
                                                                الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-1-                                                                   جامعة قسنطينة
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: الشهادة فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبطون، بسام نهار16110/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: الشهادة فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبطون، بسام نهار16111/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: الشهادة فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبطون، بسام نهار16112/كح

2012دار الكتب القانونٌة، : مصرالمعاٌنة فً الدعوى المدنٌةالفٌضً، أوان عبد هللا16113/كح

2012دار الكتب القانونٌة، : مصرالمعاٌنة فً الدعوى المدنٌةالفٌضً، أوان عبد هللا16114/كح

2012دار الكتب القانونٌة، : مصرالمعاٌنة فً الدعوى المدنٌةالفٌضً، أوان عبد هللا16115/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2012دار الكتب القانونٌة، : مصرالمعاٌنة فً الدعوى المدنٌةالفٌضً، أوان عبد هللا16116/كح

2012دار الكتب القانونٌة، : مصرالمعاٌنة فً الدعوى المدنٌةالفٌضً، أوان عبد هللا16117/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتالمإسسات القضائٌة و التنظٌم القضائًشندب، ربٌع16118/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتالمإسسات القضائٌة و التنظٌم القضائًشندب، ربٌع16119/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتالمإسسات القضائٌة و التنظٌم القضائًشندب، ربٌع16120/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتالمإسسات القضائٌة و التنظٌم القضائًشندب، ربٌع16121/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصرإستقالل القضاء بٌن الشرٌعة و القانونمخموري، فاخر صابر16122/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصرإستقالل القضاء بٌن الشرٌعة و القانونمخموري، فاخر صابر16123/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصرإستقالل القضاء بٌن الشرٌعة و القانونمخموري، فاخر صابر16124/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2010دار الكتب القانونٌة، : مصرإستقالل القضاء بٌن الشرٌعة و القانونمخموري، فاخر صابر16125/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصرإستقالل القضاء بٌن الشرٌعة و القانونمخموري، فاخر صابر16126/كح

العبٌدي، ناصر عوض16127/كح
الحماٌةالقانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً 

اإلنسانً
2011دار قندٌل للنشر، : عمان

العبٌدي، ناصر عوض16128/كح
الحماٌةالقانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً 

اإلنسانً
2011دار قندٌل للنشر، : عمان

العبٌدي، ناصر عوض16129/كح
الحماٌةالقانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً 

اإلنسانً
2011دار قندٌل للنشر، : عمان

العبٌدي، ناصر عوض16130/كح
الحماٌةالقانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً 

اإلنسانً
2011دار قندٌل للنشر، : عمان

العبٌدي، ناصر عوض16131/كح
الحماٌةالقانونٌة للمدنٌٌن فً القانون الدولً 

اإلنسانً
2011دار قندٌل للنشر، : عمان

التحٌوي، محمود السٌد16132/كح
الحصانة القضائٌة و الحصانة التنفٌدٌة المعترف 

بها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

التحٌوي، محمود السٌد16133/كح
الحصانة القضائٌة و الحصانة التنفٌدٌة المعترف 

بها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

التحٌوي، محمود السٌد16134/كح
الحصانة القضائٌة و الحصانة التنفٌدٌة المعترف 

بها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

التحٌوي، محمود السٌد16135/كح
الحصانة القضائٌة و الحصانة التنفٌدٌة المعترف 

بها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالمحاماة علم و فن و عملٌوسف، أمٌر فرج16136/كح

2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالمحاماة علم و فن و عملٌوسف، أمٌر فرج16137/كح

2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالمحاماة علم و فن و عملٌوسف، أمٌر فرج16138/كح

2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالمحاماة علم و فن و عملٌوسف، أمٌر فرج16139/كح

2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالمحاماة علم و فن و عملٌوسف، أمٌر فرج16140/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011مجد للنشر، : بٌروتمدخل إلى المسإولٌة: المطول فً القانون المدنًقٌنً، جنفٌف16141/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتمدخل إلى المسإولٌة: المطول فً القانون المدنًقٌنً، جنفٌف16142/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتمدخل إلى المسإولٌة: المطول فً القانون المدنًقٌنً، جنفٌف16143/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتمدخل إلى المسإولٌة: المطول فً القانون المدنًقٌنً، جنفٌف16144/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتمدخل إلى المسإولٌة: المطول فً القانون المدنًقٌنً، جنفٌف16145/كح

2011دار الثقافة، : عمانأحكام العقد فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًداود، أحمد محمد16146/كح

2011دار الثقافة، : عمانأحكام العقد فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًداود، أحمد محمد16147/كح

2011دار الثقافة، : عمانأحكام العقد فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًداود، أحمد محمد16148/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الثقافة، : عمانأحكام العقد فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنًداود، أحمد محمد16149/كح

 حسٌن، إسماعٌل نامق16150/كح
القانون : العدالة وأثرها فً القاعدة القانونٌة

المدنً نموذجا
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

 حسٌن، إسماعٌل نامق16151/كح
القانون : العدالة وأثرها فً القاعدة القانونٌة

المدنً نموذجا
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

 حسٌن، إسماعٌل نامق16152/كح
القانون : العدالة وأثرها فً القاعدة القانونٌة

المدنً نموذجا
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

 حسٌن، إسماعٌل نامق16153/كح
القانون : العدالة وأثرها فً القاعدة القانونٌة

المدنً نموذجا
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

 حسٌن، إسماعٌل نامق16154/كح
القانون : العدالة وأثرها فً القاعدة القانونٌة

المدنً نموذجا
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

2011دار الثقافة، : عمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنتالشرٌفات، محمود16155/كح

2011دار الثقافة، : عمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنتالشرٌفات، محمود16156/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الثقافة، : عمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنتالشرٌفات، محمود16157/كح

2011دار الثقافة، : عمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنتالشرٌفات، محمود16158/كح

2011دار الثقافة، : عمانالتراضً فً تكوٌن العقد عبر األنترنتالشرٌفات، محمود16159/كح

داود، أحمد محمد16160/كح
فقهها المقارن و : أصول المحاكمات الشرعٌة

اجتهادها
2011دار الثقافة، : عمان

داود، أحمد محمد16161/كح
فقهها المقارن و : أصول المحاكمات الشرعٌة

اجتهادها
2011دار الثقافة، : عمان

داود، أحمد محمد16162/كح
فقهها المقارن و : أصول المحاكمات الشرعٌة

اجتهادها
2011دار الثقافة، : عمان

داود، أحمد محمد16163/كح
فقهها المقارن و : أصول المحاكمات الشرعٌة

اجتهادها
2011دار الثقافة، : عمان

داود، أحمد محمد16164/كح
فقهها المقارن و : أصول المحاكمات الشرعٌة

اجتهادها
2011دار الثقافة، : عمان

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأثر القصد المدنً فً تضمٌن الٌدكرٌم، شهنك محمد16165/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأثر القصد المدنً فً تضمٌن الٌدكرٌم، شهنك محمد16166/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأثر القصد المدنً فً تضمٌن الٌدكرٌم، شهنك محمد16167/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأثر القصد المدنً فً تضمٌن الٌدكرٌم، شهنك محمد16168/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأثر القصد المدنً فً تضمٌن الٌدكرٌم، شهنك محمد16169/كح

16170/كح
البتانوفً، خٌري عبد 

الفتاح
2010 أكتوبر، 7جامعة : مصراتةاإلعالن القضائً و ضماناته

16171/كح
البتانوفً، خٌري عبد 

الفتاح
2010 أكتوبر، 7جامعة : مصراتةاإلعالن القضائً و ضماناته

16172/كح
البتانوفً، خٌري عبد 

الفتاح
2010 أكتوبر، 7جامعة : مصراتةاإلعالن القضائً و ضماناته

16173/كح
البتانوفً، خٌري عبد 

الفتاح
2010 أكتوبر، 7جامعة : مصراتةاإلعالن القضائً و ضماناته

ITCIC  ،  2010: الجزائرالمسإولٌة المدنٌة المهنٌةسعادنة، العٌد16174/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

ITCIC  ،  2010: الجزائرالمسإولٌة المدنٌة المهنٌةسعادنة، العٌد16175/كح

ITCIC  ،  2010: الجزائرالمسإولٌة المدنٌة المهنٌةسعادنة، العٌد16176/كح

ITCIC  ،  2010: الجزائرالمسإولٌة المدنٌة المهنٌةسعادنة، العٌد16177/كح

ITCIC  ،  2010: الجزائرالمسإولٌة المدنٌة المهنٌةسعادنة، العٌد16178/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتاألوجه الفلسفٌة لقانون التحكٌم الدولًغاٌار، إٌمانوٌل16179/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتاألوجه الفلسفٌة لقانون التحكٌم الدولًغاٌار، إٌمانوٌل16180/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتاألوجه الفلسفٌة لقانون التحكٌم الدولًغاٌار، إٌمانوٌل16181/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتاألوجه الفلسفٌة لقانون التحكٌم الدولًغاٌار، إٌمانوٌل16182/كح

2011مجد للنشر، : بٌروتاألوجه الفلسفٌة لقانون التحكٌم الدولًغاٌار، إٌمانوٌل16183/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2012دار الثقافة، : عمانتعرٌفه، أهمٌته: التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر16184/كح

2012دار الثقافة، : عمانتعرٌفه، أهمٌته: التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر16185/كح

2012دار الثقافة، : عمانتعرٌفه، أهمٌته: التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر16186/كح

2012دار الثقافة، : عمانتعرٌفه، أهمٌته: التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر16187/كح

2012دار الثقافة، : عمانتعرٌفه، أهمٌته: التحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر16188/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجوي الخاصمحمد، عبد الفضٌل أحمد16189/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجوي الخاصمحمد، عبد الفضٌل أحمد16190/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجوي الخاصمحمد، عبد الفضٌل أحمد16191/كح

اللهبً، حمٌد محمد16192/كح
الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة فً إطار 

منظمة التجارة العالمٌة
2011م ق إ ق، : القاهرة
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

اللهبً، حمٌد محمد16193/كح
الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة فً إطار 

منظمة التجارة العالمٌة
2011م ق إ ق، : القاهرة

اللهبً، حمٌد محمد16194/كح
الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة فً إطار 

منظمة التجارة العالمٌة
2011م ق إ ق، : القاهرة

اللهبً، حمٌد محمد16195/كح
الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة فً إطار 

منظمة التجارة العالمٌة
2011م ق إ ق، : القاهرة

اللهبً، حمٌد محمد16196/كح
الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة فً إطار 

منظمة التجارة العالمٌة
2011م ق إ ق، : القاهرة

الزٌن، سلٌمان16197/كح
التحوٌل اإللكترونً لالموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الزٌن، سلٌمان16198/كح
التحوٌل اإللكترونً لالموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الزٌن، سلٌمان16199/كح
التحوٌل اإللكترونً لالموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دار الثقافة، : عمان

Page 12



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

الزٌن، سلٌمان16200/كح
التحوٌل اإللكترونً لالموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الزٌن، سلٌمان16201/كح
التحوٌل اإللكترونً لالموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دار الثقافة، : عمان

2012منشورات أمٌن، : الجزائر سإال و جواب50: الدلٌل العلمً لقانون العملالعٌش، مونٌة16202/كح

2012منشورات أمٌن، : الجزائر سإال و جواب50: الدلٌل العلمً لقانون العملالعٌش، مونٌة16203/كح

2012منشورات أمٌن، : الجزائر سإال و جواب50: الدلٌل العلمً لقانون العملالعٌش، مونٌة16204/كح

2012منشورات أمٌن، : الجزائر سإال و جواب50: الدلٌل العلمً لقانون العملالعٌش، مونٌة16205/كح

2012منشورات أمٌن، : الجزائر سإال و جواب50: الدلٌل العلمً لقانون العملالعٌش، مونٌة16206/كح

2009مجد للنشر،: بٌروتتنازع اإلختصاص التشرٌعً: القانوالدولً الخاصمنصور، سامً بدٌع16207/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2009مجد للنشر،: بٌروتتنازع اإلختصاص التشرٌعً: القانوالدولً الخاصمنصور، سامً بدٌع16208/كح

2009مجد للنشر،: بٌروتتنازع اإلختصاص التشرٌعً: القانوالدولً الخاصمنصور، سامً بدٌع16209/كح

2009مجد للنشر،: بٌروتتنازع اإلختصاص التشرٌعً: القانوالدولً الخاصمنصور، سامً بدٌع16210/كح

2009مجد للنشر،: بٌروتتنازع اإلختصاص التشرٌعً: القانوالدولً الخاصمنصور، سامً بدٌع16211/كح

2011دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: القانون الجوي الخاصالهداوي، حسن16212/كح

2011دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: القانون الجوي الخاصالهداوي، حسن16213/كح

2011دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: القانون الجوي الخاصالهداوي، حسن16214/كح

2011دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: القانون الجوي الخاصالهداوي، حسن16215/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: القانون الجوي الخاصالهداوي، حسن16216/كح

2012دار الفكرج، : اإلسكندرٌةالقانون القضائً الخاص الدولًخالد، هشام16217/كح

2012دار الفكرج، : اإلسكندرٌةالقانون القضائً الخاص الدولًخالد، هشام16218/كح

2012دار الفكرج، : اإلسكندرٌةالقانون القضائً الخاص الدولًخالد، هشام16219/كح

16220/كح
مركز صالح كامل 

اإلقتصادي
2010جامعة األزهر، :القاهرةالقوانٌن اإلقتصادٌة من منظور إسالمً

16221/كح
مركز صالح كامل 

اإلقتصادي
2010جامعة األزهر، :القاهرةالقوانٌن اإلقتصادٌة من منظور إسالمً

16222/كح
مركز صالح كامل 

اإلقتصادي
2010جامعة األزهر، :القاهرةالقوانٌن اإلقتصادٌة من منظور إسالمً

16223/كح
مركز صالح كامل 

اإلقتصادي
2010جامعة األزهر، :القاهرةالقوانٌن اإلقتصادٌة من منظور إسالمً

16224/كح
مركز صالح كامل 

اإلقتصادي
2010جامعة األزهر، :القاهرةالقوانٌن اإلقتصادٌة من منظور إسالمً
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011د م ج ، : اإلسكندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم، محمد عل16225ً/كح

2011د م ج ، : اإلسكندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم، محمد عل16226ً/كح

2011د م ج ، : اإلسكندرٌةالتعلٌق على قانون المحاكم اإلقتصادٌةسوٌلم، محمد عل16227ً/كح

الحداد، محمد حسن16228/كح
اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة و 

أثرها اإلقتصادي
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

الحداد، محمد حسن16229/كح
اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة و 

أثرها اإلقتصادي
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

الحداد، محمد حسن16230/كح
اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة و 

أثرها اإلقتصادي
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

الحداد، محمد حسن16231/كح
اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة و 

أثرها اإلقتصادي
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

الحداد، محمد حسن16232/كح
اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة و 

أثرها اإلقتصادي
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالشوبكً، عمر محمد16233/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالشوبكً، عمر محمد16234/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالشوبكً، عمر محمد16235/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالشوبكً، عمر محمد16236/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالشوبكً، عمر محمد16237/كح

16238/كح
الداري، محمد عبد 

الرحمان

الحماٌة القضائٌة للموظف الدولً فً ضوء احكام 

القضاء اإلداري الدولً
2012م ع ت ا ، : القاهرة

16239/كح
الداري، محمد عبد 

الرحمان

الحماٌة القضائٌة للموظف الدولً فً ضوء احكام 

القضاء اإلداري الدولً
2012م ع ت ا ، : القاهرة

16240/كح
الداري، محمد عبد 

الرحمان

الحماٌة القضائٌة للموظف الدولً فً ضوء احكام 

القضاء اإلداري الدولً
2012م ع ت ا ، : القاهرة
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

16241/كح
الداري، محمد عبد 

الرحمان

الحماٌة القضائٌة للموظف الدولً فً ضوء احكام 

القضاء اإلداري الدولً
2012م ع ت ا ، : القاهرة

16242/كح
الداري، محمد عبد 

الرحمان

الحماٌة القضائٌة للموظف الدولً فً ضوء احكام 

القضاء اإلداري الدولً
2012م ع ت ا ، : القاهرة

المتولً، محمد16243/كح
اإلتجهاهات الحدٌثة فً خصخصة المرافق العامة 

بٌن النظرٌة و التطبٌق
2004دار النهضة ع، : القاهرة 

المتولً، محمد16244/كح
اإلتجهاهات الحدٌثة فً خصخصة المرافق العامة 

بٌن النظرٌة و التطبٌق
2004دار النهضة ع، : القاهرة 

المتولً، محمد16245/كح
اإلتجهاهات الحدٌثة فً خصخصة المرافق العامة 

بٌن النظرٌة و التطبٌق
2004دار النهضة ع، : القاهرة 

المتولً، محمد16246/كح
اإلتجهاهات الحدٌثة فً خصخصة المرافق العامة 

بٌن النظرٌة و التطبٌق
2004دار النهضة ع، : القاهرة 

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتاإلثبات فً المواد المدنٌة و الجنائٌةعمرو، مصطفى أحمد16247/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتاإلثبات فً المواد المدنٌة و الجنائٌةعمرو، مصطفى أحمد16248/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتاإلثبات فً المواد المدنٌة و الجنائٌةعمرو، مصطفى أحمد16249/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتاإلثبات فً المواد المدنٌة و الجنائٌةعمرو، مصطفى أحمد16250/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتاإلثبات فً المواد المدنٌة و الجنائٌةعمرو، مصطفى أحمد16251/كح

التحٌوي، محمود السٌد16252/كح
النظام القانونً ألوامر و أحكام القضاء و طرق 

الطعن فٌها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

التحٌوي، محمود السٌد16253/كح
النظام القانونً ألوامر و أحكام القضاء و طرق 

الطعن فٌها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

التحٌوي، محمود السٌد16254/كح
النظام القانونً ألوامر و أحكام القضاء و طرق 

الطعن فٌها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

التحٌوي، محمود السٌد16255/كح
النظام القانونً ألوامر و أحكام القضاء و طرق 

الطعن فٌها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

التحٌوي، محمود السٌد16256/كح
النظام القانونً ألوامر و أحكام القضاء و طرق 

الطعن فٌها
2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار النفائس، : عماناالرباح التجارٌة من منظور الفقه اإلسالمًحسن، عبد الستار16257/كح

2011دار النفائس، : عماناالرباح التجارٌة من منظور الفقه اإلسالمًحسن، عبد الستار16258/كح

2011دار النفائس، : عماناالرباح التجارٌة من منظور الفقه اإلسالمًحسن، عبد الستار16259/كح

2011دار النفائس، : عماناالرباح التجارٌة من منظور الفقه اإلسالمًحسن، عبد الستار16260/كح

2011دار النفائس، : عماناالرباح التجارٌة من منظور الفقه اإلسالمًحسن، عبد الستار16261/كح

2010د م ج ، : اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة مقارنة: التعوٌض عن الطالقخطاب، خالد خطاب16262/كح

2010د م ج ، : اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة مقارنة: التعوٌض عن الطالقخطاب، خالد خطاب16263/كح

2010د م ج ، : اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة مقارنة: التعوٌض عن الطالقخطاب، خالد خطاب16264/كح

2010د م ج ، : اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة مقارنة: التعوٌض عن الطالقخطاب، خالد خطاب16265/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2010د م ج ، : اإلسكندرٌةدراسة فقهٌة مقارنة: التعوٌض عن الطالقخطاب، خالد خطاب16266/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة الخاصمستر، جاك16267/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة الخاصمستر، جاك16268/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة الخاصمستر، جاك16269/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة الخاصمستر، جاك16270/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتقانون التؤمٌنات العٌنٌة الخاصمستر، جاك16271/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي، الصغٌر محمد16272/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي، الصغٌر محمد16273/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي، الصغٌر محمد16274/كح
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مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي، الصغٌر محمد16275/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالنظام القانونً للتموٌل العقاريمهدي، الصغٌر محمد16276/كح

صالح، خالد محمد16277/كح
دراسة فقهٌة : أحكام الحمل فً الشرٌعة اإلسالمٌة

مقارنة
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

صالح، خالد محمد16278/كح
دراسة فقهٌة : أحكام الحمل فً الشرٌعة اإلسالمٌة

مقارنة
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

صالح، خالد محمد16279/كح
دراسة فقهٌة : أحكام الحمل فً الشرٌعة اإلسالمٌة

مقارنة
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

صالح، خالد محمد16280/كح
دراسة فقهٌة : أحكام الحمل فً الشرٌعة اإلسالمٌة

مقارنة
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

صالح، خالد محمد16281/كح
دراسة فقهٌة : أحكام الحمل فً الشرٌعة اإلسالمٌة

مقارنة
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

2012دار الثقافة، : عمانالنٌابة فً التصرفات القانونٌةالجندي، محمد صبري16282/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنٌابة فً التصرفات القانونٌةالجندي، محمد صبري16283/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالنٌابة فً التصرفات القانونٌةالجندي، محمد صبري16284/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنٌابة فً التصرفات القانونٌةالجندي، محمد صبري16285/كح

العٌاصرة، صفاء محمود16286/كح
المستجدات العلمٌة و اثرها على الفتوى فً 

االحوال الشخصٌة
2009عماد الدٌن للنشر، : عمان

العٌاصرة، صفاء محمود16287/كح
المستجدات العلمٌة و اثرها على الفتوى فً 

االحوال الشخصٌة
2009عماد الدٌن للنشر، : عمان

العٌاصرة، صفاء محمود16288/كح
المستجدات العلمٌة و اثرها على الفتوى فً 

االحوال الشخصٌة
2009عماد الدٌن للنشر، : عمان

العٌاصرة، صفاء محمود16289/كح
المستجدات العلمٌة و اثرها على الفتوى فً 

االحوال الشخصٌة
2009عماد الدٌن للنشر، : عمان

العٌاصرة، صفاء محمود16290/كح
المستجدات العلمٌة و اثرها على الفتوى فً 

االحوال الشخصٌة
2009عماد الدٌن للنشر، : عمان

صبري، عروة عكرمة16291/كح
اإلستحسان و أثر العمل به على مسائل األحوال 

الشخصٌة
2011دار النفائس، : عمان
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صبري، عروة عكرمة16292/كح
اإلستحسان و أثر العمل به على مسائل األحوال 

الشخصٌة
2011دار النفائس، : عمان

صبري، عروة عكرمة16293/كح
اإلستحسان و أثر العمل به على مسائل األحوال 

الشخصٌة
2011دار النفائس، : عمان

صبري، عروة عكرمة16294/كح
اإلستحسان و أثر العمل به على مسائل األحوال 

الشخصٌة
2011دار النفائس، : عمان

صبري، عروة عكرمة16295/كح
اإلستحسان و أثر العمل به على مسائل األحوال 

الشخصٌة
2011دار النفائس، : عمان

الدلٌمً، أجٌاد ثامر16296/كح
أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة و 

آثارها القانونٌة
2010دار الكتب القانونٌة، : مصر

الدلٌمً، أجٌاد ثامر16297/كح
أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة و 

آثارها القانونٌة
2010دار الكتب القانونٌة، : مصر

الدلٌمً، أجٌاد ثامر16298/كح
أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة و 

آثارها القانونٌة
2010دار الكتب القانونٌة، : مصر

الدلٌمً، أجٌاد ثامر16299/كح
أحكام التنازل و إبطال عرٌضة الدعوى المدنٌة و 

آثارها القانونٌة
2010دار الكتب القانونٌة، : مصر

2010دار بن الجوزي، : الرٌاضإستٌفاء الدٌون فً الفقه اإلسالمًالمزٌد، مزٌد بن ابراهٌم16300/كح
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2010دار بن الجوزي، : الرٌاضإستٌفاء الدٌون فً الفقه اإلسالمًالمزٌد، مزٌد بن ابراهٌم16301/كح

2010دار بن الجوزي، : الرٌاضإستٌفاء الدٌون فً الفقه اإلسالمًالمزٌد، مزٌد بن ابراهٌم16302/كح

2010دار بن الجوزي، : الرٌاضإستٌفاء الدٌون فً الفقه اإلسالمًالمزٌد، مزٌد بن ابراهٌم16303/كح

2010دار بن الجوزي، : الرٌاضإستٌفاء الدٌون فً الفقه اإلسالمًالمزٌد، مزٌد بن ابراهٌم16304/كح

16305/كح
عبد الغنً، محمد عبد 

النعٌم
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة فً القانون الدولً الجنائً: الجرائم الدولٌة

16306/كح
عبد الغنً، محمد عبد 

النعٌم
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة فً القانون الدولً الجنائً: الجرائم الدولٌة

16307/كح
عبد الغنً، محمد عبد 

النعٌم
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة فً القانون الدولً الجنائً: الجرائم الدولٌة

16308/كح
عبد الغنً، محمد عبد 

النعٌم
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة فً القانون الدولً الجنائً: الجرائم الدولٌة

16309/كح
عبد الغنً، محمد عبد 

النعٌم
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة فً القانون الدولً الجنائً: الجرائم الدولٌة
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حنا، منٌر رٌاض16310/كح
الطب الشرعً و الوسائل العلمٌة و البولٌسٌة 

المستخدمة
2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

حنا، منٌر رٌاض16311/كح
الطب الشرعً و الوسائل العلمٌة و البولٌسٌة 

المستخدمة
2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

حنا، منٌر رٌاض16312/كح
الطب الشرعً و الوسائل العلمٌة و البولٌسٌة 

المستخدمة
2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

حنا، منٌر رٌاض16313/كح
الطب الشرعً و الوسائل العلمٌة و البولٌسٌة 

المستخدمة
2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

حنا، منٌر رٌاض16314/كح
الطب الشرعً و الوسائل العلمٌة و البولٌسٌة 

المستخدمة
2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

2010دار الحامد للنشر، : عمانالعسكرٌة العرٌبة: التشرٌعات الجزائٌةالفٌل، علً عدنان16315/كح

2010دار الحامد للنشر، : عمانالعسكرٌة العرٌبة: التشرٌعات الجزائٌةالفٌل، علً عدنان16316/كح

2010دار الحامد للنشر، : عمانالعسكرٌة العرٌبة: التشرٌعات الجزائٌةالفٌل، علً عدنان16317/كح
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2010دار الحامد للنشر، : عمانالعسكرٌة العرٌبة: التشرٌعات الجزائٌةالفٌل، علً عدنان16318/كح

2010دار الحامد للنشر، : عمانالعسكرٌة العرٌبة: التشرٌعات الجزائٌةالفٌل، علً عدنان16319/كح

التوٌجري، أسماء16320/كح
الخصائص اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للعائدات 

للجرٌمة
2011جامعة ناٌف، :الرٌاض

التوٌجري، أسماء16321/كح
الخصائص اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للعائدات 

للجرٌمة
2011جامعة ناٌف، :الرٌاض

التوٌجري، أسماء16322/كح
الخصائص اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للعائدات 

للجرٌمة
2011جامعة ناٌف، :الرٌاض

التوٌجري، أسماء16323/كح
الخصائص اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للعائدات 

للجرٌمة
2011جامعة ناٌف، :الرٌاض

التوٌجري، أسماء16324/كح
الخصائص اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للعائدات 

للجرٌمة
2011جامعة ناٌف، :الرٌاض

2010دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالصلح و أثره فً العقوبة و الخصومة الجنائٌةالمحالوي، أنٌس حبٌب16325/كح
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2010دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالصلح و أثره فً العقوبة و الخصومة الجنائٌةالمحالوي، أنٌس حبٌب16326/كح

2010دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالصلح و أثره فً العقوبة و الخصومة الجنائٌةالمحالوي، أنٌس حبٌب16327/كح

2010دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالصلح و أثره فً العقوبة و الخصومة الجنائٌةالمحالوي، أنٌس حبٌب16328/كح

2010دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالصلح و أثره فً العقوبة و الخصومة الجنائٌةالمحالوي، أنٌس حبٌب16329/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالدفوع فً التبدٌد و الجرائم الملحقة بهاالشرٌف، حامد16330/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالدفوع فً التبدٌد و الجرائم الملحقة بهاالشرٌف، حامد16331/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالدفوع فً التبدٌد و الجرائم الملحقة بهاالشرٌف، حامد16332/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالدفوع فً التبدٌد و الجرائم الملحقة بهاالشرٌف، حامد16333/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالدفوع فً التبدٌد و الجرائم الملحقة بهاالشرٌف، حامد16334/كح
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2008، . ج. م. د: اإلسكندرٌةاألحكام الموضوعٌة و اإلجرائٌة للجرٌمة المنظمةسوٌلم، محمد عل16335ً/كح

2008، . ج. م. د: اإلسكندرٌةاألحكام الموضوعٌة و اإلجرائٌة للجرٌمة المنظمةسوٌلم، محمد عل16336ً/كح

2008، . ج. م. د: اإلسكندرٌةاألحكام الموضوعٌة و اإلجرائٌة للجرٌمة المنظمةسوٌلم، محمد عل16337ً/كح

2008، . ج. م. د: اإلسكندرٌةاألحكام الموضوعٌة و اإلجرائٌة للجرٌمة المنظمةسوٌلم، محمد عل16338ً/كح

2008، . ج. م. د: اإلسكندرٌةاألحكام الموضوعٌة و اإلجرائٌة للجرٌمة المنظمةسوٌلم، محمد عل16339ً/كح

2011دار النهضة ع، : القاهرةالقونٌن الجنائٌة الخاصةعبد الظاهر، أحمد16340/كح

2011دار النهضة ع، : القاهرةالقونٌن الجنائٌة الخاصةعبد الظاهر، أحمد16341/كح

2011دار النهضة ع، : القاهرةالقونٌن الجنائٌة الخاصةعبد الظاهر، أحمد16342/كح

2011دار النهضة ع، : القاهرةالقونٌن الجنائٌة الخاصةعبد الظاهر، أحمد16343/كح
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2011دار النهضة ع، : القاهرةالقونٌن الجنائٌة الخاصةعبد الظاهر، أحمد16344/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجنائً و استخدامات التكنولوجٌا الحٌوٌةعبد الفتاح، محمد لطف16345ً/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجنائً و استخدامات التكنولوجٌا الحٌوٌةعبد الفتاح، محمد لطف16346ً/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجنائً و استخدامات التكنولوجٌا الحٌوٌةعبد الفتاح، محمد لطف16347ً/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجنائً و استخدامات التكنولوجٌا الحٌوٌةعبد الفتاح، محمد لطف16348ً/كح

2012دارالفكر و ق، : المنصورةالقانون الجنائً و استخدامات التكنولوجٌا الحٌوٌةعبد الفتاح، محمد لطف16349ً/كح

البغدادي، كمٌت طالب16350/كح
: اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان

المسإولٌة الجزائٌة و المدنٌة
2009دار الثقافة، : عمان

البغدادي، كمٌت طالب16351/كح
: اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان

المسإولٌة الجزائٌة و المدنٌة
2009دار الثقافة، : عمان
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البغدادي، كمٌت طالب16352/كح
: اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان

المسإولٌة الجزائٌة و المدنٌة
2009دار الثقافة، : عمان

البغدادي، كمٌت طالب16353/كح
: اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان

المسإولٌة الجزائٌة و المدنٌة
2009دار الثقافة، : عمان

البغدادي، كمٌت طالب16354/كح
: اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان

المسإولٌة الجزائٌة و المدنٌة
2009دار الثقافة، : عمان

2010دار الكتب القانونٌة، : مصردراسة مقارنة: طرقه و إشكاالته: التنفٌد الجنائًٌوسف، مصطفى16355/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصردراسة مقارنة: طرقه و إشكاالته: التنفٌد الجنائًٌوسف، مصطفى16356/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصردراسة مقارنة: طرقه و إشكاالته: التنفٌد الجنائًٌوسف، مصطفى16357/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصردراسة مقارنة: طرقه و إشكاالته: التنفٌد الجنائًٌوسف، مصطفى16358/كح

2010دار الكتب القانونٌة، : مصردراسة مقارنة: طرقه و إشكاالته: التنفٌد الجنائًٌوسف، مصطفى16359/كح
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2011ن ،  . د: م . دالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة للقادةأبورجب، محمد صالح16360/كح

2011ن ،  . د: م . دالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة للقادةأبورجب، محمد صالح16361/كح

2011ن ،  . د: م . دالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة للقادةأبورجب، محمد صالح16362/كح

رضوان، محمد16363/كح
المبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة 

الدولٌة
2010أفرٌقٌا الشرق، : الدار البٌضاء

رضوان، محمد16364/كح
المبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة 

الدولٌة
2010أفرٌقٌا الشرق، : الدار البٌضاء

رضوان، محمد16365/كح
المبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة 

الدولٌة
2010أفرٌقٌا الشرق، : الدار البٌضاء

رضوان، محمد16366/كح
المبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة 

الدولٌة
2010أفرٌقٌا الشرق، : الدار البٌضاء

رضوان، محمد16367/كح
المبادئ العامة للقانون الدولً اإلنسانً و العدالة 

الدولٌة
2010أفرٌقٌا الشرق، : الدار البٌضاء
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مطر، عصام عبد الفتاح16368/كح
مصادره، مبادئه، أهم : القانون الدولً اإلنسانً

قواعده
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مطر، عصام عبد الفتاح16369/كح
مصادره، مبادئه، أهم : القانون الدولً اإلنسانً

قواعده
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مطر، عصام عبد الفتاح16370/كح
مصادره، مبادئه، أهم : القانون الدولً اإلنسانً

قواعده
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مطر، عصام عبد الفتاح16371/كح
مصادره، مبادئه، أهم : القانون الدولً اإلنسانً

قواعده
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مطر، عصام عبد الفتاح16372/كح
مصادره، مبادئه، أهم : القانون الدولً اإلنسانً

قواعده
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2011دار الكتب القانونٌة، : مصر اإلرهاب الدولً و مظاهره القانونٌة و السٌاسٌةوٌسً، عثمان عل16373ً/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصر اإلرهاب الدولً و مظاهره القانونٌة و السٌاسٌةوٌسً، عثمان عل16374ً/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصر اإلرهاب الدولً و مظاهره القانونٌة و السٌاسٌةوٌسً، عثمان عل16375ً/كح
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2011دار الكتب القانونٌة، : مصر اإلرهاب الدولً و مظاهره القانونٌة و السٌاسٌةوٌسً، عثمان عل16376ً/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصر اإلرهاب الدولً و مظاهره القانونٌة و السٌاسٌةوٌسً، عثمان عل16377ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون الدولً اإلنسالمًمجمع الفقه اإلسالم16378ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون الدولً اإلنسالمًمجمع الفقه اإلسالم16379ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون الدولً اإلنسالمًمجمع الفقه اإلسالم16380ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون الدولً اإلنسالمًمجمع الفقه اإلسالم16381ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون الدولً اإلنسالمًمجمع الفقه اإلسالم16382ً/كح

مصطفى، معوان16383/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة
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مصطفى، معوان16384/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

مصطفى، معوان16385/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

2003منشورات الحلبً ح،: بٌروتالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجنبٌةالحداد، حفٌظة السٌد16386/كح

2003منشورات الحلبً ح،: بٌروتالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجنبٌةالحداد، حفٌظة السٌد16387/كح

2003منشورات الحلبً ح،: بٌروتالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجنبٌةالحداد، حفٌظة السٌد16388/كح

2003منشورات الحلبً ح،: بٌروتالعقود المبرمة بٌن الدول و األشخاص األجنبٌةالحداد، حفٌظة السٌد16389/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالتبنً الدولً و مبدأ احترام مصلحة الطفلالرفاعً، أشرف16390/كح

2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالتبنً الدولً و مبدأ احترام مصلحة الطفلالرفاعً، أشرف16391/كح
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2011دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةالتبنً الدولً و مبدأ احترام مصلحة الطفلالرفاعً، أشرف16392/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةالجزاءات الدولٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقأبو عطٌة، السٌد16393/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةالجزاءات الدولٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقأبو عطٌة، السٌد16394/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةالجزاءات الدولٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقأبو عطٌة، السٌد16395/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةالجزاءات الدولٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقأبو عطٌة، السٌد16396/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةالجزاءات الدولٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقأبو عطٌة، السٌد16397/كح

نجٌب، سحر محمد16398/كح
التنظٌم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان و 

حرٌاته
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

نجٌب، سحر محمد16399/كح
التنظٌم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان و 

حرٌاته
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

نجٌب، سحر محمد16400/كح
التنظٌم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان و 

حرٌاته
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر
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نجٌب، سحر محمد16401/كح
التنظٌم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان و 

حرٌاته
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

نجٌب، سحر محمد16402/كح
التنظٌم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان و 

حرٌاته
2011دار الكتب القانونٌة، : مصر

علً السٌد، محمود16403/كح
دراسة مقارنة بٌن : الرقابة على دستورٌة اللوائح

مصر و فرنسا
2011دار النهضة ع، : القاهرة

علً السٌد، محمود16404/كح
دراسة مقارنة بٌن : الرقابة على دستورٌة اللوائح

مصر و فرنسا
2011دار النهضة ع، : القاهرة

علً السٌد، محمود16405/كح
دراسة مقارنة بٌن : الرقابة على دستورٌة اللوائح

مصر و فرنسا
2011دار النهضة ع، : القاهرة

علً السٌد، محمود16406/كح
دراسة مقارنة بٌن : الرقابة على دستورٌة اللوائح

مصر و فرنسا
2011دار النهضة ع، : القاهرة

2011دار الحامد للنشر، : عمانأهداف األمم المتحدة و مبادئها: االمم المتحدةالفتالوي، سهٌل حسن16407/كح

2011دار الحامد للنشر، : عمانأهداف األمم المتحدة و مبادئها: االمم المتحدةالفتالوي، سهٌل حسن16408/كح

Page 37



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الحامد للنشر، : عمانأهداف األمم المتحدة و مبادئها: االمم المتحدةالفتالوي، سهٌل حسن16409/كح

2011دار الحامد للنشر، : عمانأهداف األمم المتحدة و مبادئها: االمم المتحدةالفتالوي، سهٌل حسن16410/كح

2010دار الثقافة، : عمانأسس التنضٌم السٌاسً: النظم السٌاسٌة الدبس، عصام16411/كح

2010دار الثقافة، : عمانأسس التنضٌم السٌاسً: النظم السٌاسٌة الدبس، عصام16412/كح

2010دار الثقافة، : عمانأسس التنضٌم السٌاسً: النظم السٌاسٌة الدبس، عصام16413/كح

2012دار الصفا، : عمانالمنظمات الدولٌةالشكري، علً ٌوسف16414/كح

2012دار الصفا، : عمانالمنظمات الدولٌةالشكري، علً ٌوسف16415/كح

2012دار الصفا، : عمانالمنظمات الدولٌةالشكري، علً ٌوسف16416/كح

2012دار الصفا، : عمانالمنظمات الدولٌةالشكري، علً ٌوسف16417/كح
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2012دار الصفا، : عمانالمنظمات الدولٌةالشكري، علً ٌوسف16418/كح

ابراهٌم، صفا سمٌر16419/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر16420/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر16421/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر16422/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر16423/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

2010دار هومة، : الجزائرالنطرٌة العامة للحق: المدخل لدراسة القانونزعالنً، عبدالمجٌد16424/كح

2010دار هومة، : الجزائرالنطرٌة العامة للحق: المدخل لدراسة القانونزعالنً، عبدالمجٌد16425/كح

2010دار هومة، : الجزائرالنطرٌة العامة للحق: المدخل لدراسة القانونزعالنً، عبدالمجٌد16426/كح
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2010دار هومة، : الجزائرالنطرٌة العامة للحق: المدخل لدراسة القانونزعالنً، عبدالمجٌد16427/كح

2010دار هومة، : الجزائرالنطرٌة العامة للحق: المدخل لدراسة القانونزعالنً، عبدالمجٌد16428/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالتشرٌعات و الخالقٌات: األنترنتاللبان، شرٌف16429/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالتشرٌعات و الخالقٌات: األنترنتاللبان، شرٌف16430/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالتشرٌعات و الخالقٌات: األنترنتاللبان، شرٌف16431/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالتشرٌعات و الخالقٌات: األنترنتاللبان، شرٌف16432/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالتشرٌعات و الخالقٌات: األنترنتاللبان، شرٌف16433/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالدلٌل المعتمد للترجمة القانونٌةسقف الحٌط، عادل16434/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالدلٌل المعتمد للترجمة القانونٌةسقف الحٌط، عادل16435/كح
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2010دارالعالم ع،: القاهرةالدلٌل المعتمد للترجمة القانونٌةسقف الحٌط، عادل16436/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالدلٌل المعتمد للترجمة القانونٌةسقف الحٌط، عادل16437/كح

2010دارالعالم ع،: القاهرةالدلٌل المعتمد للترجمة القانونٌةسقف الحٌط، عادل16438/كح

2006م د ق ق، : تونستطور العقوبات فً القانون الجزائً التونسًخماخم، رضا16439/كح

2006م د ق ق، : تونستطور العقوبات فً القانون الجزائً التونسًخماخم، رضا16440/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق16441/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق16442/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق16443/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق16444/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق16445/كح

ت.دار محمود، د: القاهرةجرائم السرقة فً ضوء الفقه و القضاءهرجة، مصطفى مجدي16446/كح

ت.دار محمود، د: القاهرةجرائم السرقة فً ضوء الفقه و القضاءهرجة، مصطفى مجدي16447/كح

نمور، محمد السعٌد16448/كح
الجرائم الواقعة على : شرح قانون العقوبات

االشخاص
2005دار الثقافة، : عمان

نمور، محمد السعٌد16449/كح
الجرائم الواقعة على : شرح قانون العقوبات

االشخاص
2005دار الثقافة، : عمان

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16450/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16451/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16452/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16453/كح
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2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16454/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16455/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16456/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16457/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16458/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة الحرٌة الشخصٌة فً القانون الجنائًكه ردي، طارق16459/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16460/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16461/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16462/كح
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2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16463/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16464/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16465/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائًطوبٌا، بٌار أمٌل16466/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : بٌروتمدى شرعٌة تشرٌح جثة اإلنسانالجاف، أنور أبوبكر16467/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : بٌروتمدى شرعٌة تشرٌح جثة اإلنسانالجاف، أنور أبوبكر16468/كح

2011دار الصفا، : عمانعلم الجرٌمةالقرٌشً، غنً ناصر16469/كح

2011دار الصفا، : عمانعلم الجرٌمةالقرٌشً، غنً ناصر16470/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16471/كح
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2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16472/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16473/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16474/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16475/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16476/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16477/كح

2011منشورات الحلبً ح،: بٌروتوظٌفة الردع العام للعقوبةالحسٌنً، عمار عباس16478/كح

2008منشورات الحلبً ح،: بٌروتالقسم العام: شرح قانون العقوباتالقهوجً، علً عبد القادر16479/كح

2008منشورات الحلبً ح،: بٌروتالقسم العام: شرح قانون العقوباتالقهوجً، علً عبد القادر16480/كح
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2008منشورات الحلبً ح،: بٌروتالقسم العام: شرح قانون العقوباتالقهوجً، علً عبد القادر16481/كح

2008منشورات الحلبً ح،:  بٌروتأصول المرافعة و الدفوع و طرق الطعنعبد الكرٌم، محمد التهام16482ً/كح

ت.ن ، د . د: م. دأصول المرافعة و الدفوع و طرق الطعنعبد الكرٌم، محمد التهام16483ً/كح

ت.ن ، د . د: م. دالحقوق المحمٌة: القانون الدولً لحقوق اإلنسانعلوان، محمد ٌوسف16484/كح

2008دار الثقافة، : عمانالحقوق المحمٌة: القانون الدولً لحقوق اإلنسانعلوان، محمد ٌوسف16485/كح

2008دار الثقافة، : عمانتؤمٌن النقل الدولً، البحري، الجوي والبريسٌف، طارق جمعة16486/كح

2008دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة...حقوق اإلنسان و حرٌاته و دور شرعٌةالدٌاس، علً محمد16487/كح

2008دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة...حقوق اإلنسان و حرٌاته و دور شرعٌةالدٌاس، علً محمد16488/كح

2008دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة...حقوق اإلنسان و حرٌاته و دور شرعٌةالدٌاس، علً محمد16489/كح
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جرار، أمانً غازي16490/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

جرار، أمانً غازي16491/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

جرار، أمانً غازي16492/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

جرار، أمانً غازي16493/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

جرار، أمانً غازي16494/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

جرار، أمانً غازي16495/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

جرار، أمانً غازي16496/كح
اإلتجاهات الفكرٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

العامة
2009وائل للنشر، : عمان

2004دار الكتب المصرٌة، : مصرالنظام القضائً الدولًفإاد، مصطفى أحمد16497/كح
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2004دار الكتب المصرٌة، : مصرالنظام القضائً الدولًفإاد، مصطفى أحمد16498/كح

2004دار الكتب المصرٌة، : مصرحقوق اإلنسان فً اإلسالمأبوٌحً، محمد16499/كح

2004دار الكتب المصرٌة، : مصرحقوق اإلنسان فً اإلسالمأبوٌحً، محمد16500/كح

2004دار الكتب المصرٌة، : مصرحقوق اإلنسان فً اإلسالمأبوٌحً، محمد16501/كح

2004دار الكتب المصرٌة، : مصرحقوق اإلنسان فً اإلسالمأبوٌحً، محمد16502/كح

الراوي، جابرابراهٌم16503/كح
حقوق اإلنسان و حرٌاته األساسٌة فً القانون 

الدولً
1999وائل للنشر، : عمان

الراوي، جابرابراهٌم16504/كح
حقوق اإلنسان و حرٌاته األساسٌة فً القانون 

الدولً
1999وائل للنشر، : عمان

نمر، حسن16505ً/كح
حقوق اإلنسان فً مجال نشؤة الحقوق السٌاسٌة و 

تطورها
2006دار الكتب ق، : اإلسكندرٌة
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نمر، حسن16506ً/كح
حقوق اإلنسان فً مجال نشؤة الحقوق السٌاسٌة و 

تطورها
2006دار الكتب ق، : اإلسكندرٌة

نمر، حسن16507ً/كح
حقوق اإلنسان فً مجال نشؤة الحقوق السٌاسٌة و 

تطورها
2006دار الكتب ق، : اإلسكندرٌة

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتعقود الدولة فً القانون الدولًاالسعد، بشار16508/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتعقود الدولة فً القانون الدولًاالسعد، بشار16509/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتعقود الدولة فً القانون الدولًاالسعد، بشار16510/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتعقود الدولة فً القانون الدولًاالسعد، بشار16511/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتعقود الدولة فً القانون الدولًاالسعد، بشار16512/كح

2005دا رالجامعة ج، : اإلسكندرٌةالرهن الرسمً: التؤمٌنات العٌنٌةسعد، نبٌل ابراهٌم16513/كح

2005دا رالجامعة ج، : اإلسكندرٌةالرهن الرسمً: التؤمٌنات العٌنٌةسعد، نبٌل ابراهٌم16514/كح
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2005دا رالجامعة ج، : اإلسكندرٌةالرهن الرسمً: التؤمٌنات العٌنٌةسعد، نبٌل ابراهٌم16515/كح

2010دار الثقافة، : عمانماهٌة القانون اإلداري: القانون اإلداريكنعان، نواف16516/كح

2010دار الثقافة، : عمانماهٌة القانون اإلداري: القانون اإلداريكنعان، نواف16517/كح

2010دار الثقافة، : عمانماهٌة القانون اإلداري: القانون اإلداريكنعان، نواف16518/كح

2007دار الكتب القانوننٌة، : مصرالمرشد فً الدعوى اإلدارٌةغنٌم، ابراهٌم محمد16519/كح

2006دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: حق المشاركة فً الحٌاة الساسٌةالباز، داود16520/كح

2006دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: حق المشاركة فً الحٌاة الساسٌةالباز، داود16521/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاءأبوعرابً، غازي خالد16522/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاءأبوعرابً، غازي خالد16523/كح

Page 50



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاءأبوعرابً، غازي خالد16524/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاءأبوعرابً، غازي خالد16525/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاءأبوعرابً، غازي خالد16526/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16527/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16528/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16529/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16530/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16531/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16532/كح
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ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16533/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16534/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16535/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصردعاوى ثبوت و نقل الملكٌةسالمة، محمود16536/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتأسباب اإلخالء و الطرد من المساكن: عقد اإلٌجارزٌتون، عبد الرحٌم16537/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتأسباب اإلخالء و الطرد من المساكن: عقد اإلٌجارزٌتون، عبد الرحٌم16538/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16539/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16540/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16541/كح
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2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16542/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16543/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16544/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16545/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16546/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالموجز فً شرح نظام السجل العقاريأبو عمرو، مصطفى16547/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةأصول القانون الدولً الخاصفهمً، محمد كمال16548/كح

2010مإسسة الثقافة، : اإلسكندرٌةأصول القانون الدولً الخاصفهمً، محمد كمال16549/كح

2009دار دجلة، : عمانضمانات حرٌتها و نزاهتها: اإلنتخاباتالعبدلً، سعد مظلوم16550/كح
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2009دار دجلة، : عمانضمانات حرٌتها و نزاهتها: اإلنتخاباتالعبدلً، سعد مظلوم16551/كح

2009دار دجلة، : عمانضمانات حرٌتها و نزاهتها: اإلنتخاباتالعبدلً، سعد مظلوم16552/كح

2006دار الفجر، : عمانالمجلس الدستوري الجزائريالعام، رشٌدة16553/كح

2006دار الفجر، : عمانالمجلس الدستوري الجزائريالعام، رشٌدة16554/كح

البامري، اسماعٌل أبا بكر16555/كح
الزواج و الطالق بٌن الحنفٌة و : أحكام األسرة

الشافعٌة
2009دار الحامد، : عمان

البامري، اسماعٌل أبا بكر16556/كح
الزواج و الطالق بٌن الحنفٌة و : أحكام األسرة

الشافعٌة
2009دار الحامد، : عمان

2002إٌجبت لإلصدارات،: مصردعوى الخلع امام محاكم االسرةزوٌن، هشام16557/كح

2002إٌجبت لإلصدارات،: مصردعوى الخلع امام محاكم االسرةزوٌن، هشام16558/كح

2002إٌجبت لإلصدارات،: مصردعوى الخلع امام محاكم االسرةزوٌن، هشام16559/كح
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2002إٌجبت لإلصدارات،: مصردعوى الخلع امام محاكم االسرةزوٌن، هشام16560/كح

2002إٌجبت لإلصدارات،: مصردعوى الخلع امام محاكم االسرةزوٌن، هشام16561/كح

2010قندٌل للنشر، :  عمانأحكام الزواج و الطالق فً فقه اإلمام الظاهرياالنزوشً، مصطفى16562/كح

2010قندٌل للنشر، :  عمانأحكام الزواج و الطالق فً فقه اإلمام الظاهرياالنزوشً، مصطفى16563/كح

2010قندٌل للنشر، :  عمانأحكام الزواج و الطالق فً فقه اإلمام الظاهرياالنزوشً، مصطفى16564/كح

2011المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتأحكام الزواج و الطالق فً الفقه اإلمام اإلسالمًالزلمً، مصطفى ابراهٌم16565/كح

2011المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتأحكام الزواج و الطالق فً الفقه اإلمام اإلسالمًالزلمً، مصطفى ابراهٌم16566/كح

2011المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتأحكام الزواج و الطالق فً الفقه اإلمام اإلسالمًالزلمً، مصطفى ابراهٌم16567/كح

2011المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتأحكام الزواج و الطالق فً الفقه اإلمام اإلسالمًالزلمً، مصطفى ابراهٌم16568/كح
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2010دار الٌازوردي،: عماندور اإلرادة فً احكام الزواج و الطالق و الوصٌةقادر، محمد خضر16569/كح

2010دار الٌازوردي،: عماندور اإلرادة فً احكام الزواج و الطالق و الوصٌةقادر، محمد خضر16570/كح

2010دار الٌازوردي،: عماندور اإلرادة فً احكام الزواج و الطالق و الوصٌةقادر، محمد خضر16571/كح

سمارة، محمد16572/كح
شرح مقارن لقانون : أحكام و آثار الزوجٌة

االحوال الشخصٌة
2010دار الثقافة، : عمان

سمارة، محمد16573/كح
شرح مقارن لقانون : أحكام و آثار الزوجٌة

االحوال الشخصٌة
2010دار الثقافة، : عمان

2010دار الثقافة، : عمانالحقوق المتعلقة بالتركة بٌن الفقه و القانونداود، علً محمد16574/كح

2010دار الثقافة، : عمانالحقوق المتعلقة بالتركة بٌن الفقه و القانونداود، علً محمد16575/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة شرعٌة: الفحص الطبً قبل الزواجعضٌبات، صفوان محمد16576/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة شرعٌة: الفحص الطبً قبل الزواجعضٌبات، صفوان محمد16577/كح
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2005دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً فقه الموارٌثبخٌت، محمود16578/كح

2005دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً فقه الموارٌثبخٌت، محمود16579/كح

2005دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً فقه الموارٌثبخٌت، محمود16580/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16581/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16582/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16583/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16584/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16585/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16586/كح
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2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16587/كح

2010دار المٌسرة، : عمانفقه النكاح: األحوال الشخصٌةالمزمنً، أحمد محمد16588/كح

أبو سنٌنة، محمد جمال16589/كح
الطاعة الزوجٌة فً الفقه اإلسالمً و قانون 

االحوال الشخصٌة
2005دار الثقافة، : عمان

أبو سنٌنة، محمد جمال16590/كح
الطاعة الزوجٌة فً الفقه اإلسالمً و قانون 

االحوال الشخصٌة
2005دار الثقافة، : عمان

أبو سنٌنة، محمد جمال16591/كح
الطاعة الزوجٌة فً الفقه اإلسالمً و قانون 

االحوال الشخصٌة
2005دار الثقافة، : عمان

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالذمة المالٌة للزوجٌن فً الفقه اإلسالمًالعزاوي، عمر صالح16592/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالذمة المالٌة للزوجٌن فً الفقه اإلسالمًالعزاوي، عمر صالح16593/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالذمة المالٌة للزوجٌن فً الفقه اإلسالمًالعزاوي، عمر صالح16594/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالذمة المالٌة للزوجٌن فً الفقه اإلسالمًالعزاوي، عمر صالح16595/كح
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الشٌخلً، عبد القادر16596/كح
الجوانب الشكلٌة و : قواعد البحث القانونً

الموضوعٌة
2010دار الثقافة، : عمان

الشٌخلً، عبد القادر16597/كح
الجوانب الشكلٌة و : قواعد البحث القانونً

الموضوعٌة
2010دار الثقافة، : عمان

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: شرح قانون العملالداودي، غالب عل16598ً/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: شرح قانون العملالداودي، غالب عل16599ً/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: شرح قانون العملالداودي، غالب عل16600ً/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: شرح قانون العملالداودي، غالب عل16601ً/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: شرح قانون العملالداودي، غالب عل16602ً/كح

اللوزي، أحمد محمد16603/كح
دراسة : الحماٌة الجزائٌة لتداول األوراق المالٌة

مقارنة
2010دار الثقافة، : عمان

اللوزي، أحمد محمد16604/كح
دراسة : الحماٌة الجزائٌة لتداول األوراق المالٌة

مقارنة
2010دار الثقافة، : عمان
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اللوزي، أحمد محمد16605/كح
دراسة : الحماٌة الجزائٌة لتداول األوراق المالٌة

مقارنة
2010دار الثقافة، : عمان

اللوزي، أحمد محمد16606/كح
دراسة : الحماٌة الجزائٌة لتداول األوراق المالٌة

مقارنة
2010دار الثقافة، : عمان

اللوزي، أحمد محمد16607/كح
دراسة : الحماٌة الجزائٌة لتداول األوراق المالٌة

مقارنة
2010دار الثقافة، : عمان

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنضام القانونً و المحاسبً لشركات المحاصةالمصري، سامح16608/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنضام القانونً و المحاسبً لشركات المحاصةالمصري، سامح16609/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنضام القانونً و المحاسبً لشركات المحاصةالمصري، سامح16610/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنضام القانونً و المحاسبً لشركات المحاصةالمصري، سامح16611/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنضام القانونً و المحاسبً لشركات المحاصةالمصري، سامح16612/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16613/كح
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2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16614/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16615/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16616/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16617/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16618/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16619/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16620/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظام القانونً لشركات اإلستثمار المالًالسعدي، مرتضى16621/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالوجٌز فً الدراسات المصرفٌة و التجارٌةالشرتونً، مٌشال16622/كح
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2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالوجٌز فً الدراسات المصرفٌة و التجارٌةالشرتونً، مٌشال16623/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالوجٌز فً الدراسات المصرفٌة و التجارٌةالشرتونً، مٌشال16624/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالوجٌز فً الدراسات المصرفٌة و التجارٌةالشرتونً، مٌشال16625/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالوجٌز فً الدراسات المصرفٌة و التجارٌةالشرتونً، مٌشال16626/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالوجٌز فً الدراسات المصرفٌة و التجارٌةالشرتونً، مٌشال16627/كح

2008دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: التحكٌم التجاري الدولًسامً، فوزي محمد16628/كح

2008دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: التحكٌم التجاري الدولًسامً، فوزي محمد16629/كح

الشراٌري، احمد16630/كح
بطالن حكم التحكٌم و مدى رقابة محكمة النقض 

علٌه
2011دار الثقافة، : عمان

الشراٌري، احمد16631/كح
بطالن حكم التحكٌم و مدى رقابة محكمة النقض 

علٌه
2011دار الثقافة، : عمان
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الشراٌري، احمد16632/كح
بطالن حكم التحكٌم و مدى رقابة محكمة النقض 

علٌه
2011دار الثقافة، : عمان

الشراٌري، احمد16633/كح
بطالن حكم التحكٌم و مدى رقابة محكمة النقض 

علٌه
2011دار الثقافة، : عمان

الشراٌري، احمد16634/كح
بطالن حكم التحكٌم و مدى رقابة محكمة النقض 

علٌه
2011دار الثقافة، : عمان

2006دار الثقافة،: عمانمصادر القانون التجاري: شرح القانون التجاريسامً، فوزي محمد16635/كح

2006دار الثقافة،: عمانمصادر القانون التجاري: شرح القانون التجاريسامً، فوزي محمد16636/كح

2006دار الثقافة،: عمانمصادر القانون التجاري: شرح القانون التجاريسامً، فوزي محمد16637/كح

2009دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: الصلح الواقً من اإلفالساالخرس، نشات16638/كح

2009دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: الصلح الواقً من اإلفالساالخرس، نشات16639/كح

الزعبً، محمد داود16640/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان
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الزعبً، محمد داود16641/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16642/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16643/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16644/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16645/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16646/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16647/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16648/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان

الزعبً، محمد داود16649/كح
دعوى بطالن حكم التحكٌم فً المنازعات 

التجارٌة الدولٌة
2011دار الثقافة،: عمان
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العكٌلً، عزٌز16650/كح
األوراق التجارٌة و : شرح القانون التجاري

عملٌات البنوك
2007دار الثقافة،: عمان

العكٌلً، عزٌز16651/كح
األوراق التجارٌة و : شرح القانون التجاري

عملٌات البنوك
2007دار الثقافة،: عمان

العكٌلً، عزٌز16652/كح
األوراق التجارٌة و : شرح القانون التجاري

عملٌات البنوك
2007دار الثقافة،: عمان

المصري، سامح عزٌز16653/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة

المصري، سامح عزٌز16654/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة

المصري، سامح عزٌز16655/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة

المصري، سامح عزٌز16656/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة

المصري، سامح عزٌز16657/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة

المصري، سامح عزٌز16658/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة
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المصري، سامح عزٌز16659/كح
النظام القانونً و المحاسبً لشركات التوصٌة 

البسٌطة
ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرة

العمروسً، أنور16660/كح
الشخص الطبٌعً و الشخص اإلعتباري فً 

القانون المدنً
2003دار محمود،: القاهرة

العمروسً، أنور16661/كح
الشخص الطبٌعً و الشخص اإلعتباري فً 

القانون المدنً
2003دار محمود،: القاهرة

2009دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌةالعطٌر، عبد القادر16662/كح

2009دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌةالعطٌر، عبد القادر16663/كح

2007دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً الشركات التجارٌةالعكٌلً، عزٌز16664/كح

2007دار الثقافة، : عمانالوسٌط فً الشركات التجارٌةالعكٌلً، عزٌز16665/كح

العبودي، عباس16666/كح
: شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

البٌع و اإلٌجار
2009دار الثقافة، : عمان

العبودي، عباس16667/كح
: شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

البٌع و اإلٌجار
2009دار الثقافة، : عمان
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2009دار الثقافة، : عمانالبٌنات فً المواد المدنٌة و التجارٌةالقضاة، مفلح عواد16668/كح

2009دار الثقافة، : عمانالبٌنات فً المواد المدنٌة و التجارٌةالقضاة، مفلح عواد16669/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16670/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16671/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16672/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16673/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16674/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16675/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16676/كح
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ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16677/كح

ت.إٌجبت لإلصدارات، د: القاهرةالنظام القانونً المحاسبً لشركات المساهمةالمصري، سامح عزٌز16678/كح

2010دار الثقافة، : عمانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار تلوث البٌئة الناصر، أحمد خالد16679/كح

2010دار الثقافة، : عمانالمسإولٌة المدنٌة عن أضرار تلوث البٌئة الناصر، أحمد خالد16680/كح

أبو السعود، رمضان16681/كح
أحكامها و : الوجٌز فً الحقوق العٌنٌة االصلٌة

مصادرها
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

أبو السعود، رمضان16682/كح
أحكامها و : الوجٌز فً الحقوق العٌنٌة االصلٌة

مصادرها
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2003دار محمود، : القاهرةاألشخاص و األموال فً القانون المدنًهرجة، مصطفى مجدي16683/كح

2003دار محمود، : القاهرةاألشخاص و األموال فً القانون المدنًهرجة، مصطفى مجدي16684/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16685/كح
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2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16686/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16687/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16688/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16689/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16690/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16691/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16692/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16693/كح

2011دارالثقافة، : عماندراسة مقارنة: مسإولٌة المباشر و التسببأبوصد، عماد محمد16694/كح
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2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأسباب كسب الملكٌة: الحقوق العٌنٌة األصلٌةمنصور، محمد حسٌن16695/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأسباب كسب الملكٌة: الحقوق العٌنٌة األصلٌةمنصور، محمد حسٌن16696/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16697/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16698/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16699/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16700/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16701/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16702/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16703/كح
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2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرٌة الوضع الظاهر فً قاننون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16704/كح

2009دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوجٌز فً شرح مقدمة القانون المدنًأبو السعود، رمضان16705/كح

2009دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوجٌز فً شرح مقدمة القانون المدنًأبو السعود، رمضان16706/كح

2007دار محمود، : القاهرةأوامر اآلداء: القانون للجمٌعهرجة، مصطفى مجدي16707/كح

2007دار محمود، : القاهرةأوامر اآلداء: القانون للجمٌعهرجة، مصطفى مجدي16708/كح

بنً بكر، قاسم16709/كح
نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

بنً بكر، قاسم16710/كح
نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

2008ن ، .د: م .داإلقرار، الٌمٌن، القرائن: رسالة اإلثباتنشؤت، أحمد16711/كح

2009دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمصادر اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزامسعد، نبٌل ابراهٌم16712/كح
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2009دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمصادر اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزامسعد، نبٌل ابراهٌم16713/كح

2009دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمصادر اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزامسعد، نبٌل ابراهٌم16714/كح

الطراونة، مصطفى16715/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16716/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16717/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16718/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16719/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16720/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16721/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان
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الطراونة، مصطفى16722/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16723/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

الطراونة، مصطفى16724/كح
القرائن القضائٌة إلثبات عدم مشروعٌة القرار 

المطعون به
2011دار الثقافة، : عمان

ملكاوي، بشار16725/كح
الوجٌز فً شرح نصوص القانون المدنً 

نظرٌة العقد: االردنً
2004وائل للنشر، : عمان

ملكاوي، بشار16726/كح
الوجٌز فً شرح نصوص القانون المدنً 

نظرٌة العقد: االردنً
2004وائل للنشر، : عمان

ملكاوي، بشار16727/كح
الوجٌز فً شرح نصوص القانون المدنً 

نظرٌة العقد: االردنً
2004وائل للنشر، : عمان

ملكاوي، بشار16728/كح
الوجٌز فً شرح نصوص القانون المدنً 

نظرٌة العقد: االردنً
2004وائل للنشر، : عمان

ملكاوي، بشار16729/كح
الوجٌز فً شرح نصوص القانون المدنً 

نظرٌة العقد: االردنً
2004وائل للنشر، : عمان

ملكاوي، بشار16730/كح
الوجٌز فً شرح نصوص القانون المدنً 

نظرٌة العقد: االردنً
2004وائل للنشر، : عمان
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2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌةأبو السعود، رمضان16731/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌةأبو السعود، رمضان16732/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةحق الملكٌة: الحقوق العٌنٌة األصلٌةزهران، همام محمد16733/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةحق الملكٌة: الحقوق العٌنٌة األصلٌةزهران، همام محمد16734/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتدعاوى إستئناف قرارات نقابة المحامٌنشاللة، نزٌه محمد16735/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتدعاوى إستئناف قرارات نقابة المحامٌنشاللة، نزٌه محمد16736/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتدعاوى إستئناف قرارات نقابة المحامٌنشاللة، نزٌه محمد16737/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتدعاوى إستئناف قرارات نقابة المحامٌنشاللة، نزٌه محمد16738/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتدعاوى إستئناف قرارات نقابة المحامٌنشاللة، نزٌه محمد16739/كح
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2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقوة الظاهرة فً قانون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16740/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقوة الظاهرة فً قانون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16741/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقوة الظاهرة فً قانون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16742/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقوة الظاهرة فً قانون المرافعاتعبد الرحمان، محمد16743/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالحٌل فً القانون المدنًالدٌب، محمود عبد الرحٌم16744/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالحٌل فً القانون المدنًالدٌب، محمود عبد الرحٌم16745/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16746/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16747/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16748/كح
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2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16749/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16750/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16751/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16752/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16753/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16754/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتأركانه و قواعد إصداره: الحكم القضائًعبد الرحمان، محمد16755/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكامها و مصادرها: الحقوق العٌنٌة االصلٌةسعد، نبٌل ابراهٌم16756/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكامها و مصادرها: الحقوق العٌنٌة االصلٌةسعد، نبٌل ابراهٌم16757/كح
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2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكامها و مصادرها: الحقوق العٌنٌة االصلٌةسعد، نبٌل ابراهٌم16758/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكام اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاممنصور، محمد حسٌن16759/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكام اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاممنصور، محمد حسٌن16760/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمصادراإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاممنصور، محمد حسٌن16761/كح

2008دار الثقافة، : عمانالوجٌز فً شرح القانون المدنً األردنًالجبوري، سٌد محمد16762/كح

2008دار الثقافة، : عمانالوجٌز فً شرح القانون المدنً األردنًالجبوري، سٌد محمد16763/كح

الشٌخ، بابكر16764/كح
دراسة فً األحكام : المسإولٌة القانونٌة للطبٌب

العامة
2002دار الحامد، : عمان

الشٌخ، بابكر16765/كح
دراسة فً األحكام : المسإولٌة القانونٌة للطبٌب

العامة
2002دار الحامد، : عمان

2011دار الثقافة، : عمانمصادراإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاممنصور، أمجد محمد16766/كح
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2011دار الثقافة، : عمانمصادراإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاممنصور، أمجد محمد16767/كح

2011دار الثقافة، : عمانمصادراإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاممنصور، أمجد محمد16768/كح

2008دار الٌازوردي، : عمانأساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌةالشمري، صادق راشد16769/كح

2008دار الٌازوردي، : عمانأساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌةالشمري، صادق راشد16770/كح

2008دار الٌازوردي، : عمانأساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌةالشمري، صادق راشد16771/كح

2008دار الٌازوردي، : عمانأساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌةالشمري، صادق راشد16772/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإللتصاق الصناعًٌاسٌن، جمال الحاج16773/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإللتصاق الصناعًٌاسٌن، جمال الحاج16774/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإللتصاق الصناعًٌاسٌن، جمال الحاج16775/كح
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2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإللتصاق الصناعًٌاسٌن، جمال الحاج16776/كح

2011منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإللتصاق الصناعًٌاسٌن، جمال الحاج16777/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ القانونمنصور، محمد حسٌن16778/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ القانونمنصور، محمد حسٌن16779/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ القانونمنصور، محمد حسٌن16780/كح

2006دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ القانونمنصور، محمد حسٌن16781/كح

2005دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالمبادئ القانونٌة العامةسلطان، أنور16782/كح

2005دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالمبادئ القانونٌة العامةسلطان، أنور16783/كح

2005دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالمبادئ القانونٌة العامةسلطان، أنور16784/كح
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ت.إٌجبت لإلصدارات، د: مصرالشركات المساهمةالمصري، عبد العزٌز16785/كح

16786/كح
المركز العربً لتطوٌر 

حكم القانون و النزاهة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتبناء دولة الحق و القانون

16787/كح
المركز العربً لتطوٌر 

حكم القانون و النزاهة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتبناء دولة الحق و القانون

16788/كح
المركز العربً لتطوٌر 

حكم القانون و النزاهة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتبناء دولة الحق و القانون

16789/كح
المركز العربً لتطوٌر 

حكم القانون و النزاهة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتبناء دولة الحق و القانون

2009دار الجامعة ج،: اإلسكندرٌةمفهوم و فلسفة و جوهر القانون: نظرٌة القانونمنصور، محمد حسٌن16790/كح

الراعً، صبري محمود16791/كح
الموسوعة النموذجٌة فً شرح قضاٌا التعوٌضات 

و المسإولٌة المدنٌة
ت.د م إ ق، د: القاهرة

2010دار الثقافة، : عمانموسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر16792/كح

2010دار الثقافة، : عمانموسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر16793/كح
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2010دار الثقافة، : عمانموسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر16794/كح

2010دار الثقافة، : عمانموسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر16795/كح

2010دار الثقافة، : عمانموسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر16796/كح

2009دار الثقافة، : عمانموسوعة القانون الدولً: القانون الدولً العامالفتالوي، حسٌن16797/كح

2001دار الشروق، : رام هللانشاتها، مإسساتها: الوظٌفة الدبلوماسٌةأبو عامر، عالء16798/كح

2009دار المنهل، : بٌروتاإلتحاد األروبً و دوره فً النظام العالمً الجدٌدالجمٌلً، صدام16799/كح

2012دار الصفا، : عمانإدارة األزمات السٌاسٌةالحرٌري، محمد سرور16800/كح

2012دار الصفا، : عمانالسٌاسات المائٌة و انعكاساتها فً األزمة المائٌةالعانً، فارس مظلوم16801/كح

2004االهلٌة للنشر، : عمانالخطر الصهٌونً: بروتوكوالت حكماء صهٌونمارسدن، فٌكتور16802/كح
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2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت(العربٌة و األجنبٌة)برلمانٌات العالم سلٌمان، احمد16803/كح

2009دار المنهل، : بٌروتالنظرٌة و المنظمات العالمٌةحسٌن، خلٌل16804/كح

2009دار المنهل، : بٌروتالقانون الدبلوماسًحسٌن، خلٌل16805/كح

2010دار الثقافة، : عمانالقانون الدبلوماسًالفتالوي، سهٌل حسٌن16806/كح

2010دار الثقافة، : عمانالقانون الدبلوماسًالفتالوي، سهٌل حسٌن16807/كح

2010دار الثقافة، : عمانالقانون الدبلوماسًالفتالوي، سهٌل حسٌن16808/كح

2007دار الغرب اإلسالمً، : م.دأبحاث و دراسات فً السٌاسة و اإلدارةبوحوش، عمار16809/كح

الكبسً، معمر مهدي16810/كح
توزٌع اإلختصاصات الدستورٌة فً الدولة 

الفٌدٌرالٌة
2010منشورات الحالبً ح، : بٌروت

الكبسً، معمر مهدي16811/كح
توزٌع اإلختصاصات الدستورٌة فً الدولة 

الفٌدٌرالٌة
2010منشورات الحالبً ح، : بٌروت
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الكبسً، معمر مهدي16812/كح
توزٌع اإلختصاصات الدستورٌة فً الدولة 

الفٌدٌرالٌة
2010منشورات الحالبً ح، : بٌروت

العجمً، حمدي16813/كح
مقدمة فً القانون الدستوري فً ضوء الدساتٌر 

العرٌبة
2010دار الثقافة، : عمان

العجمً، حمدي16814/كح
مقدمة فً القانون الدستوري فً ضوء الدساتٌر 

العرٌبة
2010دار الثقافة، : عمان

2010عمان دار الثقافة، الوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالخطٌب، نعمان16815/كح

2010عمان دار الثقافة، الوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالخطٌب، نعمان16816/كح

2010عمان دار الثقافة، الوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالخطٌب، نعمان16817/كح

2009منشورات الحالبً ح، : بٌروتفً النظرٌة الدستورٌةحاشً، ٌوسف16818/كح

2009منشورات الحالبً ح، : بٌروتفً النظرٌة الدستورٌةحاشً، ٌوسف16819/كح

2009منشورات الحالبً ح، : بٌروتفً النظرٌة الدستورٌةحاشً، ٌوسف16820/كح
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2009عمان دار الثقافة، النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالطهراوي، هانً عل16821ً/كح

2009عمان دار الثقافة، النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريالطهراوي، هانً عل16822ً/كح

2010عمان دار الثقافة، النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريعلوان، عبد الكرٌم16823/كح

2010عمان دار الثقافة، النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريعلوان، عبد الكرٌم16824/كح

2010عمان دار الثقافة، النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريعلوان، عبد الكرٌم16825/كح

السرٌنً، عبد الودود16826/كح
الوصاٌا و األوقاف و الموارٌث فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
1997دا رالنهضة ع، : بٌروت

السرٌنً، عبد الودود16827/كح
الوصاٌا و األوقاف و الموارٌث فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
1997دا رالنهضة ع، : بٌروت

السرٌنً، عبد الودود16828/كح
الوصاٌا و األوقاف و الموارٌث فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
1997دا رالنهضة ع، : بٌروت

2010دار ٌافا للنشر، : عمانالوجٌز فً الوصاٌا و الموارٌثالسرطاوي، فإاد16829/كح
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2010دار ٌافا للنشر، : عمانالوجٌز فً الوصاٌا و الموارٌثالسرطاوي، فإاد16830/كح

2010دار ٌافا للنشر، : عمانالوجٌز فً الوصاٌا و الموارٌثالسرطاوي، فإاد16831/كح

2009عمان دار الثقافة، دراسة شرعٌة قانونٌة: الفحص الطبً قبل الزواجغضٌبات، صفوان16832/كح

2009عمان دار الثقافة، دراسة شرعٌة قانونٌة: الفحص الطبً قبل الزواجغضٌبات، صفوان16833/كح

2009عمان دار الثقافة، دراسة شرعٌة قانونٌة: الفحص الطبً قبل الزواجغضٌبات، صفوان16834/كح

2009دا رالنهضة ع، : بٌروتأصول الفقه اإلسالمًالجٌاش، عبد الحمٌد16835/كح

2009دا رالنهضة ع، : بٌروتأصول الفقه اإلسالمًالجٌاش، عبد الحمٌد16836/كح

2009دا رالنهضة ع، : بٌروتأصول الفقه اإلسالمًالجٌاش، عبد الحمٌد16837/كح

2009دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: ملكٌة األسرةالعباجً، بسام مجٌد16838/كح

Page 85



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2008دار الحامد، : عمانملكٌة أثاث بٌت الزوجٌةالحٌالً، قٌس عبد الوهاب16839/كح

2007دار الفكر، : عمانشرح قانون األحوال الشخصٌةالسرطاوي، محمود عل16840ً/كح

2007دار الفكر، : عمانشرح قانون األحوال الشخصٌةالسرطاوي، محمود عل16841ً/كح

2007دار الفكر، : عمانشرح قانون األحوال الشخصٌةالسرطاوي، محمود عل16842ً/كح

شالال، نعٌم نزٌه16843/كح
مسإولٌات الخطٌب فً : دعاوى الوعد بالزواج

فسخ الخطوبة
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

شالال، نعٌم نزٌه16844/كح
مسإولٌات الخطٌب فً : دعاوى الوعد بالزواج

فسخ الخطوبة
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

شالال، نعٌم نزٌه16845/كح
مسإولٌات الخطٌب فً : دعاوى الوعد بالزواج

فسخ الخطوبة
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

2005عمان دار الثقافة، القضاٌا و األحكام فً المحاكم الشرعٌةداوود، أحمد محمد16846/كح

2010عمان دار الثقافة، عضل النساء فً المحاكم الشرعٌةالجنٌدي، ناٌف محمد16847/كح
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2010عمان دار الثقافة، عضل النساء فً المحاكم الشرعٌةالجنٌدي، ناٌف محمد16848/كح

درٌان، عبد اللطٌف16849/كح
فقه الوصٌة فً المذاهب اإلسالمٌة و القوانٌن 

العرٌبة
2009دار النهضة ع، :القاهرة

درٌان، عبد اللطٌف16850/كح
فقه الوصٌة فً المذاهب اإلسالمٌة و القوانٌن 

العرٌبة
2009دار النهضة ع، :القاهرة

2010عمان دار الثقافة، دراسة مقارنة: النظام المالً للزوجٌنالحمدانً، رعد مقداد16851/كح

2010عمان دار الثقافة، دراسة مقارنة: النظام المالً للزوجٌنالحمدانً، رعد مقداد16852/كح

2010عمان دار الثقافة، تعدد الزوجات بٌن اإلسالم و خصومهسدر، راسم شحدة16853/كح

2010عمان دار الثقافة، تعدد الزوجات بٌن اإلسالم و خصومهسدر، راسم شحدة16854/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتالقرارات الكبرى فً القضاء اإلداريلونغ، مارسو16855/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتالقرارات الكبرى فً القضاء اإلداريلونغ، مارسو16856/كح
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2008وائل للنشر، : عمانمسإولٌة اإلدارة العامة فً أعمالها الضارةشطناوي، علً خطار16857/كح

2008وائل للنشر، : عمانمسإولٌة اإلدارة العامة فً أعمالها الضارةشطناوي، علً خطار16858/كح

2008وائل للنشر، : عمانمسإولٌة اإلدارة العامة فً أعمالها الضارةشطناوي، علً خطار16859/كح

2011وائل للنشر، : عمانالوجٌز فً القضاء اإلداريقدورة، زهٌر احمد16860/كح

2011وائل للنشر، : عمانالوجٌز فً القضاء اإلداريقدورة، زهٌر احمد16861/كح

2011وائل للنشر، : عمانالوجٌز فً القضاء اإلداريقدورة، زهٌر احمد16862/كح

الٌوسف، سمٌر عثمان16863/كح
نظرٌة الظروف الطارئة وأثرها فً التوازن 

المالً
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2009دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريكنعان، نواف16864/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالنظرٌات األساسٌة فً المنازعات اإلدارٌةدنون، سمٌر سهٌل16865/كح
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2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالنظرٌات األساسٌة فً المنازعات اإلدارٌةدنون، سمٌر سهٌل16866/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالنظرٌات األساسٌة فً المنازعات اإلدارٌةدنون، سمٌر سهٌل16867/كح

الموسوي، هاتف كاظم16868/كح
حدود السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً المزاٌدات 

العامة
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

الموسوي، هاتف كاظم16869/كح
حدود السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً المزاٌدات 

العامة
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

الموسوي، هاتف كاظم16870/كح
حدود السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً المزاٌدات 

العامة
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

مقابلة، نبٌل زاٌد16871/كح
النظام القانونً لعقود خدمات المعلومات 

اإللكترونٌة فً القانون
2009دار الثقافة،: عمان

مقابلة، نبٌل زاٌد16872/كح
النظام القانونً لعقود خدمات المعلومات 

اإللكترونٌة فً القانون
2009دار الثقافة،: عمان

مقابلة، نبٌل زاٌد16873/كح
النظام القانونً لعقود خدمات المعلومات 

اإللكترونٌة فً القانون
2009دار الثقافة،: عمان

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالمدخل على الجنسٌة و مركز االجانبالحداد، حفٌظة السٌد16874/كح
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العٌون، قصً محمد16875/كح
شرح أحكام الجنسٌة باإلضافة إلى أحكام محكمة 

العدل العلٌا
2008دار الثقافة، : عمان

العٌون، قصً محمد16876/كح
شرح أحكام الجنسٌة باإلضافة إلى أحكام محكمة 

العدل العلٌا
2008دار الثقافة، : عمان

العٌون، قصً محمد16877/كح
شرح أحكام الجنسٌة باإلضافة إلى أحكام محكمة 

العدل العلٌا
2008دار الثقافة، : عمان

صعب، عاصم شكٌب16878/كح
القواعد العامة فً المحاكمات الجزائٌة فً ضوء 

اإلجتهاد
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

صعب، عاصم شكٌب16879/كح
القواعد العامة فً المحاكمات الجزائٌة فً ضوء 

اإلجتهاد
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

صعب، عاصم شكٌب16880/كح
القواعد العامة فً المحاكمات الجزائٌة فً ضوء 

اإلجتهاد
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2008دار الثقافة، : عمانشرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌةالسعٌد، كامل16881/كح

2008دار الثقافة، : عمانشرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌةالسعٌد، كامل16882/كح

مغبغب، نعٌم16883/كح
الملكٌة المشتركة فً الشالٌهات و المحالت 

التجارٌة
2008ن ، .د: م .د
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مغبغب، نعٌم16884/كح
الملكٌة المشتركة فً الشالٌهات و المحالت 

التجارٌة
2008ن ، .د: م .د

البوعرابً، غازي خالد16885/كح
المقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاء  و 

التشرٌع
2009وائل للنشر، : عمان

البوعرابً، غازي خالد16886/كح
المقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاء  و 

التشرٌع
2009وائل للنشر، : عمان

جعفر، علً محمد16887/كح
المبادئ األساسٌة فً قانون العقوبات اإلقتصادي 

و حماٌة المستهلك
2009مجد للنشر، : عمان

جعفر، علً محمد16888/كح
المبادئ األساسٌة فً قانون العقوبات اإلقتصادي 

و حماٌة المستهلك
2009مجد للنشر، : عمان

جعفر، علً محمد16889/كح
المبادئ األساسٌة فً قانون العقوبات اإلقتصادي 

و حماٌة المستهلك
2009مجد للنشر، : عمان

16890/كح
إسماعٌل، محمد عبد 

الحمٌد
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتالقانون العام اإلقتصادي و العقد اإلداري الدولً

16891/كح
إسماعٌل، محمد عبد 

الحمٌد
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتالقانون العام اإلقتصادي و العقد اإلداري الدولً

16892/كح
إسماعٌل، محمد عبد 

الحمٌد
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتالقانون العام اإلقتصادي و العقد اإلداري الدولً
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2008دار الثقافة، : عمانمفاوضاتها، إبرامها، تنفٌدها: العقود الدولٌةجواد، محمد عل16893ً/كح

2008دار الثقافة، : عمانمفاوضاتها، إبرامها، تنفٌدها: العقود الدولٌةجواد، محمد عل16894ً/كح

2008دار الثقافة، : عمانمفاوضاتها، إبرامها، تنفٌدها: العقود الدولٌةجواد، محمد عل16895ً/كح

2008دار الحامد، : عمانالمركز القانونً الدولً للشركات متعددة الجنسٌةالحدٌدي، طلعت16896/كح

بومدٌن، محمد قدور16897/كح
حقوق اإلنسان بٌن السلطة الوطنٌة و السلظة 

الدولٌة
2009دار الراٌة، : عمان

بومدٌن، محمد قدور16898/كح
حقوق اإلنسان بٌن السلطة الوطنٌة و السلظة 

الدولٌة
2009دار الراٌة، : عمان

2009دار الحامد، : عمانضمانات حقوق اإلنسان فً ظل قانون الطوارئعبد الرحمان، أظٌن16899/كح

2009دار الحامد، : عمانضمانات حقوق اإلنسان فً ظل قانون الطوارئعبد الرحمان، أظٌن16900/كح

حجازي، رنا أحمد16901/كح
القانون الدولً اإلنسانً و دوره فً حماٌة ضحاٌا 

النزاعات المسلحة
2009دار المنهل اللبنانً، : بٌروت
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حجازي، رنا أحمد16902/كح
القانون الدولً اإلنسانً و دوره فً حماٌة ضحاٌا 

النزاعات المسلحة
2009دار المنهل اللبنانً، : بٌروت

حجازي، رنا أحمد16903/كح
القانون الدولً اإلنسانً و دوره فً حماٌة ضحاٌا 

النزاعات المسلحة
2009دار المنهل اللبنانً، : بٌروت

محمد، عبد الملك16904/كح
مسإولٌة المنظمات الدولٌة عن اعمالها و القضاء 

المختص بمنازعاتها
2009دار الثقافة، : عمان

محمد، عبد الملك16905/كح
مسإولٌة المنظمات الدولٌة عن اعمالها و القضاء 

المختص بمنازعاتها
2009دار الثقافة، : عمان

2008دار الثقافة، : عمانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة و اختصاصاتهاٌشوي، لندة معمر16906/كح

2008دار الثقافة، : عمانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة و اختصاصاتهاٌشوي، لندة معمر16907/كح

2008دار الثقافة، : عمانالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة و اختصاصاتهاٌشوي، لندة معمر16908/كح

المخزومً، عمر محمود16909/كح
القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة 

الجنائٌة الدولٌة
2008دار الثقافة، : عمان

المخزومً، عمر محمود16910/كح
القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة 

الجنائٌة الدولٌة
2008دار الثقافة، : عمان
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2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلساإلتفاقٌات الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسانالطبال، لٌنا16911/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلساإلتفاقٌات الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسانالطبال، لٌنا16912/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلساإلتفاقٌات الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسانالطبال، لٌنا16913/كح

2009دار دجلة، : عمانالنظرٌة العامة للتدخل فً القانون الدولً العاممحمد، عبد الفتاح16914/كح

16915/كح
الطائً، كرٌمة عبد 

الرحٌم

المسإولٌة الدولٌة عن األضرار البٌئٌة أثناء 

النزاعات المسلحة
2009وائل للنشر، : عمان

16916/كح
الطائً، كرٌمة عبد 

الرحٌم

المسإولٌة الدولٌة عن األضرار البٌئٌة أثناء 

النزاعات المسلحة
2009وائل للنشر، : عمان

16917/كح
الطائً، كرٌمة عبد 

الرحٌم

المسإولٌة الدولٌة عن األضرار البٌئٌة أثناء 

النزاعات المسلحة
2009وائل للنشر، : عمان

رٌضً، عٌسى غسان16918/كح
مسإولٌة الناقل الجوي الدولً عن الضرر الواقع 

على األشخاص و أمتعتهم
2008دار الثقافة، : عمان

رٌضً، عٌسى غسان16919/كح
مسإولٌة الناقل الجوي الدولً عن الضرر الواقع 

على األشخاص و أمتعتهم
2008دار الثقافة، : عمان
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رٌضً، عٌسى غسان16920/كح
مسإولٌة الناقل الجوي الدولً عن الضرر الواقع 

على األشخاص و أمتعتهم
2008دار الثقافة، : عمان

شالال، نعٌم نزٌه16921/كح
 droits de= المرتكزفً حقوق اإلنسان

l'homme
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

شالال، نعٌم نزٌه16922/كح
 droits de= المرتكزفً حقوق اإلنسان

l'homme
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

شالال، نعٌم نزٌه16923/كح
 droits de= المرتكزفً حقوق اإلنسان

l'homme
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌةناصٌف، إلٌاس16924/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌةناصٌف، إلٌاس16925/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود اإلئتمانٌة فً القانون المقارن:العقود الدولٌةناصٌف، إلٌاس16926/كح

بسج، نوال أحمد16927/كح
القانون الدولً اإلنسانً و حماٌة المدنٌٌن و 

االعٌان المدنٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت

بسج، نوال أحمد16928/كح
القانون الدولً اإلنسانً و حماٌة المدنٌٌن و 

االعٌان المدنٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت
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بسج، نوال أحمد16929/كح
القانون الدولً اإلنسانً و حماٌة المدنٌٌن و 

االعٌان المدنٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2009دار الحامد، : عمانتدخل الغٌر أمام محكمة العدل الدولٌةعبد الهادي، حٌدر16930/كح

2009دار الحامد، : عمانتدخل الغٌر أمام محكمة العدل الدولٌةعبد الهادي، حٌدر16931/كح

2009دار الحامد، : عمانتدخل الغٌر أمام محكمة العدل الدولٌةعبد الهادي، حٌدر16932/كح

2009دار الثقافة، : عمانوطنٌا و دولٌا: العالمات التجارٌةزٌن الدٌن، صالح16933/كح

2009دار الثقافة، : عمانوطنٌا و دولٌا: العالمات التجارٌةزٌن الدٌن، صالح16934/كح

2009دار الثقافة، : عمانوطنٌا و دولٌا: العالمات التجارٌةزٌن الدٌن، صالح16935/كح

العلٌمات، ناٌف حامد16936/كح
جرٌمة العدوان فً ظل نظام المحكمة الجنائٌة 

الدولٌة
2007دار الثقافة، : عمان

العلٌمات، ناٌف حامد16937/كح
جرٌمة العدوان فً ظل نظام المحكمة الجنائٌة 

الدولٌة
2007دار الثقافة، : عمان
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العلٌمات، ناٌف حامد16938/كح
جرٌمة العدوان فً ظل نظام المحكمة الجنائٌة 

الدولٌة
2007دار الثقافة، : عمان

2008دار الحامد، : عمانالنظام القضائً فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةعبد اللطٌف، براء منذر16939/كح

2011دار الثقافة،: عمانالحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته األساسٌةشل، بدر الدٌن16940/كح

ناصٌف، إلٌاس16941/كح
العقد اإللكترونً فً القانون : العقود الدولٌة

المقارن
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

ناصٌف، إلٌاس16942/كح
العقد اإللكترونً فً القانون : العقود الدولٌة

المقارن
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

ناصٌف، إلٌاس16943/كح
العقد اإللكترونً فً القانون : العقود الدولٌة

المقارن
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

بٌدار، عبد الجبار16944/كح
حماٌة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات الدولٌة 

المسلحة
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

بٌدار، عبد الجبار16945/كح
حماٌة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات الدولٌة 

المسلحة
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت

بٌدار، عبد الجبار16946/كح
حماٌة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات الدولٌة 

المسلحة
2009منشورات الحلبً ح، : بٌروت
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السٌد، ناصر أحمد16947/كح
الحماٌة الدولٌة لحرٌة إعتناق الدٌانة و ممارسة 

شعائرها
2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

السٌد، ناصر أحمد16948/كح
الحماٌة الدولٌة لحرٌة إعتناق الدٌانة و ممارسة 

شعائرها
2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

السٌد، ناصر أحمد16949/كح
الحماٌة الدولٌة لحرٌة إعتناق الدٌانة و ممارسة 

شعائرها
2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2008دار الحامد، : عمانالمركز القانونً الدولً للشركات متعددة الجنسٌاتالحدٌددي، طلعت، جٌاد16950/كح

2008دار الحامد، : عمانالمركز القانونً الدولً للشركات متعددة الجنسٌاتالحدٌددي، طلعت، جٌاد16951/كح

الصافً، صفاء الدٌن16952/كح
حقوق اإلنسان فً التنمٌة اإلقتصادٌة و حماٌته 

دولٌا
2005منشورات الحلبً ح، : بٌروت

إسماعٌل، محمد16953/كح
تؤمالت فً العقود الدولٌة و أثر العولمة على 

....عقود
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الجنٌدي، ناٌف محمد16954/كح
عضل النساء والتفرٌق للشقاق بٌن الشرٌعة و 

القانون
2010دار الثقافة، : عمان

2009دار الحامد، : عمانالقواعد الفقهٌة المختصة بمقومات الحكم القضائًالزعبً، محمد ٌونس16955/كح
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2009دار الحامد، : عمانالقواعد الفقهٌة المختصة بمقومات الحكم القضائًالزعبً، محمد ٌونس16956/كح

2009دار الحامد، : عمانالقواعد الفقهٌة المختصة بمقومات الحكم القضائًالزعبً، محمد ٌونس16957/كح

درٌان، عبد اللطٌف16958/كح
فقه الوصٌة فً المذاهب اإلسالمٌة و القوانٌن 

العرٌبة
2009دار النهضة ع، : القاهرة

درٌان، عبد اللطٌف16959/كح
فقه الوصٌة فً المذاهب اإلسالمٌة و القوانٌن 

العرٌبة
2009دار النهضة ع، : القاهرة

درٌان، عبد اللطٌف16960/كح
فقه الوصٌة فً المذاهب اإلسالمٌة و القوانٌن 

العرٌبة
2009دار النهضة ع، :القاهرة

2011دار الحامد، : عمانإجراءات المعاٌنة الفنٌة لمسرح الجرٌمةالجبارة، عبد الفتاح16961/كح

2011دار الحامد، : عمانإجراءات المعاٌنة الفنٌة لمسرح الجرٌمةالجبارة، عبد الفتاح16962/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتفعل اإلرهاب و الجرٌمة اإلرهابٌةالموسوي، سالم16963/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتفعل اإلرهاب و الجرٌمة اإلرهابٌةالموسوي، سالم16964/كح
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2010قندٌل للنشر، : عمانأصول علم اإلجرام و العقابالورٌكات، محمد عبدهللا16965/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانأصول علم اإلجرام و العقابالورٌكات، محمد عبدهللا16966/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانأصول علم اإلجرام و العقابالورٌكات، محمد عبدهللا16967/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانغسٌل االموال و عالقته بالمصارٌف و البنوكبزواري، محمد حسٌن16968/كح

2010دار المناهج، : عماندراسة مقارنة: تنفٌد العقوبات السالبة للحرٌةحسٌن، رجب عل16969ً/كح

2010دار المناهج، : عماندراسة مقارنة: تنفٌد العقوبات السالبة للحرٌةحسٌن، رجب عل16970ً/كح

2009جدار للكتاب ع، : عماناإلرهاب و القانون الدولًأبو عٌن، جمال زاٌد16971/كح

2009جدار للكتاب ع، : عماناإلرهاب و القانون الدولًأبو عٌن، جمال زاٌد16972/كح

طوبٌا، بٌار16973/كح
الخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائً 

المبرم
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس
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طوبٌا، بٌار16974/كح
الخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائً 

المبرم
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

طوبٌا، بٌار16975/كح
الخطؤ اإلجرائً و طلب إستعادة القرار القضائً 

المبرم
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

2010المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتنصٌف، نشؤت حسن16976/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتنصٌف، نشؤت حسن16977/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك،: بٌروتالقسم الخاص: شرح قانون العقوباتنصٌف، نشؤت حسن16978/كح

2010دار الفكر، : عمانالقناعة الوجدانٌة للقاضً الجزائً علٌهاالعبادي، محمد16979/كح

2010دار الفكر، : عمانالقناعة الوجدانٌة للقاضً الجزائً علٌهاالعبادي، محمد16980/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتالحماٌة من التعدٌب فً إطار اإلتفاقٌات الدولٌةالمدور، هبة عبد العزٌز16981/كح

2009دار الحامد، : عمانالجرائم الماسة بحرٌة التعبٌر عن الفكرالعبٌدي، طارق16982/كح
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2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتضوابط تعلٌل الحكم الصادر باإلدانةصعب، عاصم شكٌب16983/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتضوابط تعلٌل الحكم الصادر باإلدانةصعب، عاصم شكٌب16984/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتضوابط تعلٌل الحكم الصادر باإلدانةصعب، عاصم شكٌب16985/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى المنع من السفرشالال، نعٌم نزٌه16986/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى المنع من السفرشالال، نعٌم نزٌه16987/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى المنع من السفرشالال، نعٌم نزٌه16988/كح

الزعبً، جالل محمد16989/كح
دراسة : جرائم تقنٌة نظم المعلومات اإللكترونٌة

مقارنة
2010دار الثقافة، : عمان

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى التصنت على الغٌرشالال، نعٌم نزٌه16990/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى التصنت على الغٌرشالال، نعٌم نزٌه16991/كح
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2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: قرار منع المحاكمةالمجالً، سمٌح16992/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: قرار منع المحاكمةالمجالً، سمٌح16993/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: قرار منع المحاكمةالمجالً، سمٌح16994/كح

2008دار الثقافة، : عمانالقضاء الجنائً الدولً فً عالم متغٌرالشكري، علً ٌوسف16995/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمسإلٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌةالمساعدة، أنور محمد16996/كح

2006المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسشرح جرٌمة إصدار شٌك بدون رصٌدفٌنو، محمد عل16997ً/كح

2006المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسشرح جرٌمة إصدار شٌك بدون رصٌدفٌنو، محمد عل16998ً/كح

2006المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسشرح جرٌمة إصدار شٌك بدون رصٌدفٌنو، محمد عل16999ً/كح

2007المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسقرارات تمٌٌزٌة جزائٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر، فإاد17000/كح
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2007المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسقرارات تمٌٌزٌة جزائٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر، فإاد17001/كح

2007المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسقرارات تمٌٌزٌة جزائٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر، فإاد17002/كح

2009دار الثقافة، : عمانالقسم العام: شرح قانون العقوباتالمجانً، نظام توفٌق17003/كح

2009دار الثقافة، : عمانالقسم العام: شرح قانون العقوباتالمجانً، نظام توفٌق17004/كح

2009دار الثقافة، : عمانالقسم العام: شرح قانون العقوباتالمجانً، نظام توفٌق17005/كح

2009دار الثقافة، : عمانالوجٌز فً أصول المحاكمات الجزائٌةالحلبً، محمد عل17006ً/كح

2009دار الثقافة، : عمانالوجٌز فً أصول المحاكمات الجزائٌةالحلبً، محمد عل17007ً/كح

2009دار الثقافة، : عمانالوجٌز فً أصول المحاكمات الجزائٌةالحلبً، محمد عل17008ً/كح

2009دار الثقافة، : عمانبطالن حكم المحكمالجغبٌر،ابراهٌم رضوان17009/كح
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2009دار الثقافة، : عمانبطالن حكم المحكمالجغبٌر،ابراهٌم رضوان17010/كح

شالال، نعٌم نزٌه17011/كح
اإلضطربات النفسٌة و : دعاوى العجز النفسانً

العقلٌة
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

شالال، نعٌم نزٌه17012/كح
اإلضطربات النفسٌة و : دعاوى العجز النفسانً

العقلٌة
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

شالال، نعٌم نزٌه17013/كح
اإلضطربات النفسٌة و : دعاوى العجز النفسانً

العقلٌة
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2010دار الفكر، : عماندراسة مقارنة: القتل بدافع الشفقةسوٌلم، أحمد محمود17014/كح

2009دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: جرٌمة غسٌل األموالالخرٌشة، أمجد سعود17015/كح

2009دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: جرٌمة غسٌل األموالالخرٌشة، أمجد سعود17016/كح

2009دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: جرٌمة غسٌل األموالالخرٌشة، أمجد سعود17017/كح

2009دار الثقافة، : عمانمعصومٌة الجثة فً الفقه اإلسالمًالعربً، بلحاج17018/كح
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2009دار الثقافة، : عمانمعصومٌة الجثة فً الفقه اإلسالمًالعربً، بلحاج17019/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتجرٌمة اإلحتٌال فً قوانٌن عقوبات الدول العرٌبةالشٌخلً، عبد القادر17020/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتجرٌمة اإلحتٌال فً قوانٌن عقوبات الدول العرٌبةالشٌخلً، عبد القادر17021/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتجرٌمة اإلحتٌال فً قوانٌن عقوبات الدول العرٌبةالشٌخلً، عبد القادر17022/كح

2009دار الحامد، : عمانالخطبة فً الفقه و القانون: مقدمات عقد الزواججانم، جمٌل فخري17023/كح

2009دار الحامد، : عمانالخطبة فً الفقه و القانون: مقدمات عقد الزواججانم، جمٌل فخري17024/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى تصحٌح السنشالال، نعٌم نزٌه17025/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى التحرش الجنسًشالال، نعٌم نزٌه17026/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى التحرش الجنسًشالال، نعٌم نزٌه17027/كح
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2009دار الثقافة، : عمانالقضاٌا و األحكام فً المحاكم الشرعٌةداود، أحمد محمد17028/كح

2009دار الثقافة، : عمانالقضاٌا و األحكام فً المحاكم الشرعٌةداود، أحمد محمد17029/كح

2009دار الثقافة، : عمانجرائم الحاسوب و أبعادها الدولٌةعبابنة، محمود أحمد17030/كح

2009دار الثقافة، : عمانجرائم الحاسوب و أبعادها الدولٌةعبابنة، محمود أحمد17031/كح

2009دار الثقافة، : عمانجرائم الحاسوب و أبعادها الدولٌةعبابنة، محمود أحمد17032/كح

الشٌخلً، عبد القادر17033/كح
جرائم اإلتجار باألشخاص و األعضاء البشرٌة و 

عقوباتها
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الشٌخلً، عبد القادر17034/كح
جرائم اإلتجار باألشخاص و األعضاء البشرٌة و 

عقوباتها
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الشٌخلً، عبد القادر17035/كح
جرائم اإلتجار باألشخاص و األعضاء البشرٌة و 

عقوباتها
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2008دار الثقافة، : عمانالحما   ٌة الجزائٌة لبطاقات الوفاءاللحباشنة، جهاد رضا17036/كح
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2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى تصحٌح السنشالال، نعٌم نزٌه17037/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانتمٌٌز القرار اإلداري من العمل التشرٌعًسعٌد، سردار عمار17038/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانتمٌٌز القرار اإلداري من العمل التشرٌعًسعٌد، سردار عمار17039/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانتمٌٌز القرار اإلداري من العمل التشرٌعًسعٌد، سردار عمار17040/كح

2010دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ عامة فً شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز، صابر17041/كح

2010دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ عامة فً شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز، صابر17042/كح

2010دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمبادئ عامة فً شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز، صابر17043/كح

بنً، احمد خالد17044/كح
قانون الضمان اإلجتماعً فً ضوء الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2008دار الحامد ، : عمان

بنً، احمد خالد17045/كح
قانون الضمان اإلجتماعً فً ضوء الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2008دار الحامد ، : عمان
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بنً، احمد خالد17046/كح
قانون الضمان اإلجتماعً فً ضوء الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2008دار الحامد ، : عمان

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: التؤمٌن من الحرٌقعادي، سمٌر صادق17047/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: التؤمٌن من الحرٌقعادي، سمٌر صادق17048/كح

2009دار الثقافة، : عمانالتؤمٌن البحري فً التشرٌع و التطبٌقشكري، بهاء بهٌج17049/كح

2009دار الثقافة، : عمانالتؤمٌن البحري فً التشرٌع و التطبٌقشكري، بهاء بهٌج17050/كح

2009دار الثقافة، : عمانالتؤمٌن البحري فً التشرٌع و التطبٌقشكري، بهاء بهٌج17051/كح

الحجار، محمد17052/كح
المنهجٌة فً حل النزاعات و وضع الدراسات 

القانونٌة
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الحجار، محمد17053/كح
المنهجٌة فً حل النزاعات و وضع الدراسات 

القانونٌة
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2009دار الثقافة، : عمان2009دار الثقافة، : عمان2009دار الثقافة، : عمان17054/كح
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2009دار الثقافة، : عمان2009دار الثقافة، : عمان2009دار الثقافة، : عمان17055/كح

2007المكتبة القانونٌة، : بغدادالمنطق القانونً فً التطوراتالزلمً، مصطفى ابراهٌم17056/كح

2007المكتبة القانونٌة، : بغدادالمنطق القانونً فً التطوراتالزلمً، مصطفى ابراهٌم17057/كح

2007المكتبة القانونٌة، : بغدادالمنطق القانونً فً التطوراتالزلمً، مصطفى ابراهٌم17058/كح

2009عالم الكتاب ح، : إربدالمرافعات و اإلثبات: معٌن المحامٌٌنالمشاهدي، ابراهٌم17059/كح

2009عالم الكتاب ح، : إربدالمرافعات و اإلثبات: معٌن المحامٌٌنالمشاهدي، ابراهٌم17060/كح

2009عالم الكتاب ح، : إربدالمرافعات و اإلثبات: معٌن المحامٌٌنالمشاهدي، ابراهٌم17061/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانعقد البحث العلمًالجبوري، نصٌر صبار17062/كح

2010قندٌل للنشر، : عمانعقد البحث العلمًالجبوري، نصٌر صبار17063/كح

Page 110



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2010قندٌل للنشر، : عمانعقد البحث العلمًالجبوري، نصٌر صبار17064/كح

2009دار الثقافة، : عمانالسفٌنة، األشخاص، المالحة: القانون البحريالمقدادي، عادل عل17065ً/كح

2009دار الثقافة، : عمانالسفٌنة، األشخاص، المالحة: القانون البحريالمقدادي، عادل عل17066ً/كح

2009دار الثقافة، : عمانالسفٌنة، األشخاص، المالحة: القانون البحريالمقدادي، عادل عل17067ً/كح

العطٌر، عبدالقادر17068/كح
دراسة : الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة

مقارنة
2009دار الثقافة، : عمان

العطٌر، عبدالقادر17069/كح
دراسة : الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة

مقارنة
2009دار الثقافة، : عمان

العطٌر، عبدالقادر17070/كح
دراسة : الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة

مقارنة
2009دار الثقافة، : عمان

17071/كح
منشورات : بٌروت

2010الحلبً ح،
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

17072/كح
منشورات : بٌروت

2010الحلبً ح،
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت
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17073/كح
منشورات : بٌروت

2010الحلبً ح،
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتالوجٌز فً قانون حماٌة المستهلكحوى، فاتن حسٌن17074/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتالوجٌز فً قانون حماٌة المستهلكحوى، فاتن حسٌن17075/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتالوجٌز فً قانون حماٌة المستهلكحوى، فاتن حسٌن17076/كح

العبودي، عباس17077/كح
تحدٌات اإلثبات بالسندات اإللكترونٌة و متطلبات 

النظام القانونً لتجاوزها
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2010دار الثقافة، : عمانالملكٌة الصناعٌة و التجارٌةصالح الدٌن، زٌن17078/كح

2010دار الثقافة، : عمانالملكٌة الصناعٌة و التجارٌةصالح الدٌن، زٌن17079/كح

2010دار الثقافة، : عمانالملكٌة الصناعٌة و التجارٌةصالح الدٌن، زٌن17080/كح

2008دار الثقافة، : عمانقانون التجارة الدولٌةموسى، طالب حسن17081/كح
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2008دار الثقافة، : عمانقانون التجارة الدولٌةموسى، طالب حسن17082/كح

2008دار الثقافة، : عمانقانون التجارة الدولٌةموسى، طالب حسن17083/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسنماذج و صٌغ نظام الشركاتطوبٌا، بٌار إمٌل17084/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسنماذج و صٌغ نظام الشركاتطوبٌا، بٌار إمٌل17085/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسنماذج و صٌغ نظام الشركاتطوبٌا، بٌار إمٌل17086/كح

2009دار الثقافة، : عمانالصلح الواقً من اإلفالساألخرس، نشؤت17087/كح

2009دار الثقافة، : عمانالصلح الواقً من اإلفالساألخرس، نشؤت17088/كح

2009دار الثقافة، : عمانالصلح الواقً من اإلفالساألخرس، نشؤت17089/كح

2009دار الثقافة، : عمانتحدٌد المسإولٌة لتكوٌن شركة أو اإلشتراك فٌهاالنعٌمً، سحر17090/كح
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2009دار الثقافة، : عمانتحدٌد المسإولٌة لتكوٌن شركة أو اإلشتراك فٌهاالنعٌمً، سحر17091/كح

2009دار الثقافة، : عمانتحدٌد المسإولٌة لتكوٌن شركة أو اإلشتراك فٌهاالنعٌمً، سحر17092/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتعقد التجارة اإللكترونٌةتوكل، فادي أحمد17093/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتعقد التجارة اإللكترونٌةتوكل، فادي أحمد17094/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتعقد التجارة اإللكترونٌةتوكل، فادي أحمد17095/كح

2007دار الحامد، : عمانعقد البٌع عبر األنترنت: عقود التجارة اإللكترونٌةزرٌقات، عمر خالد17096/كح

2007دار الحامد، : عمانعقد البٌع عبر األنترنت: عقود التجارة اإللكترونٌةزرٌقات، عمر خالد17097/كح

2007دار الحامد، : عمانعقد البٌع عبر األنترنت: عقود التجارة اإللكترونٌةزرٌقات، عمر خالد17098/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتأبحاث فً اإلفالسبالً، فرنان17099/كح
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2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتأبحاث فً اإلفالسبالً، فرنان17100/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتأبحاث فً اإلفالسبالً، فرنان17101/كح

عٌبدات، مإٌد17102/كح
دراسة : الرقابة الحكومٌة على تؤسٌس الشركات

مقارنة
2008دار الحامد، : عمان

عٌبدات، مإٌد17103/كح
دراسة : الرقابة الحكومٌة على تؤسٌس الشركات

مقارنة
2008دار الحامد، : عمان

عٌبدات، مإٌد17104/كح
دراسة : الرقابة الحكومٌة على تؤسٌس الشركات

مقارنة
2008دار الحامد، : عمان

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتاجتهادات و نصوص قانونٌة: المإسسة التجارٌةحنا، بدوي17105/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتاجتهادات و نصوص قانونٌة: المإسسة التجارٌةحنا، بدوي17106/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتاجتهادات و نصوص قانونٌة: المإسسة التجارٌةحنا، بدوي17107/كح

2010مجد للنشر، : بٌروتالملكٌة التجارٌة و الصناعٌةالحمصً، علً ندٌم17108/كح
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2010مجد للنشر، : بٌروتالملكٌة التجارٌة و الصناعٌةالحمصً، علً ندٌم17109/كح

2010مجد للنشر، : بٌروتالملكٌة التجارٌة و الصناعٌةالحمصً، علً ندٌم17110/كح

الجبوري، مهند ابراهٌم17111/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

الجبوري، مهند ابراهٌم17112/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

الجبوري، مهند ابراهٌم17113/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

العكٌلً، عزٌز17114/كح
دراسة فقهٌة : الوسٌط فً الشركات التجارٌة

قضائٌة
2010دار الثقافة، : عمان

العكٌلً، عزٌز17115/كح
دراسة فقهٌة : الوسٌط فً الشركات التجارٌة

قضائٌة
2010دار الثقافة، : عمان

العكٌلً، عزٌز17116/كح
دراسة فقهٌة : الوسٌط فً الشركات التجارٌة

قضائٌة
2010دار الثقافة، : عمان

2008عالم الكتاب ح، : م .دتضامن الموقعون على األوراق التجارٌةبنً مقداد، محمد عل17117ً/كح
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2008عالم الكتاب ح، : م .دتضامن الموقعون على األوراق التجارٌةبنً مقداد، محمد عل17118ً/كح

2008عالم الكتاب ح، : م .دتضامن الموقعون على األوراق التجارٌةبنً مقداد، محمد عل17119ً/كح

2010دار المٌسرة، : عمانمبادئ القانون التجاريالطراونة، بسام حمد17120/كح

2010دار المٌسرة، : عمانمبادئ القانون التجاريالطراونة، بسام حمد17121/كح

2010دار المٌسرة، : عمانمبادئ القانون التجاريالطراونة، بسام حمد17122/كح

الطراونة، بسام حمد17123/كح
األوراق التجارٌة و : شرح القانون التجاري

العملٌات المصرفٌة
2010دار المٌسرة، : عمان

الطراونة، بسام حمد17124/كح
األوراق التجارٌة و : شرح القانون التجاري

العملٌات المصرفٌة
2010دار المٌسرة، : عمان

الطراونة، بسام حمد17125/كح
األوراق التجارٌة و : شرح القانون التجاري

العملٌات المصرفٌة
2010دار المٌسرة، : عمان

2012دار الثقافة، : عمانالقواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونًرٌضً، عٌسى غسان17126/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالقواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونًرٌضً، عٌسى غسان17127/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القانون التجاري الشركاتٌامالكً، أكرم17128/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القانون التجاري الشركاتٌامالكً، أكرم17129/كح

2010دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: القانون التجاري الشركاتٌامالكً، أكرم17130/كح

2008دار الراٌة، : عمانحجٌة التوقٌع اإللكترونً فً التشرٌع المعاصرغرابٌة، عبد هللا17131/كح

2008دار الراٌة، : عمانحجٌة التوقٌع اإللكترونً فً التشرٌع المعاصرغرابٌة، عبد هللا17132/كح

2007المكتبة القانونٌة، : بغدادالقانون التجاري الشركات التجارٌةالعزاوي، عدنان17133/كح

2007المكتبة القانونٌة، : بغدادالقانون التجاري الشركات التجارٌةالعزاوي، عدنان17134/كح

2007المكتبة القانونٌة، : بغدادالقانون التجاري الشركات التجارٌةالعزاوي، عدنان17135/كح
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الفقً، محمد السٌد17136/كح
- العقود التجارٌة - اإلفالس: القانون التجاري

عملٌات البنوك
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الفقً، محمد السٌد17137/كح
- العقود التجارٌة - اإلفالس: القانون التجاري

عملٌات البنوك
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الفقً، محمد السٌد17138/كح
- العقود التجارٌة - اإلفالس: القانون التجاري

عملٌات البنوك
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الفقً، محمد السٌد17139/كح
- العقود التجارٌة - اإلفالس: القانون التجاري

عملٌات البنوك
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2009دار الثقافة، : عمانشرط الجدة السرٌة فً براءة اإلختراعالصباحٌن، خالد ٌح17140ً/كح

2009دار الثقافة، : عمانشرط الجدة السرٌة فً براءة اإلختراعالصباحٌن، خالد ٌح17141ً/كح

2008دار الثقافة،: عمانبراءات اإلختراع فً الصناعات الدولٌةسماوي، رٌم سعود17142/كح

2008دار الثقافة،: عمانبراءات اإلختراع فً الصناعات الدولٌةسماوي، رٌم سعود17143/كح

2007دار الثقافة،: عمانالدعوى بٌن الفقه و القانونالبدارٌن، محمد ابراهٌم17144/كح
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2007دار الثقافة،: عمانالدعوى بٌن الفقه و القانونالبدارٌن، محمد ابراهٌم17145/كح

2007دار الثقافة،: عمانالدعوى بٌن الفقه و القانونالبدارٌن، محمد ابراهٌم17146/كح

2009دار الثقافة، : عماناإللتزامات: عقود نقل التكنولوجٌاالهمشري، ولٌد عودة17147/كح

2009دار الثقافة، : عماناإللتزامات: عقود نقل التكنولوجٌاالهمشري، ولٌد عودة17148/كح

2007دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: شرح أحكام قانون البٌناتالعبودي، عباس17149/كح

2007دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: شرح أحكام قانون البٌناتالعبودي، عباس17150/كح

2007دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: شرح أحكام قانون البٌناتالعبودي، عباس17151/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى الشهود و إفادتهمشالال، نعٌم نزٌه17152/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى الشهود و إفادتهمشالال، نعٌم نزٌه17153/كح
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2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى الشهود و إفادتهمشالال، نعٌم نزٌه17154/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسأحكام و طرق الطعن فً القرارات الرجائٌةطوبٌا، بٌار إمٌل17155/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسأحكام و طرق الطعن فً القرارات الرجائٌةطوبٌا، بٌار إمٌل17156/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدراسة مقارنة: دعاوى إبطال الوكاالتشالال، نعٌم نزٌه17157/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدراسة مقارنة: دعاوى إبطال الوكاالتشالال، نعٌم نزٌه17158/كح

2008دار الحامد، : عمانعوارض الدعوى المدنٌةالدلٌمً، أجٌاد تامر17159/كح

2008دار الحامد، : عمانعوارض الدعوى المدنٌةالدلٌمً، أجٌاد تامر17160/كح

2008دار الحامد، : عمانعوارض الدعوى المدنٌةالدلٌمً، أجٌاد تامر17161/كح

2008دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: قضاء االحداثعوٌن، زٌنب أحمد17162/كح
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2008دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: قضاء االحداثعوٌن، زٌنب أحمد17163/كح

2008دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: قضاء االحداثعوٌن، زٌنب أحمد17164/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتالمجتمع المدنً و الدٌموقراطٌةمراد، علً عباس17165/كح

2009مجد للنشر، : بٌروتالمجتمع المدنً و الدٌموقراطٌةمراد، علً عباس17166/كح

2007دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: شرح أحكام قانون التنفٌدالعبودي، عباس17167/كح

2007دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: شرح أحكام قانون التنفٌدالعبودي، عباس17168/كح

2007دار الثقافة،: عماندراسة مقارنة: شرح أحكام قانون التنفٌدالعبودي، عباس17169/كح

2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسدعاوى الكفالة و الكفٌل و المكفولشالال، نعٌم نزٌه17170/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتالكفالة فً ضوء الفقه و اإلجتهادرباح، غسان17171/كح
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2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتالكفالة فً ضوء الفقه و اإلجتهادرباح، غسان17172/كح

2008دار الحامد، : عماندراسة فقهٌة مقارنة: شهادة أهل الخبرة و أحكامهاحتمل، محمود17173/كح

2008دار الحامد، : عماندراسة فقهٌة مقارنة: شهادة أهل الخبرة و أحكامهاحتمل، محمود17174/كح

17175/كح
المإسسة : طرابلس

2010الحدٌثة ك، 
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

17176/كح
المإسسة : طرابلس

2010الحدٌثة ك، 
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

17177/كح
المإسسة : طرابلس

2010الحدٌثة ك، 
2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس2010المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسمسإولٌة مزودي خدمات األنترنت التقنٌةالحاٌك، أودٌن17178/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسمسإولٌة مزودي خدمات األنترنت التقنٌةالحاٌك، أودٌن17179/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسمسإولٌة مزودي خدمات األنترنت التقنٌةالحاٌك، أودٌن17180/كح
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2008المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالمراجعة التمٌٌزٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر، فإاد17181/كح

2008المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالمراجعة التمٌٌزٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر، فإاد17182/كح

2008المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالمراجعة التمٌٌزٌة فً ضوء اإلجتهادضاهر، فإاد17183/كح

المحاستة، محمد17184/كح
المسإولٌة المدنٌة ألعضاء مجلس اإلدارة فً 

الشركات المساهمة العامة
2009دارجلٌس الزمان، : عمان

المحاستة، محمد17185/كح
المسإولٌة المدنٌة ألعضاء مجلس اإلدارة فً 

الشركات المساهمة العامة
2009دارجلٌس الزمان، : عمان

المحاستة، محمد17186/كح
المسإولٌة المدنٌة ألعضاء مجلس اإلدارة فً 

الشركات المساهمة العامة
2009دارجلٌس الزمان، : عمان

الشهوان، هاشم عل17187ً/كح
المسإولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً عقود 

اإلنشاءات
2009دار الثقافة، : عمان

الشهوان، هاشم عل17188ً/كح
المسإولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً عقود 

اإلنشاءات
2009دار الثقافة، : عمان

الشهوان، هاشم عل17189ً/كح
المسإولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً عقود 

اإلنشاءات
2009دار الثقافة، : عمان
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2007دار الثقافة، : عمانمصادر اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاماتمنصور، أمجد محمد17190/كح

2007دار الثقافة، : عمانمصادر اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاماتمنصور، أمجد محمد17191/كح

2007دار الثقافة، : عمانمصادر اإللتزام: النظرٌة العامة لإللتزاماتمنصور، أمجد محمد17192/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتحق الحبس فً القانون المدنًحاطوم، وجدي17193/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتحق الحبس فً القانون المدنًحاطوم، وجدي17194/كح

2007منشورات الحلبً ح،: بٌروتحق الحبس فً القانون المدنًحاطوم، وجدي17195/كح

2009مجالوي للنشر، : عمانالمسإولٌة المدنٌة لمساح األراضًالعقرباوي، عصام17196/كح

2009مجالوي للنشر، : عمانالمسإولٌة المدنٌة لمساح األراضًالعقرباوي، عصام17197/كح

2009مجالوي للنشر، : عمانالمسإولٌة المدنٌة لمساح األراضًالعقرباوي، عصام17198/كح
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الجٌاري، أحمد حسن17199/كح
المسإولٌة المدنٌة للطبٌب فً ضوء النظام 

القانونً األردنً
2008دار الثقافة، : عمان

الجٌاري، أحمد حسن17200/كح
المسإولٌة المدنٌة للطبٌب فً ضوء النظام 

القانونً األردنً
2008دار الثقافة، : عمان

الجٌاري، أحمد حسن17201/كح
المسإولٌة المدنٌة للطبٌب فً ضوء النظام 

القانونً األردنً
2008دار الثقافة، : عمان

2008دار الحامد، : عمانالٌمٌن القضائٌةجانم، جمٌل فخري17202/كح

2008دار الحامد، : عمانالٌمٌن القضائٌةجانم، جمٌل فخري17203/كح

2009دار الحامد، : عمانالوسٌط فً عقد البٌععجٌل، طارق كاظم17204/كح

2009دار الحامد، : عمانالوسٌط فً عقد البٌععجٌل، طارق كاظم17205/كح

بٌخور، غاي17206/كح
نشوء القانون المدنً : مدونة السنهوري القانونٌة

العربً
2009ش ع أ ن، : بٌروت

بٌخور، غاي17207/كح
نشوء القانون المدنً : مدونة السنهوري القانونٌة

العربً
2009ش ع أ ن، : بٌروت
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2003دار النهضة ع، : القاهرةالنظرٌة العامة فً إجراءات المناقصات و العقودجابر، عبد الرإوف17208/كح

الفار، عبد القادر17209/كح
مصادر الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

الفار، عبد القادر17210/كح
مصادر الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

الفار، عبد القادر17211/كح
مصادر الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

بنً بكر، قاسم17212/كح
نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

بنً بكر، قاسم17213/كح
نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً و 

القانون
2009دار الثقافة، : عمان

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدراسة  مقارنة: حصانة المحامًشالال، نعٌم نزٌه17214/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدراسة  مقارنة: حصانة المحامًشالال، نعٌم نزٌه17215/كح

2008دار دجلة، : عمانحسن النٌة فً إبرام العقودسلٌمان، شٌرزاد عزٌز17216/كح
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2008دار دجلة، : عمانحسن النٌة فً إبرام العقودسلٌمان، شٌرزاد عزٌز17217/كح

2008دار دجلة، : عمانحسن النٌة فً إبرام العقودسلٌمان، شٌرزاد عزٌز17218/كح

2009دار المٌسرة، : عماندراسة مقارنة: مصادر اإللتزام فً القانون المدنًعبٌدات، ٌوسف محمد17219/كح

2009دار المٌسرة، : عماندراسة مقارنة: مصادر اإللتزام فً القانون المدنًعبٌدات، ٌوسف محمد17220/كح

2009دار المٌسرة، : عماندراسة مقارنة: مصادر اإللتزام فً القانون المدنًعبٌدات، ٌوسف محمد17221/كح

العٌبدي، علً هادي17222/كح
البٌع و اإلٌجار و قانون المالكٌن : العقود المسماة

و المستؤجرٌن
2010دار الثقافة، : عمان

العٌبدي، علً هادي17223/كح
البٌع و اإلٌجار و قانون المالكٌن : العقود المسماة

و المستؤجرٌن
2010دار الثقافة، : عمان

العبودي، عباس17224/كح
: شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

البٌع و اإلٌجار
2009دار الثقافة، : عمان

العبودي، عباس17225/كح
: شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

البٌع و اإلٌجار
2009دار الثقافة، : عمان
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العبودي، عباس17226/كح
: شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً

البٌع و اإلٌجار
2009دار الثقافة، : عمان

2009دار الثقافة، : عمانشرح أحكام قانون أصول المحاكات المدنٌةالعبودي، عباس17227/كح

2009دار الثقافة، : عمانشرح أحكام قانون أصول المحاكات المدنٌةالعبودي، عباس17228/كح

2009دار الثقافة، : عمانشرح أحكام قانون أصول المحاكات المدنٌةالعبودي، عباس17229/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة: العقود المسماة: شرح القانون المدنًالسرحان، عدنان ابراهٌم17230/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة: العقود المسماة: شرح القانون المدنًالسرحان، عدنان ابراهٌم17231/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمقاولة: العقود المسماة: شرح القانون المدنًالسرحان، عدنان ابراهٌم17232/كح

2005دار الكتاب ح، : القاهرةالتامٌنات الشخصٌة و العٌنٌة: شرح القانون المدنًالسعدي، محمد صبري17233/كح

2005دار الكتاب ح، : القاهرةالتامٌنات الشخصٌة و العٌنٌة: شرح القانون المدنًالسعدي، محمد صبري17234/كح
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2005دار الكتاب ح، : القاهرةالتامٌنات الشخصٌة و العٌنٌة: شرح القانون المدنًالسعدي، محمد صبري17235/كح

2007دار دجلة، : عماندراسة مقارنة: عقد اإلعالن فً القانونسلٌمان، شٌرزاد عزٌز17236/كح

2007دار دجلة، : عماندراسة مقارنة: عقد اإلعالن فً القانونسلٌمان، شٌرزاد عزٌز17237/كح

2007دار دجلة، : عماندراسة مقارنة: عقد اإلعالن فً القانونسلٌمان، شٌرزاد عزٌز17238/كح

2007دار الحامد، : عمانالبٌئة و التشرٌعات البٌئٌةٌونس، ٌونس ابراهٌم17239/كح

2007دار الحامد، : عمانالبٌئة و التشرٌعات البٌئٌةٌونس، ٌونس ابراهٌم17240/كح

2007دار الحامد، : عمانالبٌئة و التشرٌعات البٌئٌةٌونس، ٌونس ابراهٌم17241/كح

2011دار المناهج، : عمانقوانٌن حماٌة البٌئة العربٌةالفٌل، علً عدنان17242/كح

2011دار المناهج، : عمانقوانٌن حماٌة البٌئة العربٌةالفٌل، علً عدنان17243/كح
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2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة و القانون و اإلدارةالشٌخلً، عبد القادر17244/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتحماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة و القانون و اإلدارةالشٌخلً، عبد القادر17245/كح

2009إثراء للنشر، : عمانحقوق المإلف: حقوق الملكٌة الفكرٌةسلطان، ناصر محمد17246/كح

2009إثراء للنشر، : عمانحقوق المإلف: حقوق الملكٌة الفكرٌةسلطان، ناصر محمد17247/كح

2009إثراء للنشر، : عمانحقوق المإلف: حقوق الملكٌة الفكرٌةسلطان، ناصر محمد17248/كح

الرواحنة، منٌرعبد هللا17249/كح
مجموعة التشرٌعات و اإلجتهادات القضائٌة فً 

الملكٌة الفكرٌة و الصناعٌة
2009دار الثقافة، : عمان

الرواحنة، منٌرعبد هللا17250/كح
مجموعة التشرٌعات و اإلجتهادات القضائٌة فً 

الملكٌة الفكرٌة و الصناعٌة
2009دار الثقافة، : عمان

الرواحنة، منٌرعبد هللا17251/كح
مجموعة التشرٌعات و اإلجتهادات القضائٌة فً 

الملكٌة الفكرٌة و الصناعٌة
2009دار الثقافة، : عمان

2008دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: المنتقى فً شرح قانون العملالمصاروة، هٌثم حامد17252/كح

Page 131



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2008دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: المنتقى فً شرح قانون العملالمصاروة، هٌثم حامد17253/كح

2008دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: المنتقى فً شرح قانون العملالمصاروة، هٌثم حامد17254/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى طوارئ و حوادث العملشالال، نعٌم نزٌه17255/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى طوارئ و حوادث العملشالال، نعٌم نزٌه17256/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتدعاوى طوارئ و حوادث العملشالال، نعٌم نزٌه17257/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتشركة الشخص الواحد ذات المسإولٌة المحدودةالحٌدري، هٌوابراهٌم17258/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتشركة الشخص الواحد ذات المسإولٌة المحدودةالحٌدري، هٌوابراهٌم17259/كح

2010منشورات الحلبً ح،: بٌروتشركة الشخص الواحد ذات المسإولٌة المحدودةالحٌدري، هٌوابراهٌم17260/كح

الجواري، سلطان17261/كح
القانون الواجب التطبٌق على الحساب الجاري و 

اإلعتماد المستندي
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت
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الجواري، سلطان17262/كح
القانون الواجب التطبٌق على الحساب الجاري و 

اإلعتماد المستندي
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الجواري، سلطان17263/كح
القانون الواجب التطبٌق على الحساب الجاري و 

اإلعتماد المستندي
2010منشورات الحلبً ح،: بٌروت

2007المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالقانون المدنً اللبنانً لألموالاألٌوبً، أحمد محمد17264/كح

2007المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالقانون المدنً اللبنانً لألموالاألٌوبً، أحمد محمد17265/كح

2007المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسالقانون المدنً اللبنانً لألموالاألٌوبً، أحمد محمد17266/كح

داود، أحمد محمد17267/كح
: الصكوك و التو ثٌقات فً المحاكم الشرعٌة

تنظٌمها و تو ثٌقها
2010دار الثقافة، : عمان

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتاألموال و الحقوق العٌنٌة و العقارٌة و االصلٌةكوكبً، مروان17268/كح

شدراوي، جورج17269/كح
 Les subdivisions des= تقسٌمات االموال

biens
2005المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

شدراوي، جورج17270/كح
 Les subdivisions des= تقسٌمات االموال

biens
2005المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس
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شدراوي، جورج17271/كح
 Les subdivisions des= تقسٌمات االموال

biens
2005المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

2009دار الثقافة، : عماندراسة قانونٌة مقارنة: الحساب المصرفًالشماع، فائق محمود17272/كح

2009دار الثقافة، : عماندراسة قانونٌة مقارنة: الحساب المصرفًالشماع، فائق محمود17273/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسدراسة قانونٌة مالٌة مقارنة: تسنٌد الموجوداتفواز، كرٌم17274/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسدراسة قانونٌة مالٌة مقارنة: تسنٌد الموجوداتفواز، كرٌم17275/كح

2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلسدراسة قانونٌة مالٌة مقارنة: تسنٌد الموجوداتفواز، كرٌم17276/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌمدوٌدار، طلعت17277/كح

2009منشورات الحلبً ح،: بٌروتضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌمدوٌدار، طلعت17278/كح

2000دار الحامد، : عمانالتشرٌعات و القوانٌن السٌاحٌة و الفندقٌةالدباس، نزٌه17279/كح
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2000دار الحامد، : عمانالتشرٌعات و القوانٌن السٌاحٌة و الفندقٌةالدباس، نزٌه17280/كح

2000دار الحامد، : عمانالتشرٌعات و القوانٌن السٌاحٌة و الفندقٌةالدباس، نزٌه17281/كح

سً علً، أحمد17282/كح
النظرٌة و التطبٌق فً : مدخل للعلوم القانونٌة

القوانٌن الجزائرٌة
2010دار هومة، : الجزائر

سً علً، أحمد17283/كح
النظرٌة و التطبٌق فً : مدخل للعلوم القانونٌة

القوانٌن الجزائرٌة
2010دار هومة، : الجزائر

سً علً، أحمد17284/كح
النظرٌة و التطبٌق فً : مدخل للعلوم القانونٌة

القوانٌن الجزائرٌة
2010دار هومة، : الجزائر

سً علً، أحمد17285/كح
النظرٌة العامة للحق و : مدخل للعلوم القانونٌة

تطبٌقاتها  فً القوانٌن الجزائرٌة
2010دار هومة، : الجزائر

سً علً، أحمد17286/كح
النظرٌة العامة للحق و : مدخل للعلوم القانونٌة

تطبٌقاتها  فً القوانٌن الجزائرٌة
2010دار هومة، : الجزائر

سً علً، أحمد17287/كح
النظرٌة العامة للحق و : مدخل للعلوم القانونٌة

تطبٌقاتها  فً القوانٌن الجزائرٌة
2010دار هومة، : الجزائر

2001مكتبة الذاكرة، : بغداددراسة مقارنة: المدخل لدراسة علم القانونالفتالوي، سهٌل حسن17288/كح

Page 135



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2001مكتبة الذاكرة، : بغداددراسة مقارنة: المدخل لدراسة علم القانونالفتالوي، سهٌل حسن17289/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتتطوٌر قانون تنظٌم الجامعات و المعاهد العلٌاالعٌسوي، عبد الرحمان17290/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتتطوٌر قانون تنظٌم الجامعات و المعاهد العلٌاالعٌسوي، عبد الرحمان17291/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتتطوٌر قانون تنظٌم الجامعات و المعاهد العلٌاالعٌسوي، عبد الرحمان17292/كح

2002الجامعة المفتوحة، : بنغازينظرٌة الحق: المدخل للعلوم القانونٌةشلٌبك، مصطفى17293/كح

2002الجامعة المفتوحة، : بنغازينظرٌة الحق: المدخل للعلوم القانونٌةشلٌبك، مصطفى17294/كح

2002الجامعة المفتوحة، : بنغازينظرٌة الحق: المدخل للعلوم القانونٌةشلٌبك، مصطفى17295/كح

ت.جمعٌة التراث، د: غرداٌةالقضاء فً المغرب اإلسالمًبجار، ابراهٌم17296/كح

ت.جمعٌة التراث، د: غرداٌةالقضاء فً المغرب اإلسالمًبجار، ابراهٌم17297/كح

Page 136



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

ت.جمعٌة التراث، د: غرداٌةالقضاء فً المغرب اإلسالمًبجار، ابراهٌم17298/كح

ت.جمعٌة التراث، د: غرداٌةالقضاء فً المغرب اإلسالمًبجار، ابراهٌم17299/كح

ت.جمعٌة التراث، د: غرداٌةالقضاء فً المغرب اإلسالمًبجار، ابراهٌم17300/كح

ت.جمعٌة التراث، د: غرداٌةالقضاء فً المغرب اإلسالمًبجار، ابراهٌم17301/كح

2010دار الحامد، : عماننظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌةعجٌل، طارق كاظم17302/كح

2010دار الحامد، : عماننظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌةعجٌل، طارق كاظم17303/كح

2010دار الحامد، : عماننظرٌة الخالفة الخاصة فً التصرفات القانونٌةعجٌل، طارق كاظم17304/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرات فً قضاٌا قانونٌةبالً، فرنان17305/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرات فً قضاٌا قانونٌةبالً، فرنان17306/كح
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2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتنظرات فً قضاٌا قانونٌةبالً، فرنان17307/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة: تداول األوراق المالٌةمولود، عبد الباسط17308/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة: تداول األوراق المالٌةمولود، عبد الباسط17309/كح

2009منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة قانونٌة مقارنة: تداول األوراق المالٌةمولود، عبد الباسط17310/كح

حبٌب، مصطفى17311/كح
المصطلحات القانونٌة فً العقود 

عربً- إنجلٌزي: اإلنجلٌزٌة
2009دار الثقافة، : عمان

حبٌب، مصطفى17312/كح
المصطلحات القانونٌة فً العقود 

عربً- إنجلٌزي: اإلنجلٌزٌة
2009دار الثقافة، : عمان

حبٌب، مصطفى17313/كح
المصطلحات القانونٌة فً العقود 

عربً- إنجلٌزي: اإلنجلٌزٌة
2009دار الثقافة، : عمان

2009دار الثقافة، : عمانالمصطلحات القانونٌة باللغة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة، زٌد محمود17314/كح

2009دار الثقافة، : عمانالمصطلحات القانونٌة باللغة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة، زٌد محمود17315/كح
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2009دار الثقافة، : عمانالمصطلحات القانونٌة باللغة اإلنجلٌزٌةالعقاٌلة، زٌد محمود17316/كح

2010دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: موسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر17317/كح

2010دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: موسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر17318/كح

2010دار الثقافة، : عمانتنازع القوانٌن: موسوعة القانون الدولً الخاصالكسوانً، عامر17319/كح

الكسوانً، عامر17320/كح
الجنسٌة و :موسوعة القانون الدولً الخاص

الموطن و مركز االجانب
2010دار الثقافة، : عمان

الكسوانً، عامر17321/كح
الجنسٌة و :موسوعة القانون الدولً الخاص

الموطن و مركز االجانب
2010دار الثقافة، : عمان

الكسوانً، عامر17322/كح
الجنسٌة و :موسوعة القانون الدولً الخاص

الموطن و مركز االجانب
2010دار الثقافة، : عمان

الفتالوي، سهٌل حسن17323/كح
: األمم المتحدة: موسوعة المنظمات الدولٌة

أهدافها و مبادئها
2011دار الحامد، : عمان

عوٌضة، محمد عل17324ً/كح
مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة 

اإلستئناف المدنٌة فً الشمال
2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس
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عوٌضة، محمد عل17325ً/كح
مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة 

اإلستئناف المدنٌة فً الشمال
2009المإسسة الحدٌثة ك، : طرابلس

2000منشورات الحلبً ح، : بٌروتالوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌدالسنهوري، عبد الرزاق17326/كح

ناشد، سوزي17327/كح
تحرٌر  : TBTإتفاقٌة العوائق الفنٌة أمام التجارة 

التجارة الدولٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2008دار الراٌة، : عمانحجٌة التوقٌع اإللكترونً فً التشرٌع المعاصرغراٌبة، عبدهللا17328/كح

2007دار الثقافة، : عمانشرح التشرٌعات الصناعٌة و التجارٌةزٌن الدٌن، صالح17329/كح

2007دار الثقافة، : عمانشرح التشرٌعات الصناعٌة و التجارٌةزٌن الدٌن، صالح17330/كح

2007دار الثقافة، : عمانشرح التشرٌعات الصناعٌة و التجارٌةزٌن الدٌن، صالح17331/كح

العرٌنً، محمد فرٌد17332/كح
التجار : األعمال التجارٌة: القانون التجاري

الشركات التجارٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت

العرٌنً، محمد فرٌد17333/كح
التجار : األعمال التجارٌة: القانون التجاري

الشركات التجارٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت
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العرٌنً، محمد فرٌد17334/كح
التجار : األعمال التجارٌة: القانون التجاري

الشركات التجارٌة
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2009دار الثقافة، : عمانإثبات المحرر اإللكترونًعبٌدات، لورنس محمد17335/كح

أبوعبٌد، إلٌاس17336/كح
أحكام عامة  بٌع، رهن، إدارة : المإسسة التجارٌة

حرة
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

أبوعبٌد، إلٌاس17337/كح
أحكام عامة  بٌع، رهن، إدارة : المإسسة التجارٌة

حرة
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

أبوعبٌد، إلٌاس17338/كح
أحكام عامة  بٌع، رهن، إدارة : المإسسة التجارٌة

حرة
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

إسماعٌل، محمد سعٌد17339/كح
أسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة 

اإللكترونٌة
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

إسماعٌل، محمد سعٌد17340/كح
أسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة 

اإللكترونٌة
2009منشورات الحلبً ح،: بٌروت

الجواري، سلطان17341/كح
عقود التجارة اإللكترونٌة و القانون الواجب 

التطبٌق
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت

الجواري، سلطان17342/كح
عقود التجارة اإللكترونٌة و القانون الواجب 

التطبٌق
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروت
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بكر، عصمت عبد المجٌد17343/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد17344/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد17345/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد17346/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

2013دار الحامد، : عمانتنازع القوانٌن فً العقود اإللكترونٌةالمحاسنة، محمد أحمد17347/كح

2013دار الحامد، : عمانتنازع القوانٌن فً العقود اإللكترونٌةالمحاسنة، محمد أحمد17348/كح

2013دار الحامد، : عمانتنازع القوانٌن فً العقود اإللكترونٌةالمحاسنة، محمد أحمد17349/كح

2013دار الحامد، : عمانتنازع القوانٌن فً العقود اإللكترونٌةالمحاسنة، محمد أحمد17350/كح

2002دار العلوم، : عنابةالوجٌز فً اإلجراءات المدنٌةبلغٌث، عمارة17351/كح
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2002دار العلوم، : عنابةالوجٌز فً اإلجراءات المدنٌةبلغٌث، عمارة17352/كح

2002دار العلوم، : عنابةالوجٌز فً اإلجراءات المدنٌةبلغٌث، عمارة17353/كح

2002دار العلوم، : عنابةالوجٌز فً اإلجراءات المدنٌةبلغٌث، عمارة17354/كح

عمر، نبٌل إسماعٌل17355/كح
التكامل الوظٌفً لألعمال اإلجرائٌة و اإلجراءات 

الموازٌة
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عمر، نبٌل إسماعٌل17356/كح
التكامل الوظٌفً لألعمال اإلجرائٌة و اإلجراءات 

الموازٌة
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عمر، نبٌل إسماعٌل17357/كح
التكامل الوظٌفً لألعمال اإلجرائٌة و اإلجراءات 

الموازٌة
2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012دار الثقافة، : عمانأحكام اإللتزام فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌةالعربً، بلحاج17358/كح

2012دار الثقافة، : عمانأحكام اإللتزام فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌةالعربً، بلحاج17359/كح

2012دار الثقافة، : عمانأحكام اإللتزام فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌةالعربً، بلحاج17360/كح
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2012دار الثقافة، : عمانأحكام اإللتزام فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌةالعربً، بلحاج17361/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالحقوق العٌنٌة األصلٌةسعد، نبٌل ابراهٌم17362/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالحقوق العٌنٌة األصلٌةسعد، نبٌل ابراهٌم17363/كح

2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتالحقوق العٌنٌة األصلٌةسعد، نبٌل ابراهٌم17364/كح

قاسم، محمد حسن17365/كح
- التؤمٌن- البٌع: العقود المسماة: القانون المدنً

اإلٌجار
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

قاسم، محمد حسن17366/كح
- التؤمٌن- البٌع: العقود المسماة: القانون المدنً

اإلٌجار
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

قاسم، محمد حسن17367/كح
- التؤمٌن- البٌع: العقود المسماة: القانون المدنً

اإلٌجار
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

قاسم، محمد حسن17368/كح
- التؤمٌن- البٌع: العقود المسماة: القانون المدنً

اإلٌجار
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

قاسم، محمد حسن17369/كح
- التؤمٌن- البٌع: العقود المسماة: القانون المدنً

اإلٌجار
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت
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2012دار الثقافة، : عماناالحكام العامة و الخاصة: الشركات التجارٌةسامً، فوزي محمد17370/كح

2012دار الثقافة، : عماناالحكام العامة و الخاصة: الشركات التجارٌةسامً، فوزي محمد17371/كح

2012دار الثقافة، : عماناالحكام العامة و الخاصة: الشركات التجارٌةسامً، فوزي محمد17372/كح

2012دار الثقافة، : عماناالحكام العامة و الخاصة: الشركات التجارٌةسامً، فوزي محمد17373/كح

2012دار الثقافة، : عماناالحكام العامة و الخاصة: الشركات التجارٌةسامً، فوزي محمد17374/كح

2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةمجلس العقد و أثره فً عقود التجارة اإللكترونٌةالشٌخ، أسامة عبد العلٌم17375/كح

2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةمجلس العقد و أثره فً عقود التجارة اإللكترونٌةالشٌخ، أسامة عبد العلٌم17376/كح

2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةمجلس العقد و أثره فً عقود التجارة اإللكترونٌةالشٌخ، أسامة عبد العلٌم17377/كح

2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةمجلس العقد و أثره فً عقود التجارة اإللكترونٌةالشٌخ، أسامة عبد العلٌم17378/كح
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خالد، معمر17379/كح
النظام القانونً لمصفً الشركات التجارٌة فً 

التشرٌع الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خالد، معمر17380/كح
النظام القانونً لمصفً الشركات التجارٌة فً 

التشرٌع الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خالد، معمر17381/كح
النظام القانونً لمصفً الشركات التجارٌة فً 

التشرٌع الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خالد، معمر17382/كح
النظام القانونً لمصفً الشركات التجارٌة فً 

التشرٌع الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خالد، معمر17383/كح
النظام القانونً لمصفً الشركات التجارٌة فً 

التشرٌع الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012دا رالصفا للنشر، : عمانالترخٌص اإلجباري باستغالل براءة اإلختراعالموسوي، هدى جعفر17384/كح

2012دا رالصفا للنشر، : عمانالترخٌص اإلجباري باستغالل براءة اإلختراعالموسوي، هدى جعفر17385/كح

2012دا رالصفا للنشر، : عمانالترخٌص اإلجباري باستغالل براءة اإلختراعالموسوي، هدى جعفر17386/كح

2012دا رالصفا للنشر، : عمانالترخٌص اإلجباري باستغالل براءة اإلختراعالموسوي، هدى جعفر17387/كح
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2012دا رالصفا للنشر، : عمانالترخٌص اإلجباري باستغالل براءة اإلختراعالموسوي، هدى جعفر17388/كح

2011دار النفائس، : عمانمقاصد البٌوع و طرق إثباتها فً العقد اإلسالمًهاشم، زهر الدٌن17389/كح

2011دار النفائس، : عمانمقاصد البٌوع و طرق إثباتها فً العقد اإلسالمًهاشم، زهر الدٌن17390/كح

2011دار النفائس، : عمانمقاصد البٌوع و طرق إثباتها فً العقد اإلسالمًهاشم، زهر الدٌن17391/كح

2011دار النفائس، : عمانمقاصد البٌوع و طرق إثباتها فً العقد اإلسالمًهاشم، زهر الدٌن17392/كح

2012إثراء للنشر، : عماندراسة مقارنة: األوراق التجارٌة: القانون التجاريٌامالكً، أكرم17393/كح

2012إثراء للنشر، : عماندراسة مقارنة: األوراق التجارٌة: القانون التجاريٌامالكً، أكرم17394/كح

2012إثراء للنشر، : عماندراسة مقارنة: األوراق التجارٌة: القانون التجاريٌامالكً، أكرم17395/كح

2012إثراء للنشر، : عماندراسة مقارنة: األوراق التجارٌة: القانون التجاريٌامالكً، أكرم17396/كح
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2012إثراء للنشر، : عماندراسة مقارنة: األوراق التجارٌة: القانون التجاريٌامالكً، أكرم17397/كح

2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان17398/كح

2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان17399/كح

2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان17400/كح

2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان17401/كح

2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان2012دار الثقافة، : عمان17402/كح

2013قندٌل للنشر،: عمانالتراضً فً عقود التجارة اإللكترونٌةالجنابً، خالد صبري17403/كح

2013قندٌل للنشر،: عمانالتراضً فً عقود التجارة اإللكترونٌةالجنابً، خالد صبري17404/كح

2013قندٌل للنشر،: عمانالتراضً فً عقود التجارة اإللكترونٌةالجنابً، خالد صبري17405/كح
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2013قندٌل للنشر،: عمانالتراضً فً عقود التجارة اإللكترونٌةالجنابً، خالد صبري17406/كح

2013قندٌل للنشر،: عمانالتراضً فً عقود التجارة اإللكترونٌةالجنابً، خالد صبري17407/كح

المقدادي، عادل عل17408ً/كح
القانون التجاري وفقا ألحكام قانون التجارة 

العمانً
2007دار الثقافة، : عمان

المقدادي، عادل عل17409ً/كح
القانون التجاري وفقا ألحكام قانون التجارة 

العمانً
2007دار الثقافة، : عمان

المقدادي، عادل عل17410ً/كح
القانون التجاري وفقا ألحكام قانون التجارة 

العمانً
2007دار الثقافة، : عمان

المقدادي، عادل عل17411ً/كح
القانون التجاري وفقا ألحكام قانون التجارة 

العمانً
2007دار الثقافة، : عمان

2012دار الثقافة، : عمانالتجارة اإللكترونٌة فً القانونالحاللمة، نصار محمد17412/كح

2012دار الثقافة، : عمانالتجارة اإللكترونٌة فً القانونالحاللمة، نصار محمد17413/كح

2012دار الثقافة، : عمانالتجارة اإللكترونٌة فً القانونالحاللمة، نصار محمد17414/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالتجارة اإللكترونٌة فً القانونالحاللمة، نصار محمد17415/كح

2012دار الثقافة، : عمانالتجارة اإللكترونٌة فً القانونالحاللمة، نصار محمد17416/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظرٌة العامة للقانون البٌئً: القانون البٌئًهٌاجنة، عبد الناصر17417/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظرٌة العامة للقانون البٌئً: القانون البٌئًهٌاجنة، عبد الناصر17418/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظرٌة العامة للقانون البٌئً: القانون البٌئًهٌاجنة، عبد الناصر17419/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظرٌة العامة للقانون البٌئً: القانون البٌئًهٌاجنة، عبد الناصر17420/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظرٌة العامة للقانون البٌئً: القانون البٌئًهٌاجنة، عبد الناصر17421/كح

خلٌفة، عبد الكرٌم17422/كح
دراسة فً ضوء أحكام : القانون الدولً للبحار

إتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خلٌفة، عبد الكرٌم17423/كح
دراسة فً ضوء أحكام : القانون الدولً للبحار

إتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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خلٌفة، عبد الكرٌم17424/كح
دراسة فً ضوء أحكام : القانون الدولً للبحار

إتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خلٌفة، عبد الكرٌم17425/كح
دراسة فً ضوء أحكام : القانون الدولً للبحار

إتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

خلٌفة، عبد الكرٌم17426/كح
دراسة فً ضوء أحكام : القانون الدولً للبحار

إتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012دار الثقافة، : عمانالقانون البحريموسى، طالب حسن17427/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون البحريموسى، طالب حسن17428/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون البحريموسى، طالب حسن17429/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون البحريموسى، طالب حسن17430/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقانون البحريموسى، طالب حسن17431/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالسٌاسة الضرٌبٌة فً ظل العولمةالزبٌدي، عبد الباسط17432/كح
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالسٌاسة الضرٌبٌة فً ظل العولمةالزبٌدي، عبد الباسط17433/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالسٌاسة الضرٌبٌة فً ظل العولمةالزبٌدي، عبد الباسط17434/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالسٌاسة الضرٌبٌة فً ظل العولمةالزبٌدي، عبد الباسط17435/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالسٌاسة الضرٌبٌة فً ظل العولمةالزبٌدي، عبد الباسط17436/كح

17437/كح
الطراٌرة، أحمد عبد 

الكرٌم

التؤمٌن من المسإولٌة المدنٌة الناتجة عن األخطاء 

الطبٌة
2012وائل للنشر، : عمان

17438/كح
الطراٌرة، أحمد عبد 

الكرٌم

التؤمٌن من المسإولٌة المدنٌة الناتجة عن األخطاء 

الطبٌة
2012وائل للنشر، : عمان

17439/كح
الطراٌرة، أحمد عبد 

الكرٌم

التؤمٌن من المسإولٌة المدنٌة الناتجة عن األخطاء 

الطبٌة
2012وائل للنشر، : عمان

17440/كح
الطراٌرة، أحمد عبد 

الكرٌم

التؤمٌن من المسإولٌة المدنٌة الناتجة عن األخطاء 

الطبٌة
2012وائل للنشر، : عمان

17441/كح
الطراٌرة، أحمد عبد 

الكرٌم

التؤمٌن من المسإولٌة المدنٌة الناتجة عن األخطاء 

الطبٌة
2012وائل للنشر، : عمان
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالضمان اإلجتماعً فً الفقه اإلسالمًبرج، أحمد محمد17442/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالضمان اإلجتماعً فً الفقه اإلسالمًبرج، أحمد محمد17443/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالضمان اإلجتماعً فً الفقه اإلسالمًبرج، أحمد محمد17444/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالضمان اإلجتماعً فً الفقه اإلسالمًبرج، أحمد محمد17445/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالضمان اإلجتماعً فً الفقه اإلسالمًبرج، أحمد محمد17446/كح

الزعبً، محمد خالد17447/كح
حماٌة المسنٌن بٌن اقتصاد : الضمان اإلجتماعً

السوق و العدالة اإلجتماعٌة
2013وائل للنشر، : عمان

الزعبً، محمد خالد17448/كح
حماٌة المسنٌن بٌن اقتصاد : الضمان اإلجتماعً

السوق و العدالة اإلجتماعٌة
2013وائل للنشر، : عمان

الزعبً، محمد خالد17449/كح
حماٌة المسنٌن بٌن اقتصاد : الضمان اإلجتماعً

السوق و العدالة اإلجتماعٌة
2013وائل للنشر، : عمان

الزعبً، محمد خالد17450/كح
حماٌة المسنٌن بٌن اقتصاد : الضمان اإلجتماعً

السوق و العدالة اإلجتماعٌة
2013وائل للنشر، : عمان
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الزعبً، محمد خالد17451/كح
حماٌة المسنٌن بٌن اقتصاد : الضمان اإلجتماعً

السوق و العدالة اإلجتماعٌة
2013وائل للنشر، : عمان

2011دار هومة، : الجزائردروس فً قانون التؤمٌن الجزائريبن وارث، محمد17452/كح

2011دار هومة، : الجزائردروس فً قانون التؤمٌن الجزائريبن وارث، محمد17453/كح

2013دار زهران للنشر، : عمانالعالقات الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌدزاقود، عبد السالم جمعة17454/كح

2013دار زهران للنشر، : عمانالعالقات الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌدزاقود، عبد السالم جمعة17455/كح

2013دار زهران للنشر، : عمانالعالقات الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌدزاقود، عبد السالم جمعة17456/كح

2013دار زهران للنشر، : عمانالعالقات الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌدزاقود، عبد السالم جمعة17457/كح

2013دار زهران للنشر، : عمانالعالقات الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌدزاقود، عبد السالم جمعة17458/كح

ابراهٌم، صفا سمٌر17459/كح
المنازعات الناجمة عن خالفة الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان
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ابراهٌم، صفا سمٌر17460/كح
المنازعات الناجمة عن خالفة الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر17461/كح
المنازعات الناجمة عن خالفة الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر17462/كح
المنازعات الناجمة عن خالفة الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر17463/كح
المنازعات الناجمة عن خالفة الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

2006دار هومة، : الجزائرالمدونة الجزائرٌة للبورصةحسٌن، مبروك17464/كح

2006دار هومة، : الجزائرالمدونة الجزائرٌة للبورصةحسٌن، مبروك17465/كح

2006دار هومة، : الجزائرالمدونة الجزائرٌة للبورصةحسٌن، مبروك17466/كح

2012دار الثقافة، : عمانالحماٌة الجزائٌة: تداول األوراق المالٌةالمصاروة، سٌف ابراهٌم17467/كح

2012دار الثقافة، : عمانالحماٌة الجزائٌة: تداول األوراق المالٌةالمصاروة، سٌف ابراهٌم17468/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالحماٌة الجزائٌة: تداول األوراق المالٌةالمصاروة، سٌف ابراهٌم17469/كح

حمدون، رٌان هاشم17470/كح
التنظٌم القانونً للتداول اإللكترونً لألوراق 

المالٌة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حمدون، رٌان هاشم17471/كح
التنظٌم القانونً للتداول اإللكترونً لألوراق 

المالٌة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حمدون، رٌان هاشم17472/كح
التنظٌم القانونً للتداول اإللكترونً لألوراق 

المالٌة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حمدون، رٌان هاشم17473/كح
التنظٌم القانونً للتداول اإللكترونً لألوراق 

المالٌة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حمدون، رٌان هاشم17474/كح
التنظٌم القانونً للتداول اإللكترونً لألوراق 

المالٌة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012دار الٌازوردي، : عمانالشٌك الحصٌن لكل مجال و حٌنبنً مقداد، محمد عل17475ً/كح

2012دار الٌازوردي، : عمانالشٌك الحصٌن لكل مجال و حٌنبنً مقداد، محمد عل17476ً/كح

2012دار الٌازوردي، : عمانالشٌك الحصٌن لكل مجال و حٌنبنً مقداد، محمد عل17477ً/كح
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2012دار الٌازوردي، : عمانالشٌك الحصٌن لكل مجال و حٌنبنً مقداد، محمد عل17478ً/كح

2013دار الراٌة، : عمانالرقابة القضائٌة على القوانٌنالخٌري، غسان مدحت17479/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القوانٌنقندٌل، أشرف عبد القادر17480/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القوانٌنقندٌل، أشرف عبد القادر17481/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القوانٌنقندٌل، أشرف عبد القادر17482/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القوانٌنقندٌل، أشرف عبد القادر17483/كح

زواقري، الطاهر17484/كح
أسباب عزل السلطة فً القانون الدستوري و 

المقارن
2013دار الحامد، : عمان

زواقري، الطاهر17485/كح
أسباب عزل السلطة فً القانون الدستوري و 

المقارن
2013دار الحامد، : عمان

زواقري، الطاهر17486/كح
أسباب عزل السلطة فً القانون الدستوري و 

المقارن
2013دار الحامد، : عمان
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زواقري، الطاهر17487/كح
أسباب عزل السلطة فً القانون الدستوري و 

المقارن
2013دار الحامد، : عمان

الشوابكة، محمد عبدهللا17488/كح
دراسة : رقابة اإلمتناع على دستورٌة القوانٌن

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

الشوابكة، محمد عبدهللا17489/كح
دراسة : رقابة اإلمتناع على دستورٌة القوانٌن

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

الشوابكة، محمد عبدهللا17490/كح
دراسة : رقابة اإلمتناع على دستورٌة القوانٌن

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

2007دار الحامد، : عماناإلصالحات الدستورٌة فً الدول العربٌةحمٌد، حازم صباح17491/كح

2007دار الحامد، : عماناإلصالحات الدستورٌة فً الدول العربٌةحمٌد، حازم صباح17492/كح

2007دار الحامد، : عماناإلصالحات الدستورٌة فً الدول العربٌةحمٌد، حازم صباح17493/كح

2007دار الحامد، : عماناإلصالحات الدستورٌة فً الدول العربٌةحمٌد، حازم صباح17494/كح

2012دار الحامد، : عمانمقدمات فً الملكٌة الفكرٌةالرحاحلة، محمد سعٌد17495/كح
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2012دار الحامد، : عمانمقدمات فً الملكٌة الفكرٌةالرحاحلة، محمد سعٌد17496/كح

2012دار الحامد، : عمانمقدمات فً الملكٌة الفكرٌةالرحاحلة، محمد سعٌد17497/كح

2012دار الحامد، : عمانمقدمات فً الملكٌة الفكرٌةالرحاحلة، محمد سعٌد17498/كح

2012دار الحامد، : عمانمقدمات فً الملكٌة الفكرٌةالرحاحلة، محمد سعٌد17499/كح

بطاهر، أمال17500/كح
النظام القانونً لحماٌة االجور فً القانون 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بطاهر، أمال17501/كح
النظام القانونً لحماٌة االجور فً القانون 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بطاهر، أمال17502/كح
النظام القانونً لحماٌة االجور فً القانون 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بطاهر، أمال17503/كح
النظام القانونً لحماٌة االجور فً القانون 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالصٌاغة الفقهٌة لعقد العمل و الوظٌفة لدى الدولةبطاهر، أمال17504/كح
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2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالصٌاغة الفقهٌة لعقد العمل و الوظٌفة لدى الدولةبطاهر، أمال17505/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالصٌاغة الفقهٌة لعقد العمل و الوظٌفة لدى الدولةبطاهر، أمال17506/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالصٌاغة الفقهٌة لعقد العمل و الوظٌفة لدى الدولةبطاهر، أمال17507/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالصٌاغة الفقهٌة لعقد العمل و الوظٌفة لدى الدولةبطاهر، أمال17508/كح

بخدة، مهدي17509/كح
التنظٌم القانونً ألوقات العمل فً التشرٌع 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بخدة، مهدي17510/كح
التنظٌم القانونً ألوقات العمل فً التشرٌع 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بخدة، مهدي17511/كح
التنظٌم القانونً ألوقات العمل فً التشرٌع 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بخدة، مهدي17512/كح
التنظٌم القانونً ألوقات العمل فً التشرٌع 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بخدة، مهدي17513/كح
التنظٌم القانونً ألوقات العمل فً التشرٌع 

الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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2013دار الراٌة، : عمانمدخل فً القانون اإلداريالخٌري، غسان مدحت17514/كح

2013دار الراٌة، : عمانمدخل فً القانون اإلداريالخٌري، غسان مدحت17515/كح

2013دار الراٌة، : عمانمدخل فً القانون اإلداريالخٌري، غسان مدحت17516/كح

2013دار الراٌة، : عمانمدخل فً القانون اإلداريالخٌري، غسان مدحت17517/كح

2013دار الراٌة، : عمانمدخل فً القانون اإلداريالخٌري، غسان مدحت17518/كح

2012دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعٌة القرارات اإلدارٌةالنواٌسة، أحمد محمد17519/كح

2012دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعٌة القرارات اإلدارٌةالنواٌسة، أحمد محمد17520/كح

2012دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعٌة القرارات اإلدارٌةالنواٌسة، أحمد محمد17521/كح

2012دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعٌة القرارات اإلدارٌةالنواٌسة، أحمد محمد17522/كح
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2012دار الحامد، : عماندراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعٌة القرارات اإلدارٌةالنواٌسة، أحمد محمد17523/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالعتوم، منصور ابراهٌم17524/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالعتوم، منصور ابراهٌم17525/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالعتوم، منصور ابراهٌم17526/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالعتوم، منصور ابراهٌم17527/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: القضاء اإلداريالعتوم، منصور ابراهٌم17528/كح

أبوسمهدانة، عبدالناصر17529/كح
دراسة تحلٌلٌة فً : مبادئ الخصومة اإلدارٌة

ضوء أحداث اآلراء الفقهٌة
2012ق، . إ. ق. م: القاهرة

أبوسمهدانة، عبدالناصر17530/كح
دراسة تحلٌلٌة فً : مبادئ الخصومة اإلدارٌة

ضوء أحداث اآلراء الفقهٌة
2012ق، . إ. ق. م: القاهرة

أبوسمهدانة، عبدالناصر17531/كح
دراسة تحلٌلٌة فً : مبادئ الخصومة اإلدارٌة

ضوء أحداث اآلراء الفقهٌة
2012ق، . إ. ق. م: القاهرة
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أبوسمهدانة، عبدالناصر17532/كح
دراسة تحلٌلٌة فً : مبادئ الخصومة اإلدارٌة

ضوء أحداث اآلراء الفقهٌة
2012ق، . إ. ق. م: القاهرة

2012دار الٌازوردي، : عمانإدارة األزمات واتخاد القراراتاألعرجً، عاصم17533/كح

2012دار الٌازوردي، : عمانإدارة األزمات واتخاد القراراتاألعرجً، عاصم17534/كح

2012دار الٌازوردي، : عمانإدارة األزمات واتخاد القراراتاألعرجً، عاصم17535/كح

2012دار الٌازوردي، : عمانإدارة األزمات واتخاد القراراتاألعرجً، عاصم17536/كح

2012دار الٌازوردي، : عمانإدارة األزمات واتخاد القراراتاألعرجً، عاصم17537/كح

مرسً، حسام17538/كح
الضبط - التنظٌم اإلداري: أصول القانون اإلداري

اإلداري
2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

مرسً، حسام17539/كح
الضبط - التنظٌم اإلداري: أصول القانون اإلداري

اإلداري
2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

مرسً، حسام17540/كح
الضبط - التنظٌم اإلداري: أصول القانون اإلداري

اإلداري
2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة
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مرسً، حسام17541/كح
الضبط - التنظٌم اإلداري: أصول القانون اإلداري

اإلداري
2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

مرسً، حسام17542/كح
الضبط - التنظٌم اإلداري: أصول القانون اإلداري

اإلداري
2013دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

17543/كح
بن الشٌخ آث ملوٌا، 

لحسٌن
2005دار هومة، : الجزائرمبادئ اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة

17544/كح
بن الشٌخ آث ملوٌا، 

لحسٌن
2005دار هومة، : الجزائرمبادئ اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة

17545/كح
بن الشٌخ آث ملوٌا، 

لحسٌن
2005دار هومة، : الجزائرمبادئ اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة

2012دار الٌازوردي، : عماندراسة نظرٌة: الطرٌق القوٌم لإلتفاق على التحكٌمبنً مقداد، محمد عل17546ً/كح

2012دار الٌازوردي، : عماندراسة نظرٌة: الطرٌق القوٌم لإلتفاق على التحكٌمبنً مقداد، محمد عل17547ً/كح

2012دار الٌازوردي، : عماندراسة نظرٌة: الطرٌق القوٌم لإلتفاق على التحكٌمبنً مقداد، محمد عل17548ً/كح

2012دار الٌازوردي، : عماندراسة نظرٌة: الطرٌق القوٌم لإلتفاق على التحكٌمبنً مقداد، محمد عل17549ً/كح
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2012دار الٌازوردي، : عماندراسة نظرٌة: الطرٌق القوٌم لإلتفاق على التحكٌمبنً مقداد، محمد عل17550ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةB.O.Tالتحكٌم فً عقود البوت حمادة، حمادة عبد الرزاق17551/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةB.O.Tالتحكٌم فً عقود البوت حمادة، حمادة عبد الرزاق17552/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةB.O.Tالتحكٌم فً عقود البوت حمادة، حمادة عبد الرزاق17553/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةB.O.Tالتحكٌم فً عقود البوت حمادة، حمادة عبد الرزاق17554/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةB.O.Tالتحكٌم فً عقود البوت حمادة، حمادة عبد الرزاق17555/كح

2013دار النفائس، : عمانالتحكٌم فً الصناعة المالٌةعبادي، سونا عمر17556/كح

2013دار النفائس، : عمانالتحكٌم فً الصناعة المالٌةعبادي، سونا عمر17557/كح

2013دار النفائس، : عمانالتحكٌم فً الصناعة المالٌةعبادي، سونا عمر17558/كح
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2013دار النفائس، : عمانالتحكٌم فً الصناعة المالٌةعبادي، سونا عمر17559/كح

2013دار النفائس، : عمانالتحكٌم فً الصناعة المالٌةعبادي، سونا عمر17560/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةنحو نظام قانونً للتحكٌم اإللكترونًالشرٌفً، رضوان هاشم17561/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةنحو نظام قانونً للتحكٌم اإللكترونًالشرٌفً، رضوان هاشم17562/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةنحو نظام قانونً للتحكٌم اإللكترونًالشرٌفً، رضوان هاشم17563/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةنحو نظام قانونً للتحكٌم اإللكترونًالشرٌفً، رضوان هاشم17564/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةنحو نظام قانونً للتحكٌم اإللكترونًالشرٌفً، رضوان هاشم17565/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرقابة القضائٌة على التحكٌم التجاري الدولًبدر، أمال17566/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرقابة القضائٌة على التحكٌم التجاري الدولًبدر، أمال17567/كح
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2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرقابة القضائٌة على التحكٌم التجاري الدولًبدر، أمال17568/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرقابة القضائٌة على التحكٌم التجاري الدولًبدر، أمال17569/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرقابة القضائٌة على التحكٌم التجاري الدولًبدر، أمال17570/كح

العطٌر، عبد القادر17571/كح
القواعد العامة و : التؤمٌن البري فً التشرٌع

األحكام
2012دار الثقافة، : عمان

العطٌر، عبد القادر17572/كح
القواعد العامة و : التؤمٌن البري فً التشرٌع

األحكام
2012دار الثقافة، : عمان

العطٌر، عبد القادر17573/كح
القواعد العامة و : التؤمٌن البري فً التشرٌع

األحكام
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17574ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الوالٌة و الوصاٌا و اإلرث: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17575ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الوالٌة و الوصاٌا و اإلرث: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17576ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الوالٌة و الوصاٌا و اإلرث: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان
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جرادات، أحمد عل17577ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الوالٌة و الوصاٌا و اإلرث: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17578ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الزواج و الطالق: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17579ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الزواج و الطالق: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17580ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الزواج و الطالق: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17581ً/كح
الوسٌط فً شرح القانون األحوال الشخصٌة 

الزواج و الطالق: الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

مخطارٌة، طفٌان17582ً/كح
إثبات النسل فً تقٌٌن األسرة الجزائري و الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مخطارٌة، طفٌان17583ً/كح
إثبات النسل فً تقٌٌن األسرة الجزائري و الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مخطارٌة، طفٌان17584ً/كح
إثبات النسل فً تقٌٌن األسرة الجزائري و الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

مخطارٌة، طفٌان17585ً/كح
إثبات النسل فً تقٌٌن األسرة الجزائري و الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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مخطارٌة، طفٌان17586ً/كح
إثبات النسل فً تقٌٌن األسرة الجزائري و الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

17587/كح
: مإتمر كلٌة الحقوق

جامعة عمان األهلٌة
2010دار الحامد، : عمانالحماٌة القانونٌة لألسرة بٌن الواقع و الطموح

17588/كح
: مإتمر كلٌة الحقوق

جامعة عمان األهلٌة
2010دار الحامد، : عمانالحماٌة القانونٌة لألسرة بٌن الواقع و الطموح

17589/كح
: مإتمر كلٌة الحقوق

جامعة عمان األهلٌة
2010دار الحامد، : عمانالحماٌة القانونٌة لألسرة بٌن الواقع و الطموح

17590/كح
: مإتمر كلٌة الحقوق

جامعة عمان األهلٌة
2010دار الحامد، : عمانالحماٌة القانونٌة لألسرة بٌن الواقع و الطموح

المصاروة،هٌثم حامد17591/كح
مشروعٌة العالج بالمخدرات فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013قندٌل للنشر،: عمان

المصاروة،هٌثم حامد17592/كح
مشروعٌة العالج بالمخدرات فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013قندٌل للنشر،: عمان

المصاروة،هٌثم حامد17593/كح
مشروعٌة العالج بالمخدرات فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013قندٌل للنشر،: عمان

المصاروة،هٌثم حامد17594/كح
مشروعٌة العالج بالمخدرات فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013قندٌل للنشر،: عمان
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدور المجنً علٌه فً الظاهرة اإلجرامٌةعبد العزٌز، دالٌا17595/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدور المجنً علٌه فً الظاهرة اإلجرامٌةعبد العزٌز، دالٌا17596/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدور المجنً علٌه فً الظاهرة اإلجرامٌةعبد العزٌز، دالٌا17597/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدور المجنً علٌه فً الظاهرة اإلجرامٌةعبد العزٌز، دالٌا17598/كح

2011دار الحامد، : عمانآفة تهدد المجتمع الدولً: جرٌمة المخدراتالمراشدة، ٌوسف17599/كح

2011دار الحامد، : عمانآفة تهدد المجتمع الدولً: جرٌمة المخدراتالمراشدة، ٌوسف17600/كح

2011دار الحامد، : عمانآفة تهدد المجتمع الدولً: جرٌمة المخدراتالمراشدة، ٌوسف17601/كح

2011دار الحامد، : عمانآفة تهدد المجتمع الدولً: جرٌمة المخدراتالمراشدة، ٌوسف17602/كح

أحمد، عبد الرحمان17603/كح
الجرائم : القسم الخاص: شرح قانون العقوبات

الواقعة على األموال
2012دار الثقافة، : عمان
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أحمد، عبد الرحمان17604/كح
الجرائم : القسم الخاص: شرح قانون العقوبات

الواقعة على األموال
2012دار الثقافة، : عمان

أحمد، عبد الرحمان17605/كح
الجرائم : القسم الخاص: شرح قانون العقوبات

الواقعة على األموال
2012دار الثقافة، : عمان

أحمد، عبد الرحمان17606/كح
الجرائم : القسم الخاص: شرح قانون العقوبات

الواقعة على األموال
2012دار الثقافة، : عمان

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةأثر الفساد الحكومً فً انتشار الجرٌمةالطباخ، شرٌف أحمد17607/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةأثر الفساد الحكومً فً انتشار الجرٌمةالطباخ، شرٌف أحمد17608/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةأثر الفساد الحكومً فً انتشار الجرٌمةالطباخ، شرٌف أحمد17609/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةأثر الفساد الحكومً فً انتشار الجرٌمةالطباخ، شرٌف أحمد17610/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةأثر الفساد الحكومً فً انتشار الجرٌمةالطباخ، شرٌف أحمد17611/كح

2003دار الكتب القانونٌة، : مصرجرائم النصب و خٌانو األمانةسٌد أحمد، ابلراهٌم17612/كح
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2003دار الكتب القانونٌة، : مصرجرائم النصب و خٌانو األمانةسٌد أحمد، ابلراهٌم17613/كح

2003دار الكتب القانونٌة، : مصرجرائم النصب و خٌانو األمانةسٌد أحمد، ابلراهٌم17614/كح

محسن عبد العزٌز17615/كح
دراسة : اإلكراه و أثره فً المسإولٌة الجنائٌة

مقارنة
2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17616/كح
دراسة : اإلكراه و أثره فً المسإولٌة الجنائٌة

مقارنة
2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17617/كح
دراسة : اإلكراه و أثره فً المسإولٌة الجنائٌة

مقارنة
2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17618/كح
دراسة : اإلكراه و أثره فً المسإولٌة الجنائٌة

مقارنة
2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17619/كح
دراسة : اإلكراه و أثره فً المسإولٌة الجنائٌة

مقارنة
2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌة

جرادات، أحمد عل17620ً/كح
نظرٌة تنفٌد األحكام القضائٌة الجنائٌة فً الفقه 

الحدود و القصاص و التعازٌز: اإلسالمً
2012دار الثقافة، : عمان

جرادات، أحمد عل17621ً/كح
نظرٌة تنفٌد األحكام القضائٌة الجنائٌة فً الفقه 

الحدود و القصاص و التعازٌز: اإلسالمً
2012دار الثقافة، : عمان
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جرادات، أحمد عل17622ً/كح
نظرٌة تنفٌد األحكام القضائٌة الجنائٌة فً الفقه 

الحدود و القصاص و التعازٌز: اإلسالمً
2012دار الثقافة، : عمان

السعدي، واثبة داود17623/كح
: القسم العام: الوجٌز فً شرح قانون العقوبات

النظرٌة العامة للجرٌمة و العقاب
2012دار الٌازوردي، : عمان

السعدي، واثبة داود17624/كح
: القسم العام: الوجٌز فً شرح قانون العقوبات

النظرٌة العامة للجرٌمة و العقاب
2012دار الٌازوردي، : عمان

السعدي، واثبة داود17625/كح
: القسم العام: الوجٌز فً شرح قانون العقوبات

النظرٌة العامة للجرٌمة و العقاب
2012دار الٌازوردي، : عمان

السعدي، واثبة داود17626/كح
: القسم العام: الوجٌز فً شرح قانون العقوبات

النظرٌة العامة للجرٌمة و العقاب
2012دار الٌازوردي، : عمان

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: جرائم الحصن على الفجورالكردي، أمجد سلٌم17627/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: جرائم الحصن على الفجورالكردي، أمجد سلٌم17628/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: جرائم الحصن على الفجورالكردي، أمجد سلٌم17629/كح

2013وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: جرائم الحصن على الفجورالكردي، أمجد سلٌم17630/كح
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2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام17631/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام17632/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام17633/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام17634/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام17635/كح

ٌوسف، أمٌر فرج17636/كح
القبض و التفتٌش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائٌة 

و أحكام محكمة النقض
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

ٌوسف، أمٌر فرج17637/كح
القبض و التفتٌش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائٌة 

و أحكام محكمة النقض
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

ٌوسف، أمٌر فرج17638/كح
القبض و التفتٌش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائٌة 

و أحكام محكمة النقض
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

ٌوسف، أمٌر فرج17639/كح
القبض و التفتٌش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائٌة 

و أحكام محكمة النقض
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة
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ٌوسف، أمٌر فرج17640/كح
القبض و التفتٌش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائٌة 

و أحكام محكمة النقض
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظرٌة العامة للعقوبة: القانون الجزائًالقاضً، محمد محمد17641/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظرٌة العامة للعقوبة: القانون الجزائًالقاضً، محمد محمد17642/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظرٌة العامة للعقوبة: القانون الجزائًالقاضً، محمد محمد17643/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظرٌة العامة للعقوبة: القانون الجزائًالقاضً، محمد محمد17644/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالنظرٌة العامة للعقوبة: القانون الجزائًالقاضً، محمد محمد17645/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد17646/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد17647/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم و حرٌاتهالشاٌب، محمد رشاد17648/كح
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محسن عبد العزٌز17649/كح
الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الوصفً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17650/كح
الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الوصفً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17651/كح
الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الوصفً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

محسن عبد العزٌز17652/كح
الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً الفقه اإلسالمً و 

القانون الوصفً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

المحاسنة، محمد أحمد17653/كح
سلطة المحكمة الجزائٌة فً بحث التكٌف القانونً 

للتهمة
2013دار الحامد، : عمان

المحاسنة، محمد أحمد17654/كح
سلطة المحكمة الجزائٌة فً بحث التكٌف القانونً 

للتهمة
2013دار الحامد، : عمان

المحاسنة، محمد أحمد17655/كح
سلطة المحكمة الجزائٌة فً بحث التكٌف القانونً 

للتهمة
2013دار الحامد، : عمان

المحاسنة، محمد أحمد17656/كح
سلطة المحكمة الجزائٌة فً بحث التكٌف القانونً 

للتهمة
2013دار الحامد، : عمان

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةحق المجنً علٌه فً قانون اإلجراءات الجنائٌةالحكٌم، عبدهللا17657/كح
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2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةحق المجنً علٌه فً قانون اإلجراءات الجنائٌةالحكٌم، عبدهللا17658/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةحق المجنً علٌه فً قانون اإلجراءات الجنائٌةالحكٌم، عبدهللا17659/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةحق المجنً علٌه فً قانون اإلجراءات الجنائٌةالحكٌم، عبدهللا17660/كح

2012دارالفكر الجامعً، : اإلسكندرٌةحق المجنً علٌه فً قانون اإلجراءات الجنائٌةالحكٌم، عبدهللا17661/كح

2011المكتب الجامعً، :اإلسكندرٌةعلم اإلجرامأبو توتة، عبد الرحمان17662/كح

2011المكتب الجامعً، :اإلسكندرٌةعلم اإلجرامأبو توتة، عبد الرحمان17663/كح

2011المكتب الجامعً، :اإلسكندرٌةعلم اإلجرامأبو توتة، عبد الرحمان17664/كح

2013قندٌل للنشر،: عماندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالمزوري، آري عارف17665/كح

2013قندٌل للنشر،: عماندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالمزوري، آري عارف17666/كح
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2013قندٌل للنشر،: عماندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالمزوري، آري عارف17667/كح

2013قندٌل للنشر،: عماندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالمزوري، آري عارف17668/كح

2013قندٌل للنشر،: عماندراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابٌةالمزوري، آري عارف17669/كح

بوراس، عبد القادر17670/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر17671/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر17672/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر17673/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012دار الثقافة، : عمانالذم و القدح: جرائم الصحافة و النشرالراعً، أشرف فتح17674ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالذم و القدح: جرائم الصحافة و النشرالراعً، أشرف فتح17675ً/كح
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2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتماهٌته و ضماناته: التحقٌق الجزائً األولًعزٌز، سامر توفٌق17676/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتماهٌته و ضماناته: التحقٌق الجزائً األولًعزٌز، سامر توفٌق17677/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتماهٌته و ضماناته: التحقٌق الجزائً األولًعزٌز، سامر توفٌق17678/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتماهٌته و ضماناته: التحقٌق الجزائً األولًعزٌز، سامر توفٌق17679/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتماهٌته و ضماناته: التحقٌق الجزائً األولًعزٌز، سامر توفٌق17680/كح

الجبوري، معمر خالد17681/كح
السلوك الالحق على إتمام الجرٌمة فً القانون 

الوضعً و الشرٌعة
2013دار الحامد، : عمان

الجبوري، معمر خالد17682/كح
السلوك الالحق على إتمام الجرٌمة فً القانون 

الوضعً و الشرٌعة
2013دار الحامد، : عمان

الجبوري، معمر خالد17683/كح
السلوك الالحق على إتمام الجرٌمة فً القانون 

الوضعً و الشرٌعة
2013دار الحامد، : عمان

الجبوري، معمر خالد17684/كح
السلوك الالحق على إتمام الجرٌمة فً القانون 

الوضعً و الشرٌعة
2013دار الحامد، : عمان
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري، سعد صالح17685/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري، سعد صالح17686/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري، سعد صالح17687/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري، سعد صالح17688/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةمسإولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشرالجبوري، سعد صالح17689/كح

17690/كح
                             

         عزرٌن، أمال
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: إشكاالت التنفٌد فً األحكام الجنائٌة

17691/كح
                             

         عزرٌن، أمال
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: إشكاالت التنفٌد فً األحكام الجنائٌة

17692/كح
                             

         عزرٌن، أمال
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: إشكاالت التنفٌد فً األحكام الجنائٌة

17693/كح
                             

         عزرٌن، أمال
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: إشكاالت التنفٌد فً األحكام الجنائٌة
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17694/كح
                             

         عزرٌن، أمال
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: إشكاالت التنفٌد فً األحكام الجنائٌة

النعٌمً، اسامة أحمد17695/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد17696/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد17697/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد17698/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد17699/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الرزازي، محمد عطٌة17700/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فبً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الرزازي، محمد عطٌة17701/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فبً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الرزازي، محمد عطٌة17702/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فبً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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الرزازي، محمد عطٌة17703/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فبً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

ثابت، بن عزة ملٌكة17704/كح
جرٌمة اإلجهاض بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة التشرٌع 

الجنائً الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

ثابت، بن عزة ملٌكة17705/كح
جرٌمة اإلجهاض بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة التشرٌع 

الجنائً الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

ثابت، بن عزة ملٌكة17706/كح
جرٌمة اإلجهاض بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة التشرٌع 

الجنائً الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

ثابت، بن عزة ملٌكة17707/كح
جرٌمة اإلجهاض بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة التشرٌع 

الجنائً الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

ثابت، بن عزة ملٌكة17708/كح
جرٌمة اإلجهاض بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة التشرٌع 

الجنائً الجزائري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرشوة و تبٌٌض األموال: الجرٌمة المنظمةبٌضون، فادٌا قاسم17709/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرشوة و تبٌٌض األموال: الجرٌمة المنظمةبٌضون، فادٌا قاسم17710/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرشوة و تبٌٌض األموال: الجرٌمة المنظمةبٌضون، فادٌا قاسم17711/كح
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2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرشوة و تبٌٌض األموال: الجرٌمة المنظمةبٌضون، فادٌا قاسم17712/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتالرشوة و تبٌٌض األموال: الجرٌمة المنظمةبٌضون، فادٌا قاسم17713/كح

النجار، محمد ٌح17714ً/كح
حقوق الطفل بٌن النص القانونً و الواقع و أثرها 

على جنوح األحداث
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

النجار، محمد ٌح17715ً/كح
حقوق الطفل بٌن النص القانونً و الواقع و أثرها 

على جنوح األحداث
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

النجار، محمد ٌح17716ً/كح
حقوق الطفل بٌن النص القانونً و الواقع و أثرها 

على جنوح األحداث
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

النجار، محمد ٌح17717ً/كح
حقوق الطفل بٌن النص القانونً و الواقع و أثرها 

على جنوح األحداث
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

النجار، محمد ٌح17718ً/كح
حقوق الطفل بٌن النص القانونً و الواقع و أثرها 

على جنوح األحداث
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2013دار الراٌة، : عمانالتدخل الدولً: القانون الدولً اإلنسانًخٌرالدٌن، غسان17719/كح

2013دار الراٌة، : عمانالتدخل الدولً: القانون الدولً اإلنسانًخٌرالدٌن، غسان17720/كح
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2013دار الراٌة، : عمانالتدخل الدولً: القانون الدولً اإلنسانًخٌرالدٌن، غسان17721/كح

2013دار الراٌة، : عمانالتدخل الدولً: القانون الدولً اإلنسانًخٌرالدٌن، غسان17722/كح

2013دار الراٌة، : عمانالتدخل الدولً: القانون الدولً اإلنسانًخٌرالدٌن، غسان17723/كح

محً الدٌن، جمال عل17724ً/كح
دور مجلس االمن فً تحقٌق السلم و األمن 

الدولٌٌن
2013وائل للنشر، : عمان

محً الدٌن، جمال عل17725ً/كح
دور مجلس االمن فً تحقٌق السلم و األمن 

الدولٌٌن
2013وائل للنشر، : عمان

محً الدٌن، جمال عل17726ً/كح
دور مجلس االمن فً تحقٌق السلم و األمن 

الدولٌٌن
2013وائل للنشر، : عمان

محً الدٌن، جمال عل17727ً/كح
دور مجلس االمن فً تحقٌق السلم و األمن 

الدولٌٌن
2013وائل للنشر، : عمان

محً الدٌن، جمال عل17728ً/كح
دور مجلس االمن فً تحقٌق السلم و األمن 

الدولٌٌن
2013وائل للنشر، : عمان

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً الدبلوماسً و القنصلًخلٌفة، ابراهٌم أحمد17729/كح
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2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً الدبلوماسً و القنصلًخلٌفة، ابراهٌم أحمد17730/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً الدبلوماسً و القنصلًخلٌفة، ابراهٌم أحمد17731/كح

فرحاتً، عمر الحفص17732ً/كح
آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

األساسٌة
2012دار الثقافة، : عمان

فرحاتً، عمر الحفص17733ً/كح
آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

األساسٌة
2012دار الثقافة، : عمان

فرحاتً، عمر الحفص17734ً/كح
آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان و حرٌاته 

األساسٌة
2012دار الثقافة، : عمان

شل، بدر الدٌن محمد17735/كح
دراسة فً : القانون الدولً الجنائً الموضوعً

بنٌة القاعدة الولٌة
2011دار الثقافة، : عمان

شل، بدر الدٌن محمد17736/كح
دراسة فً : القانون الدولً الجنائً الموضوعً

بنٌة القاعدة الولٌة
2011دار الثقافة، : عمان

شل، بدر الدٌن محمد17737/كح
دراسة فً : القانون الدولً الجنائً الموضوعً

بنٌة القاعدة الولٌة
2011دار الثقافة، : عمان

شل، بدر الدٌن محمد17738/كح
دراسة فً : القانون الدولً الجنائً الموضوعً

بنٌة القاعدة الولٌة
2011دار الثقافة، : عمان
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شل، بدر الدٌن محمد17739/كح
دراسة فً : القانون الدولً الجنائً الموضوعً

بنٌة القاعدة الولٌة
2011دار الثقافة، : عمان

2012دار الحامد، : عماندراسات فً القانون الدولً العامالحدٌدي، طلعت جٌاد17740/كح

2012دار الحامد، : عماندراسات فً القانون الدولً العامالحدٌدي، طلعت جٌاد17741/كح

2012دار الحامد، : عماندراسات فً القانون الدولً العامالحدٌدي، طلعت جٌاد17742/كح

2012دار الحامد، : عماندراسات فً القانون الدولً العامالحدٌدي، طلعت جٌاد17743/كح

عٌتانً، زٌاد17744/كح
المحكمة الجنائٌة الدولٌة و تطور القانون الدولً 

اإلنسانً
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

عٌتانً، زٌاد17745/كح
المحكمة الجنائٌة الدولٌة و تطور القانون الدولً 

اإلنسانً
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2012دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف17746/كح

2012دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف17747/كح
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2012دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف17748/كح

2012دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف17749/كح

2012دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف17750/كح

الحدٌدي، طلعت جٌاد17751/كح
مبادئ القانون الدولً العام فً ظل المتغٌرات 

(العولمة  )الدولٌة
2012دار الحامد، : عمان

الحدٌدي، طلعت جٌاد17752/كح
مبادئ القانون الدولً العام فً ظل المتغٌرات 

(العولمة  )الدولٌة
2012دار الحامد، : عمان

الحدٌدي، طلعت جٌاد17753/كح
مبادئ القانون الدولً العام فً ظل المتغٌرات 

(العولمة  )الدولٌة
2012دار الحامد، : عمان

الحدٌدي، طلعت جٌاد17754/كح
مبادئ القانون الدولً العام فً ظل المتغٌرات 

(العولمة  )الدولٌة
2012دار الحامد، : عمان

17755/كح
المإتمر العلمً السنوي 

لكلٌة الحقوق
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتآفاق و تحدٌات: القانون الدولً اإلنسانً 

17756/كح
المإتمر العلمً السنوي 

لكلٌة الحقوق
2010منشورات الحلبً ح، : بٌروتآفاق و تحدٌات: القانون الدولً اإلنسانً 

Page 187



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون المنظمات الدولٌةخلٌفة، عبد الكرٌم17757/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون المنظمات الدولٌةخلٌفة، عبد الكرٌم17758/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون المنظمات الدولٌةخلٌفة، عبد الكرٌم17759/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون المنظمات الدولٌةخلٌفة، عبد الكرٌم17760/كح

2007دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون المنظمات الدولٌةخلٌفة، عبد الكرٌم17761/كح

عكروم، عادل17762/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة كآلٌات لمكافحة الجرٌمة المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل17763/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة كآلٌات لمكافحة الجرٌمة المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل17764/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة كآلٌات لمكافحة الجرٌمة المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل17765/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة كآلٌات لمكافحة الجرٌمة المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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2012دار الراٌة، : عمانالرقابة القضائٌة على القوانٌنالخٌري، غسان مدحت17766/كح

2012دار الراٌة، : عمانالرقابة القضائٌة على القوانٌنالخٌري، غسان مدحت17767/كح

2012دار الراٌة، : عمانالرقابة القضائٌة على القوانٌنالخٌري، غسان مدحت17768/كح

2012دار الراٌة، : عمانالرقابة القضائٌة على القوانٌنالخٌري، غسان مدحت17769/كح

2012دار البداٌة، : عماننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسف، بشٌر شرٌف17770/كح

2012دار البداٌة، : عماننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسف، بشٌر شرٌف17771/كح

2012دار البداٌة، : عماننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسف، بشٌر شرٌف17772/كح

2012دار البداٌة، : عماننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسف، بشٌر شرٌف17773/كح

2012دار البداٌة، : عماننزع الجنسٌة بٌن الواقع و القانونٌوسف، بشٌر شرٌف17774/كح
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2012دار الشروق، : عمانمنهجٌة البحث القانونً و أصولهخلٌل، عاصم17775/كح

2012دار الشروق، : عمانمنهجٌة البحث القانونً و أصولهخلٌل، عاصم17776/كح

2012دار الشروق، : عمانمنهجٌة البحث القانونً و أصولهخلٌل، عاصم17777/كح

2012دار الشروق، : عمانمنهجٌة البحث القانونً و أصولهخلٌل، عاصم17778/كح

2012دار الشروق، : عمانمنهجٌة البحث القانونً و أصولهخلٌل، عاصم17779/كح

2012دار الحامد، : عمانالمدخل لدراسة علم الجماركالرحالة، محمد سعٌد17780/كح

2012دار الحامد، : عمانالمدخل لدراسة علم الجماركالرحالة، محمد سعٌد17781/كح

2012دار الحامد، : عمانالمدخل لدراسة علم الجماركالرحالة، محمد سعٌد17782/كح

2012دار الحامد، : عمانالمدخل لدراسة علم الجماركالرحالة، محمد سعٌد17783/كح
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2012دار الحامد، : عمانالمدخل لدراسة علم الجماركالرحالة، محمد سعٌد17784/كح

17785/كح
شاهٌن، إسماعٌل عبد 

النبً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةنظرٌة الحق: الكدخل لدراسة العلوم القانونٌة

17786/كح
شاهٌن، إسماعٌل عبد 

النبً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةنظرٌة الحق: الكدخل لدراسة العلوم القانونٌة

17787/كح
شاهٌن، إسماعٌل عبد 

النبً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةنظرٌة الحق: الكدخل لدراسة العلوم القانونٌة

17788/كح
شاهٌن، إسماعٌل عبد 

النبً
2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةنظرٌة الحق: الكدخل لدراسة العلوم القانونٌة

2011وائل للنشر، : عمانالقانون فً حٌاتناالقبٌالت، حمدي17789/كح

2011وائل للنشر، : عمانالقانون فً حٌاتناالقبٌالت، حمدي17790/كح

2011وائل للنشر، : عمانالقانون فً حٌاتناالقبٌالت، حمدي17791/كح

2012دار الحامد، :عمانإلتزمات و حقوق المحامًالعجاج، طالل17792/كح
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2012دار الحامد، :عمانإلتزمات و حقوق المحامًالعجاج، طالل17793/كح

2012دار الحامد، :عمانإلتزمات و حقوق المحامًالعجاج، طالل17794/كح

2012دار الحامد، :عمانإلتزمات و حقوق المحامًالعجاج، طالل17795/كح

2012دار الحامد، :عمانإلتزمات و حقوق المحامًالعجاج، طالل17796/كح

2011دار المٌسرة، : عمانالمدخل إلى علم القانونالسرحان، بكر عبد الفتاح17797/كح

2011دار المٌسرة، : عمانالمدخل إلى علم القانونالسرحان، بكر عبد الفتاح17798/كح

2011دار المٌسرة، : عمانالمدخل إلى علم القانونالسرحان، بكر عبد الفتاح17799/كح

2011دار المٌسرة، : عمانالمدخل إلى علم القانونالسرحان، بكر عبد الفتاح17800/كح

2011دار المٌسرة، : عمانالمدخل إلى علم القانونالسرحان، بكر عبد الفتاح17801/كح
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عرب، ٌونس17802/كح
دلٌل : موسوعة القانون و تقنٌة المعلومات

معلومات الخصوصٌة
2002ن ، . د: م.  د 

عرب، ٌونس17803/كح
دلٌل : موسوعة القانون و تقنٌة المعلومات

معلومات الخصوصٌة
2002ن ، . د: م.  د 

عرب، ٌونس17804/كح
دلٌل : موسوعة القانون و تقنٌة المعلومات

معلومات الخصوصٌة
2002ن ، . د: م.  د 

محٌوت، ي17805/كح
 code des: قانون اإلجراءات الجبائٌة

procedures fiscales
2002دار هممة، : الجزائر

محٌوت، ي17806/كح
 code des: قانون اإلجراءات الجبائٌة

procedures fiscales
2002دار هممة، : الجزائر

2012دار الثقافة، : عمانإدارة الدعوى المدنٌة و التطبٌقات القضائٌةالكٌالنً، محمود محمد17807/كح

2012دار الثقافة، : عمانإدارة الدعوى المدنٌة و التطبٌقات القضائٌةالكٌالنً، محمود محمد17808/كح

2012دار الثقافة، : عمانإدارة الدعوى المدنٌة و التطبٌقات القضائٌةالكٌالنً، محمود محمد17809/كح

2012دار الثقافة، : عمانإدارة الدعوى المدنٌة و التطبٌقات القضائٌةالكٌالنً، محمود محمد17810/كح
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2012دار الثقافة، : عمانإدارة الدعوى المدنٌة و التطبٌقات القضائٌةالكٌالنً، محمود محمد17811/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالتحكٌم الدولً: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17812/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالتحكٌم الدولً: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17813/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالتحكٌم الدولً: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17814/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالتحكٌم الدولً: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17815/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالتحكٌم الدولً: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17816/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقانون الجوي: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17817/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقانون الجوي: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17818/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقانون الجوي: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17819/كح
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2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقانون الجوي: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17820/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتالقانون الجوي: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم17821/كح

بوضٌاف، عمار17822/كح
دراسة مقارنة مدعمة : الوسٌط فً قضاء اإللغاء

بتطبٌقات قضائٌة
2011دار الثقافة، : عمان

بوضٌاف، عمار17823/كح
دراسة مقارنة مدعمة : الوسٌط فً قضاء اإللغاء

بتطبٌقات قضائٌة
2011دار الثقافة، : عمان

بوضٌاف، عمار17824/كح
دراسة مقارنة مدعمة : الوسٌط فً قضاء اإللغاء

بتطبٌقات قضائٌة
2011دار الثقافة، : عمان

بوضٌاف، عمار17825/كح
دراسة مقارنة مدعمة : الوسٌط فً قضاء اإللغاء

بتطبٌقات قضائٌة
2011دار الثقافة، : عمان

1996دار الفكر العربً، : القاهرةالملكٌة و نظرٌة العقد فً الشرٌعة اإلسالمٌةأبوزهرة، محمد17826/كح

1996دار الفكر العربً، : القاهرةالملكٌة و نظرٌة العقد فً الشرٌعة اإلسالمٌةأبوزهرة، محمد17827/كح

1996دار الفكر العربً، : القاهرةالملكٌة و نظرٌة العقد فً الشرٌعة اإلسالمٌةأبوزهرة، محمد17828/كح

Page 195



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

1996دار الفكر العربً، : القاهرةالملكٌة و نظرٌة العقد فً الشرٌعة اإلسالمٌةأبوزهرة، محمد17829/كح

زغلول، محمد فاٌق17830/كح
تطبٌقات محكمة : التعلٌق على القانون المدنً

النقض
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

زغلول، محمد فاٌق17831/كح
تطبٌقات محكمة : التعلٌق على القانون المدنً

النقض
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

زغلول، محمد فاٌق17832/كح
تطبٌقات محكمة : التعلٌق على القانون المدنً

النقض
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

زغلول، محمد فاٌق17833/كح
تطبٌقات محكمة : التعلٌق على القانون المدنً

النقض
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

2012دار الفكر العربً، : القاهرةدراسة مقارنة: إستقالل القضاءعبٌد، محمد كامل17834/كح

2012دار الفكر العربً، : القاهرةدراسة مقارنة: إستقالل القضاءعبٌد، محمد كامل17835/كح

2012دار الفكر العربً، : القاهرةدراسة مقارنة: إستقالل القضاءعبٌد، محمد كامل17836/كح

2012دار الفكر العربً، : القاهرةدراسة مقارنة: إستقالل القضاءعبٌد، محمد كامل17837/كح
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2012دار الفكر العربً، : القاهرةالمسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه و القضاءالرناصوري، عز الدٌن17838/كح

2012دار الفكر العربً، : القاهرةالمسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه و القضاءالرناصوري، عز الدٌن17839/كح

2012دار الفكر العربً، : القاهرةالمسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه و القضاءالرناصوري، عز الدٌن17840/كح

2012دار الفكر العربً، : القاهرةالمسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه و القضاءالرناصوري، عز الدٌن17841/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة، محمود17842/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة، محمود17843/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة، محمود17844/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةماهٌة القرائن القضائٌة فً اإلثبات الجنائًخلٌفة، محمود17845/كح

زغلول، محمد فاٌق17846/كح
التعلٌق على القانون العقوبات و قانون اإلجراءات 

الجنائٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة
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زغلول، محمد فاٌق17847/كح
التعلٌق على القانون العقوبات و قانون اإلجراءات 

الجنائٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

زغلول، محمد فاٌق17848/كح
التعلٌق على القانون العقوبات و قانون اإلجراءات 

الجنائٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

زغلول، محمد فاٌق17849/كح
التعلٌق على القانون العقوبات و قانون اإلجراءات 

الجنائٌة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

2011دار الثقافة، : عمانالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات، صفوان محمد17850/كح

2011دار الثقافة، : عمانالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات، صفوان محمد17851/كح

2011دار الثقافة، : عمانالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات، صفوان محمد17852/كح

2011دار الثقافة، : عمانالمسإولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌةشدٌفات، صفوان محمد17853/كح

األنصاري، عبدالحمٌد17854/كح
ضوابط نقل و زراعة األعضاء البشرٌة فً 

الشرٌعة
2013دار الفكر العربً، : القاهرة

األنصاري، عبدالحمٌد17855/كح
ضوابط نقل و زراعة األعضاء البشرٌة فً 

الشرٌعة
2013دار الفكر العربً، : القاهرة

Page 198



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

األنصاري، عبدالحمٌد17856/كح
ضوابط نقل و زراعة األعضاء البشرٌة فً 

الشرٌعة
2013دار الفكر العربً، : القاهرة

األنصاري، عبدالحمٌد17857/كح
ضوابط نقل و زراعة األعضاء البشرٌة فً 

الشرٌعة
2013دار الفكر العربً، : القاهرة

2012دار الكتاب ح، : القاهرة جرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًغنٌم، رشٌد17858/كح

2012دار الكتاب ح، : القاهرة جرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًغنٌم، رشٌد17859/كح

2012دار الكتاب ح، : القاهرة جرائم الرأي و حماٌة العمل الصحفًغنٌم، رشٌد17860/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةضوابط القواعد الجنائٌةعصام، حسٌن17861/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةضوابط القواعد الجنائٌةعصام، حسٌن17862/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةضوابط القواعد الجنائٌةعصام، حسٌن17863/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةضوابط القواعد الجنائٌةعصام، حسٌن17864/كح
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2010دار الكتاب ح، : القاهرةنقل و زراعة األعضاءبٌومً، علً محمد17865/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةنقل و زراعة األعضاءبٌومً، علً محمد17866/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةنقل و زراعة األعضاءبٌومً، علً محمد17867/كح

2010دار الكتاب ح، : القاهرةنقل و زراعة األعضاءبٌومً، علً محمد17868/كح

الرناصوري، عز الدٌن17869/كح
المسإولٌة الجنائٌة فً قانون العقوبات و 

اإلجراءات الجنائٌة
2012دار الكتاب ح، : القاهرة

الرناصوري، عز الدٌن17870/كح
المسإولٌة الجنائٌة فً قانون العقوبات و 

اإلجراءات الجنائٌة
2012دار الكتاب ح، : القاهرة

الرناصوري، عز الدٌن17871/كح
المسإولٌة الجنائٌة فً قانون العقوبات و 

اإلجراءات الجنائٌة
2012دار الكتاب ح، : القاهرة

الرناصوري، عز الدٌن17872/كح
المسإولٌة الجنائٌة فً قانون العقوبات و 

اإلجراءات الجنائٌة
2012دار الكتاب ح، : القاهرة

سعٌد، محمد محمود17873/كح
أحكامها الموضوعٌة : جرائم غسل األموال

وإجراءات مالحقتها
2007دار الكتاب ح، : القاهرة
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سعٌد، محمد محمود17874/كح
أحكامها الموضوعٌة : جرائم غسل األموال

وإجراءات مالحقتها
2007دار الكتاب ح، : القاهرة

سعٌد، محمد محمود17875/كح
أحكامها الموضوعٌة : جرائم غسل األموال

وإجراءات مالحقتها
2007دار الكتاب ح، : القاهرة

سعٌد، محمد محمود17876/كح
أحكامها الموضوعٌة : جرائم غسل األموال

وإجراءات مالحقتها
2007دار الكتاب ح، : القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن17877/كح
الجرٌمة التً تهدد إستقرار : غسٌل األموال

اإلقتصاد الدولً
2008دار الكتاب ح،: القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن17878/كح
الجرٌمة التً تهدد إستقرار : غسٌل األموال

اإلقتصاد الدولً
2008دار الكتاب ح،: القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن17879/كح
الجرٌمة التً تهدد إستقرار : غسٌل األموال

اإلقتصاد الدولً
2008دار الكتاب ح،: القاهرة

السٌسً، صالح الدٌن17880/كح
الجرٌمة التً تهدد إستقرار : غسٌل األموال

اإلقتصاد الدولً
2008دار الكتاب ح،: القاهرة

2012دار الكتاب ح،: القاهرةالتحقٌق فً جرائم الحاسب اآللًمحرز، خٌرت عل17881ً/كح

2012دار الكتاب ح،: القاهرةالتحقٌق فً جرائم الحاسب اآللًمحرز، خٌرت عل17882ً/كح
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2012دار الكتاب ح،: القاهرةالتحقٌق فً جرائم الحاسب اآللًمحرز، خٌرت عل17883ً/كح

2012دار الكتاب ح،: القاهرةالتحقٌق فً جرائم الحاسب اآللًمحرز، خٌرت عل17884ً/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةمكافحة اإلتجار بالبشرٌوسف، أمٌر فرج17885/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةمكافحة اإلتجار بالبشرٌوسف، أمٌر فرج17886/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةمكافحة اإلتجار بالبشرٌوسف، أمٌر فرج17887/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةمكافحة اإلتجار بالبشرٌوسف، أمٌر فرج17888/كح

2008دار الكتاب ح،: القاهرةالملكٌة الفكرٌة و حقوق المإلفدشتاٌن، بول17889/كح

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالوظٌفة اإلجتماعٌة للملكٌة الفكرٌةعبد النبً، محمود17890/كح

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالوظٌفة اإلجتماعٌة للملكٌة الفكرٌةعبد النبً، محمود17891/كح
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2010دار الكتاب ح،: القاهرةالوظٌفة اإلجتماعٌة للملكٌة الفكرٌةعبد النبً، محمود17892/كح

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالوظٌفة اإلجتماعٌة للملكٌة الفكرٌةعبد النبً، محمود17893/كح

2009دار الثقافة، : عمانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر عبدهللا17894/كح

2009دار الثقافة، : عمانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر عبدهللا17895/كح

2009دار الثقافة، : عمانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر عبدهللا17896/كح

2009دار الثقافة، : عمانالملكٌة الفكرٌة و الصناعٌةالرواحنة، منٌر عبدهللا17897/كح

عامر، رمضان عل17898ً/كح
: الحماٌة القانونٌة لإلستثمارات األجنبٌة المباشرة

ودور التحكٌم فً تسوٌة المنازعات الخاصة بها
2011ق، . إ. ق. م: القاهرة

عامر، رمضان عل17899ً/كح
: الحماٌة القانونٌة لإلستثمارات األجنبٌة المباشرة

ودور التحكٌم فً تسوٌة المنازعات الخاصة بها
2011ق، . إ. ق. م: القاهرة

عامر، رمضان عل17900ً/كح
: الحماٌة القانونٌة لإلستثمارات األجنبٌة المباشرة

ودور التحكٌم فً تسوٌة المنازعات الخاصة بها
2011ق، . إ. ق. م: القاهرة
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عامر، رمضان عل17901ً/كح
: الحماٌة القانونٌة لإلستثمارات األجنبٌة المباشرة

ودور التحكٌم فً تسوٌة المنازعات الخاصة بها
2011ق، . إ. ق. م: القاهرة

أبوزهرة، محمد17902/كح
دراسة مقارنة لمسائلة : شرح قانون الوصٌة

2001-1421وبٌان المصادرة الفقهٌة 
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

أبوزهرة، محمد17903/كح
دراسة مقارنة لمسائلة : شرح قانون الوصٌة

2001-1421وبٌان المصادرة الفقهٌة 
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

أبوزهرة، محمد17904/كح
دراسة مقارنة لمسائلة : شرح قانون الوصٌة

2001-1421وبٌان المصادرة الفقهٌة 
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

أبوزهرة، محمد17905/كح
دراسة مقارنة لمسائلة : شرح قانون الوصٌة

2001-1421وبٌان المصادرة الفقهٌة 
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً، أمان17906ً/كح

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً، أمان17907ً/كح

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً، أمان17908ً/كح

2010دار الكتاب ح،: القاهرةالضوابط القانونٌة و الشرعٌة للزواج و الطالقالمتولً، أمان17909ً/كح
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2011دار الكتاب ح،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌح الصناعًٌوسف، أمٌر فرج17910/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌح الصناعًٌوسف، أمٌر فرج17911/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌح الصناعًٌوسف، أمٌر فرج17912/كح

2011دار الكتاب ح،: القاهرةأطفال األنابٌب و التلقٌح الصناعًٌوسف، أمٌر فرج17913/كح

2005دار الكتاب ح،: القاهرةاألحوال الشخصٌةأبوزهرة، محمد17914/كح

2005دار الكتاب ح،: القاهرةاألحوال الشخصٌةأبوزهرة، محمد17915/كح

2005دار الكتاب ح،: القاهرةاألحوال الشخصٌةأبوزهرة، محمد17916/كح

2005دار الكتاب ح،: القاهرةاألحوال الشخصٌةأبوزهرة، محمد17917/كح

ت. دار الكتاب ح، د : القاهرةأحكام التركات و الموارٌثأبوزهرة، محمد17918/كح
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ت. دار الكتاب ح، د : القاهرةأحكام التركات و الموارٌثأبوزهرة، محمد17919/كح

ت. دار الكتاب ح، د : القاهرةأحكام التركات و الموارٌثأبوزهرة، محمد17920/كح

ت. دار الكتاب ح، د : القاهرةأحكام التركات و الموارٌثأبوزهرة، محمد17921/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة فقهٌة قانونٌة مقارنة: أحكمام الوقفالقضاة، منذر عبد الكرٌم17922/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة فقهٌة قانونٌة مقارنة: أحكمام الوقفالقضاة، منذر عبد الكرٌم17923/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة فقهٌة قانونٌة مقارنة: أحكمام الوقفالقضاة، منذر عبد الكرٌم17924/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة فقهٌة قانونٌة مقارنة: أحكمام الوقفالقضاة، منذر عبد الكرٌم17925/كح

العرٌبً، بلحاج17926/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

العرٌبً، بلحاج17927/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان
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العرٌبً، بلحاج17928/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

العرٌبً، بلحاج17929/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

علً سعٌد السٌد17930/كح
مجلس الدولة و دوره فً صٌاغة التشرٌعات و 

الرقابة الدستورٌة
2009دار الكتاب ح،: القاهرة

علً سعٌد السٌد17931/كح
مجلس الدولة و دوره فً صٌاغة التشرٌعات و 

الرقابة الدستورٌة
2009دار الكتاب ح،: القاهرة

علً سعٌد السٌد17932/كح
مجلس الدولة و دوره فً صٌاغة التشرٌعات و 

الرقابة الدستورٌة
2009دار الكتاب ح،: القاهرة

2000دار الكتاب ح،: القاهرةالوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريأوصدٌق، فوزي17933/كح

2000دار الكتاب ح،: القاهرةالوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريأوصدٌق، فوزي17934/كح

2000دار الكتاب ح،: القاهرةالوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريأوصدٌق، فوزي17935/كح

2000دار الكتاب ح،: القاهرةالوسٌط فً النظم السٌاسٌة و القانون الدستوريأوصدٌق، فوزي17936/كح
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علً سعٌد السٌد17937/كح
اإلستجوابات و التحقٌقات : القانون الدستوري

البرلمانٌة فً النظم المقارنة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

علً سعٌد السٌد17938/كح
اإلستجوابات و التحقٌقات : القانون الدستوري

البرلمانٌة فً النظم المقارنة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

علً سعٌد السٌد17939/كح
اإلستجوابات و التحقٌقات : القانون الدستوري

البرلمانٌة فً النظم المقارنة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

علً سعٌد السٌد17940/كح
اإلستجوابات و التحقٌقات : القانون الدستوري

البرلمانٌة فً النظم المقارنة
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

2011دار الكتاب ح، : القاهرةحامً الحقوق و الحرٌات: مجلس الدولة أبو سمهدانة، عبد الناصر17941/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةحامً الحقوق و الحرٌات: مجلس الدولة أبو سمهدانة، عبد الناصر17942/كح

البحٌري، سالم فاٌز17943/كح
النظم القانونٌة و اإلدارٌة : القانون الدستوري

للمجالس النٌابٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

البحٌري، سالم فاٌز17944/كح
النظم القانونٌة و اإلدارٌة : القانون الدستوري

للمجالس النٌابٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

البحٌري، سالم فاٌز17945/كح
النظم القانونٌة و اإلدارٌة : القانون الدستوري

للمجالس النٌابٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة
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البحٌري، سالم فاٌز17946/كح
النظم القانونٌة و اإلدارٌة : القانون الدستوري

للمجالس النٌابٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

17947/كح
القاضً، نصر الدٌن 

مصباح
2011دار الكتاب ح، : القاهرةالنظرٌة العامة للتؤدٌب فً الوظٌفة العامة

17948/كح
القاضً، نصر الدٌن 

مصباح
2011دار الكتاب ح، : القاهرةالنظرٌة العامة للتؤدٌب فً الوظٌفة العامة

محمد، سام17949ً/كح
عقد اإلٌجار : األسس القانونٌة لعقود اإلٌجار

األصلً
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

محمد، سام17950ً/كح
عقد اإلٌجار : األسس القانونٌة لعقود اإلٌجار

األصلً
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

محمد، سام17951ً/كح
عقد اإلٌجار : األسس القانونٌة لعقود اإلٌجار

األصلً
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

محمد، سام17952ً/كح
عقد اإلٌجار : األسس القانونٌة لعقود اإلٌجار

األصلً
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

2011دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: األسس العامة للعقود اإلدارٌةالطماوي، سلٌمان محمد17953/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: األسس العامة للعقود اإلدارٌةالطماوي، سلٌمان محمد17954/كح
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2011دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: األسس العامة للعقود اإلدارٌةالطماوي، سلٌمان محمد17955/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: األسس العامة للعقود اإلدارٌةالطماوي، سلٌمان محمد17956/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالوجٌز فً األسس العامة للعقود اإلدارٌةخلٌفة، عبد العزٌز17957/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالوجٌز فً األسس العامة للعقود اإلدارٌةخلٌفة، عبد العزٌز17958/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالوجٌز فً األسس العامة للعقود اإلدارٌةخلٌفة، عبد العزٌز17959/كح

خلٌفة، عبد العزٌز17960/كح
الوجٌز فً الغثبات و إجراءات التقاضً فً 

المنازعات اإلدارٌة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17961/كح
الوجٌز فً الغثبات و إجراءات التقاضً فً 

المنازعات اإلدارٌة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17962/كح
الوجٌز فً الغثبات و إجراءات التقاضً فً 

المنازعات اإلدارٌة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17963/كح
األسس العامة للقرارات اإلدارٌة فً الفقه و 

القضاء
2008دار الكتاب ح، : القاهرة
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خلٌفة، عبد العزٌز17964/كح
األسس العامة للقرارات اإلدارٌة فً الفقه و 

القضاء
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17965/كح
األسس العامة للقرارات اإلدارٌة فً الفقه و 

القضاء
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17966/كح
األسس العامة للقرارات اإلدارٌة فً الفقه و 

القضاء
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

1995دار الكتاب ح، : القاهرةقضاء التادٌب: القضاء اإلداريالطماوي، سلٌمان محمد17967/كح

1995دار الكتاب ح، : القاهرةقضاء التادٌب: القضاء اإلداريالطماوي، سلٌمان محمد17968/كح

1995دار الكتاب ح، : القاهرةقضاء التادٌب: القضاء اإلداريالطماوي، سلٌمان محمد17969/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: النظرٌة العامة لقرارات اإلدارٌةالبنا، محمود عاطف17970/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: النظرٌة العامة لقرارات اإلدارٌةالبنا، محمود عاطف17971/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: النظرٌة العامة لقرارات اإلدارٌةالبنا، محمود عاطف17972/كح
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2008دار الكتاب ح، : القاهرةدراسة مقارنة: النظرٌة العامة لقرارات اإلدارٌةالبنا، محمود عاطف17973/كح

خلٌفة، عبد العزٌز17974/كح
قضاء األمور : األحكام العامة فً الدفوع اإلدارٌة

المستعجلة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17975/كح
قضاء األمور : األحكام العامة فً الدفوع اإلدارٌة

المستعجلة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17976/كح
قضاء األمور : األحكام العامة فً الدفوع اإلدارٌة

المستعجلة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

خلٌفة، عبد العزٌز17977/كح
قضاء األمور : األحكام العامة فً الدفوع اإلدارٌة

المستعجلة
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

علً، سعٌد السٌد17978/كح
التعرٌف بالقانون : أسس و قواعد القانون اإلداري

اإلداري
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

علً، سعٌد السٌد17979/كح
التعرٌف بالقانون : أسس و قواعد القانون اإلداري

اإلداري
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

علً، سعٌد السٌد17980/كح
التعرٌف بالقانون : أسس و قواعد القانون اإلداري

اإلداري
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

علً، سعٌد السٌد17981/كح
التعرٌف بالقانون : أسس و قواعد القانون اإلداري

اإلداري
2008دار الكتاب ح، : القاهرة
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17982/كح
القاضً، نصر الدٌن 

مصباح

أصول التنظٌم اإلداري و تطبٌقاته فً القانون 

اللٌبً
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

17983/كح
القاضً، نصر الدٌن 

مصباح

أصول التنظٌم اإلداري و تطبٌقاته فً القانون 

اللٌبً
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

17984/كح
القاضً، نصر الدٌن 

مصباح

أصول التنظٌم اإلداري و تطبٌقاته فً القانون 

اللٌبً
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

17985/كح
القاضً، نصر الدٌن 

مصباح

أصول التنظٌم اإلداري و تطبٌقاته فً القانون 

اللٌبً
2008دار الكتاب ح، : القاهرة

اللٌوي، فردوس17986/كح
إرتكاب الجرائم : دراسات فً القانون الدولً

الدولٌة و التعاون
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

اللٌوي، فردوس17987/كح
إرتكاب الجرائم : دراسات فً القانون الدولً

الدولٌة و التعاون
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

اللٌوي، فردوس17988/كح
إرتكاب الجرائم : دراسات فً القانون الدولً

الدولٌة و التعاون
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

اللٌوي، فردوس17989/كح
إرتكاب الجرائم : دراسات فً القانون الدولً

الدولٌة و التعاون
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

2011دار الثقافة، : عماناإلرهاب الدولً و شرعٌة المقاومةالفتالوي، سهٌل حسن17990/كح
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2011دار الثقافة، : عماناإلرهاب الدولً و شرعٌة المقاومةالفتالوي، سهٌل حسن17991/كح

2011دار الثقافة، : عماناإلرهاب الدولً و شرعٌة المقاومةالفتالوي، سهٌل حسن17992/كح

2011دار الثقافة، : عماناإلرهاب الدولً و شرعٌة المقاومةالفتالوي، سهٌل حسن17993/كح

حسٌن، خلٌل17994/كح
درائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط 

الجدٌد
2012منشورات الحلبً ح، : بٌروت

حسٌن، خلٌل17995/كح
درائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط 

الجدٌد
2012منشورات الحلبً ح، : بٌروت

حسٌن، خلٌل17996/كح
درائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط 

الجدٌد
2012منشورات الحلبً ح، : بٌروت

حسٌن، خلٌل17997/كح
درائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط 

الجدٌد
2012منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2012مطبعة صخري، : الواديالنظرٌة العامة للقانون الدولً اإلنسانًحورٌة، عبد القادر17998/كح

2012مطبعة صخري، : الواديالنظرٌة العامة للقانون الدولً اإلنسانًحورٌة، عبد القادر17999/كح
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2012مطبعة صخري، : الواديالنظرٌة العامة للقانون الدولً اإلنسانًحورٌة، عبد القادر18000/كح

2012مطبعة صخري، : الواديالنظرٌة العامة للقانون الدولً اإلنسانًحورٌة، عبد القادر18001/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً و حقوق اإلنسانعبد المنعم، هوٌدا18002/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً و حقوق اإلنسانعبد المنعم، هوٌدا18003/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً و حقوق اإلنسانعبد المنعم، هوٌدا18004/كح

2008دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً و حقوق اإلنسانعبد المنعم، هوٌدا18005/كح

2007دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً العام للعقودشكري، سعٌد عبد الغفار18006/كح

2007دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً العام للعقودشكري، سعٌد عبد الغفار18007/كح

2007دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً العام للعقودشكري، سعٌد عبد الغفار18008/كح
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2007دار الكتاب ح، : القاهرةالقانون الدولً العام للعقودشكري، سعٌد عبد الغفار18009/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي، ابراهٌم18010/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي، ابراهٌم18011/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي، ابراهٌم18012/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةB.O.Tعقود إمتٌاز المرافق العامة الشهاوي، ابراهٌم18013/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةعقد البٌعأبوسعد، محمد شتا18014/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةعقد البٌعأبوسعد، محمد شتا18015/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةعقد البٌعأبوسعد، محمد شتا18016/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةعقد البٌعأبوسعد، محمد شتا18017/كح
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2011دار الكتاب ح، : القاهرةالغش التجاري اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسف، أمٌر فرج18018/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةالغش التجاري اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسف، أمٌر فرج18019/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةالغش التجاري اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسف، أمٌر فرج18020/كح

2011دار الكتاب ح، : القاهرةالغش التجاري اإللكترونً و أسالٌب مكافحتهٌوسف، أمٌر فرج18021/كح

ابراهٌم، داوود18022/كح
نظام اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون 

التجاري المقارن
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

ابراهٌم، داوود18023/كح
نظام اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون 

التجاري المقارن
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

ابراهٌم، داوود18024/كح
نظام اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون 

التجاري المقارن
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

ابراهٌم، داوود18025/كح
نظام اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون 

التجاري المقارن
2009دار الكتاب ح، : القاهرة

دبش، عمرو أحمد18026/كح
الوافً فً شرح ضمان العٌوب الخفٌة فً عقد 

البٌع
2012دار الكتاب ح، : القاهرة
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دبش، عمرو أحمد18027/كح
الوافً فً شرح ضمان العٌوب الخفٌة فً عقد 

البٌع
2012دار الكتاب ح، : القاهرة

2009دار الكتاب ح، : القاهرةالتجارة اإللكترونٌة و مكافحة الجرٌمة المعلوماتٌةمعوان، مصطفى18028/كح

2009دار الكتاب ح، : القاهرةالتجارة اإللكترونٌة و مكافحة الجرٌمة المعلوماتٌةمعوان، مصطفى18029/كح

2009دار الكتاب ح، : القاهرةالتجارة اإللكترونٌة و مكافحة الجرٌمة المعلوماتٌةمعوان، مصطفى18030/كح

2009دار الكتاب ح، : القاهرةالتجارة اإللكترونٌة و مكافحة الجرٌمة المعلوماتٌةمعوان، مصطفى18031/كح

2012دار الكتاب ح، : القاهرةقانون حماٌة المستهلكابراهٌم، بن داود18032/كح

2012دار الكتاب ح، : القاهرةقانون حماٌة المستهلكابراهٌم، بن داود18033/كح

2012دار الكتاب ح، : القاهرةقانون حماٌة المستهلكابراهٌم، بن داود18034/كح

2012دار الكتاب ح، : القاهرةقانون حماٌة المستهلكابراهٌم، بن داود18035/كح
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2006منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود التجارٌة و عملٌات البنوكطه، مصطفى كمال18036/كح

2006منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود التجارٌة و عملٌات البنوكطه، مصطفى كمال18037/كح

2006منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود التجارٌة و عملٌات البنوكطه، مصطفى كمال18038/كح

2006منشورات الحلبً ح، : بٌروتالعقود التجارٌة و عملٌات البنوكطه، مصطفى كمال18039/كح

معوان، مصطفى18040/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

معوان، مصطفى18041/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

معوان، مصطفى18042/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

معوان، مصطفى18043/كح
اإلثبات فً المعامالت اإللكترونٌة فً التشرٌعات 

الدولٌة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

2006دار الكتاب ح، : القاهرةحماٌة المستهلك فً القانون المقارنبودالً، محمد18044/كح
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2006دار الكتاب ح، : القاهرةحماٌة المستهلك فً القانون المقارنبودالً، محمد18045/كح

2006دار الكتاب ح، : القاهرةحماٌة المستهلك فً القانون المقارنبودالً، محمد18046/كح

2006دار الكتاب ح، : القاهرةحماٌة المستهلك فً القانون المقارنبودالً، محمد18047/كح

2011مطبعة صخري، : الواديالمفاهٌم و األبعاد: البٌئة و حقوق اإلنسانرحمانً، ابراهٌم18048/كح

2011مطبعة صخري، : الواديالمفاهٌم و األبعاد: البٌئة و حقوق اإلنسانرحمانً، ابراهٌم18049/كح

2011مطبعة صخري، : الواديالمفاهٌم و األبعاد: البٌئة و حقوق اإلنسانرحمانً، ابراهٌم18050/كح

2011مطبعة صخري، : الواديالمفاهٌم و األبعاد: البٌئة و حقوق اإلنسانرحمانً، ابراهٌم18051/كح

خالد، هشام18052/كح
اإلسالمٌة - عقود ضمان اإلستثمار العرٌبة 

الدولٌة و الوطنٌة
2011دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

خالد، هشام18053/كح
اإلسالمٌة - عقود ضمان اإلستثمار العرٌبة 

الدولٌة و الوطنٌة
2011دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة
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خالد، هشام18054/كح
اإلسالمٌة - عقود ضمان اإلستثمار العرٌبة 

الدولٌة و الوطنٌة
2011دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

خالد، هشام18055/كح
اإلسالمٌة - عقود ضمان اإلستثمار العرٌبة 

الدولٌة و الوطنٌة
2011دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

السالمونً، رجاء18056/كح
الوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً و 

الشرٌعة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

السالمونً، رجاء18057/كح
الوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً و 

الشرٌعة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

السالمونً، رجاء18058/كح
الوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً و 

الشرٌعة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

السالمونً، رجاء18059/كح
الوجٌز فً عقود التؤمٌن فً القانون المدنً و 

الشرٌعة
2010دار الكتاب ح، : القاهرة

2011دار الفكر العربً، : القاهرةالنظرٌة العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونٌةفرح، توفٌق حسن18060/كح

2011دار الفكر العربً، : القاهرةالنظرٌة العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونٌةفرح، توفٌق حسن18061/كح

2011دار الفكر العربً، : القاهرةالنظرٌة العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونٌةفرح، توفٌق حسن18062/كح
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2011دار الفكر العربً، : القاهرةالنظرٌة العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونٌةفرح، توفٌق حسن18063/كح

الجمل، عبد الباسط محمد18064/كح
موسوعة تكنولوجٌا الحامض النووي فً مجال 

الجرٌمة
2006دار العلم للجمٌع، : القاهرة

الجمل، عبد الباسط محمد18065/كح
موسوعة تكنولوجٌا الحامض النووي فً مجال 

الجرٌمة
2006دار العلم للجمٌع، : القاهرة

الجمل، عبد الباسط محمد18066/كح
موسوعة تكنولوجٌا الحامض النووي فً مجال 

الجرٌمة
2006دار العلم للجمٌع، : القاهرة

الجمل، عبد الباسط محمد18067/كح
موسوعة تكنولوجٌا الحامض النووي فً مجال 

الجرٌمة
2006دار العلم للجمٌع، : القاهرة

الحفناوي، فاروق عل18068ً/كح
: قانون البرمجٌات: موسوعة قانون الكمبٌوتر

دراسة معمقة لبرمجٌات الكمبٌوتر
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

الحفناوي، فاروق عل18069ً/كح
: قانون البرمجٌات: موسوعة قانون الكمبٌوتر

دراسة معمقة لبرمجٌات الكمبٌوتر
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

الحفناوي، فاروق عل18070ً/كح
: قانون البرمجٌات: موسوعة قانون الكمبٌوتر

دراسة معمقة لبرمجٌات الكمبٌوتر
2001دار الفكر العربً، : القاهرة

الحفناوي، فاروق عل18071ً/كح
: قانون البرمجٌات: موسوعة قانون الكمبٌوتر

دراسة معمقة لبرمجٌات الكمبٌوتر
2001دار الفكر العربً، : القاهرة
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محسن، عبد العزٌز18072/كح
األعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

محسن، عبد العزٌز18073/كح
األعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

محسن، عبد العزٌز18074/كح
األعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

محسن، عبد العزٌز18075/كح
األعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

محسن، عبد العزٌز18076/كح
األعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً الفقه 

اإلسالمً
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012دار الثقافة، : عمانالقسم العام وفق التعدٌالت: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق18077/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم العام وفق التعدٌالت: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق18078/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم العام وفق التعدٌالت: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق18079/كح

2012دار الثقافة، : عمانالقسم العام وفق التعدٌالت: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق18080/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالقسم العام وفق التعدٌالت: شرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمان توفٌق18081/كح

الجوخدار، حسن18082/كح
البحث االولً أو اإلستدالل فً قانون أصول 

المحاكمات الجزائٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الجوخدار، حسن18083/كح
البحث االولً أو اإلستدالل فً قانون أصول 

المحاكمات الجزائٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الجوخدار، حسن18084/كح
البحث االولً أو اإلستدالل فً قانون أصول 

المحاكمات الجزائٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الجوخدار، حسن18085/كح
البحث االولً أو اإلستدالل فً قانون أصول 

المحاكمات الجزائٌة
2012دار الثقافة، : عمان

الجوخدار، حسن18086/كح
البحث االولً أو اإلستدالل فً قانون أصول 

المحاكمات الجزائٌة
2012دار الثقافة، : عمان

2012ق، . إ. ق. م: القاهرةجرائم الفساد بٌن آلٌات المكافحة الوطنٌة و الدولٌةإسماعٌل، محمد صادق18087/كح

2012ق، . إ. ق. م: القاهرةجرائم الفساد بٌن آلٌات المكافحة الوطنٌة و الدولٌةإسماعٌل، محمد صادق18088/كح

2012ق، . إ. ق. م: القاهرةجرائم الفساد بٌن آلٌات المكافحة الوطنٌة و الدولٌةإسماعٌل، محمد صادق18089/كح
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2012ق، . إ. ق. م: القاهرةجرائم الفساد بٌن آلٌات المكافحة الوطنٌة و الدولٌةإسماعٌل، محمد صادق18090/كح

2012ق، . إ. ق. م: القاهرةجرائم الفساد بٌن آلٌات المكافحة الوطنٌة و الدولٌةإسماعٌل، محمد صادق18091/كح

2012دار الراٌة، : عمانعلم اإلجراممحمد، محمد نصر18092/كح

2012دار الراٌة، : عمانعلم اإلجراممحمد، محمد نصر18093/كح

2012دار الراٌة، : عمانعلم اإلجراممحمد، محمد نصر18094/كح

2012دار الراٌة، : عمانعلم اإلجراممحمد، محمد نصر18095/كح

2012دار الراٌة، : عمانعلم اإلجراممحمد، محمد نصر18096/كح

2013دار الحامد، : عمانالسلوك الالحق على إتمام الجرٌمةالجبوري، معمر خالد18097/كح

2013دار الحامد، : عمانالسلوك الالحق على إتمام الجرٌمةالجبوري، معمر خالد18098/كح
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2013دار الحامد، : عمانالسلوك الالحق على إتمام الجرٌمةالجبوري، معمر خالد18099/كح

2013دار الحامد، : عمانالسلوك الالحق على إتمام الجرٌمةالجبوري، معمر خالد18100/كح

2013دار الحامد، : عمانالسلوك الالحق على إتمام الجرٌمةالجبوري، معمر خالد18101/كح

2012وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على األشخاصالجبور، محمد عودة18102/كح

2012وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على األشخاصالجبور، محمد عودة18103/كح

2012وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على األشخاصالجبور، محمد عودة18104/كح

2012وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على األشخاصالجبور، محمد عودة18105/كح

2012وائل للنشر، : عماندراسة مقارنة: الجرائم الواقعة على األشخاصالجبور، محمد عودة18106/كح

2012دار الحامد، : عمانحقوق المجنً علٌهالعجرمً، سعد جمٌل18107/كح
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2012دار الحامد، : عمانحقوق المجنً علٌهالعجرمً، سعد جمٌل18108/كح

2012دار الحامد، : عمانحقوق المجنً علٌهالعجرمً، سعد جمٌل18109/كح

2012دار الحامد، : عمانحقوق المجنً علٌهالعجرمً، سعد جمٌل18110/كح

2012دار الحامد، : عمانحقوق المجنً علٌهالعجرمً، سعد جمٌل18111/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام18112/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام18113/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام18114/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام18115/كح

2012ن، .د: بٌروتالمسإولٌة الجزائٌة للطبٌبغصن، علً عصام18116/كح
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بوراس، عبد القادر18117/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر18118/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر18119/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر18120/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بوراس، عبد القادر18121/كح
العفو عن الجرٌمة و العقوبة فً التشرٌع 

الجزائري المقارن
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةكسب للطعن بالتماس إعادة النظر: غش الخصومٌوسف، نسٌبة أحمد18122/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةكسب للطعن بالتماس إعادة النظر: غش الخصومٌوسف، نسٌبة أحمد18123/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةكسب للطعن بالتماس إعادة النظر: غش الخصومٌوسف، نسٌبة أحمد18124/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةكسب للطعن بالتماس إعادة النظر: غش الخصومٌوسف، نسٌبة أحمد18125/كح
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةكسب للطعن بالتماس إعادة النظر: غش الخصومٌوسف، نسٌبة أحمد18126/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةغسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب، لٌندة18127/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةغسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب، لٌندة18128/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةغسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب، لٌندة18129/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةغسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب، لٌندة18130/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةغسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاببن طالب، لٌندة18131/كح

النعٌمً، اسامة أحمد18132/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد18133/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد18134/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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النعٌمً، اسامة أحمد18135/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

النعٌمً، اسامة أحمد18136/كح
دراسة : دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة

مقارنة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

نوري، حٌدر عل18137ً/كح
دراسة فً ضوء قانون : الجرٌمة اإلرهابٌة

مكافحة اإلرهاب
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

نوري، حٌدر عل18138ً/كح
دراسة فً ضوء قانون : الجرٌمة اإلرهابٌة

مكافحة اإلرهاب
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

نوري، حٌدر عل18139ً/كح
دراسة فً ضوء قانون : الجرٌمة اإلرهابٌة

مكافحة اإلرهاب
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

نوري، حٌدر عل18140ً/كح
دراسة فً ضوء قانون : الجرٌمة اإلرهابٌة

مكافحة اإلرهاب
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

نوري، حٌدر عل18141ً/كح
دراسة فً ضوء قانون : الجرٌمة اإلرهابٌة

مكافحة اإلرهاب
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالصلح، فً جرائم اإلعتداء على األفرادقاٌد، لٌلى18142/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالصلح، فً جرائم اإلعتداء على األفرادقاٌد، لٌلى18143/كح

Page 230



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالصلح، فً جرائم اإلعتداء على األفرادقاٌد، لٌلى18144/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالصلح، فً جرائم اإلعتداء على األفرادقاٌد، لٌلى18145/كح

2011دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالصلح، فً جرائم اإلعتداء على األفرادقاٌد، لٌلى18146/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاألثر المادي و دوره فً اإلثبات الجنائًالدخان، شرف محمد18147/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاألثر المادي و دوره فً اإلثبات الجنائًالدخان، شرف محمد18148/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاألثر المادي و دوره فً اإلثبات الجنائًالدخان، شرف محمد18149/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاألثر المادي و دوره فً اإلثبات الجنائًالدخان، شرف محمد18150/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاألثر المادي و دوره فً اإلثبات الجنائًالدخان، شرف محمد18151/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةنظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارنالسبعاوي، محمد خضر18152/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةنظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارنالسبعاوي، محمد خضر18153/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةنظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارنالسبعاوي، محمد خضر18154/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةنظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارنالسبعاوي، محمد خضر18155/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةنظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارنالسبعاوي، محمد خضر18156/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتغٌاب الحصانة فً الجرائم الدولٌةعزٌزة، سوسن احمد18157/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتغٌاب الحصانة فً الجرائم الدولٌةعزٌزة، سوسن احمد18158/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتغٌاب الحصانة فً الجرائم الدولٌةعزٌزة، سوسن احمد18159/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتغٌاب الحصانة فً الجرائم الدولٌةعزٌزة، سوسن احمد18160/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتغٌاب الحصانة فً الجرائم الدولٌةعزٌزة، سوسن احمد18161/كح
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2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةأصول القواعد العامة فً التجرٌم و العقابخالد، عدلً امٌر18162/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةأصول القواعد العامة فً التجرٌم و العقابخالد، عدلً امٌر18163/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةأصول القواعد العامة فً التجرٌم و العقابخالد، عدلً امٌر18164/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةأصول القواعد العامة فً التجرٌم و العقابخالد، عدلً امٌر18165/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةأصول القواعد العامة فً التجرٌم و العقابخالد، عدلً امٌر18166/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةجرٌمة القرصنة البحرٌة فً القوانٌن الدولٌةالبهجً، إٌناس محمد18167/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةجرٌمة القرصنة البحرٌة فً القوانٌن الدولٌةالبهجً، إٌناس محمد18168/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةجرٌمة القرصنة البحرٌة فً القوانٌن الدولٌةالبهجً، إٌناس محمد18169/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةجرٌمة القرصنة البحرٌة فً القوانٌن الدولٌةالبهجً، إٌناس محمد18170/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةجرٌمة القرصنة البحرٌة فً القوانٌن الدولٌةالبهجً، إٌناس محمد18171/كح

العرٌمً، أٌمن18172/كح
المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء 

الفقه و أحكام القضاء
2008دار الثقافة، : عمان

العرٌمً، أٌمن18173/كح
المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء 

الفقه و أحكام القضاء
2008دار الثقافة، : عمان

العرٌمً، أٌمن18174/كح
المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء 

الفقه و أحكام القضاء
2008دار الثقافة، : عمان

العرٌمً، أٌمن18175/كح
المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء 

الفقه و أحكام القضاء
2008دار الثقافة، : عمان

العرٌمً، أٌمن18176/كح
المسإولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء 

الفقه و أحكام القضاء
2008دار الثقافة، : عمان

2010دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف18177/كح

2010دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف18178/كح

2010دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف18179/كح
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2010دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف18180/كح

2010دار الحامد، : عمانمبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌةالشرعة، علً خلف18181/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الدولً العام و عالقته بالشرٌعة اإلسالمٌةالبهجً، إٌناس محمد18182/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الدولً العام و عالقته بالشرٌعة اإلسالمٌةالبهجً، إٌناس محمد18183/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الدولً العام و عالقته بالشرٌعة اإلسالمٌةالبهجً، إٌناس محمد18184/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الدولً العام و عالقته بالشرٌعة اإلسالمٌةالبهجً، إٌناس محمد18185/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الدولً العام و عالقته بالشرٌعة اإلسالمٌةالبهجً، إٌناس محمد18186/كح

ابراهٌم، صفا سمٌر18187/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر18188/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان
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ابراهٌم، صفا سمٌر18189/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر18190/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

ابراهٌم، صفا سمٌر18191/كح
المنازعات الناجمة عن خالف الدول و سبل 

تسوٌتها
2012دار الثقافة، : عمان

عكروم، عادل18192/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل18193/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل18194/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل18195/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عكروم، عادل18196/كح
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة و الجرٌمة 

المنظمة
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالبعد القانونً لألجانب داخل الدولةالبهجً، إٌناس محمد18197/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالبعد القانونً لألجانب داخل الدولةالبهجً، إٌناس محمد18198/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالبعد القانونً لألجانب داخل الدولةالبهجً، إٌناس محمد18199/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالبعد القانونً لألجانب داخل الدولةالبهجً، إٌناس محمد18200/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالبعد القانونً لألجانب داخل الدولةالبهجً، إٌناس محمد18201/كح

2012دار الثقافة، : عمانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر، حمودي محمد18202/كح

2012دار الثقافة، : عمانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر، حمودي محمد18203/كح

2012دار الثقافة، : عمانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر، حمودي محمد18204/كح

2012دار الثقافة، : عمانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر، حمودي محمد18205/كح

2012دار الثقافة، : عمانالعقد الدولً اإللكترونً المبرم عبر األنترنتناصر، حمودي محمد18206/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة لمإسسات الدولةٌوسف، حسن ٌوسف18207/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة لمإسسات الدولةٌوسف، حسن ٌوسف18208/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة لمإسسات الدولةٌوسف، حسن ٌوسف18209/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة لمإسسات الدولةٌوسف، حسن ٌوسف18210/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة لمإسسات الدولةٌوسف، حسن ٌوسف18211/كح

2013دار الراٌة، : عمانأصول التحقٌق اإلبتدائً كحق من حقوق اإلنسانالخٌري، غسان مدحت18212/كح

2013دار الراٌة، : عمانأصول التحقٌق اإلبتدائً كحق من حقوق اإلنسانالخٌري، غسان مدحت18213/كح

2013دار الراٌة، : عمانأصول التحقٌق اإلبتدائً كحق من حقوق اإلنسانالخٌري، غسان مدحت18214/كح

2013دار الراٌة، : عمانأصول التحقٌق اإلبتدائً كحق من حقوق اإلنسانالخٌري، غسان مدحت18215/كح
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2013دار الراٌة، : عمانأصول التحقٌق اإلبتدائً كحق من حقوق اإلنسانالخٌري، غسان مدحت18216/كح

2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: التؤجٌر الدولً المنتهً بالتملٌكالسٌد، السٌد عبد المنعم18217/كح

2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: التؤجٌر الدولً المنتهً بالتملٌكالسٌد، السٌد عبد المنعم18218/كح

2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: التؤجٌر الدولً المنتهً بالتملٌكالسٌد، السٌد عبد المنعم18219/كح

2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: التؤجٌر الدولً المنتهً بالتملٌكالسٌد، السٌد عبد المنعم18220/كح

2013مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةدراسة تحلٌلٌة: التؤجٌر الدولً المنتهً بالتملٌكالسٌد، السٌد عبد المنعم18221/كح

باٌز، هٌمن قاسم18222/كح
حماٌة الملكٌة الفكرٌة الخاصة فً ضوء 

اإلتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

باٌز، هٌمن قاسم18223/كح
حماٌة الملكٌة الفكرٌة الخاصة فً ضوء 

اإلتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

باٌز، هٌمن قاسم18224/كح
حماٌة الملكٌة الفكرٌة الخاصة فً ضوء 

اإلتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت
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باٌز، هٌمن قاسم18225/كح
حماٌة الملكٌة الفكرٌة الخاصة فً ضوء 

اإلتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

باٌز، هٌمن قاسم18226/كح
حماٌة الملكٌة الفكرٌة الخاصة فً ضوء 

اإلتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان
2013منشورات الحلبً ح، : بٌروت

2012دار الراٌة، : عمانأحكام المسإولٌة الجنائٌة الدولٌةمحمد، محمد نصر18227/كح

2012دار الراٌة، : عمانأحكام المسإولٌة الجنائٌة الدولٌةمحمد، محمد نصر18228/كح

2012دار الراٌة، : عمانأحكام المسإولٌة الجنائٌة الدولٌةمحمد، محمد نصر18229/كح

2012دار الراٌة، : عمانأحكام المسإولٌة الجنائٌة الدولٌةمحمد، محمد نصر18230/كح

2012دار الراٌة، : عمانأحكام المسإولٌة الجنائٌة الدولٌةمحمد، محمد نصر18231/كح

2013دار البداٌة، : عماناإلختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌةعٌد، سهى خلف18232/كح

2013دار البداٌة، : عماناإلختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌةعٌد، سهى خلف18233/كح
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2013دار البداٌة، : عماناإلختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌةعٌد، سهى خلف18234/كح

2013دار البداٌة، : عماناإلختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌةعٌد، سهى خلف18235/كح

2013دار البداٌة، : عماناإلختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌةعٌد، سهى خلف18236/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً لحقوق اإلنسانخلٌفة، عبد الكرٌم18237/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً لحقوق اإلنسانخلٌفة، عبد الكرٌم18238/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً لحقوق اإلنسانخلٌفة، عبد الكرٌم18239/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً لحقوق اإلنسانخلٌفة، عبد الكرٌم18240/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالقانون الدولً لحقوق اإلنسانخلٌفة، عبد الكرٌم18241/كح

2012وائل للنشر، : عمانمشروعٌة اإلضراب و أثره فً العالقات التعاقدٌةالطراٌرة، ابراهٌم صالح18242/كح
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2012وائل للنشر، : عمانمشروعٌة اإلضراب و أثره فً العالقات التعاقدٌةالطراٌرة، ابراهٌم صالح18243/كح

2012وائل للنشر، : عمانمشروعٌة اإلضراب و أثره فً العالقات التعاقدٌةالطراٌرة، ابراهٌم صالح18244/كح

2012وائل للنشر، : عمانمشروعٌة اإلضراب و أثره فً العالقات التعاقدٌةالطراٌرة، ابراهٌم صالح18245/كح

2012وائل للنشر، : عمانمشروعٌة اإلضراب و أثره فً العالقات التعاقدٌةالطراٌرة، ابراهٌم صالح18246/كح

الدٌربً، عبد العال18247/كح
الحماٌة الدولٌة لحقوق العمال فً ضوء أحكام 

القانون
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

الدٌربً، عبد العال18248/كح
الحماٌة الدولٌة لحقوق العمال فً ضوء أحكام 

القانون
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

الدٌربً، عبد العال18249/كح
الحماٌة الدولٌة لحقوق العمال فً ضوء أحكام 

القانون
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

الدٌربً، عبد العال18250/كح
الحماٌة الدولٌة لحقوق العمال فً ضوء أحكام 

القانون
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

الدٌربً، عبد العال18251/كح
الحماٌة الدولٌة لحقوق العمال فً ضوء أحكام 

القانون
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة
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حسن، صالح عل18252ً/كح
دور تفتٌش العمل و أثره : حماٌة الحقوق العمالٌة

فً تحسٌن ظروف العمل
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حسن، صالح عل18253ً/كح
دور تفتٌش العمل و أثره : حماٌة الحقوق العمالٌة

فً تحسٌن ظروف العمل
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حسن، صالح عل18254ً/كح
دور تفتٌش العمل و أثره : حماٌة الحقوق العمالٌة

فً تحسٌن ظروف العمل
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حسن، صالح عل18255ً/كح
دور تفتٌش العمل و أثره : حماٌة الحقوق العمالٌة

فً تحسٌن ظروف العمل
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

حسن، صالح عل18256ً/كح
دور تفتٌش العمل و أثره : حماٌة الحقوق العمالٌة

فً تحسٌن ظروف العمل
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوساطة فً إبرام عقد العملحسن، صالح عل18257ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوساطة فً إبرام عقد العملحسن، صالح عل18258ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوساطة فً إبرام عقد العملحسن، صالح عل18259ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوساطة فً إبرام عقد العملحسن، صالح عل18260ً/كح
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالوساطة فً إبرام عقد العملحسن، صالح عل18261ً/كح

بن صابر، بن عزوز18262/كح
نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18263/كح
نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18264/كح
نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18265/كح
نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18266/كح
نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18267/كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18268/كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18269/كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان
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بن صابر، بن عزوز18270/كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

بن صابر، بن عزوز18271/كح
اإلتفاقٌات الجماعٌة للعمل فً التشرٌع الجزائري 

و المقارن
2011دار الحامد، : عمان

عبد الخالق، السٌد أحمد18272/كح
حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً ظل إتفاقٌة 

التربس
2011دار الفكر، : المنصورة

عبد الخالق، السٌد أحمد18273/كح
حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً ظل إتفاقٌة 

التربس
2011دار الفكر، : المنصورة

عبد الخالق، السٌد أحمد18274/كح
حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً ظل إتفاقٌة 

التربس
2011دار الفكر، : المنصورة

عبد الخالق، السٌد أحمد18275/كح
حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً ظل إتفاقٌة 

التربس
2011دار الفكر، : المنصورة

عبد الخالق، السٌد أحمد18276/كح
حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً ظل إتفاقٌة 

التربس
2011دار الفكر، : المنصورة

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالقانون الدستوري و المإسسات السٌاسٌةطً، محمد18277/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالقانون الدستوري و المإسسات السٌاسٌةطً، محمد18278/كح
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2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالقانون الدستوري و المإسسات السٌاسٌةطً، محمد18279/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالقانون الدستوري و المإسسات السٌاسٌةطً، محمد18280/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالقانون الدستوري و المإسسات السٌاسٌةطً، محمد18281/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القانونالبهجً، إٌناس محمد18282/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القانونالبهجً، إٌناس محمد18283/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القانونالبهجً، إٌناس محمد18284/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القانونالبهجً، إٌناس محمد18285/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةدراسة مقارنة: الرقابة على دستورٌة القانونالبهجً، إٌناس محمد18286/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةطرق الطعن فً األحكام اإلدارٌةالبدوي، إسماعٌل ابراهٌم18287/كح
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2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةطرق الطعن فً األحكام اإلدارٌةالبدوي، إسماعٌل ابراهٌم18288/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةطرق الطعن فً األحكام اإلدارٌةالبدوي، إسماعٌل ابراهٌم18289/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةطرق الطعن فً األحكام اإلدارٌةالبدوي، إسماعٌل ابراهٌم18290/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةطرق الطعن فً األحكام اإلدارٌةالبدوي، إسماعٌل ابراهٌم18291/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإلٌجاب و القبول فً العقد اإلدارينوح، مهند مختار18292/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإلٌجاب و القبول فً العقد اإلدارينوح، مهند مختار18293/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإلٌجاب و القبول فً العقد اإلدارينوح، مهند مختار18294/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإلٌجاب و القبول فً العقد اإلدارينوح، مهند مختار18295/كح

2013منشورات الحلبً ح، : بٌروتدراسة مقارنة: اإلٌجاب و القبول فً العقد اإلدارينوح، مهند مختار18296/كح
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2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامةالشتٌوي، سعد18297/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامةالشتٌوي، سعد18298/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامةالشتٌوي، سعد18299/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامةالشتٌوي، سعد18300/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامةالشتٌوي، سعد18301/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقرار اإلداري فً النظرٌة و التطبٌقأبوسمهدانة، عبدالناصر18302/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقرار اإلداري فً النظرٌة و التطبٌقأبوسمهدانة، عبدالناصر18303/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقرار اإلداري فً النظرٌة و التطبٌقأبوسمهدانة، عبدالناصر18304/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقرار اإلداري فً النظرٌة و التطبٌقأبوسمهدانة، عبدالناصر18305/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقرار اإلداري فً النظرٌة و التطبٌقأبوسمهدانة، عبدالناصر18306/كح

18307/كح
الفتالوي، أحمد عبد 

الزهرة
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالنظام الالمركزي و تطبٌقاته

18308/كح
الفتالوي، أحمد عبد 

الزهرة
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالنظام الالمركزي و تطبٌقاته

18309/كح
الفتالوي، أحمد عبد 

الزهرة
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالنظام الالمركزي و تطبٌقاته

18310/كح
الفتالوي، أحمد عبد 

الزهرة
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالنظام الالمركزي و تطبٌقاته

18311/كح
الفتالوي، أحمد عبد 

الزهرة
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالنظام الالمركزي و تطبٌقاته

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض العٌنً لجبر ضرر المضرورالدٌب، محمود عبد الرحٌم18312/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض العٌنً لجبر ضرر المضرورالدٌب، محمود عبد الرحٌم18313/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض العٌنً لجبر ضرر المضرورالدٌب، محمود عبد الرحٌم18314/كح
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض العٌنً لجبر ضرر المضرورالدٌب، محمود عبد الرحٌم18315/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض العٌنً لجبر ضرر المضرورالدٌب، محمود عبد الرحٌم18316/كح

زنكنة، بشارت رضا18317/كح
دور المبعوث األممً فً تسوٌة النزاعات ذات 

الطابع الدولً
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

زنكنة، بشارت رضا18318/كح
دور المبعوث األممً فً تسوٌة النزاعات ذات 

الطابع الدولً
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

زنكنة، بشارت رضا18319/كح
دور المبعوث األممً فً تسوٌة النزاعات ذات 

الطابع الدولً
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

زنكنة، بشارت رضا18320/كح
دور المبعوث األممً فً تسوٌة النزاعات ذات 

الطابع الدولً
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

زنكنة، بشارت رضا18321/كح
دور المبعوث األممً فً تسوٌة النزاعات ذات 

الطابع الدولً
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

سوفً، فرست18322/كح
الوسائل القانونٌة لمجلس األمن فً تدوٌل 

النزاعات و تسوٌتها
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

سوفً، فرست18323/كح
الوسائل القانونٌة لمجلس األمن فً تدوٌل 

النزاعات و تسوٌتها
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت
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سوفً، فرست18324/كح
الوسائل القانونٌة لمجلس األمن فً تدوٌل 

النزاعات و تسوٌتها
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

سوفً، فرست18325/كح
الوسائل القانونٌة لمجلس األمن فً تدوٌل 

النزاعات و تسوٌتها
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

سوفً، فرست18326/كح
الوسائل القانونٌة لمجلس األمن فً تدوٌل 

النزاعات و تسوٌتها
2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروت

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون العالقات الدبلوماسٌة و القنصلٌةخلٌفة عبد الكرٌم18327/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون العالقات الدبلوماسٌة و القنصلٌةخلٌفة عبد الكرٌم18328/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون العالقات الدبلوماسٌة و القنصلٌةخلٌفة عبد الكرٌم18329/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون العالقات الدبلوماسٌة و القنصلٌةخلٌفة عبد الكرٌم18330/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةقانون العالقات الدبلوماسٌة و القنصلٌةخلٌفة عبد الكرٌم18331/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الجوي الدولًالبهجً، إٌناس محمد18332/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الجوي الدولًالبهجً، إٌناس محمد18333/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الجوي الدولًالبهجً، إٌناس محمد18334/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الجوي الدولًالبهجً، إٌناس محمد18335/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالقانون الجوي الدولًالبهجً، إٌناس محمد18336/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة فً القانون المدنً: التموٌل العقاريسعد، نبٌل ابراهٌم18337/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة فً القانون المدنً: التموٌل العقاريسعد، نبٌل ابراهٌم18338/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة فً القانون المدنً: التموٌل العقاريسعد، نبٌل ابراهٌم18339/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة فً القانون المدنً: التموٌل العقاريسعد، نبٌل ابراهٌم18340/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة فً القانون المدنً: التموٌل العقاريسعد، نبٌل ابراهٌم18341/كح
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حمروش، عمر ابراهٌم18342/كح
دراسة مقارنة بٌن الفقه : البناء فً ملك الغٌر

اإلسالمً و القانون المدنً
2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

حمروش، عمر ابراهٌم18343/كح
دراسة مقارنة بٌن الفقه : البناء فً ملك الغٌر

اإلسالمً و القانون المدنً
2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

حمروش، عمر ابراهٌم18344/كح
دراسة مقارنة بٌن الفقه : البناء فً ملك الغٌر

اإلسالمً و القانون المدنً
2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

حمروش، عمر ابراهٌم18345/كح
دراسة مقارنة بٌن الفقه : البناء فً ملك الغٌر

اإلسالمً و القانون المدنً
2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

حمروش، عمر ابراهٌم18346/كح
دراسة مقارنة بٌن الفقه : البناء فً ملك الغٌر

اإلسالمً و القانون المدنً
2012مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌة

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: النظام القانونً التفاق التحكٌمعبد الواسع، عبد الباسط18347/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: النظام القانونً التفاق التحكٌمعبد الواسع، عبد الباسط18348/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: النظام القانونً التفاق التحكٌمعبد الواسع، عبد الباسط18349/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: النظام القانونً التفاق التحكٌمعبد الواسع، عبد الباسط18350/كح

Page 253



مالحظة العنوان البيبليوغرافي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوانالــــــــــــــمؤلفالـــــرقم

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: النظام القانونً التفاق التحكٌمعبد الواسع، عبد الباسط18351/كح

الجمٌل،إٌمان  فتحً حسن18352/كح
 27إتفاق التحكٌم البحري وفقا للقانون المصري 

1994لسنة 
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الجمٌل،إٌمان  فتحً حسن18353/كح
 27إتفاق التحكٌم البحري وفقا للقانون المصري 

1994لسنة 
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الجمٌل،إٌمان  فتحً حسن18354/كح
 27إتفاق التحكٌم البحري وفقا للقانون المصري 

1994لسنة 
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الجمٌل،إٌمان  فتحً حسن18355/كح
 27إتفاق التحكٌم البحري وفقا للقانون المصري 

1994لسنة 
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الجمٌل،إٌمان  فتحً حسن18356/كح
 27إتفاق التحكٌم البحري وفقا للقانون المصري 

1994لسنة 
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013وائل للنشر، : عمانالتحكٌم فً منازعات اإلستثمار الدولًالطراونة، مصلح أحمد18357/كح

2013وائل للنشر، : عمانالتحكٌم فً منازعات اإلستثمار الدولًالطراونة، مصلح أحمد18358/كح

2013وائل للنشر، : عمانالتحكٌم فً منازعات اإلستثمار الدولًالطراونة، مصلح أحمد18359/كح
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2013وائل للنشر، : عمانالتحكٌم فً منازعات اإلستثمار الدولًالطراونة، مصلح أحمد18360/كح

2013وائل للنشر، : عمانالتحكٌم فً منازعات اإلستثمار الدولًالطراونة، مصلح أحمد18361/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتعقد الفاكتورٌنغ: عقد شراء الدٌون التجارٌةشافً، نادر عبد العزٌز18362/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتعقد الفاكتورٌنغ: عقد شراء الدٌون التجارٌةشافً، نادر عبد العزٌز18363/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتعقد الفاكتورٌنغ: عقد شراء الدٌون التجارٌةشافً، نادر عبد العزٌز18364/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتعقد الفاكتورٌنغ: عقد شراء الدٌون التجارٌةشافً، نادر عبد العزٌز18365/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتعقد الفاكتورٌنغ: عقد شراء الدٌون التجارٌةشافً، نادر عبد العزٌز18366/كح

العدوي، محمد شكري18367/كح
خصم األوراق التجارٌة فً مٌزان الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

العدوي، محمد شكري18368/كح
خصم األوراق التجارٌة فً مٌزان الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة
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العدوي، محمد شكري18369/كح
خصم األوراق التجارٌة فً مٌزان الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

العدوي، محمد شكري18370/كح
خصم األوراق التجارٌة فً مٌزان الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

العدوي، محمد شكري18371/كح
خصم األوراق التجارٌة فً مٌزان الشرٌعة 

اإلسالمٌة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

طه، مصطفى كمال18372/كح
األوراق التجارٌة و وسائل الدفع اإللكترونٌة 

الحدٌثة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

طه، مصطفى كمال18373/كح
األوراق التجارٌة و وسائل الدفع اإللكترونٌة 

الحدٌثة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

طه، مصطفى كمال18374/كح
األوراق التجارٌة و وسائل الدفع اإللكترونٌة 

الحدٌثة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

طه، مصطفى كمال18375/كح
األوراق التجارٌة و وسائل الدفع اإللكترونٌة 

الحدٌثة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

طه، مصطفى كمال18376/كح
األوراق التجارٌة و وسائل الدفع اإللكترونٌة 

الحدٌثة
2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: عقد التؤجٌر التموٌلًالشوابكة، محمد عاٌد18377/كح
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2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: عقد التؤجٌر التموٌلًالشوابكة، محمد عاٌد18378/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: عقد التؤجٌر التموٌلًالشوابكة، محمد عاٌد18379/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: عقد التؤجٌر التموٌلًالشوابكة، محمد عاٌد18380/كح

2011دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: عقد التؤجٌر التموٌلًالشوابكة، محمد عاٌد18381/كح

2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةعقد المرابحة فً الفقه اإلسالمًالزٌنً، محمود حسن18382ً/كح

2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةعقد المرابحة فً الفقه اإلسالمًالزٌنً، محمود حسن18383ً/كح

2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةعقد المرابحة فً الفقه اإلسالمًالزٌنً، محمود حسن18384ً/كح

2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةعقد المرابحة فً الفقه اإلسالمًالزٌنً، محمود حسن18385ً/كح

2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةعقد المرابحة فً الفقه اإلسالمًالزٌنً، محمود حسن18386ً/كح
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2012دار الحامد، : عمانالحماٌة المدنٌة للعالمات التجارٌةسوٌدان، عماد الدٌن18387/كح

2012دار الحامد، : عمانالحماٌة المدنٌة للعالمات التجارٌةسوٌدان، عماد الدٌن18388/كح

2012دار الحامد، : عمانالحماٌة المدنٌة للعالمات التجارٌةسوٌدان، عماد الدٌن18389/كح

2012دار الحامد، : عمانالحماٌة المدنٌة للعالمات التجارٌةسوٌدان، عماد الدٌن18390/كح

2012دار الحامد، : عمانالحماٌة المدنٌة للعالمات التجارٌةسوٌدان، عماد الدٌن18391/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالعقود التجارٌة اإللكترونٌة الدولٌةٌوسف، ٌوسف حسن18392/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالعقود التجارٌة اإللكترونٌة الدولٌةٌوسف، ٌوسف حسن18393/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالعقود التجارٌة اإللكترونٌة الدولٌةٌوسف، ٌوسف حسن18394/كح

2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالعقود التجارٌة اإللكترونٌة الدولٌةٌوسف، ٌوسف حسن18395/كح
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2013ق، . إ. ق. م: القاهرةالعقود التجارٌة اإللكترونٌة الدولٌةٌوسف، ٌوسف حسن18396/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجاتالصدٌق، منى أبو بكر18397/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجاتالصدٌق، منى أبو بكر18398/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجاتالصدٌق، منى أبو بكر18399/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجاتالصدٌق، منى أبو بكر18400/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإللتزام بإعالم المستهلك عن المنتجاتالصدٌق، منى أبو بكر18401/كح

الرزازي، محمد عطٌة18402/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الرزازي، محمد عطٌة18403/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الرزازي، محمد عطٌة18404/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة
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الرزازي، محمد عطٌة18405/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

الرزازي، محمد عطٌة18406/كح
الحماٌة القانونٌة لقواعد البٌانات فً القانون 

المصري
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالسلطة القضائٌة فً التنظٌم الفٌدٌرالًزٌباري، عبد الرحمان18407/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالسلطة القضائٌة فً التنظٌم الفٌدٌرالًزٌباري، عبد الرحمان18408/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالسلطة القضائٌة فً التنظٌم الفٌدٌرالًزٌباري، عبد الرحمان18409/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالسلطة القضائٌة فً التنظٌم الفٌدٌرالًزٌباري، عبد الرحمان18410/كح

2013زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالسلطة القضائٌة فً التنظٌم الفٌدٌرالًزٌباري، عبد الرحمان18411/كح

سماٌل، تحسٌن محمد18412/كح
األدلة الناقصة و دور القاضً المدنً فً إكمال 

حجٌتها القانونٌة
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

سماٌل، تحسٌن محمد18413/كح
األدلة الناقصة و دور القاضً المدنً فً إكمال 

حجٌتها القانونٌة
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة
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سماٌل، تحسٌن محمد18414/كح
األدلة الناقصة و دور القاضً المدنً فً إكمال 

حجٌتها القانونٌة
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

سماٌل، تحسٌن محمد18415/كح
األدلة الناقصة و دور القاضً المدنً فً إكمال 

حجٌتها القانونٌة
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

سماٌل، تحسٌن محمد18416/كح
األدلة الناقصة و دور القاضً المدنً فً إكمال 

حجٌتها القانونٌة
2013ق، . إ. ق. م: القاهرة

بن سخرٌة، كرٌم18417/كح
المسإولٌة المدنٌة للمنتج و آلٌات تعوٌض 

المتضرر
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بن سخرٌة، كرٌم18418/كح
المسإولٌة المدنٌة للمنتج و آلٌات تعوٌض 

المتضرر
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بن سخرٌة، كرٌم18419/كح
المسإولٌة المدنٌة للمنتج و آلٌات تعوٌض 

المتضرر
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بن سخرٌة، كرٌم18420/كح
المسإولٌة المدنٌة للمنتج و آلٌات تعوٌض 

المتضرر
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

بن سخرٌة، كرٌم18421/كح
المسإولٌة المدنٌة للمنتج و آلٌات تعوٌض 

المتضرر
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةالشرط الجزائً: التعوٌض اإلتفاقًتوفٌق، هشام ابراهٌم18422/كح
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2011ق، . إ. ق. م: القاهرةالشرط الجزائً: التعوٌض اإلتفاقًتوفٌق، هشام ابراهٌم18423/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةالشرط الجزائً: التعوٌض اإلتفاقًتوفٌق، هشام ابراهٌم18424/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةالشرط الجزائً: التعوٌض اإلتفاقًتوفٌق، هشام ابراهٌم18425/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةالشرط الجزائً: التعوٌض اإلتفاقًتوفٌق، هشام ابراهٌم18426/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإلتجاهات الحدٌثة فً تنظٌم العقود التجارٌةفضلى، هشام18427/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإلتجاهات الحدٌثة فً تنظٌم العقود التجارٌةفضلى، هشام18428/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإلتجاهات الحدٌثة فً تنظٌم العقود التجارٌةفضلى، هشام18429/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإلتجاهات الحدٌثة فً تنظٌم العقود التجارٌةفضلى، هشام18430/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةاإلتجاهات الحدٌثة فً تنظٌم العقود التجارٌةفضلى، هشام18431/كح
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الطراونة، بسام احمد18432/كح
األعمال التجارٌة و : مبادئ القانون التجاري

التجار
2012دار المٌسرة، : عمان

الطراونة، بسام احمد18433/كح
األعمال التجارٌة و : مبادئ القانون التجاري

التجار
2012دار المٌسرة، : عمان

الطراونة، بسام احمد18434/كح
األعمال التجارٌة و : مبادئ القانون التجاري

التجار
2012دار المٌسرة، : عمان

الطراونة، بسام احمد18435/كح
األعمال التجارٌة و : مبادئ القانون التجاري

التجار
2012دار المٌسرة، : عمان

الطراونة، بسام احمد18436/كح
األعمال التجارٌة و : مبادئ القانون التجاري

التجار
2012دار المٌسرة، : عمان

2012دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: المسإولٌة الطبٌةالفضل، منذر18437/كح

2012دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: المسإولٌة الطبٌةالفضل، منذر18438/كح

2012دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: المسإولٌة الطبٌةالفضل، منذر18439/كح

2012دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: المسإولٌة الطبٌةالفضل، منذر18440/كح
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2012دار الثقافة، : عماندراسة مقارنة: المسإولٌة الطبٌةالفضل، منذر18441/كح

2012دار الثقافة، : عمانإحالة الدعوى فً قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعفٌف، زٌد حسٌن18442/كح

2012دار الثقافة، : عمانإحالة الدعوى فً قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعفٌف، زٌد حسٌن18443/كح

2012دار الثقافة، : عمانإحالة الدعوى فً قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعفٌف، زٌد حسٌن18444/كح

2012دار الثقافة، : عمانإحالة الدعوى فً قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعفٌف، زٌد حسٌن18445/كح

2012دار الثقافة، : عمانإحالة الدعوى فً قانون أصول المحاكمات المدنٌةالعفٌف، زٌد حسٌن18446/كح

الفضل، منذر18447/كح
مصادر : الوسٌط فً شرح القانون المدنً

اإللتزامات و أحكامها
2012دار الثقافة، : عمان

الفضل، منذر18448/كح
مصادر : الوسٌط فً شرح القانون المدنً

اإللتزامات و أحكامها
2012دار الثقافة، : عمان

الفضل، منذر18449/كح
مصادر : الوسٌط فً شرح القانون المدنً

اإللتزامات و أحكامها
2012دار الثقافة، : عمان
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الفضل، منذر18450/كح
مصادر : الوسٌط فً شرح القانون المدنً

اإللتزامات و أحكامها
2012دار الثقافة، : عمان

الفضل، منذر18451/كح
مصادر : الوسٌط فً شرح القانون المدنً

اإللتزامات و أحكامها
2012دار الثقافة، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد18452/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد18453/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد18454/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد18455/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

بكر، عصمت عبد المجٌد18456/كح
دراسة فً ضوء أحكام قانون : أصول اإلثبات

اإلثبات
2012إثراء للنشر، : عمان

2013دار الراٌة، : عمانطرق الطعن فً األحكامخٌر الدٌن، غسان18457/كح

2013دار الراٌة، : عمانطرق الطعن فً األحكامخٌر الدٌن، غسان18458/كح
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2013دار الراٌة، : عمانطرق الطعن فً األحكامخٌر الدٌن، غسان18459/كح

2013دار الراٌة، : عمانطرق الطعن فً األحكامخٌر الدٌن، غسان18460/كح

2013دار الراٌة، : عمانطرق الطعن فً األحكامخٌر الدٌن، غسان18461/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض اإلتفاقً عن عدم تنفٌد اإللتزامجاد الرب، حسن18462ً/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض اإلتفاقً عن عدم تنفٌد اإللتزامجاد الرب، حسن18463ً/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض اإلتفاقً عن عدم تنفٌد اإللتزامجاد الرب، حسن18464ً/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض اإلتفاقً عن عدم تنفٌد اإللتزامجاد الرب، حسن18465ً/كح

2013دار الفكر ج، : اإلسكندرٌةالتعوٌض اإلتفاقً عن عدم تنفٌد اإللتزامجاد الرب، حسن18466ً/كح

خوالدة، أحمد مفلح18467/كح
دراسة : شرط االعتماد من المسإولٌة العقدٌة

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان
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خوالدة، أحمد مفلح18468/كح
دراسة : شرط االعتماد من المسإولٌة العقدٌة

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

خوالدة، أحمد مفلح18469/كح
دراسة : شرط االعتماد من المسإولٌة العقدٌة

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

خوالدة، أحمد مفلح18470/كح
دراسة : شرط االعتماد من المسإولٌة العقدٌة

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

خوالدة، أحمد مفلح18471/كح
دراسة : شرط االعتماد من المسإولٌة العقدٌة

مقارنة
2012دار الثقافة، : عمان

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةحقوق المراة فً القانون الدولً و الشرٌعةٌوسف، ٌوسف حسن18472/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةحقوق المراة فً القانون الدولً و الشرٌعةٌوسف، ٌوسف حسن18473/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةحقوق المراة فً القانون الدولً و الشرٌعةٌوسف، ٌوسف حسن18474/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةحقوق المراة فً القانون الدولً و الشرٌعةٌوسف، ٌوسف حسن18475/كح

2011ق، . إ. ق. م: القاهرةحقوق المراة فً القانون الدولً و الشرٌعةٌوسف، ٌوسف حسن18476/كح
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2012دار الفجر، : القاهرةالملكٌة الصناعٌة فً الفقه و القانون المعاصرالخولً، سائد أحمد18477/كح

2012دار الفجر، : القاهرةالملكٌة الصناعٌة فً الفقه و القانون المعاصرالخولً، سائد أحمد18478/كح

2012دار الفجر، : القاهرةالملكٌة الصناعٌة فً الفقه و القانون المعاصرالخولً، سائد أحمد18479/كح

2012دار الفجر، : القاهرةالملكٌة الصناعٌة فً الفقه و القانون المعاصرالخولً، سائد أحمد18480/كح

2012دار الفجر، : القاهرةالملكٌة الصناعٌة فً الفقه و القانون المعاصرالخولً، سائد أحمد18481/كح

غنٌمً، رضوان18482/كح
بطاقة اإلئتمان بٌن الوضع المصرفً و التؤصٌل 

الفقهً
2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

غنٌمً، رضوان18483/كح
بطاقة اإلئتمان بٌن الوضع المصرفً و التؤصٌل 

الفقهً
2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

غنٌمً، رضوان18484/كح
بطاقة اإلئتمان بٌن الوضع المصرفً و التؤصٌل 

الفقهً
2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

غنٌمً، رضوان18485/كح
بطاقة اإلئتمان بٌن الوضع المصرفً و التؤصٌل 

الفقهً
2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة
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غنٌمً، رضوان18486/كح
بطاقة اإلئتمان بٌن الوضع المصرفً و التؤصٌل 

الفقهً
2012دار الفكر ج، : اإلسكندرٌة

الجبوري، مهند ابراهٌم18487/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

الجبوري، مهند ابراهٌم18488/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

الجبوري، مهند ابراهٌم18489/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

الجبوري، مهند ابراهٌم18490/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

الجبوري، مهند ابراهٌم18491/كح
: النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص

الخصخصة
2008دار الحامد، : عمان

العربً، بلحاج18492/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

العربً، بلحاج18493/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

العربً، بلحاج18494/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان
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العربً، بلحاج18495/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

العربً، بلحاج18496/كح
أحكام التركات و الموارٌث على ضوء قانون 

األسرة الجدٌد
2012دار الثقافة، : عمان

الشواورة، وسام18497/كح
المسإولٌة القانونٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع 

لبطاقات الوفاء
2013وائل للنشر، : عمان

الشواورة، وسام18498/كح
المسإولٌة القانونٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع 

لبطاقات الوفاء
2013وائل للنشر، : عمان

الشواورة، وسام18499/كح
المسإولٌة القانونٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع 

لبطاقات الوفاء
2013وائل للنشر، : عمان

الشواورة، وسام18500/كح
المسإولٌة القانونٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع 

لبطاقات الوفاء
2013وائل للنشر، : عمان

الشواورة، وسام18501/كح
المسإولٌة القانونٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع 

لبطاقات الوفاء
2013وائل للنشر، : عمان

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم و مهام: مهنة التوثٌق فً القانون الجزائريبن عمار، مقن18502ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم و مهام: مهنة التوثٌق فً القانون الجزائريبن عمار، مقن18503ً/كح
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2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم و مهام: مهنة التوثٌق فً القانون الجزائريبن عمار، مقن18504ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم و مهام: مهنة التوثٌق فً القانون الجزائريبن عمار، مقن18505ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم و مهام: مهنة التوثٌق فً القانون الجزائريبن عمار، مقن18506ً/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم الصحافة: حرٌة اإلعالم و القانونالحلو، ماجد راغب18507/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم الصحافة: حرٌة اإلعالم و القانونالحلو، ماجد راغب18508/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم الصحافة: حرٌة اإلعالم و القانونالحلو، ماجد راغب18509/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم الصحافة: حرٌة اإلعالم و القانونالحلو، ماجد راغب18510/كح

2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةتنظٌم الصحافة: حرٌة اإلعالم و القانونالحلو، ماجد راغب18511/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظام القضائً فً اإلسالمجرادات، أحمد عل18512ً/كح
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2012دار الثقافة، : عمانالنظام القضائً فً اإلسالمجرادات، أحمد عل18513ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظام القضائً فً اإلسالمجرادات، أحمد عل18514ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظام القضائً فً اإلسالمجرادات، أحمد عل18515ً/كح

2012دار الثقافة، : عمانالنظام القضائً فً اإلسالمجرادات، أحمد عل18516ً/كح

2012وائل للنشر، : عمانتعلم، تقدم و استمتع: المصطلحات القانونٌةهٌاجنة، عبد الناصر18517/كح

2012وائل للنشر، : عمانتعلم، تقدم و استمتع: المصطلحات القانونٌةهٌاجنة، عبد الناصر18518/كح

2012وائل للنشر، : عمانتعلم، تقدم و استمتع: المصطلحات القانونٌةهٌاجنة، عبد الناصر18519/كح

2012وائل للنشر، : عمانتعلم، تقدم و استمتع: المصطلحات القانونٌةهٌاجنة، عبد الناصر18520/كح

2012وائل للنشر، : عمانتعلم، تقدم و استمتع: المصطلحات القانونٌةهٌاجنة، عبد الناصر18521/كح
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Berti ed، 2011: الجزائرقوانٌن الضرائب المباشرةدون مإلف18522/كح

Berti ed، 2011: الجزائرقوانٌن الضرائب المباشرةدون مإلف18523/كح

Berti ed، 2011: الجزائرقوانٌن الضرائب المباشرةدون مإلف18524/كح

Berti ed، 2011: الجزائرقوانٌن الضرائب المباشرةدون مإلف18525/كح

Berti ed، 2011: الجزائرقوانٌن الضرائب المباشرةدون مإلف18526/كح

2012زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالمبادئ و المصادر: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم18527/كح

2012زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالمبادئ و المصادر: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم18528/كح

2012زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالمبادئ و المصادر: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم18529/كح

2012زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالمبادئ و المصادر: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم18530/كح
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2012زٌن الحقوقٌة، : بٌروتالمبادئ و المصادر: موسوعة القانون الدولً العامعلوة، محمد نعٌم18531/كح

18532/كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة

اإلطار القانونً لعقود المشاركة بٌن القطاعٌن 

العام و الخاص
2012إ ، . ت. ع. م: القاهرة

18533/كح
المنظمة العالمٌة للتنمٌة 

اإلدارٌة

اإلطار القانونً لعقود المشاركة بٌن القطاعٌن 

العام و الخاص
2012إ ، . ت. ع. م: القاهرة

الحرازي، محمد عل18534ً/كح
الدور اإلقتصادي للمناطق الحرة فً جدب 

اإلستثمارات
2007منشورات الحلبً ح، : بٌروت

الحرازي، محمد عل18535ً/كح
الدور اإلقتصادي للمناطق الحرة فً جدب 

اإلستثمارات
2007منشورات الحلبً ح، : بٌروت

ملوخٌة، عماد18536/كح
الضمانات التؤدٌبٌة للموظف العام فً النظام 

اإلدراي
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

ملوخٌة، عماد18537/كح
الضمانات التؤدٌبٌة للموظف العام فً النظام 

اإلدراي
2013دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتاإلحتجاج فً القانون الدولًالطائً، حٌدر ادهم18538/كح

2012منشورات الحلبً ح، : بٌروتاإلحتجاج فً القانون الدولًالطائً، حٌدر ادهم18539/كح
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2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولةالفار، صفاء السٌد18540/كح

2011مكتبة الوفاء، : اإلسكندرٌةالجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولةالفار، صفاء السٌد18541/كح

2009دار الكتب القانونٌة، : مصرالحماٌة الجنائٌة لبطاقات اإلئتمان الممغنطةالهٌتً، محمد حماد18542/كح

2009دار الكتب القانونٌة، : مصرالحماٌة الجنائٌة لبطاقات اإلئتمان الممغنطةالهٌتً، محمد حماد18543/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرالحماٌة الجنائٌة الناشئة عن اإلهمالالشكري، عادل ٌوسف18544/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرالحماٌة الجنائٌة الناشئة عن اإلهمالالشكري، عادل ٌوسف18545/كح

سعادنة، العٌد18546/كح
اإلثبات فً المواد الجمركٌة فً ظل قانون 

الجمارك و التشرٌع
I T C I S، 2010: الجزائر

2010جامعة ناٌف، : الرٌاضالجهود الدولٌة فً مكافحة اإلتجار بالبشرمطر، محمد ٌح18547ً/كح

18548/كح
مركز الدراسات و 

البحوث

الرقابة على السالئف و الكٌمٌاوٌات المستخدمة 

فً صنع المخدرات
2010جامعة ناٌف، : الرٌاض
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18549/كح
مركز الدراسات و 

البحوث

الرقابة على السالئف و الكٌمٌاوٌات المستخدمة 

فً صنع المخدرات
2010جامعة ناٌف، : الرٌاض

18550/كح
مركز الدراسات و 

البحوث
2010جامعة ناٌف، : الرٌاضالجرائم اإلنسانٌة فً نظام المحكمة الجنائٌة

18551/كح
مركز الدراسات و 

البحوث
2010جامعة ناٌف، : الرٌاضالجرائم اإلنسانٌة فً نظام المحكمة الجنائٌة

18552/كح
مركز الدراسات و 

البحوث
2010جامعة ناٌف، : الرٌاضالجرائم اإلنسانٌة فً نظام المحكمة الجنائٌة

2012دار جلٌس الزمان، : عماندراسة مقارنة: أحكام التصادم البحريالجزائري، هشام رمضان18553/كح

2012دار جلٌس الزمان، : عماندراسة مقارنة: أحكام التصادم البحريالجزائري، هشام رمضان18554/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأحكامه و أسسه: التـؤمٌنعبدهللا، باسم18555/كح

2011دار الكتب القانونٌة، : مصرأحكامه و أسسه: التـؤمٌنعبدهللا، باسم18556/كح

إتحاد المصارف العربٌة18557/كح
الجوانب القانونٌة الناجمة عن استخدام الحاسب 

اآللً فً المصارف
1999إتحاد المصارف، : بٌروت
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إتحاد المصارف العربٌة18558/كح
الجوانب القانونٌة الناجمة عن استخدام الحاسب 

اآللً فً المصارف
1999إتحاد المصارف، : بٌروت

2005مكتبة فهد، : الرٌاضبٌن التخطٌط و التنفٌد: الحكومة اإللكترونٌة العبود، فهد18559/كح

2005مكتبة فهد، : الرٌاضبٌن التخطٌط و التنفٌد: الحكومة اإللكترونٌة العبود، فهد18560/كح

2009إ ، . ت. ع. م: القاهرةمدخل إداري متكامل: الحكومة اإللكترونٌة زكً، إٌمان18561/كح

2009إ ، . ت. ع. م: القاهرةمدخل إداري متكامل: الحكومة اإللكترونٌة زكً، إٌمان18562/كح

2009إ ، . ت. ع. م: القاهرةمدخل إداري متكامل: الحكومة اإللكترونٌة زكً، إٌمان18563/كح

2009دار الحامد، : عمانأساسٌات أمن المعلومات و الحاسوبالطٌطً، خضر مصباح18564/كح

المولى، بشرى خالد18565/كح
دراسة : إلتزمات المسام فً الشركة المساهمة

مقارنة
2010دار الحامد، : عمان

أبوعمرو، مصطفى أحمد18566/كح
التنظٌم القانونً لحق اإلضراب فً القانون 

المصري
2009دار الكتب القانونٌة، : مصر
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أبوعمرو، مصطفى أحمد18567/كح
التنظٌم القانونً لحق اإلضراب فً القانون 

المصري
2009دار الكتب القانونٌة، : مصر

أبوعمرو، مصطفى أحمد18568/كح
التنظٌم القانونً لحق اإلضراب فً القانون 

المصري
2009دار الكتب القانونٌة، : مصر

عبد السالم، رضا18569/كح
هل ٌتحقق اإلصالح : القضاء من اجل التنمٌة

اإلقتصادي؟
2005دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

عبد السالم، رضا18570/كح
هل ٌتحقق اإلصالح : القضاء من اجل التنمٌة

اإلقتصادي؟
2005دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌة

2009ن ، . د: م . دالدلٌل العلمً فً السجل التجاريغمٌحة، عبد المجٌد18571/كح

2009ن ، . د: م . دالدلٌل العلمً فً السجل التجاريغمٌحة، عبد المجٌد18572/كح

2009ن ، . د: م . دالدلٌل العلمً فً السجل التجاريغمٌحة، عبد المجٌد18573/كح

18574/كح
مركز الدراسات و 

البحوث
2006جامعة ناٌف، : الرٌاضالقضاء و العدالة

18575/كح
مركز الدراسات و 

البحوث
2006جامعة ناٌف، : الرٌاضالقضاء و العدالة
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18576/كح
مركز الدراسات و 

البحوث
2006جامعة ناٌف، : الرٌاضالقضاء و العدالة

2011ن ، . د: م . دطرق التنفٌد:  القانون العدلً الخاصالخروبً، خلٌفة18577/كح

2011ن ، . د: م . دطرق التنفٌد:  القانون العدلً الخاصالخروبً، خلٌفة18578/كح

2010مطبعة األمن، : الرٌاضالعمل القضائً فً المنازعات اإلدارٌةدرمٌش، عبدهللا18579/كح

2010مطبعة األمن، : الرٌاضالعمل القضائً فً المنازعات اإلدارٌةدرمٌش، عبدهللا18580/كح

2010مطبعة األمن، : الرٌاضالعمل القضائً فً المنازعات اإلدارٌةدرمٌش، عبدهللا18581/كح

2011المكتب الجامعً ح، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: اإلستقرار كغاٌة من غاٌات القانونالطباخ، ٌس محمد18582/كح

2011المكتب الجامعً ح، : اإلسكندرٌةدراسة مقارنة: اإلستقرار كغاٌة من غاٌات القانونالطباخ، ٌس محمد18583/كح

بنانً، محمد السعٌد18584/كح
إلتزمات الموثق من خالل عقد الوعد ببٌع عقار 

محفظ
2010دار السالم للنشر، : الرباط
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بنانً، محمد السعٌد18585/كح
إلتزمات الموثق من خالل عقد الوعد ببٌع عقار 

محفظ
2010دار السالم للنشر، : الرباط

2005دارالثقافة، : عماندراسة قانونٌة مقارنة: التحكٌم التجاري البحريالبٌاتً، علً طاهر18586/كح

2005دارالثقافة، : عماندراسة قانونٌة مقارنة: التحكٌم التجاري البحريالبٌاتً، علً طاهر18587/كح

2012دارالثقافة، : عمانالتحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر18588/كح

2012دارالثقافة، : عمانالتحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر18589/كح

2012دارالثقافة، : عمانالتحكٌم فً الشرٌعة اإلسالمٌةالبلوي، نضال جبر18590/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكام التحكٌم عن منظمة التجارة العالمٌةقاسم، طه أحمد18591/كح

2012دار الجامعة ج، : اإلسكندرٌةأحكام التحكٌم عن منظمة التجارة العالمٌةقاسم، طه أحمد18592/كح

الزٌن، سلٌمان ضٌف هللا18593/كح
التحوٌل اإللكترونً لألموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دارالثقافة، : عمان
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الزٌن، سلٌمان ضٌف هللا18594/كح
التحوٌل اإللكترونً لألموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دارالثقافة، : عمان

الزٌن، سلٌمان ضٌف هللا18595/كح
التحوٌل اإللكترونً لألموال و مسإولٌة البنوك 

القانونٌة
2012دارالثقافة، : عمان
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