٌةإبراهٌم ،جالل15544/ كح

2011دار الكتاب ح،: القـــــــاهرةالمالٌة العامة فً الشركات التجارٌةإبراهٌم ،جالل15545/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهـــــــرةالمالٌة العامة فً الشركات التجارٌةإبراهٌم ،جالل15546/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهــــــرةالمالٌة العامة فً الشركات التجارٌةإبراهٌم ،جالل15547/ كح

2011دار الكتاب ح،: القاهــــــــرةالمالٌة العامة فً الشركات التجارٌةإبراهٌم ،جالل15548/ كح

2011دارالثقافة، :عــــــــــــــــمانالمالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبًالقٌسً،أعاد حمود15549/ كح

2011دارالثقافة، :عــــــــــــــــمانالمالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبًالقٌسً،أعاد حمود15550/ كح

2011دارالثقافة، :عــــــــــــــــمانالمالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبًالقٌسً،أعاد حمود15551/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالثقافة، :عــــــــــــــــمانالمالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبًالقٌسً،أعاد حمود15552/ كح

2011دارالثقافة، :عــــــــــــــــمانالمالٌة العامة و التشرٌع الضرٌبًالقٌسً،أعاد حمود15553/ كح

السٌسً، صالح الدٌن حسن15554/ كح
   المعجم الذهبً للمصطلحات اإلقتصادٌة    والتجارٌة 

عربً-فرنسً 
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15555/ كح
 المعجم الذهبً للمصطلحات اإلقتصادٌة     والتجارٌة 

عربً-فرنسً 
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15556/ كح
المعجم الذهبً للمصطلحات اإلقتصادٌة    والتجارٌة 

عربً-فرنسً 
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15557/ كح
المعجم الذهبً للمصطلحات اإلقتصادٌة    والتجارٌة 

عربً-فرنسً 
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15558/ كح
المعجم الذهبً للمصطلحات اإلقتصادٌة    والتجارٌة 

عربً-فرنسً 
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15559/ كح
     المعجم الذهبً الثالثً للمصطلحات اإلقتصادٌة  و 

عربً- إنجلٌزي - التجارٌة فرنسً
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15560/ كح
     المعجم الذهبً الثالثً للمصطلحات اإلقتصادٌة و 

عربً- إنجلٌزي - التجارٌة فرنسً
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15561/ كح
     المعجم الذهبً الثالثً للمصطلحات اإلقتصادٌة  و 

عربً- إنجلٌزي - التجارٌة فرنسً
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن حسن15562/ كح
     المعجم الذهبً الثالثً للمصطلحات اإلقتصادٌة و 

عربً- إنجلٌزي - التجارٌة فرنسً
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

السٌسً، صالح الدٌن حسن15563/ كح
     المعجم الذهبً الثالثً للمصطلحات اإلقتصادٌة و 

عربً- إنجلٌزي - التجارٌة فرنسً
2012دارالكتاب الحدٌث،:القاهرة

2007المكتب الجامعً ج ،:اإلسكندرٌةاإلعدام فً مٌزان الشرٌعة و القانون و أحكام القضاءشحاتة، محمد أحمد15564/ كح

2007المكتب الجامعً ج،:اإلسكندرٌةاإلعدام فً مٌزان الشرٌعة و القانون و أحكام القضاءشحاتة، محمد أحمد15565/ كح

2007المكتب الجامعً ج،:اإلسكندرٌةاإلعدام فً مٌزان الشرٌعة و القانون و أحكام القضاءشحاتة، محمد أحمد15566/ كح

2008دار الهدى ،:عٌن ملـــــــــــــٌلةأدلة اإلثبات الحدٌثة فً القــــــــــــانونمنانً ، فراح15567/ كح

2008دار الهدى ،:عٌن ملــــــــــــٌلةأدلة اإلثبات الحدٌثة فً القــــــــــــانونمنانً ، فراح15568/ كح

2008دار الهدى ،:عٌن ملــــــــــــٌلةأدلة اإلثبات الحدٌثة فً القــــــــــــانونمنانً ، فراح15569/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةاإلعتراؾ المعفى من عقوبة الرشوةفاروق،ٌاسر األمٌر15570/ كح

2011دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةاإلعتراؾ المعفى من عقوبة الرشوةفاروق،ٌاسر األمٌر15571/ كح

2011دارالجـــــامعة ح،:اإلسكندرٌةاإلعتراؾ المعفى من عقوبة الرشوةفاروق،ٌاسر األمٌر15572/ كح

2004دار الهدى ،:عٌن ملـــــــــــٌلةالرقابة و الكفالة: بدائل الحبس المإقت اإلحتٌاطًبن بوخمٌس ،عل15573ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004دار الهدى ،:عٌن ملــــــــــــٌلةالرقابة و الكفالة: بدائل الحبس المإقت اإلحتٌاطًبن بوخمٌس ،عل15574ً/ كح

2004دار الهدى ،:عٌن ملٌـــــــــــلةالرقابة و الكفالة: بدائل الحبس المإقت اإلحتٌاطًبن بوخمٌس ،عل15575ً/ كح

2006المإسسة ج ك ،: طـــــرابلسدراسة مقارنة:البند الجــــــــــــــــــــزائً صعب، محمد مرع15576ً/ كح

2006المإسسة ج ك ،: طــــــرابلسدراسة مقارنة:البند الجــــــــــــــــــــزائً صعب، محمد مرع15577ً/ كح

2006المإسسة ج ك ،: طــــــــرابلسدراسة مقارنة:البند الجــــــــــــــــــــزائً صعب، محمد مرع15578ً/ كح

رزاقً، نبٌلة15579/ كح
فً التشرٌع  (المإقت )التنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً 

الجزائري
2008دارالجامعة ح،: اإلســــكندرٌة

رزاقً، نبٌلة15580/ كح
فً التشرٌع  (المإقت )التنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً 

الجزائري
2008دارالجامعة ح،: اإلســــكندرٌة

رزاقً، نبٌلة15581/ كح
فً التشرٌع  (المإقت )التنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً 

الجزائري
2008دارالجامعة ح،: اإلســــكندرٌة

2011دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحد من الضمانات اإلجرائٌة للمتهمٌن بالجرائم اإلرهابٌةبن ناصر، فتٌحة15582/ كح

2011دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحد من الضمانات اإلجرائٌة للمتهمٌن بالجرائم اإلرهابٌةبن ناصر، فتٌحة15583/ كح

2011دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحد من الضمانات اإلجرائٌة للمتهمٌن بالجرائم اإلرهابٌةبن ناصر، فتٌحة15584/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان فً ظل العولمةبن مشري، عبد الحلٌم15585/ كح

2010دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان فً ظل العولمةبن مشري، عبد الحلٌم15586/ كح

2010دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان فً ظل العولمةبن مشري، عبد الحلٌم15587/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:جرٌمة تزٌٌؾ األختام الجٌوري، أنس محمود15588/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:جرٌمة تزٌٌؾ األختام الجٌوري، أنس محمود15589/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:جرٌمة تزٌٌؾ األختام الجٌوري، أنس محمود15590/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:جرٌمة تزٌٌؾ األختام الجٌوري، أنس محمود15591/ كح

2010منشورات الحلبً ،:بٌروتالجـــــــــــــــــزاء الجــــــــــــــــــــنائًمحمود ، سام15592ً/ كح

2010منشورات الحلبً ،:بٌروتالجـــــــــــــــــزاء الجــــــــــــــــــــنائًمحمود ، سام15593ً/ كح

2010منشورات الحلبً ،:بٌروتالجـــــــــــــــــزاء الجــــــــــــــــــــنائًمحمود ، سام15594ً/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد15595/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد15596/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد15597/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد15598/ كح

الخشن، محمد عبد اللطٌؾ15599/ كح
بٌن اإلعتبارات السٌاسٌة و : تعرٌؾ اإلرهاب الدولً

الموضوعٌة
2006دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌة

2010دار الهـــــــدى ،:عٌن ملٌلةجرٌمة القذؾ بٌن القانون و إلعــــــــــالمبوشلٌق ،كمال15600/ كح

2010دار الهـــــــــدى ،:عٌن ملٌلةجرٌمة القذؾ بٌن القانون و إلعــــــــــالمبوشلٌق ،كمال15601/ كح

2010دار الهـــــــــدى ،:عٌن ملٌلةجرٌمة القذؾ بٌن القانون و إلعــــــــــالمبوشلٌق ،كمال15602/ كح

2007دارالثـــــــــقافة، :عــــــــمانالجرٌمة المعلوماتٌة:جرائم الحاسوب و األنترنت الشواٌكة، محمد أمٌن15603/ كح

2007دارالثــــــقافة، :عمــــــــــانالجرٌمة المعلوماتٌة:جرائم الحاسوب و األنترنت الشواٌكة، محمد أمٌن15604/ كح

2007دارالثــــــقافة، :عمــــــــــانالجرٌمة المعلوماتٌة:جرائم الحاسوب و األنترنت الشواٌكة، محمد أمٌن15605/ كح

2010منشورات الحلبً ،:بٌروتLe crime organisé=الجرٌمة المنظمة شالال، نزٌه نعٌم15606/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً ،:بٌروتLe crime organisé=الجرٌمة المنظمة شالال، نزٌه نعٌم15607/ كح

2010منشورات الحلبً ،:بٌروتLe crime organisé=الجرٌمة المنظمة شالال، نزٌه نعٌم15608/ كح

2011دارالثقافة،:عـــــــــــــــماندراسة مقــــــــــــــارنة: السٌاسة الجنائٌةإبراهٌم ،أكرم نشؤت15609/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــماندراسة مقــــــــــــــارنة: السٌاسة الجنائٌةإبراهٌم ،أكرم نشؤت15610/ كح

2009دارالحامد،:عــــــــــــــمانالسٌاسة الجنائٌة فً قانون رعاٌة األحداثعبد اللطٌؾ، براء15611/ كح

2009دارالحامد،:عـــــــــــــــمانالسٌاسة الجنائٌة فً قانون رعاٌة األحداثعبد اللطٌؾ، براء15612/ كح

2009دار الهدى ،:عٌــــــــن ملٌلةفلسفة النظام العقابً فً الجزائر و حقوق السجٌنالطاهر، برٌك15613/ كح

2009دار الهدى ،:عٌــــــــن ملٌلةفلسفة النظام العقابً فً الجزائر و حقوق السجٌنالطاهر، برٌك15614/ كح

2004دار الهدى ،:عٌـــــــــن ملٌلةالقضاء العسكري و النصوص المكملة لهدمدوم ،كمال15615/ كح

2004دار الهدى ،:عٌــــــــــن ملٌلةالقضاء العسكري و النصوص المكملة لهدمدوم ،كمال15616/ كح

2004دار الهدى ،:عٌـــــــــن ملٌلةالقضاء العسكري و النصوص المكملة لهدمدوم ،كمال15617/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال البنكٌةسالم،زٌنب15618/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال البنكٌةسالم،زٌنب15619/ كح

2010دار الجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال البنكٌةسالم،زٌنب15620/ كح

2010دار الهدى ،:عــــــــٌن ملٌلةمحاضرات  فً القانون الجنائً العامخلٌفً، عبد الرحمن15621/ كح

2010دار الهدى ،:عٌــــــــــن ملٌلةمحاضرات  فً القانون الجنائً العامخلٌفً، عبد الرحمن15622/ كح

2010دار الهدى ،:عٌــــــــــن ملٌلةمحاضرات  فً القانون الجنائً العامخلٌفً، عبد الرحمن15623/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة فً جرائم الدعارةمحمد،فاٌزة15624/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة فً جرائم الدعارةمحمد،فاٌزة15625/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة فً جرائم الدعارةمحمد،فاٌزة15626/ كح

2012دارالجامعة ح،: اإلسكندرٌةالمسإولٌة الجنائٌة فً جرائم الدعارةمحمد،فاٌزة15627/ كح

2012دارالثقافة،:عمـــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد15628/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2012دارالثقافة،:عـــــــــــــــــمانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد15629/ كح

2012دارالثقافة،:عــــــمـــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد15630/ كح

2012دارالثقافة،:عمــــــــــــــــانالمسإولٌة الجزائٌة الناشئة عن الخطؤ الطبًالفً،ماجد محمد15631/ كح

2006قصرالكتاب،:  الــــــــــبلٌدةالتشرٌعٌة و التطبٌقٌة:ملحق النصوص الخاصةٌعقوبً،محمد الطالب15632/ كح

2006قصرالكتاب،:  الــــــــــبلٌدةالتشرٌعٌة و التطبٌقٌة:ملحق النصوص الخاصةٌعقوبً،محمد الطالب15633/ كح

2006قصرالكتاب،:  الــــــــــبلٌدةالتشرٌعٌة و التطبٌقٌة:ملحق النصوص الخاصةٌعقوبً،محمد الطالب15634/ كح

2008دار الهدى ،:عـــــــــٌن ملٌلةالدلٌل العلمً للمحامً فً المواعٌد القانونٌةلعور، أحمد15635/ كح

2008دار الهدى ،:عــــــــٌن ملٌلةالدلٌل العلمً للمحامً فً المواعٌد القانونٌةلعور، أحمد15636/ كح

2008دار الهدى ،:عٌــــــــن ملٌلةالدلٌل العلمً للمحامً فً المواعٌد القانونٌةلعور، أحمد15637/ كح

2011دار الجامعة ،: اإلسكندرٌةتنظٌم السلطة اإلدارٌة: أصول القانون اإلداريجمال الدٌن ،سام15638ً/ كح

2011دار الجامعة ،: اإلسكندرٌةتنظٌم السلطة اإلدارٌة: أصول القانون اإلداريجمال الدٌن ،سام15639ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دار الجامعة ،: اإلسكندرٌةتنظٌم السلطة اإلدارٌة: أصول القانون اإلداريجمال الدٌن ،سام15640ً/ كح

2011دار الجامعة ،: اإلسكندرٌةتنظٌم السلطة اإلدارٌة: أصول القانون اإلداريجمال الدٌن ،سام15641ً/ كح

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتحدود السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً المزاٌدات العامةالموسوي، كاظم15642/ كح

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتحدود السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً المزاٌدات العامةالموسوي، كاظم15643/ كح

2009منشورات الحلبً ،:بٌروتحدود السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً المزاٌدات العامةالموسوي، كاظم15644/ كح

2011دارالجامعة ،:اإلسكندرٌةسلطة تؤدٌب الموظؾ العام فً التشرٌع الجزائريجدٌدي، سلٌم15645/ كح

2011دارالجامعة ،:اإلسكندرٌةسلطة تؤدٌب الموظؾ العام فً التشرٌع الجزائريجدٌدي، سلٌم15646/ كح

2011دارالجامعة ،:اإلسكندرٌةسلطة تؤدٌب الموظؾ العام فً التشرٌع الجزائريجدٌدي، سلٌم15647/ كح

2011دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً:القرار اإلداري السلبًسالمة ، شعبان15648/ كح

2011دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً:القرار اإلداري السلبًسالمة ، شعبان15649/ كح

2011دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً:القرار اإلداري السلبًسالمة ، شعبان15650/ كح
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2011دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً:القرار اإلداري السلبًسالمة ، شعبان15651/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدفع المسإولٌة عن أضرار التلوثحواس، عطا سعد15652/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدفع المسإولٌة عن أضرار التلوثحواس، عطا سعد15653/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدفع المسإولٌة عن أضرار التلوثحواس، عطا سعد15654/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةدفع المسإولٌة عن أضرار التلوثحواس، عطا سعد15655/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةمحكم و مقٌم علمٌا:المدخل الى علم القانون الزعبً،عوض أحمد15656/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةمحكم و مقٌم علمٌا:المدخل الى علم القانون الزعبً،عوض أحمد15657/ كح

2010مكتبة الجامعة،:الشارقةمحكم و مقٌم علمٌا:المدخل الى علم القانون الزعبً،عوض أحمد15658/ كح

2001دارالثقافة ،: عمــــــــــانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر15659/ كح

2001دارالثقافة ،: عمـــــــــــانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر15660/ كح

2001دارالثقافة ،: عمـــــــــــانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر15661/ كح
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2001دارالثقافة ،: عمـــــــــــانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر15662/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة، عبد الكرٌم15663/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة، عبد الكرٌم15664/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة، عبد الكرٌم15665/ كح

2012دارالجامعة،:اإلسكندرٌةالقانون الدولً اإلقتصاديخلٌفة، عبد الكرٌم15666/ كح

سماتً، الطٌب15667/ كح
المنازعات العامة فً مجال الضمان اإلجتماعً على  

ضوء القانون الجدٌد
2009دار الهدى ،:عٌن ملٌلة

سماتً، الطٌب15668/ كح
المنازعات العامة فً مجال الضمان اإلجتماعً على  

ضوء القانون الجدٌد
2009دار الهدى ،:عٌن ملٌلة

سماتً، الطٌب15669/ كح
المنازعات العامة فً مجال الضمان اإلجتماعً على  

ضوء القانون الجدٌد
2009دار الهدى ،:عٌن ملٌلة

2008دارالراٌة،:عمـــــــــانالنظام القانونً لعقد التؤمٌن اإللزامًعساؾ ، سمٌر15670/ كح

2008دارالراٌة،:عمـــــــــــانالنظام القانونً لعقد التؤمٌن اإللزامًعساؾ ، سمٌر15671/ كح

2008دارالراٌة،:عمـــــــــــانالنظام القانونً لعقد التؤمٌن اإللزامًعساؾ ، سمٌر15672/ كح
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2008دارالراٌة،:عـــــــــــمانالنظام القانونً لعقد التؤمٌن اإللزامًعساؾ ، سمٌر15673/ كح

بصوص، فاٌزإسماعٌل15674/ كح
إندماج الشركات المساهمة العامة اآلثار القانونٌة  المترتبة 

عنها
2010دارالثقافة،:عــــــــــــمان

بصوص، فاٌزإسماعٌل15675/ كح
إندماج الشركات المساهمة العامة اآلثار القانونٌة  المترتبة 

عنها
2010دارالثقافة،:عــــــــــــمان

بصوص، فاٌزإسماعٌل15676/ كح
إندماج الشركات المساهمة العامة اآلثار القانونٌة  المترتبة 

عنها
2010دارالثقافة،:عــــــــــــمان

2008دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالتعاقد اإللكترونً فً التشرٌعات العربٌةشلقامً،شحاتة ؼرٌب15677/ كح

2008دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالتعاقد اإللكترونً فً التشرٌعات العربٌةشلقامً،شحاتة ؼرٌب15678/ كح

2008دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالتعاقد اإللكترونً فً التشرٌعات العربٌةشلقامً،شحاتة ؼرٌب15679/ كح

2008دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالتعاقد اإللكترونً فً التشرٌعات العربٌةشلقامً،شحاتة ؼرٌب15680/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةتنازع القوانٌن فً األوراق التجارٌةعبد العال،عكاشة15681/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةتنازع القوانٌن فً األوراق التجارٌةعبد العال،عكاشة15682/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةتنازع القوانٌن فً األوراق التجارٌةعبد العال،عكاشة15683/ كح
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2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةتنازع القوانٌن فً األوراق التجارٌةعبد العال،عكاشة15684/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةحماٌة المستهلك اإللكترونًخالد ،كوثر سعٌد15685/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةحماٌة المستهلك اإللكترونًخالد ،كوثر سعٌد15686/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةحماٌة المستهلك اإللكترونًخالد ،كوثر سعٌد15687/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةحماٌة المستهلك اإللكترونًخالد ،كوثر سعٌد15688/ كح

2009دارالثقافة، :عــــــــــــــمانشرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنًالعبودي، عباس15689/ كح

2009دارالثقافة، :عـــــــــــــمانشرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنًالعبودي، عباس15690/ كح

2009دارالثقافة، :عــــــــــــــمانشرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنًالعبودي، عباس15691/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعملٌات المصرفٌة الدولٌة: القانون التجاري الدولًعبد العال،عكاشة15692/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعملٌات المصرفٌة الدولٌة: القانون التجاري الدولًعبد العال،عكاشة15693/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعملٌات المصرفٌة الدولٌة: القانون التجاري الدولًعبد العال،عكاشة15694/ كح
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2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعملٌات المصرفٌة الدولٌة: القانون التجاري الدولًعبد العال،عكاشة15695/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعقود الرقمٌة فً قانون األنترنتعزب،رانٌا صبح15696ً/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعقود الرقمٌة فً قانون األنترنتعزب،رانٌا صبح15697ً/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعقود الرقمٌة فً قانون األنترنتعزب،رانٌا صبح15698ً/ كح

2012دارالجامعةج،: اإلسكندرٌةالعقود الرقمٌة فً قانون األنترنتعزب،رانٌا صبح15699ً/ كح

2010دارالكتاب الجامعً،:العٌنالوثائق و التواقٌع اإللكترونٌةالزعابً، أحمد بوعتابة15700/ كح

2010دارالكتاب الجامعً،:العٌنالوثائق و التواقٌع اإللكترونٌةالزعابً، أحمد بوعتابة15701/ كح

2010دارالكتاب الجامعً،:العٌنالوثائق و التواقٌع اإللكترونٌةالزعابً، أحمد بوعتابة15702/ كح

2010دارالكتاب الجامعً،:العٌنالوثائق و التواقٌع اإللكترونٌةالزعابً، أحمد بوعتابة15703/ كح

2009دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريبرحمانً، محفوظ15704/ كح

2009دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريبرحمانً، محفوظ15705/ كح
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2009دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةدراسة مقارنة:الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائريبرحمانً، محفوظ15706/ كح

2012دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي ،الصؽٌر محمد15707/ كح

2012دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي ،الصؽٌر محمد15708/ كح

2012دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي ،الصؽٌر محمد15709/ كح

2012دارالجامعة ح،:اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي ،الصؽٌر محمد15710/ كح

2009عالم الكتب،:عـــــــــــــــماناإلرهاب و أحكام القانون الدولًأبوعٌن ،جمال زاٌد15711/ كح

2009عالم الكتب،:عـــــــــــــــماناإلرهاب و أحكام القانون الدولًأبوعٌن ،جمال زاٌد15712/ كح

2009عالم الكتب،:عـــــــــــــــماناإلرهاب و أحكام القانون الدولًأبوعٌن ،جمال زاٌد15713/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةإعتبارات العدالة فً تحدٌد اإلختصاص القضائً الدولًالكتبً، وسام توفٌق15714/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةإعتبارات العدالة فً تحدٌد اإلختصاص القضائً الدولًالكتبً، وسام توفٌق15715/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةإعتبارات العدالة فً تحدٌد اإلختصاص القضائً الدولًالكتبً، وسام توفٌق15716/ كح
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2010منشورات الحلبً،:بٌروتأسس حقوق اإلنسان فً التشرٌع الدٌنً و الدولًالخطٌب، سعدي15717/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأسس حقوق اإلنسان فً التشرٌع الدٌنً و الدولًالخطٌب، سعدي15718/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتأسس حقوق اإلنسان فً التشرٌع الدٌنً و الدولًالخطٌب، سعدي15719/ كح

بولحٌة ،شهٌرة15720/ كح
حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة و قانون العقوبات 

الجزائري
2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة

بولحٌة ،شهٌرة15721/ كح
حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة و قانون العقوبات 

الجزائري
2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة

بولحٌة ،شهٌرة15722/ كح
حقوق الطفل بٌن المواثٌق الدولٌة و قانون العقوبات 

الجزائري
2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة

2007داردجلة،:عمـــــــــــــــــاندور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسانسلطان، عبد هللا15723/ كح

2007داردجلة،:عمـــــــــــــــــاندور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسانسلطان، عبد هللا15724/ كح

2007داردجلة،:عمـــــــــــــــــاندور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسانسلطان، عبد هللا15725/ كح

2007داردجلة،:عمـــــــــــــــــاندور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسانسلطان، عبد هللا15726/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌةدراسة فً منظمة العمل الدولٌة: القانون الدولً للعملحسن، صالح عل15727ً/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌةدراسة فً منظمة العمل الدولٌة: القانون الدولً للعملحسن، صالح عل15728ً/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌةدراسة فً منظمة العمل الدولٌة: القانون الدولً للعملحسن، صالح عل15729ً/ كح

2005دارالثقافة ،:عــــــــــــمانالوجٌز فً مبادئ القانون الدولً العامصبارٌنً، ؼازي حسن15730/ كح

2005دارالثقافة ،:عمــــــــــــــانالوجٌز فً مبادئ القانون الدولً العامصبارٌنً، ؼازي حسن15731/ كح

2005دارالثقافة ،:عمــــــــــــــانالوجٌز فً مبادئ القانون الدولً العامصبارٌنً، ؼازي حسن15732/ كح

2005دارالثقافة ،:عمــــــــــــــانالوجٌز فً مبادئ القانون الدولً العامصبارٌنً، ؼازي حسن15733/ كح

2012دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة إفشاء السر المصرفً بٌن الخطر و اإلباحةإبراهٌم ،محمد عبد الح15734ً/ كح

2012دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة إفشاء السر المصرفً بٌن الخطر و اإلباحةإبراهٌم ،محمد عبد الح15735ً/ كح

2012دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة إفشاء السر المصرفً بٌن الخطر و اإلباحةإبراهٌم ،محمد عبد الح15736ً/ كح

2012دارالجامعة ج،:اإلسكندرٌة إفشاء السر المصرفً بٌن الخطر و اإلباحةإبراهٌم ،محمد عبد الح15737ً/ كح

2010دارالهدى ،:عـــــــــٌن ملٌلةاإلطار القانونً للنظام المحاسبً المالًبودهان، موسى15738/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالهدى ،:عـــــــــٌن ملٌلةاإلطار القانونً للنظام المحاسبً المالًبودهان، موسى15739/ كح

2010دارالهدى ،:عـــــــــٌن ملٌلةاإلطار القانونً للنظام المحاسبً المالًبودهان، موسى15740/ كح

2010دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةاألموال العامة و حماٌتها مدنٌا و جنائٌاالشرقاوي، إبراهٌم15741/ كح

2010دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةاألموال العامة و حماٌتها مدنٌا و جنائٌاالشرقاوي، إبراهٌم15742/ كح

2010دارالجامعةج،:اإلسكندرٌةاألموال العامة و حماٌتها مدنٌا و جنائٌاالشرقاوي، إبراهٌم15743/ كح

جوٌحان، معن عبد الرحٌم15744/ كح
النظام القانونً لتخفٌض رأس مال شركات األموال 

الخاصة
2008دارالحامد،:عـــــــــــــــمان

حوٌحان، معن عبد الرحٌم15745/ كح
النظام القانونً لتخفٌض رأس مال شركات األموال 

الخاصة
2008دارالحامد،:عـــــــــــــــمان

حوٌحان، معن عبد الرحٌم15746/ كح
النظام القانونً لتخفٌض رأس مال شركات األموال 

الخاصة
2008دارالحامد،:عـــــــــــــــمان

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــمانجــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن، محمد15747/ كح

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــمانجــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن، محمد15748/ كح

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــمانجــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن، محمد15749/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــمانجــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن، محمد15750/ كح

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــمانجــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن، محمد15751/ كح

2009دارالراٌة،:عــــــــــــــــمانجــــــــــــــــــــــــــرٌمة ؼسٌل األموالحسٌن، محمد15752/ كح

خلٌفة، عبد الكرٌم15753/ كح
أحكام القضاء الدولً و دورها فً ارساء قواعد العرؾ 

الدولً
2009دارالجامعةج،:اإلسكندرٌة

خلٌفة، عبد الكرٌم15754/ كح
أحكام القضاء الدولً و دورها فً ارساء قواعد العرؾ 

الدولً
2009دارالجامعةج،:اإلسكندرٌة

خلٌفة، عبد الكرٌم15755/ كح
أحكام القضاء الدولً و دورها فً ارساء قواعد العرؾ 

الدولً
2009دارالجامعةج،:اإلسكندرٌة

2010دارالثقافة ،:عــــــــــــــماناإلطار القانونً للعقد المبرم عبرشبكة األنترنتدودٌن،بشار محمود15756/ كح

2010دارالثقافة ،:عــــــــــــــماناإلطار القانونً للعقد المبرم عبرشبكة األنترنتدودٌن،بشار محمود15757/ كح

2010دارالثقافة ،:عــــــــــــــماناإلطار القانونً للعقد المبرم عبرشبكة األنترنتدودٌن،بشار محمود15758/ كح

2004دار الهدى،:عــــــــــٌن ملٌلة اإلجتهاد القضائً وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنٌةبن سعٌد،عمر15759/ كح

2004دار الهدى،:عــــــــــٌن ملٌلة اإلجتهاد القضائً وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنٌةبن سعٌد،عمر15760/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2004دار الهدى،:عــــــــــٌن ملٌلة اإلجتهاد القضائً وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنٌةبن سعٌد،عمر15761/ كح

2012دارالجــــــامعة ج،:اإلسكندرٌةتــــــــــــــــــــــــــــرجمة العقود المدنٌةالمرشدي، مصطفى محمد15762/ كح

2012دارالجــــــامعة ج،:اإلسكندرٌةتــــــــــــــــــــــــــــرجمة العقود المدنٌةالمرشدي، مصطفى محمد15763/ كح

2012دارالجــــــامعة ج،:اإلسكندرٌةتــــــــــــــــــــــــــــرجمة العقود المدنٌةالمرشدي، مصطفى محمد15764/ كح

2012دارالجــــــامعة ج،:اإلسكندرٌةتــــــــــــــــــــــــــــرجمة العقود المدنٌةالمرشدي، مصطفى محمد15765/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلسكــــــندرٌةالخطؤ الشخصً للطبٌب فً المستشفى العامبن تٌشة،عبد القادر15766/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلســــكندرٌةالخطؤ الشخصً للطبٌب فً المستشفى العامبن تٌشة،عبد القادر15767/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلســــكندرٌةالخطؤ الشخصً للطبٌب فً المستشفى العامبن تٌشة،عبد القادر15768/ كح

2011دارالجامعة ج،:اإلســــكندرٌةالخطؤ الشخصً للطبٌب فً المستشفى العامبن تٌشة،عبد القادر15769/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌـــــروتدعاوى الؽــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنشالال، نزٌه نعٌم15770/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌـــــروتدعاوى الؽـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنشالال، نزٌه نعٌم15771/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً،:بٌـــــروتدعاوى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽبنشالال، نزٌه نعٌم15772/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلســـــــكندرٌةدراسة مقارنة: المسإولٌة القانونٌة عن األخطاء الطبٌة الجابري،إٌمان محمد15773/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلســـــــكندرٌةدراسة مقارنة: المسإولٌة القانونٌة عن األخطاء الطبٌة الجابري،إٌمان محمد15774/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلســـــــكندرٌةدراسة مقارنة: المسإولٌة القانونٌة عن األخطاء الطبٌةالجابري،إٌمان محمد15775/ كح

2011دارالجامعةج،:اإلســـــــكندرٌةدراسة مقارنة: المسإولٌة القانونٌة عن األخطاء الطبٌة الجابري،إٌمان محمد15776/ كح

15777/ كح
النصوص القانونٌة الكاملة المدعمة :القانون المدنً 

بإجتهادات المحكمة العلٌا
2011دارالجزٌرة ،:الجــــــــــــــزائر

15778/ كح
النصوص القانونٌة الكاملة المدعمة :القانون المدنً 

بإجتهادات المحكمة العلٌا
2011دارالجزٌرة ،:الجــــــــــــــزائر

15779/ كح
النصوص القانونٌة الكاملة المدعمة :القانون المدنً 

بإجتهادات المحكمة العلٌا
2011دارالجزٌرة ،:الجــــــــــــــزائر

2010المإسسة ج ك ،: طــــــــرابلسقواعد القضاء و استقاللٌته فً لبنان و العالم العربًزٌادة،طارق15780/ كح

2010المإسسة ج ك ،: طــــــــرابلسقواعد القضاء و استقاللٌته فً لبنان و العالم العربًزٌادة،طارق15781/ كح

2010المإسسة ج ك ،: طــــــــرابلسقواعد القضاء و استقاللٌته فً لبنان و العالم العربًزٌادة،طارق15782/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010المإسسة ج ك ،: طــــــــرابلسقواعد القضاء و استقاللٌته فً لبنان و العالم العربًزٌادة،طارق15783/ كح

2007المإسسة ج ك ،: طــــــــــرابلسالقانون المدنً اللبنانً لألموالاألٌوبً ،أحمد محمد15784/ كح

2007المإسسة ج ك ،: طــــــــــرابلسالقانون المدنً اللبنانً لألموالاألٌوبً ،أحمد محمد15785/ كح

2007المإسسة ج ك ،: طــــــــــرابلسالقانون المدنً اللبنانً لألموالاألٌوبً ،أحمد محمد15786/ كح

صقر،نبٌل15787/ كح
الوسٌط فً القواعد اإلجرائٌة و الموضوعٌة فً اإلثبات 

فً المواد المدنٌة
2009دارالهدى ،:عٌـــــــــــــــــن ملٌلة

صقر،نبٌل15788/ كح
الوسٌط فً القواعد اإلجرائٌة و الموضوعٌة فً اإلثبات 

فً المواد المدنٌة
2009دارالهدى ،:عٌـــــــــــــــــن ملٌلة

صقر،نبٌل15789/ كح
الوسٌط فً القواعد اإلجرائٌة و الموضوعٌة فً اإلثبات 

فً المواد المدنٌة
2009دارالهدى ،:عٌـــــــــــــــــن ملٌلة

2011دارالجامعة ج،: اإلســــــــكندرٌةو الموضوعٌة: ....إشكاالت التنفٌذ الجبريعمر،نبٌل إسماعٌل15790/ كح

2011دارالجامعة ج،: اإلســــــــكندرٌةو الموضوعٌة: ....إشكاالت التنفٌذ الجبريعمر،نبٌل إسماعٌل15791/ كح

2011دارالجامعة ج،: اإلســــــــكندرٌةو الموضوعٌة: ....إشكاالت التنفٌذ الجبريعمر،نبٌل إسماعٌل15792/ كح

ٌرٌك ، الطاهر15793/ كح
مجموعة النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بالحالة 

المدنٌة
2008دارالهدى ،:عٌــــــــــــــــن ملٌلة



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

ٌرٌك ، الطاهر15794/ كح
مجموعة النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بالحالة 

المدنٌة
2008دارالهدى ،:عٌــــــــــــــــن ملٌلة

ٌرٌك ، الطاهر15795/ كح
مجموعة النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بالحالة 

المدنٌة
2008دارالهدى ،:عٌــــــــــــــــن ملٌلة

]المراجعة اإلستئنافٌة المدنٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر،فإاد15796/ كح م.د ] , [ن .د] :  [ ت.د ]

]المراجعة اإلستئنافٌة المدنٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر،فإاد15797/ كح م.د ] , [ن .د] :  [ ت.د ]

]المراجعة اإلستئنافٌة المدنٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر،فإاد15798/ كح م.د ] , [ن .د] :  [ ت.د ]

2011دارالراٌة للنشر،:عمانADMINISTRATIVE REFORME اإلصالح اإلداري رضا ، هشام حمدي15799/ كح

2011دارالراٌة للنشر،:عمانADMINISTRATIVE REFORME اإلصالح اإلداري رضا ، هشام حمدي15800/ كح

2011دارالراٌة للنشر،:عمانADMINISTRATIVE REFORME اإلصالح اإلداري رضا ، هشام حمدي15801/ كح

2011دارالراٌة للنشر،:عمانADMINISTRATIVE REFORME اإلصالح اإلداري رضا ، هشام حمدي15802/ كح

2009دارأسامة للنشر،:عمانالقٌــــــــــــــــــــادة و اإلشراؾ اإلداريالؽزر،فاتن العوض15803/ كح

2009دارأسامة للنشر،:عـــــمانالقٌــــــــــــــــــــادة و اإلشراؾ اإلداريالؽزر،فاتن العوض15804/ كح
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2009دارأسامة للنشر،:عــــــمانالقٌــــــــــــــــــــادة و اإلشراؾ اإلداريالؽزر،فاتن العوض15805/ كح

2011دارالثقافة ،: عـــــــــمانالقضــــــــــــــــاء اإلداري ، دراسة مقارنةالشوبكً، عمر محمد15806/ كح

2011دارالثقافة ،: عـــــــــمانالقضــــــــــــــــاء اإلداري ، دراسة مقارنةالشوبكً، عمر محمد15807/ كح

2011دارالثقافة ،: عـــــــــمانالقضــــــــــــــــاء اإلداري ، دراسة مقارنةالشوبكً، عمر محمد15808/ كح

2011دارالثقافة ،: عـــــــــمانالقضــــــــــــــــاء اإلداري ، دراسة مقارنةالشوبكً، عمر محمد15809/ كح

2008دارالحامد، : عــــــــــمانالشـــــــــــــــــفاقٌة و القـــــــــــــــٌادة فً اإلدارةأبوكرٌم، أحمد فتح15810ً/ كح

2008دارالحامد، : عــــــــــمانالشـــــــــــــــــفاقٌة و القـــــــــــــــٌادة فً اإلدارةأبوكرٌم، أحمد فتح15811ً/ كح

2008دارالحامد، : عــــــــــمانالشـــــــــــــــــفاقٌة و القـــــــــــــــٌادة فً اإلدارةأبوكرٌم، أحمد فتح15812ً/ كح

2008دارالحامد، : عــــــــــمانالشـــــــــــــــــفاقٌة و القـــــــــــــــٌادة فً اإلدارةأبوكرٌم، أحمد فتح15813ً/ كح

2008دارالحامد، : عــــــــــمانالشـــــــــــــــــفاقٌة و القـــــــــــــــٌادة فً اإلدارةأبوكرٌم، أحمد فتح15814ً/ كح

زٌدان ،سلٌمان15815/ كح
  1ج:الفلسفة و مداخل العمل:       إدارة الجودة الشاملة

2،ج
2010دار المناهج ،:عــــــــــمان
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زٌدان ،سلٌمان15816/ كح
  1ج: الفلسفة و مداخل العمل:       إدارة الجودة الشاملة

2،ج
2010دار المناهج ،:عــــــــــمان

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمان2 ،ج1ج:  موسوعة القضاء اإلداريشطناوي، علً خطار15817/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمان2 ،ج1ج:  موسوعة القضاء اإلداريشطناوي، علً خطار15818/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمان2 ،ج1ج:  موسوعة القضاء اإلداريشطناوي، علً خطار15819/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمان2 ،ج1ج:  موسوعة القضاء اإلداريشطناوي، علً خطار15820/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــمان2 ،ج1ج:  موسوعة القضاء اإلداريشطناوي، علً خطار15821/ كح

األحدب، عبد الحمٌد15822/ كح
التحكٌم فً البلدان العربٌة : موسوعة التحكٌم  

3،ج2،ج1ج:
2008منشورات الحلبً،:بٌروت

2008منشورات الحلبً،:بٌروت3،ج2،ج1ج:التحكٌم فً البلدان العربٌة :موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15823/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروت3،ج2،ج1ج:التحكٌم فً البلدان العربٌة :موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15824/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروت3،ج2،ج1ج:التحكٌم فً البلدان العربٌة :موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15825/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروت1التحكٌم فً البلدان العربٌة ملحق ج:موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15826/ كح
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2009منشورات الحلبً،:بٌروت1التحكٌم فً البلدان العربٌة ملحق ج:موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15827/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروت1التحكٌم فً البلدان العربٌة ملحق ج:موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15828/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروت1التحكٌم فً البلدان العربٌة ملحق ج:موسوعة التحكٌم األحدب، عبد الحمٌد15829/ كح

2010دارالراٌة للــــنشر،: عمان9000أٌزو :إدارة الجودة الشاملة بوكمٌش، لعلى15830/ كح

2010دارالراٌة للـــــنشر،: عمان9000أٌزو :إدارة الجودة الشاملة بوكمٌش، لعلى15831/ كح

2008دارالثقاقة ،:عــــــــــــــماندراسة مـــــــــــــقارنة: السٌاسة الجنائٌة إبراهٌم ،أكرم نشؤت15832/ كح

2008دارالثقاقة ،:عــــــــــــــماندراسة مـــــــــــــقارنة: السٌاسة الجنائٌة إبراهٌم ،أكرم نشؤت15833/ كح

2008دارالثقاقة ،:عــــــــــــــماندراسة مـــــــــــــقارنة: السٌاسة الجنائٌة إبراهٌم ،أكرم نشؤت15834/ كح

2010الدرالعـــــــربٌة،م،:بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة و طرق مكافحتهاخلٌل، صفوان مقصود15835/ كح

2010الدرالعـــــــربٌة،م،:بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة و طرق مكافحتهاخلٌل، صفوان مقصود15836/ كح

2010الدرالعـــــــربٌة،م،:بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة و طرق مكافحتهاخلٌل، صفوان مقصود15837/ كح
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2010الدرالعـــــــربٌة،م،:بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة و طرق مكافحتهاخلٌل، صفوان مقصود15838/ كح

2010الدرالعـــــــربٌة،م،:بٌروتالجرائم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة و طرق مكافحتهاخلٌل، صفوان مقصود15839/ كح

2007الــــــمعهد العالمً،:فرجٌنٌادراسة مقارنة بٌن الشرٌعتٌن: الجرٌمة هشام،خالد مصطفى15840/ كح

2007الــــــمعهد العالمً،:فرجٌنٌادراسة مقارنة بٌن الشرٌعتٌن: الجرٌمة هشام،خالد مصطفى15841/ كح

2007الــــــمعهد العالمً،:فرجٌنٌادراسة مقارنة بٌن الشرٌعتٌن: الجرٌمة هشام،خالد مصطفى15842/ كح

2009دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــاندراسة مقارنة:جرٌمة ؼسٌل األموال الخرٌشة، أمجد سعود15843/ كح

2009دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــاندراسة مقارنة:جرٌمة ؼسٌل األموال الخرٌشة، أمجد سعود15844/ كح

2009دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــاندراسة مقارنة:جرٌمة ؼسٌل األموال الخرٌشة، أمجد سعود15845/ كح

2010دارالمنهل ،:بٌــــــــــــــروتالمحاكم الجنائٌة الدولٌة:القضاء الدولً الجنائًحرب، علً جمٌل15846/ كح

2010دارالمنهل ،:بٌــــــــــــــروتالمحاكم الجنائٌة الدولٌة:القضاء الدولً الجنائًحرب، علً جمٌل15847/ كح

2009دارالراٌة للنشر،:عـــــــــــمانجـــــــــــــــــرٌمة ؼســــــــــــــــــٌل األموالحسٌن، محمد عٌد15848/ كح
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2009دارالراٌة للنشر،:عـــــــــــمانجـــــــــــــــــرٌمة ؼســــــــــــــــــٌل األموالحسٌن، محمد عٌد15849/ كح

2009دارالراٌة للنشر،:عـــــــــــمانجـــــــــــــــــرٌمة ؼســــــــــــــــــٌل األموالحسٌن، محمد عٌد15850/ كح

بٌضون،فادٌا قاسم15851/ كح
الرشوة  : من جرائم أصحاب الٌاقات البٌــــــــضاء

وتبٌٌض األموال
2008منشورات الحلبً،:بــــــٌروت

بٌضون،فادٌا قاسم15852/ كح
الرشوة  : من جرائم أصحاب الٌاقات البٌــــــــضاء

وتبٌٌض األموال
2008منشورات الحلبً،:بــــــٌروت

بٌضون،فادٌا قاسم15853/ كح
الرشوة : من جرائم أصحاب الٌاقات البٌــــــــضاء

وتبٌٌض األموال
2008منشورات الحلبً،:بــــــٌروت

بٌضون،فادٌا قاسم15854/ كح
الرشوة : من جرائم أصحاب الٌاقات البٌــــــــضاء

وتبٌٌض األموال
2008منشورات الحلبً،:بــــــٌروت

بٌضون،فادٌا قاسم15855/ كح
الرشوة  : من جرائم أصحاب الٌاقات البٌــــــــضاء

وتبٌٌض األموال
2008منشورات الحلبً،:بــــــٌروت

صرالحة،معادي أسعد15856/ كح
النظام القانونً وآلٌات الحماٌة :بطاقات اإلئتمان

الجــــــــــــــــــنائٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

صرالحة،معادي أسعد15857/ كح
النظام القانونً وآلٌات الحماٌة :بطاقات اإلئتمان

الجــــــــــــــــــنائٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

صرالحة،معادي أسعد15858/ كح
النظام القانونً وآلٌات الحماٌة :بطاقات اإلئتمان

الجــــــــــــــــــنائٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

صرالحة،معادي أسعد15859/ كح
النظام القانونً وآلٌات الحماٌة :بطاقات اإلئتمان

الجــــــــــــــــــنائٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت
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صرالحة،معادي أسعد15860/ كح
النظام القانونً وآلٌات الحماٌة :بطاقات اإلئتمان

الجــــــــــــــــــنائٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

2008منشورات الحلبً،: بٌروتنظرٌة الجرٌمة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15861/ كح

2008منشورات الحلبً،: بٌروتنظرٌة الجرٌمة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15862/ كح

2008منشورات الحلبً،: بٌروتنظرٌة الجرٌمة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15863/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌة الجرٌمة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15864/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتنظرٌة الجرٌمة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15865/ كح

الفٌل،علً عدنان15866/ كح
المسإولٌة الجزائٌة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان 

اإللكترونٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

الفٌل،علً عدنان15867/ كح
المسإولٌة الجزائٌة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان 

اإللكترونٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

الفٌل،علً عدنان15868/ كح
المسإولٌة الجزائٌة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان 

اإللكترونٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

الفٌل،علً عدنان15869/ كح
المسإولٌة الجزائٌة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان 

اإللكترونٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت

الفٌل،علً عدنان15870/ كح
المسإولٌة الجزائٌة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان 

اإللكترونٌة
2011المإسسة الحدٌثة،ك،:بٌروت
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2009منشورات الحلبً،:بٌروتنالمسإولٌة الجزائٌة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15871/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتنالمسإولٌة الجزائٌة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15872/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتنالمسإولٌة الجزائٌة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15873/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتنالمسإولٌة الجزائٌة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15874/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتنالمسإولٌة الجزائٌة:القسم العام:شرح قانون العقوبات القهوجً، علً عبد القادر15875/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتفً ضوء التشرٌعات الداخلٌة: مكافحة ؼسل األموالاألحمد،وسٌم حسام الدٌن15876/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتفً ضوء التشرٌعات الداخلٌة: مكافحة ؼسل األموالاألحمد،وسٌم حسام الدٌن15877/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتفً ضوء التشرٌعات الداخلٌة: مكافحة ؼسل األموالاألحمد،وسٌم حسام الدٌن15878/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتفً ضوء التشرٌعات الداخلٌة:مكافحة ؼسل األموالاألحمد،وسٌم حسام الدٌن15879/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتفً ضوء التشرٌعات الداخلٌة:مكافحة ؼسل األموالاألحمد،وسٌم حسام الدٌن15880/ كح

2007دارتوبقال للنشر،:الدارالبٌضاءالجناٌة الســـــــــــــٌاسٌة و السلم اإلجتماعًبورنمان،جون15881/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2007دارتوبقال للنشر،:الدارالبٌضاءالجناٌة الســـــــــــــٌاسٌة و السلم اإلجتماعًبورنمان،جون15882/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتإلتزامات الدولة المحتلة إتجاه البلد المحتلالعباسً، معتز فٌصل15883/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتإلتزامات الدولة المحتلة إتجاه البلد المحتلالعباسً، معتز فٌصل15884/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً والمسموعالخطٌب، سعدي  محمد15885/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً والمسموعالخطٌب، سعدي  محمد15886/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً والمسموعالخطٌب، سعدي  محمد15887/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً والمسموعالخطٌب، سعدي  محمد15888/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتالتنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً والمسموعالخطٌب، سعدي  محمد15889/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتحقوق اإلنسان بٌن التشرٌع و التطبٌقالخطٌب،سعدي محمد15890/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتحقوق اإلنسان بٌن التشرٌع و التطبٌقالخطٌب،سعدي محمد15891/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتحقوق اإلنسان بٌن التشرٌع و التطبٌقالخطٌب،سعدي محمد15892/ كح
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2009منشورات الحلبً،:بٌروتحقوق اإلنسان بٌن التشرٌع و التطبٌقالخطٌب،سعدي محمد15893/ كح

2010داردجلة،:عــــــــــــــــــمانحقوق اإلنسان و معاٌٌرها الدولــــــــٌةمصطفى ،كمال سعدي15894/ كح

2010داردجلة،:عــــــــــــــــــمانحقوق اإلنسان و معاٌٌرها الدولــــــــٌةمصطفى ،كمال سعدي15895/ كح

2010داردجلة،:عــــــــــــــــــمانحقوق اإلنسان و معاٌٌرها الدولــــــــٌةمصطفى ،كمال سعدي15896/ كح

2010داردجلة،:عــــــــــــــــــمانحقوق اإلنسان و معاٌٌرها الدولــــــــٌةمصطفى ،كمال سعدي15897/ كح

2010داردجلة،:عــــــــــــــــــمانحقوق اإلنسان و معاٌٌرها الدولــــــــٌةمصطفى ،كمال سعدي15898/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانودور الشرعٌة اإلجراءات: حقوق اإلنسان و حرٌاته الدباس، علً محمد15899/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــمانودور الشرعٌة اإلجراءات: حقوق اإلنسان و حرٌاته الدباس، علً محمد15900/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانودور الشرعٌة اإلجراءات: حقوق اإلنسان و حرٌاته الدباس، علً محمد15901/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانودور الشرعٌة اإلجراءات: حقوق اإلنسان و حرٌاته الدباس، علً محمد15902/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانودور الشرعٌة اإلجراءات: حقوق اإلنسان و حرٌاته الدباس، علً محمد15903/ كح
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2011مإسسة اإلنتشار،ع،:بٌروتفً الشرٌعة اإلسالمٌة:الحقوق السٌاسٌة للمرأة المنصوري،محمد علً صالح15904/ كح

2011مإسسة اإلنتشار،ع،:بٌروتفً الشرٌعة اإلسالمٌة:الحقوق السٌاسٌة للمرأة المنصوري،محمد علً صالح15905/ كح

2011مإسسة اإلنتشار،ع،:بٌروتفً الشرٌعة اإلسالمٌة:الحقوق السٌاسٌة للمرأة المنصوري،محمد علً صالح15906/ كح

2011مإسسة اإلنتشار،ع،:بٌروتفً الشرٌعة اإلسالمٌة:الحقوق السٌاسٌة للمرأة المنصوري،محمد علً صالح15907/ كح

2011مإسسة اإلنتشار،ع،:بٌروتفً الشرٌعة اإلسالمٌة:الحقوق السٌاسٌة للمرأة المنصوري،محمد علً صالح15908/ كح

2010دارزهران للنشر،:عــــــــمانحماٌة الصحفٌٌن أثناء النزاعات المسلحةالعساؾ ،باسم خلؾ15909/ كح

2010دارزهران للنشر،:عــــــــمانحماٌة الصحفٌٌن أثناء النزاعات المسلحةالعساؾ ،باسم خلؾ15910/ كح

2010دارزهران للنشر،:عــــــــمانحماٌة الصحفٌٌن أثناء النزاعات المسلحةالعساؾ ،باسم خلؾ15911/ كح

2010دارالفكــــــــــرج،:اإلسكندرٌةالحماٌة الدولٌة للصحفٌٌن أثناء النزاعاتمحمد،عالء فتحً عبد الرحمن15912/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15913/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15914/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15915/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15916/ كح

2010منشورات الحلبً ح،:بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15917/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتعقد المـــــــــفتاح فً الٌــــــــــــــــد: العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15918/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتعقد المـــــــــفتاح فً الٌــــــــــــــــد: العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15919/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتعقد المـــــــــفتاح فً الٌــــــــــــــــد: العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15920/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتعقد المـــــــــفتاح فً الٌــــــــــــــــد: العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15921/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتعقد المـــــــــفتاح فً الٌــــــــــــــــد: العقود الدولٌة ناصٌؾ،إلٌاس15922/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــانون الدولـــــــــــــــــــــــــــــً اإلنسانًالمجذوب، محمد15923/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــانون الدولـــــــــــــــــــــــــــــً اإلنسانًالمجذوب، محمد15924/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــانون الدولـــــــــــــــــــــــــــــً اإلنسانًالمجذوب، محمد15925/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــانون الدولـــــــــــــــــــــــــــــً اإلنسانًالمجذوب، محمد15926/ كح

2009منشورات الحلبً،:بٌروتالقـــــــانون الدولـــــــــــــــــــــــــــــً اإلنسانًالمجذوب، محمد15927/ كح

2010دارقندٌل للنشر،:عــــــمانالمـــــــــــــــدخل لــــــــــــــدراسة حقوق اإلنسانراضً،مازن لٌلو15928/ كح

2010دارقندٌل للنشر،:عمـــــــانالمـــــــــــــــدخل لــــــــــــــدراسة حقوق اإلنسانراضً،مازن لٌلو15929/ كح

2002دارالكتب الوطنٌة،:بنؽازيالقــــــــــــــانون الدستوري و النظم السٌاسٌةالدوري،عدنان طه15930/ كح

2002دارالكتب الوطنٌة،:بنؽازيالقــــــــــــــانون الدستوري و النظم السٌاسٌةالدوري،عدنان طه15931/ كح

2002دارالكتب الوطنٌة،:بنؽازيالقــــــــــــــانون الدستوري و النظم السٌاسٌةالدوري،عدنان طه15932/ كح

2002دارالكتب الوطنٌة،:بنؽازيالقــــــــــــــانون الدستوري و النظم السٌاسٌةالدوري،عدنان طه15933/ كح

2002دارالكتب الوطنٌة،:بنؽازيالقــــــــــــــانون الدستوري و النظم السٌاسٌةالدوري،عدنان طه15934/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتتدوٌل الدســــــــــــــاتٌرالوطـــــــــــــــــــــــــنٌةتورار،هٌلٌن15935/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتتدوٌل الدســــــــــــــاتٌرالوطـــــــــــــــــــــــــنٌةتورار،هٌلٌن15936/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010منشورات الحلبً،:بٌروتتدوٌل الدســــــــــــــاتٌرالوطـــــــــــــــــــــــــنٌةتورار،هٌلٌن15937/ كح

2010منشورات الحلبً،:بٌروتتدوٌل الدســــــــــــــاتٌرالوطـــــــــــــــــــــــــنٌةتورار،هٌلٌن15938/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌرعبدهللا المكٌد15939/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌرعبدهللا المكٌد15940/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌرعبدهللا المكٌد15941/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌرعبدهللا المكٌد15942/ كح

2009منشورات الحلبً ج،:بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة:السجل العقاريالعساؾ ،تٌسٌرعبدهللا المكٌد15943/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشقق حنا، بدوي15944/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشقق حنا، بدوي15945/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشقق حنا، بدوي15946/ كح

2011منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشقق حنا، بدوي15947/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011منشورات الحلبً،:بٌروتإجتهادات و نصوص قانونٌة:ملكٌة الطوابق و الشقق حنا، بدوي15948/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــمان2 ،ج1التؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاء جشكري، بهاء بهٌج15949/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــمان2 ،ج1التؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاء جشكري، بهاء بهٌج15950/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــمان2 ،ج1التؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاء جشكري، بهاء بهٌج15951/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــمان2 ،ج1التؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاء جشكري، بهاء بهٌج15952/ كح

2011دارالثقافة ،:عــــــــــــــــــمان2 ،ج1التؤمٌن فً التطبٌق و القانون و القضاء جشكري، بهاء بهٌج15953/ كح

2009دارالحامد ،:عـــــــــــــــــمانمنظور إداري كمً وإسالمً: إدارة الخطر و التؤمٌنارتٌمة ،هانً جزاع15954/ كح

2009دارالحامد ،:عــــــــــــــــــمانمنظور إداري كمً وإسالمً: إدارة الخطر و التؤمٌنارتٌمة ،هانً جزاع15955/ كح

2009دارالحامد ،:عـــــــــــــــــمانمنظور إداري كمً وإسالمً: إدارة الخطر و التؤمٌنارتٌمة ،هانً جزاع15956/ كح

2009دارالحامد ،:عــــــــــــــــــمانمنظور إداري كمً وإسالمً: إدارة الخطر و التؤمٌنارتٌمة ،هانً جزاع15957/ كح

2009دارالحامد ،:عـــــــــــــــــمانمنظور إداري كمً وإسالمً: إدارة الخطر و التؤمٌنارتٌمة ،هانً جزاع15958/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالبداٌة،ؾ،:عمــــــــــــانإدارة التـــــــــــــــــــــؤمٌن و المــــــــــــــــــخاطرفٌاض ،عرفات إبراهٌم15959/ كح

2010دارالبداٌة،ؾ،:عمــــــــــــانإدارة التـــــــــــــــــــــؤمٌن و المــــــــــــــــــخاطرفٌاض ،عرفات إبراهٌم15960/ كح

2010دارالبداٌة،ؾ،:عمــــــــــــانإدارة التـــــــــــــــــــــؤمٌن و المــــــــــــــــــخاطرفٌاض ،عرفات إبراهٌم15961/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عــــــــمانإدارة الخـــــــــــــــــــــــــطر و الــــــــــــــتؤمٌنسالم، أسامة عزم15962ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عــــــــمانإدارة الخـــــــــــــــــــــــــطر و الــــــــــــــتؤمٌنسالم، أسامة عزم15963ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عــــــــمانإدارة الخـــــــــــــــــــــــــطر و الــــــــــــــتؤمٌنسالم، أسامة عزم15964ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عــــــــمانإدارة الخـــــــــــــــــــــــــطر و الــــــــــــــتؤمٌنسالم، أسامة عزم15965ً/ كح

2011منشورات الحلبً ،:بٌروتأشخاص المالحة البحرٌة-السفٌنة :القانون البحري العرٌنً، محمد فرٌد15966/ كح

2011منشورات الحلبً ،:بٌروتأشخاص المالحة البحرٌة-السفٌنة : القانون البحري العرٌنً، محمد فرٌد15967/ كح

2011منشورات الحلبً ،:بٌروتأشخاص المالحة البحرٌة-السفٌنة : القانون البحري العرٌنً، محمد فرٌد15968/ كح

2011منشورات الحلبً ،:بٌروتأشخاص المالحة البحرٌة-السفٌنة : القانون البحري العرٌنً، محمد فرٌد15969/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2011منشورات الحلبً ،:بٌروتأشخاص المالحة البحرٌة-السفٌنة :القانون البحري العرٌنً، محمد فرٌد15970/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالقــــــــــــــــــانون الدولً للبــــــــــــــحارحمود ،محمد الحاج15971/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالقــــــــــــــــــانون الدولً للبــــــــــــــحارحمود ،محمد الحاج15972/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالقــــــــــــــــــانون الدولً للبــــــــــــــحارحمود ،محمد الحاج15973/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالقــــــــــــــــــانون الدولً للبــــــــــــــحارحمود ،محمد الحاج15974/ كح

2011دارالثقافة،:عــــــــــــــــمانالقــــــــــــــــــانون الدولً للبــــــــــــــحارحمود ،محمد الحاج15975/ كح

2009دارالثقافة، :عـــــــــــــــماندراسة مقارنة: الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة المطٌر، عبد القادر15976/ كح

2009دارالثقافة، :عــــــــــــــــماندراسة مقارنة: الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة المطٌر، عبد القادر15977/ كح

2009دارالثقافة، :عــــــــــــــــماندراسة مقارنة: الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة المطٌر، عبد القادر15978/ كح

2009دارالثقافة، :عــــــــــــــــماندراسة مقارنة: الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة المطٌر، عبد القادر15979/ كح

2009دارالثقافة، :عــــــــــــــــماندراسة مقارنة: الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة المطٌر، عبد القادر15980/ كح
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خلؾ ،محمود15981/ كح
تفسٌر و تعدٌل إتفاقٌة فٌٌنا للعالقات :القانون الدبلوماسً

الدبلوماسٌة
2008دارتسنٌم للنشر،:عـــــــــــمان

خلؾ ،محمود15982/ كح
تفسٌر و تعدٌل إتفاقٌة فٌٌنا للعالقات :القانون الدبلوماسً

الدبلوماسٌة
2008دارتسنٌم للنشر،:عـــــــــــمان

2008إثراء للنشر،:عــــــــــــــــــمانالنقود و البنوك و المإسسات المالٌة:إقتصادٌات القرٌشً،محمد صالح15983/ كح

2008إثراء للنشر،:عــــــــــــــــــمانالنقود و البنوك و المإسسات المالٌة:إقتصادٌات القرٌشً،محمد صالح15984/ كح

2008إثراء للنشر،:عــــــــــــــــــمانالنقود و البنوك و المإسسات المالٌة:إقتصادٌات القرٌشً،محمد صالح15985/ كح

2008إثراء للنشر،:عــــــــــــــــــمانالنقود و البنوك و المإسسات المالٌة:إقتصادٌات القرٌشً،محمد صالح15986/ كح

2008إثراء للنشر،:عــــــــــــــــــمانالنقود و البنوك و المإسسات المالٌة:إقتصادٌات القرٌشً،محمد صالح15987/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:الجوانب القانونٌة للسرٌة المصرفٌة السرهٌد ، محمد عل15988ً/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:الجوانب القانونٌة للسرٌة المصرفٌة السرهٌد ، محمد عل15989ً/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:الجوانب القانونٌة للسرٌة المصرفٌة السرهٌد ، محمد عل15990ً/ كح

2010دارجلٌس الزمان،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:الجوانب القانونٌة للسرٌة المصرفٌة السرهٌد ، محمد عل15991ً/ كح
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2010دارجلٌس الزمان،:عـــــــــــماندراسة مقارنة:الجوانب القانونٌة للسرٌة المصرفٌة السرهٌد ، محمد عل15992ً/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بــــٌروتدراسة مقارنة:السرٌة المصرفٌة فً ظل العولمة سركٌس، انطوان جورج15993/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بــــٌروتدراسة مقارنة:السرٌة المصرفٌة فً ظل العولمة سركٌس، انطوان جورج15994/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بــــٌروتدراسة مقارنة:السرٌة المصرفٌة فً ظل العولمة سركٌس، انطوان جورج15995/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بــــٌروتدراسة مقارنة:السرٌة المصرفٌة فً ظل العولمة سركٌس، انطوان جورج15996/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بــــٌروتدراسة مقارنة:السرٌة المصرفٌة فً ظل العولمة سركٌس، انطوان جورج15997/ كح

2011منشورات الحلبً،:بـــــٌــروت.....عقد -عقد الحساب الجاري :العقود المصرفٌةناصٌؾ،إلٌاس15998/ كح

2011منشورات الحلبً،:بـــــٌــروت.....عقد -عقد الحساب الجاري :العقود المصرفٌةناصٌؾ،إلٌاس15999/ كح

2011منشورات الحلبً،:بـــــٌــروت.....عقد -عقد الحساب الجاري :العقود المصرفٌةناصٌؾ،إلٌاس16000/ كح

2011منشورات الحلبً،:بـــــٌــروت.....عقد -عقد الحساب الجاري :العقود المصرفٌةناصٌؾ،إلٌاس16001/ كح

2011منشورات الحلبً،:بـــــٌــروت.....عقد -عقد الحساب الجاري :العقود المصرفٌةناصٌؾ،إلٌاس16002/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009عــــــــــــــــــــــمان دارالفكر،إقتصـــــــــــادٌات النـــــــــــــــــقود و البنوكعبد القادر، متول16003ً/ كح

2009عــــــــــــــــــــــمان دارالفكر،إقتصـــــــــــادٌات النـــــــــــــــــقود و البنوكعبد القادر، متول16004ً/ كح

2009عــــــــــــــــــــــمان دارالفكر،إقتصـــــــــــادٌات النـــــــــــــــــقود و البنوكعبد القادر، متول16005ً/ كح

2009عــــــــــــــــــــــمان دارالفكر،إقتصـــــــــــادٌات النـــــــــــــــــقود و البنوكعبد القادر، متول16006ً/ كح

2009عــــــــــــــــــــــمان دارالفكر،إقتصـــــــــــادٌات النـــــــــــــــــقود و البنوكعبد القادر، متول16007ً/ كح

2008دار الهدى،:عــــــــــــٌن ملٌلة حضانة- عدة-نفقة - تعوٌض:آثار فك الرابطة الزوجٌة دٌابً ،بادٌس16008/ كح

2008دار الهدى،:عــــــــــــٌن ملٌلة حضانة- عدة-نفقة - تعوٌض:آثار فك الرابطة الزوجٌة دٌابً ،بادٌس16009/ كح

2008دار الهدى،:عــــــــــــٌن ملٌلة حضانة- عدة-نفقة - تعوٌض:آثار فك الرابطة الزوجٌة دٌابً ،بادٌس16010/ كح

2010عالم الــــــكتب الحدٌث،:إربدفً مسائل األحوال الشخصٌة:إجتهادات قضائٌة أبوسٌؾ ،مؤمون محمد16011/ كح

2010عالم الــــــكتب الحدٌث،:إربدفً مسائل األحوال الشخصٌة:إجتهادات قضائٌة أبوسٌؾ ،مؤمون محمد16012/ كح

2010عالم الــــــكتب الحدٌث،:إربدفً مسائل األحوال الشخصٌة:إجتهادات قضائٌة أبوسٌؾ ،مؤمون محمد16013/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

الصباغ ، لٌث عبد األمٌر16014/ كح
دراسة تتناول نظام الوقؾ اإلسالمً   و :  تنبٌه الوقؾ

طرق تنمٌته
2011منشورات الحلبً ج،:بٌروت

الصباغ ، لٌث عبد األمٌر16015/ كح
دراسة تتناول نظام الوقؾ اإلسالمً  و :  تنبٌه الوقؾ

طرق تنمٌته
2011منشورات الحلبً ج،:بٌروت

الصباغ ، لٌث عبد األمٌر16016/ كح
دراسة تتناول نظام الوقؾ اإلسالمً   و :  تنبٌه الوقؾ

طرق تنمٌته
2011منشورات الحلبً ج،:بٌروت

2008المإسسة الحدٌثة ك،:طرابلسفً األحوال الشخــــــــــــــــــــصٌةالمصطفى ،أحمد16017/ كح

2008المإسسة الحدٌثة ك،:طرابلسفً األحوال الشخــــــــــــــــــــصٌةالمصطفى ،أحمد16018/ كح

2008المإسسة الحدٌثة ك،:طرابلسفً األحوال الشخــــــــــــــــــــصٌةالمصطفى ،أحمد16019/ كح

2008المإسسة الحدٌثة ك،:طرابلسفً األحوال الشخــــــــــــــــــــصٌةالمصطفى ،أحمد16020/ كح

2008المإسسة الحدٌثة ك،:طرابلسفً األحوال الشخــــــــــــــــــــصٌةالمصطفى ،أحمد16021/ كح

2007دار الهدى،:عــــــــــٌن ملٌلة الدلٌل القانونً لألسرة: موسوعة الفكر القانونً لعور، أحمد16022/ كح

2007دار الهدى،:عــــــــــٌن ملٌلة الدلٌل القانونً لألسرة: موسوعة الفكر القانونً لعور، أحمد16023/ كح

2007دار الهدى،:عــــــــــٌن ملٌلة الدلٌل القانونً لألسرة: موسوعة الفكر القانونً لعور، أحمد16024/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

كبارة ، أسامة ظافر16025/ كح
دراسة فً مفهوم : الفساد فً األرض و موقؾ اإلسالم منه

الفساد
2009دارالنهضة العربٌة ،:بٌروت

كبارة ، أسامة ظافر16026/ كح
دراسة فً مفهوم : الفساد فً األرض و موقؾ اإلسالم منه

الفساد
2009دارالنهضة العربٌة ،:بٌروت

كبارة ، أسامة ظافر16027/ كح
دراسة فً مفهوم : الفساد فً األرض و موقؾ اإلسالم منه

الفساد
2009دارالنهضة العربٌة ،:بٌروت

كبارة ، أسامة ظافر16028/ كح
دراسة فً مفهوم : الفساد فً األرض و موقؾ اإلسالم منه

الفساد
2009دارالنهضة العربٌة ،:بٌروت

كبارة ، أسامة ظافر16029/ كح
دراسة فً مفهوم : الفساد فً األرض و موقؾ اإلسالم منه

الفساد
2009دارالنهضة العربٌة ،:بٌروت

2011دارالمٌسرة  للنشر،:عمــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التــــــــــــــــبعٌةعبٌدات ،ٌوسؾ محمد16030/ كح

2011دارالمٌسرة  للنشر،:عمــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التــــــــــــــــبعٌةعبٌدات ،ٌوسؾ محمد16031/ كح

2011دارالمٌسرة  للنشر،:عمــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التــــــــــــــــبعٌةعبٌدات ،ٌوسؾ محمد16032/ كح

2011دارالمٌسرة  للنشر،:عمــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التــــــــــــــــبعٌةعبٌدات ،ٌوسؾ محمد16033/ كح

2011دارالمٌسرة  للنشر،:عمــــانالحقوق العٌنٌة األصلٌة و التــــــــــــــــبعٌةعبٌدات ،ٌوسؾ محمد16034/ كح

2010دارالنفائس للنشر،:عـــــــمانبٌن النظرٌة و التطبٌق:مجلس عقد البٌعإبراهٌم ،باسم محمد سرحان16035/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2010دارالنفائس للنشر،:عـــــــمانبٌن النظرٌة و التطبٌق:مجلس عقد البٌعإبراهٌم ،باسم محمد سرحان16036/ كح

2010دارالنفائس للنشر،:عـــــــمانبٌن النظرٌة و التطبٌق:مجلس عقد البٌعإبراهٌم ،باسم محمد سرحان16037/ كح

2010دارالنفائس للنشر،:عـــــــمانبٌن النظرٌة و التطبٌق:مجلس عقد البٌعإبراهٌم ،باسم محمد سرحان16038/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بٌروتخقوق المساهم فً الشركة المساهمةجاسم ،فاروق إبراهٌم16039/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بٌروتخقوق المساهم فً الشركة المساهمةجاسم ،فاروق إبراهٌم16040/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بٌروتخقوق المساهم فً الشركة المساهمةجاسم ،فاروق إبراهٌم16041/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بٌروتخقوق المساهم فً الشركة المساهمةجاسم ،فاروق إبراهٌم16042/ كح

2008منشورات الحلبً ج،:بٌروتخقوق المساهم فً الشركة المساهمةجاسم ،فاروق إبراهٌم16043/ كح

البستانً، سٌد ٌوسؾ16044/ كح
                  قانون األعمال و الشركات                 

       Droit des affaires et....
2008منشورات الحلبً ج،:بٌروت

البستانً، سٌد ٌوسؾ16045/ كح
                  قانون األعمال و الشركات                 

          Droit des affaires et....
2008منشورات الحلبً ج،:بٌروت

البستانً، سٌد ٌوسؾ16046/ كح
                  قانون األعمال و الشركات                 

      Droit des affaires et....
2008منشورات الحلبً ج،:بٌروت



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

البستانً، سٌد ٌوسؾ16047/ كح
                  قانون األعمال و الشركات                 

      Droit des affaires et....
2008منشورات الحلبً ج،:بٌروت

2008منشورات الحلبً،: بٌروت...نموذج العقد :الوجٌز فً العقد التجاري  الدولً رباح ، ؼسان16048/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروت...نموذج العقد :الوجٌز فً العقد التجاري  الدولً رباح ، ؼسان16049/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروت...نموذج العقد :الوجٌز فً العقد التجاري  الدولً رباح ، ؼسان16050/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروت...نموذج العقد :الوجٌز فً العقد التجاري  الدولً رباح ، ؼسان16051/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروت...نموذج العقد :الوجٌز فً العقد التجاري  الدولً رباح ، ؼسان16052/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالشركات:الوافً فً أساسٌات قانون التجارة و التجارعراضة ، علً شعالن16053/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالشركات:الوافً فً أساسٌات قانون التجارة و التجارعراضة ، علً شعالن16054/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالشركات:الوافً فً أساسٌات قانون التجارة و التجارعراضة ، علً شعالن16055/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالشركات:الوافً فً أساسٌات قانون التجارة و التجارعراضة ، علً شعالن16056/ كح

2008منشورات الحلبً،:بٌروتالشركات:الوافً فً أساسٌات قانون التجارة و التجارعراضة ، علً شعالن16057/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008دارالحامد ،:عــــــــــــــمانالتجربة الجزائرٌة:اإلصالح اإلقتصادي وسٌاسة التشؽٌل بن شهرة، مدن16058ً/ كح

2008دارالحامد ،:عــــــــــــــمانالتجربة الجزائرٌة:اإلصالح اإلقتصادي وسٌاسة التشؽٌل بن شهرة، مدن16059ً/ كح

2008دارالحامد ،:عــــــــــــــمانالتجربة الجزائرٌة:اإلصالح اإلقتصادي وسٌاسة التشؽٌل بن شهرة، مدن16060ً/ كح

2009دار الفكر ،ن،:عـــــــــــمانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةعامر،سامح عبد المطلب16061/ كح

2009دار الفكر ،ن،:عـــــــــــمانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةعامر،سامح عبد المطلب16062/ كح

2009دار الفكر ،ن،:عـــــــــــمانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةعامر،سامح عبد المطلب16063/ كح

2009دار الفكر ،ن،:عـــــــــــمانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةعامر،سامح عبد المطلب16064/ كح

2009دار الفكر ،ن،:عـــــــــــمانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةعامر،سامح عبد المطلب16065/ كح

2009دارأسامة للنشر،:عمــــــــانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةالعكة ، محمود16066/ كح

2009دارأسامة للنشر،:عمــــــــانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةالعكة ، محمود16067/ كح

2009دارأسامة للنشر،:عمــــــــانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةالعكة ، محمود16068/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارأسامة للنشر،:عمــــــــانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةالعكة ، محمود16069/ كح

2009دارأسامة للنشر،:عمــــــــانإدارة األعمــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــٌةالعكة ، محمود16070/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانمنظور كلً:المرجع المتكامل فً إدارة األعمال جواد، شوقً ناج16071ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانمنظور كلً:المرجع المتكامل فً إدارة األعمال جواد، شوقً ناج16072ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانمنظور كلً:المرجع المتكامل فً إدارة األعمال جواد، شوقً ناج16073ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانمنظور كلً:المرجع المتكامل فً إدارة األعمال جواد، شوقً ناج16074ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانمنظور كلً:المرجع المتكامل فً إدارة األعمال جواد، شوقً ناج16075ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا، عبدهللا عبد الكرٌم16076/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا، عبدهللا عبد الكرٌم16077/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا، عبدهللا عبد الكرٌم16078/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا، عبدهللا عبد الكرٌم16079/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌةعبدهللا، عبدهللا عبد الكرٌم16080/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح16081ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح16082ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح16083ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح16084ً/ كح

2009دارالحامد للنشر،:عـــــــمانفً براءة اإلختراع (السرٌة )شرط الجدة الصباحٌن، خالد ٌح16085ً/ كح

2007دارالحامد للنشر،:عــــــــماندراسة مقارنة:شرح أحكام قانون البٌنات العبودي، عباس16086/ كح

2007دارالحامد للنشر،:عــــــــماندراسة مقارنة:شرح أحكام قانون البٌنات العبودي، عباس16087/ كح

2007دارالحامد للنشر،:عــــــــماندراسة مقارنة:شرح أحكام قانون البٌنات العبودي، عباس16088/ كح

2007دارالحامد للنشر،:عــــــــماندراسة مقارنة:شرح أحكام قانون البٌنات العبودي، عباس16089/ كح

2007دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــانمصادراإللتزام فً القانون المدنً األردنًسلطان ،أنور16090/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2007دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــانمصادراإللتزام فً القانون المدنً األردنًسلطان ،أنور16091/ كح

2007دارالثقافة ،:عمـــــــــــــــــانمصادراإللتزام فً القانون المدنً األردنًسلطان ،أنور16092/ كح

2008دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــانشرح قانون أصول المحاكمات المدنٌةاألخرس، نشؤت16093/ كح

2008دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــانشرح قانون أصول المحاكمات المدنٌةاألخرس، نشؤت16094/ كح

2008دارالثقافة ،:عمــــــــــــــــــانشرح قانون أصول المحاكمات المدنٌةاألخرس، نشؤت16095/ كح

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةاألثر الرجعً فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًالؽول، أحمد إبراهٌم16096/ كح

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةاألثر الرجعً فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًالؽول، أحمد إبراهٌم16097/ كح

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةاألثر الرجعً فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًالؽول، أحمد إبراهٌم16098/ كح

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالتحقٌق فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌةالجوخدار، حسن16099/ كح

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالتحقٌق فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌةالجوخدار، حسن16100/ كح

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالتحقٌق فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌةالجوخدار، حسن16101/ كح



المالحظةالـــــــــــــــعنوان البـــــــيبليوغرافيالعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــوانالمـــــــــؤلـــفرقـــــم

2008منشؤة المعارؾ ،: اإلسكندرٌةالتحقٌق فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌةالجوخدار، حسن16102/ كح

2008دارالفكر ج،:اإلســـــــــكندرٌةRULES OF ORIGINS (ROO)=قواعد المنشؤ أندراوس ،عاطؾ ولٌم16103/ كح

2008دارالفكر ج،:اإلســـــــــكندرٌةRULES OF ORIGINS (ROO)=قواعد المنشؤ أندراوس ،عاطؾ ولٌم16104/ كح

2008دارالفكر ج،:اإلســـــــــكندرٌةRULES OF ORIGINS (ROO)=قواعد المنشؤ أندراوس ،عاطؾ ولٌم16105/ كح

2007دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالقانون الدولً المعاصر: الوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان، عبدالكرٌم16106/ كح

2007دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالقانون الدولً المعاصر: الوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان، عبدالكرٌم16107/ كح

2007دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالقانون الدولً المعاصر: الوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان، عبدالكرٌم16108/ كح

2007دارالثقافة،:عــــــــــــــــــمانالقانون الدولً المعاصر: الوسٌط فً القانون الدولً العامعلوان، عبدالكرٌم16109/ كح
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