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ج. ق 1407نمحروس نضار الهيتي.دالنظرية العامة للجرائم االجتماعية 407

ج. ق 1408نفخري عبد الرزاق الحديثي.دقانون العقوبات الجرائم االقتصادية408

ج. ق 1409نحميد السعدي. دشرح قانون العقوبات الخاص في جرائم االموال الجزء الثاني409

ج. ق 1410نعفيف شمس الدين.د-القاضيقانون العقوبات-أصول المحاكمات الجزائية-2008المصنف السنوي في القضايا الحزأئية لالجتهادات الصادرة خالل عام 410

ج. ق 1411نمحروس نصار الهيتيالنتيجة الجرمية في قانون العقوبات411

ج. ق 1412نسليم علي عبدهدراسة مقارنة-الجريمة المشهودة412

ج. ق 1413نجعفر مشيمش–المحامي الدكتور االسلحة النارية –المخدرات –البصمات التزوير المستندات تزيف العملة الورقية المعدنية -جرائم العصر413

ج. ق 1414نعلي محمد جعفر.دشرح قانون أصول المحاكمات الجزأئية414

ج. ق 1415نسليم علي عبدهدراسة مقارنة–التفتيش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد 415

ج. ق 1416نعبد الفتاح بيومي حجازي.دالدليل الجنائي والتزوير في الجرائم الكمبيوتر واالنترنت  416

ج. ق 1417نضياء االسدي.دجرائم االنتخابات417

ج. ق 1418نمحمد مرعي صعبجرائم المخدرات418

ج. ق 1419نجعفر مشيمشدراسةمقارنة-جريمة التزوير419

ج. ق 1420نإيلي قهوجيالجرائم االخالقية420

ج. ق 1421نمحروس نضار الهيتي.دالنظرية العامة للجرائم االجتماعية421

ج. ق 1422ن– علي عصام غصن المسؤولية الجزائية للطبيب422

ج. ق 1423نالقاضي الدكتور عفيف شمس الدينطرق الطعن باالحكام والقرارات الجزائية الصادر عن القضاء العدلي عن قضاء االحداث عن القضاء العسكري في قضايا الجمارك423

ج. ق 1424ناحمد المهدي أشرف شافعيالتحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم وحمايتها424



ج. ق 1425نعلي محمد جعفر.داالجرام وسياسة مكافحته عوامل الجريمة والسياسة العقابية في التشريع الليببي والمقارن         425
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ج. ق 1427ناحمد عبد السالم علي-المستشارالتعليق على جرائم التزيف والتزوير في قانون العقوبات في ضوء العقد والقضاء427
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ج. ق 1429نعلي عوض حسن.دجريمة البالغ الكاذب 429

ج. ق 1430نعدلي خليل-المستشارجريمة السرقة430
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ج. ق 1433نعبد الوهاب عبدهللا المعموري.دجرائم االختطاف في االحكام العالمة والخاصة والجرائم المرتبطة بها433

ج. ق 1434نسمير عبد الغني.داسترتيجية –مبادئ مكافحةالمخدرات االدمان والمكافحة 434

ج. ق 1435نوجدي شفيق فرجالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج والداخل 435

ج. ق 1436نحسام محمد سامي جابر.دطرق الطعن في األحكام الجنائية 436

ج. ق 1437نسعيد علي القططي .دعلم صناعة التشريعات الجنائية المعيار الجنائي التنموي  437

ج. ق 1438نمصطفى العوجيالمسؤولية الجنائية-الجزء الثاني–القانون الجنائي العام 438

ج. ق 1439نعبد الفتاح بيومي حجازي .داالنترنت–مبادئ االجراءت الجنائية في جرائم الكمبيوتر 439

ج. ق 1440نسليمان عبد المنعم.دأصول علم االجرام والجزاء440
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ج. ق 1447نمصطفى يوسف . دالحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق447

ج. ق 1448نمحمد أمين الرومي-المحاميالجريمة المنظمة448
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ج. ق 1455نعلي محمد جعفر.دالتدابير -المسؤولية الجزائية –عوامل االنحراف –دراسة مقارنة -االحداث المنحرفون455
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ج. ق 1457ندعباس محمود مكي .أجنائي وتنامي الجرائم االخالقية المعاصرة  –الخبيرالنفس 457
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السرقة والمخدارات–االخالل بواجبات الوظيفة -قانون العقوبات والجرائم االعتداء على أمن الدولة والسالمة العامة واالدارة القضائية464 ج. ق 1464نعلي محمد جعفر.د
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ج. ق 470إبراهيم محمود اللبيدي . دأمن الدولة–الحماية الجنائية 470

دراسة مقارنة –المؤامرة واالعتداء على أمن الدولة -الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة المدخل الى القسم الخاص القواعد العامة القواعد العامة لجرائم أمن الدولة471 ج. ق 1471نسمير عالية.د

ج. ق 1472نسمير عالية .ددراسة مقارنة–المدخل ا لدراسة جرائم االعمال المالية والتجارية 472

ج. ق 1473نمحمود احمد طه.دأختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام في ضوء حق المتهم في اللجوء الى قاضيه الطبيعي 473

ج. ق 1474نمركز البحوث القانونيةتطور القضاء الجنائي العراقي474



ج. ق 1475نجان بلوش ميشيل -البيركامو-أثر كوستلرتأمالت في عقوبة االعدام475

ج. ق 1476نهيثم عالية.أ-سمير عالية.ددراسة مقارنة (نظرية جريمة التعمال الجرائم المالية والتجارية–ماهيته )القانون الجزائي لالعمال 476
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ج. ق 1479نحميد الحداد.دالسلطة والعنف في الغرب االسالمي479

ج. ق 1480نياسر االمير فاروق.دالقبض في ضوء الفقه والقضاء480
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ج. ق 1482نفرج علواني هليل- المستشارجرائم االموال العامة482

ج. ق 1483نمحمد علي سويلم.داالحكام الموضوعية واالجرائية للجريمة المنظمة483

ج. ق 1484نضياء عبدهللا الجابر االسدي.دأبحاث في القانون الجنائي484

ج. ق 1485نصالح احمد العزي .ددراسة ميدانية–دور التنشئة االجتماعية في الخدمة السلوك االجرامي مدخل نظري 485

ج. ق 1486نرؤوف عبيد,دنظرية المصلحة في الطعن الجنائي486

ج. ق 1487نعالء زكي.ددراسة تأصيلية وتحليليةمن منظور أمني وقانوني–المسؤولية الجنائية عن فعل الغير 487

ج. ق 1488نعمرو العروسي- االستاذدراسة في علم المجني عليه–المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي االسالمي 488
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ج. ق 1491نعبد الفتاح مصطفى الصيفي.داالحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة االسالمية والقانون491

ج. ق 1492نبشرى عبد الحميد نبيه.دالسلوك االجرامي الجنسي492

ج. ق 1493نرؤوف عبيد.دتكييف الواقعة ومايثيره من مشكالت في نطاق التقسيم الثالثي للجرائم493

ج. ق 1494نجمعة زكريا السيدمحمد.ددراسة مقارنة–أساليب المعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي والفقه االسالمي 494

ج. ق 1495نأمير فرج يوسف جرائم قتل الثوار المتظاهرين وتعذيبهم495

ج. ق 1496نالعقيد عبد الفتاح عبدهللا القماطالبحث الجنائي بين النظرية والتطبيق البيان496

ج. ق 1497نسوزي عدلي ناشددراسة مقارنة-غسل االموال من خالل مبدأ سرية الحسابات المصرفية497

ج. ق 1498نبدر محمد العفاسيالمسؤولية الجنائية للوزير498

ج. ق 1499نجهاد زهير ديب .ددراسة تطبيقية على مرفقي االتصاالت والكهرباء–عقود االمتياز 499



ج. ق 1500نمحمد عبد السالم سالمة.دعمليات وجرائم غسيل االموال الكترونيا وأثرها على االزمة االقتصادية العلمية ومسؤولية البنوك والمصارف500

ج. ق 1501ناسماعيل عبد الغني شاهين,ددراسة مقارنة بالفقه االسالمي –ضوابط مبدأعدم رجعية القوانين 501

ج. ق 1502ننسرين عبد الحميد نبيه.دسلوكيات أجرامية نراها  في حياتنا اليومية502

ج. ق 1503نأمين مصطفى محمد.ددراسة مقارنة–مشكالت الحبس االحتياطي بين قيوده والتعويض عنه 503

ج. ق 1504نبكري يوسف بكري .دالوجيز في االجراءت الجنائية المحاكمة وطرق الطعن في االحكام504

ج. ق 1505نعبد الشافعي عبد الرحمن السيد عوض.دالسرقة بين التجربة والعقوبة في الشريعة االسالمية505

ج. ق 1506نأمين مصطفى محمد-أستاذالجرائم االنتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش االنتخابي506

ج. ق 1507نمعن خليل العمر-االستاذعلم اجتماع االنحراف507

ج. ق 1508نضياء عبدهللا الجابر االسديوأخرون .دأبحاث في القانون العام508

ج. ق 1509نسامر توفيق عزيزالتحقيق الجزائي االولي ماهيته وضماناته509

ج. ق 1510نصفاء عادل ساميحجية البصمة الوراثية في االثبات الجزائي 510

ج. ق 1511نذنون يونس صالح المحمدي.دتعويض االضرار الواقعة على حياة االنسان وسالمة جسده511

ج. ق 1512نرؤوف عبيد.داستظهارالقصد في القتل العمد512

ج. ق 1513ننسرين عبد الحميد نبيه.ددراسة حول المساهمة الجنائية بالتحريض الصوري–السلوك االجرامي للمحرض الصوري 513

ج. ق 1514نأمين مصطفى محمد.ددراسة في القانونين المصري والفرنسي-الحماية الجنائية االجرائية للصحفي514

ج. ق 1515نسمير عالية,دنظرية المحرض على الجريمة515

ج. ق 1516نرؤوف عبيد.دتنازع االختصاص في المواد الجنائية516

ج. ق 1517نأمين مصطفى محمد,دالمسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي في القانونين المصري والكويتي517

ج. ق 1518نمحمود سليمان موسى.دالسياسة الجنائية واالسناد المعنوي518

ج. ق 1519نعلي عبود جعفر.ددراسة مقارنة–جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على االشخاص والحكومة 519

ج. ق 1520نأمير فرج يوسف.دالقبض والتفيش وفقا لقانون االجراءات الجنائية واحكام محكمة النقض520

ج. ق 1521نعبد االمير محمد محسن.ددراسة مقارنة–الحماية الجنائية للعرض في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي 521

ج. ق 1522نأمير فرج يوسف,دجرائم أمن الدولة العليا في الداخل والخارج522

ج. ق 1523نضياء عبدهللا الجابر االسدي.دالمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي523

ج. ق 1524نشوقي ابراهيم عبد الكريم.دإيقاف الدعوى الجنائي وانهائها بدون حكم في الفقه االسالمي والقانون الوضعي524



ج. ق 1525نعبد العزيز محمد محسن.دالحماية الجنائية للجنين في الفقه االسالمي والقانون الوضعي525

ج. ق 1526ننسرين عبد الحميد نبيه.دالسلوك االجرامي المعقد526

ج. ق 1527ننسرين عبد الحميد نبيه,دالسلوك اإلجرامي للمجرم527

ج. ق 1528نعبد الفتاح عبد هللا القماط.دإحصاء الجرائم–أساسيات اإلحصاء الجنائي 528

ج. ق 1529نعبد الرحمن محمد العيسوي.دسيكولوجية االجرام529

ج. ق 1530ننوري الهموندي.دجرائم االموال العامة والوظيفة العامة في الشريعة االسالمية والقانون530

ج. ق 1531نأسامة عبد العليم الشيغ.داالذن في العمليات الجراحية المستعجلة وغير المستعجلة في ضوء الفقه االسالمي والنظم الوضعية531

ج. ق 1532نعبد العزيز محمد محسن,ددراسة مقارنة–حقوق االنسان في االجراءات الجنائية مرحلة ماقبل المحاكمة في الفقه االسالمي والقانون الوضعي 532

ج. ق 1533نكرولين يوسف,دتجارة االسلحة وأثرها في أنتهاكات حقوق االنسان533

ج. ق 1534نكريم خميس خصباك .دحق التقاضي في الدعوى الجزائية 534

ج. ق 1535نرمضان ابراهيم عالم .د2008لسنة 120المحاكم االقتصادية طبقا للقانون 535

ج. ق 1536نبكرى يوسف بكرى محمد.دمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية536

ج. ق 1537نرؤؤف عبيد,دالطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن537

ج. ق 1538ن= = =حق الدفاع امام القضاء الجنائي 538

ج. ق 1539نجمال شعبان حسين عليدراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون الوضعي–أنقضاء الدعوى الجنائية 539

ج. ق 1540ن= = = =مركز الدعوى المدنية أمام القضاءالجنائي540

ج. ق 1541ندأمين مصطفى محمد دراسة مقارنة–حماية الشهود في قانون اإلجراءات الجنائية 541

ج. ق 1542ن= = = =الطعن في أوامر اإلحالة واألوامر باألوجه إلقامة الدعوى542

ج. ق 1543ن= = = =اليجوز النقض حيث اليجوز االستنئاف)الصلة بين االستنئاف وجواز النقض 543

ج. ق 1544نبكرى يوسف بكرى محمدالجهات المختصة–أنظمته االجرائية -االدعاء العام نشأته544

ج. ق 1545نجعفر مشيمشاالسلحة النارية–المخدرات –تزيف العملة الورقية والمعدنية –البصمات تزوير المستندات –جرائم العصر 545

ج. ق 1546نسليم علي عبدهدراسة مقارنة-التفتيش في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد546

ج. ق 1547نسليم علي عبدهدراسة مقارنة–الجريمة المشهودة 547

ج. ق 1548نسميرسليم حدادالقانون الجزائي548

ج. ق 2549ن7م-8موسوعة القوانين واالحكام الدولية م549



ج. ق 1550نعلي عبد القادر القهوجي و سامي عبد الكريم محموداصول علمي االجرام و العقاب 550

ج. ق 1551نجعفر عبد االمير الياسيندراسة ميدانية في علم االجتماع الجنائي-التشرد و انحراق سلوك الصغار و االحداث551

ج. ق 1552نمحمد محمد مصباح القاضي قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة في الجريمة552

ج. ق 1553نراميا محمد شاعر (قراءة قانونية اجتماعية)االتجار بالبشر 553

ج. ق 1554نعلي جميل حربنظام تسليم و استيراد المطلوبين تسليم المجرمين في القانونين الدولي و الوطني 554

ج. ق 1555نحميد سلطان علي الخالدي االكراه واثره في المسؤولية الجنائية555

ج. ق 1556نمحمد طارق عبد الرؤوف الخنجريمة االحتيال عبر االنترنت اإلحكام الموضوعية و اإلحكام اإلجرائية556

ج. ق 3557نعبد هللا بن محمد اليوسف ( 3 2 1ج )دورعلم البصمات في مسح الجريمة اسلوب االظهار و الرفع 557

ج. ق 1558نعماد تركي السعدون الحسينيالجرائم الماسة بالشعور الديني دراسة مقارنة558

ج. ق 1559نعلي هادي عطية الهالليمعزز بالنصوص الدستوريه و التشريعية و اتجاهات القضاء االوربي و االمريكي  (دراسة في القانون العام المقارن )المركز القانوني للجنين في ضل االبحاث الطبية و التقنيات المساعده  في االنجاب 559

ج. ق 1560نحنان ريحان مبارك المضحكيالجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة 560

ج. ق 1561نعبد الرحمن احمدالبصمة الوراثية و احكامها في الفقة االسالمي و القانون الوضعي 561

ج. ق 1562نبه يارسعيد عزيز دزه يعذر االستفزاز في القانون الجنائي 562

ج. ق 1563نجعفر عبد االمير الياسينجرائم الموظفين دراسة ميدانية في علم االجتماع الجنائي 563

ج. ق 1564نمحمد محمد مصباح القاضي علم االجرام و علم العقاب 564

ج. ق 1565نعبد هللا محمد الحكيم حق المجنى علية في قانون االجراءات الجنائية 565

ج. ق 1566نخالد ممدوح ابراهيم فن التحقيق الجنائي في الجرائم االلكترونية 566

ج. ق 1567نمحمد محمد مصباح القاضيالقانون الجزائي النظرية العامة للعقوبة و التدبير االحترازي 567

ج. ق 568عشرة مجلداتلين صالح مطر10الى م1موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص من م568

ج. ق 1569نالمحامي  مكي ابراهيم لطيفضوابط االرتباط بين الدعوتين الجنائية والمدنية الناشئتين عن واقعة واحدة569

ج. ق 1570نهشام حنش العزاويالمسؤولية الجنائية للمخبر السري 570

ج. ق -1571نربيع محمد الزهاوي/ القاضيقرارات ومبادىء تمييزية لمحاكم التحقيق والجنح والجنايات 571

ج. ق -1572نعادل يوسف الشكرجي. دفن صياغة النص العقابي572

ج. ق -1573نالقاضي الدكتور امجد سليم الكرديصمت المتهم573

ج. ق -1574ننادية مصطفى حسين الحمداني(دراسة مقارنه )التوقيف التعسفي واالثار المترتبة عليه574



ج. ق -1575نمازن خلف ناصر. د(دراسة مقارنة )الحماية الجنائية لالشخاص من االختفاء القسري575

ج. ق -2576نمصطفى العوجي(المسؤولية الجنائية )النظرية العامة للجريمة والجزء الثاني  )الجزء االول/ القانون الجنائي576

ج. ق -1577نسامر توفيق عزيز(ماهيته وضماناته )التحقيق الجزائي االولي577

ج. ق -1578نهمدان مجيد علي المرزاني.د(دراسة قانونية مقارنة بالشريعة االسالمية )القتل بدوافع الشرف 578

ج. ق -1579نموفق علي عبيد. دسرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع579

ج. ق -1580نطالل ابو عفيفة. دجرائم االعتداء على االشخاص وفقا الخر التعديالت التي طرات على القانون580

ج. ق -1581نعلي احمد خضر المعماري واالستاذ احمد عبد العزيز الهسنياني. ددراسات في علم االجرام581

ج. ق -1582نمحمد نصر محمد. دعلم االجرام582

ج. ق -1583نمحمد محمد طه خليفة. د(السعودية – االمارات – فرنسا – مصر – دراسة مقارنة  )نظرية الضرورة في االجراءات الجنائية583

ج. ق -1584نالسيد محمد شريف.د(دراسة مقارنه )النظرية العامة لالثبات الجنائي584

ج. ق -1585نمجيد خضر احمد السبعاوي.د(دراسة مقارنه )االفراج عن المتهم في الدعوى الجزائية585

ج. ق -1586نريبين ابو بكر عمر. د(دراسة تحليلية مقارنه )السياسة الجنائية في الجرائم االقتصادية586

ج. ق -1587نمحمد كمال محمود الدسوقي. م(دراسة مقارنة )الحماية الجنائية لسرية المعلومات االلكترونية587

ج. ق -1588نمجيد خضر احمد السبعاوي. د(دراسة مقارنة )الحماية الجنائية لقرينة البراءة بابعاد دولية دستورية588

ج. ق -1589نعادل يوسف الشكرجي. د(دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة )االحكام العامة اللغاء النص العقابي589

ج. ق -1590ناحمد جابر صالح. ماثر االضطرابات الفسيولوجية الخاصة بالمراة في مسؤوليتها الجزائية590

ج. ق 1591نالمحامي محمد صالح المعزينظام االجراءات الجزائية591

ج. ق -1592نعمار عباس الحسيني. دمباديء التحقيق الجنائي الحديث592

ج. ق -1593نعلياء عبد الكريم مهديجريمة الرشوة ووسائل مكافحتها وطنيا ودوليا593

ج. ق -1594نمحمد سالمة مسلم الدويك– المحامي (قصور السياسة العقابية )المجرم والجريمة والعقاب594

ج. ق -1595نخليل ابراهيم حسين العبيدي(دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون )المسؤولية الجنائية الناشئة عن اختالط االنساب من التلقيح الصناعي595

ج. ق -1596نجالل حماد عرميط الدليمي(دراسة مقارنه )ضمانات المتهم في اجراءات التحقيق االبتدائي المقيدة لحريته والماسة بشخصه596

ج. ق -1597نصالح احمد العزي. د(مدخل نظري ودراسة ميدانية )دور التنشئة االجتماعية في الحد من السلوك االجرامي597

ج. ق -1598نعبد الكريم الردايدة. داجراءات التحقيق الجنائي واعمال الضابطة العدلية598

ج. ق -1599نباقر جواد شمس الدين البريفكاني. دالتأصيل الشرعي للمبادئ القانونية العقابية العامة599



ج. ق -1600نالقاضي علي انور دلفالقيمة القانونية لالعتراف المنتزع باالكراه600

ج. ق 1601نعامر علي سمير الدليمي. د(دراسة مقارنة )صالحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة601

ج. ق -1602نمحمد صالح العنزياالتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة602

ج. ق 1نالمحامي الدكتور طالل ابو عفيفةجرائم االعتداء على االموال وفقا الخر التعديالت التي طرات على القانون603

ج. ق -1604ناحمد ناصر الطهاروة. د(دراسة مقارنة )مدى توافق االحكام المتعلقة بحقوق نزالء مراكز االصالح والتاهيل604

ج. ق -1605ناحمد الصعبالتعصب واثره على النسيج العراقي605

ج. ق 1606نمجدي سالمة احمد محمود. دالتحقيق الجنائي والعقاب606

ج. ق 1607ننهيل عبد الكريم العزايزة الزعبيالضمانات القانونية المقررة لالحداث607

ج. ق -1608نصالح الدين عباسدراسات في علم االجرام 608

ج. ق -1609ند نوفل علي عبدهللا الصفو (دراسة مقارنة )الحماية الجزائية للمال العام 609

ج. ق 1610نمحمود أحمد طه .ددراسة مقارنة–مبدأ شخصية القانون 610

ج. ق 1611نعالء حسين صالح التميمي . دحق الخصوصية في القانون الجنائي  611

ج. ق 1612نخليفه ابراهيم عودة التميمي.ددراسة ميدانية–الضبط االجتماعي بين العرف والقانون 612

ج. ق -1613نعبد الحميد الشورابي - دسلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وتغيير وصف االتهام613

ج. ق -1614نالمعاملة الجنائية لمرتكبي الجرائم تحت تعاطي المخدرات واالدمان عليها رؤية لعينة من رجال القضاء 614

ج. ق -1615نعلي عبد القادر القهوجي. دنظرية الجريمة (القسم العام  )شرح قانون العقوبات615

ج. ق 616ظ1نعوض محمد عوض.دالمبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية616

ج. ق 10617نعمار مزاحم مهدي/ رائد الشرطة  فن التحقيق الجنائي617

ج. ق 1618نعمار عباس الحسيني.ددراسة مقارنة–حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية 618

ج. ق 1619نعمار عباس الحسيني.ددراسة مقارنة في فلسفة العقاب–وظيفة الردع العام للعقوبة 619

ج. ق 1620نعمار عباس الحسيني.دجرائم الحاسوب واالنترنت الجرائم المعلوماتية620

ج. ق 1621نعمار عباس الحسيني.دالتصوير المرئي والتسجيل الصوتي وحجيتهما في االثبات الجنائي دراسة مقارنة في ضوء التشريعات واجتهادات الفقه والقضاء621

ج. ق 1622نعمار عباس الحسيني.دمبادئ التحقيق الجنائي الحديث622

ج. ق 1623نعمار عباس الحسيني.ددراسة مقارنة في فلسفة االصالح العقابي ونظم الوقاية من الجريمة–الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة االصالحية 623

ج. ق 1624نعمار عباس الحسيني.دموجز علم االجرام وعلم العقاب624



( مجلدات 5) االصدار الجنائي 2017 حتى عام 1990الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية من 625 ج. ق 1625نحسن الفكهاني/ المستشار

ج. ق 1626ن(دراسة مقارنة  )البند الجزائي 626

ج. ق 1627نعلي عبد الحسين الموسوي. ددور قانون العقوبات في مكافحة جرائم تبييض االموال ـ دراسة مقارنة في القانون الفرنسي واللبناني والمصري627

ج. ق 1628نعالء زكي . د.(دراسة تحليلية وفقا للفقه الحديث )جرائم االعتداء على الدولة جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات628

ج. ق 1629نحسين محمد الغول. د(دراسة مقارنة )جرائم شبكة االنترنيت والمسؤولية الجزائية الناشئة عنها629

(دراسة مقارنة  باحكام القانون الدولي الجنائي والتشريعات الجنائية الدولية)ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة في ضؤ الواثيق والصكوك واالعالانات الدولية المعنية بحقوق االنسان630 ج. ق 1630نعادل يوسف الشكرجي. د

ج. ق 1631نخليل ابراهيم حسين العبيدي(دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي )المسؤولية الجنائية الناشئة عن اختالط االنساب  من التلقيح الصناعي631

ج. ق 1632نعبد الرحمان خلفي. د(دراسة فقهية تحليلية تاصيلية مقارنة)بدائل العقوبة 632

ج. ق 1633نمازن خلف ناصر. د(دراسة تحليلية مقارنة)الجريمة العسكرية 633

ج. ق 1634نعمار عباس الحسيني. د(الجرائم المعلوماتية )جرائم الحاسوب واالنترنت 634

.5ـ ج4 ـ ج3ـ ج2االحكام العامة لقانون ا لعقوبات والجنح المضرة بالمصلحة العامة الجنايات والجنح المخالفات التي تحدث الحاد الناس ـ ج / 1ج/  في ضؤ الفقه والقضاء2009 لسنة 124التعليق على قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 635 ج. ق 1635نعبد الحميد الشواربي. د

ج. ق 1636نرفعت صبيح الكناني(دراسة مقارنة )جريمة القتل غير المقصود في القانون والشريعة 636

ج. ق 1637نسامر سلمان الجبوري(دراسة مقارنة  )جريمة االحتيال االلكتروني637

ج. ق 1638نبسمة معن محمد ثابتمبدا المواجهة بين الخصوم في االجراءات الجنائية638

ج. ق 1639نعادل عبد العال ابراهيم خراشي. دجريمة التلوث الضوضائي في القانون الوضعي والفقه الجنائي االسالمي639

(في ضؤ الفقه والقضاء والتشريع والمحاماة )المنظومة المتكاملة الحكام التقادم والسقوط واالنقضاء واالبعاد وعدم السماع  )موسوعة التقادم في التقادم الجنائي 640 ج. ق 1640نهشام زوين . د

ج. ق 1641نضياء االسدي. دحق السالمة في جسم المتهم641

ج. ق 1642نبن ذياب عبد الملكحق الخصوصية في التشريع العقابي642

ج. ق 1643نورود محمد الشريف الشريف(دراسة مقارنه )جريمة القتل المعنوي643

ج. ق 1644نعلي عدنان الفيل/ أ(دراسة مقارنة )جريمة الرشوة االنتخابية644

ج. ق 1645نحليمة احمد محمد حمزة(دراسة مقارنة )الحماية الجنائية للجنين من االجهاض645

ج. ق 646مسعود حميد اسماعيلالتعويض في القانون الجزائي646

نظم س+ دست 1-1نالمعهد الدولي لقانون حقوق االنسان قوانين ولوائع السلطة التشريعية في الدول العربية 647

نظم س+ دست 2-1ن-----        الديمقراطية والحريات العامة 648



نظم س+ دست 3-1ن-----        دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية  / الدساتير العربية و 649

نظم س+ دست 20104- 1ننعمان احمد الخطيب . دالوسيط في النظيم السياسية والقانون الدستوري 650

نظم س+ دست 20095- 1نعبد الكريم علوان . دالنظم السياسية والقانون الدستوري 651

نظم س+ دست 20096- 1نحمدي العجمي . دمقدمة في القانون الدستوري في ضؤ الدساتير العربية المعاصرة 652

نظم س+ دست 20077- 2نحسان محمد شفيق العاني . داالنظمة السياسية الدستورية المقارنة 653

نظم س+ دست 20068- 2نمحمد ماهر ابو العينين. د2ج/1االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته دراسة تطبيقية في مصر ج654

نظم س+ دست 6559

نظم س+ دست 10-1نعبد الفتاح مراد . دالدساتير العربية والمستويات الدولية 656

نظم س+ دست 200711- 2نمنذر الشاوي 2ج/القانون الدستوري 657

نظم س+ دست 12-2نعلي غالب خضيرالعاني . دالقانون الدستوري 658

نظم س+ دست 200413- 1نعبد الفتاح ساير . دماهية القانون الدستور الوصفي / النظرية العامة للمشكلة الدستورية – القانون الدستوري 659

نظم س+ دست 200414- 1ناسماعيل مرزة . دالنظرية العامة في الدساتير – مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي 660

نظم س+ دست 15-3نسمير خيري توفيق مبدا سيادة القانون 661

نظم س+ دست 200916- 1نالشيخ ابراهيم النعمة     اصول التشريع الدستوري في االسالم 662

نظم س+ دست 196817- 1نعبد الملك ياس اصول القانون نظريتا القانون والحق 663

نظم س+ دست 18  1998-  1نجون الستر الدستورية والديمقراطية 664

نظم س+ دست 199119- 1نصالح جواد الكاظم . داالنظمة السياسية 665

نظم س+ دست 20-1نفؤاد العطار . دالنظم السياسية والقانون الدستوري 666

نظم س+ دست 198621- 2نحسان محمد شفيق العاني . داالنظمة السياسية الدستورية المقارنة 667

نظم س+ دست 200922- 1نجعفر عبد السادة . ددراسة مقارنة / التوازن بين السلطة والحرية في االنظمة الدستورية 668

نظم س+ دست 200923- 1نجعفر عبد السادة . ددراسة مقارنة / تعطيل الدستورية 669

نظم س+ دست 200424- 3ندكمال درويش         .أ المنظمات غير الحكومية – القوانين المكملة للدستور - الدستور– التشريعات والقوانين نظرة تكاملية 670

نظم س+ دست 25 1999- 1ننعمان احمد الخطيب . دالوجيز في النظم السياسية 671

نظم س+ دست 198526- 1نكمال المتوفي . دنظريات النظم السياسية 672

نظم س+ دست 199727- 1نهالل يوسف ابراهيم احكام ضريبة المبيعات والخدمات ومدى دستوريتها شرح وتعليق بااحكام المحكمة الدستورية العليا 673

نظم س+ دست 196428- 1نمحمد علي ال ياسين القانون الدستوري والنظم السياسية 674

نظم س+ دست 29 1998- 1نالموند – جابرييل ايه نظرة عالمية / السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر 675

نظم س+ دست 198830- 1نمجموعة من الباحثين التسلح في العالم الثالث 676



نظم س+ دست 31-1ننزيه نعيم شالال–المحامي المرتكز في حقوق االنسان677

نظم س+ دست 32-1نسعد ابراهيم االعظمي . ددراسة مقارنة / جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب 678

نظم س+ دست 200133- 1نجمال مولود ذبيان . ددراسة مقارنة / تطور فكر العدل في القوانين العراقية القديمة 679

نظم س+ دست 34-1نعبد الفتاح مراد . داالتفاقيات العربية الكبرى 680

نظم س+ دست 35- 1نروبرة دالالديمقراطية ونقادها681

نظم س+ دست 36-1نسمير فوزي . دالمشروعية في النظام االشتراكي682

نظم س+ دست 1998137- 1نمنذر الشاوي    . د(نظرية الدستور)القانون الدستوري683

نظم س+ دست 238ن روبرت دالالديمقراطية ونقادها684

نظم س+ دست 200439- 1نمحيي محمد مسعد .دظاهرة العولمة االوهام والحقائق685

نظم س+ دست 200440- 1نعلي مردي السوداني العرف والقانون العراقي 686

نظم س+ دست 41-1نعبد الرضا الطعان . دالفكر السياسي في العراق القديم 687

نظم س+ دست 197342- 1نحسن صعب . دالدبلوماسي العربي ممثل دولة ام حامل رسالة 688

نظم س+ دست 200043- 1نفهمي محمود شكري تعميق الديمقراطية للحكم المحلي في لندن لأللفية الثالثة 689

نظم س+ دست 199044- 1ناحمد نوري النعيمي . د1938- 1919السياسة في تركيا الحديثة 690

نظم س+ دست 45-1نجورجي شفيق سارى.دنظام مصرالدستوري -2ك-المبادىءاالساسية للقانون الدستوري-1ك–أصول وأحكام القانون الدستوري 691

نظم س+ دست 146- 1نفاروق الكيالني شرعية االستفتاء الشعبي 692

نظم س+ دست 200347- 1نعبد القادر الشيخلي . دمشروع دستور عراقي ديمقراطي دائم 693

نظم س+ دست 48-1نقسم الدراسات اصالح النظام القانوني وحركة التغير الثوري 694

نظم س+ دست 49 1ن  محمد رفعت عبد الوهاب 0درقابة دستورية القوانين القوانين 695

نظم س+ دست 150ن حمدى حمودة 0دالتنظيم القانوني لحرية الصحافة في مصر والمملكة المتحدة 696

نظم س+ دست 251ن رمزي رياض عوض 0دالرقابة على تطبيق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة 697

نظم س+ دست 152ن ثروت عبد الهادي خالد الجوهرى 0دمد ى ضرورة السلطات االستثنائية في جمهورية مصر العربية والرقابة عليها 698

نظم س+ دست 153ن عوض عبد الجليل عوض الترساوي 0دالمعاهدات الدولية امام القضاء الدستوري 699

نظم س+ دست 154ن رجب محمود طاجن 0داالطار الدستوري للحق في البيئة 700

نظم س+ دست 155نحمدى حمودة 0دالمملكة المتحدة – فرنسا - نظام الترخيص واالخطار دراسة تطبيقية مقارنة على حرية اصدار الصحف في كل من مصر701

نظم س+ دست 156ن حيدر ادهم الطائي 0دطرق حل النزاعات في الدول الفيدرالية 702

نظم س+ دست 257ن رفعت عيد سيد0دحرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنضيم القانوني 703

نظم س+ دست 158نعلي هادي عطية الهاللي.دالنظرية العامة في تفسير الدستور 704



نظم س+ دست 159نرافع خضر صالح شبر.دفصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق705

نظم س+ دست 160نحميد حنون خالد.دمبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق706

نظم س+ دست 61 2000-1نرأفت فودة. ددراسة مقارنة -سلطة التقرير المستقلة707

نظم س+ دست 62-1نسعد حسين فتح هللا. دالنظام الدستوري في مصر 708

نظم س+ دست 163نلقمان عمر حسيندراسة تحليلية مقارنة –مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية 709

نظم س+ دست 164نشريف عتلم,ددراسة مقارنة-الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة االنسانية710

نظم س+ دست 165نفاروق عبد البر. د2م-1م-3ج–دورمجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة 711

نظم س+ دست 166نهاملتون ماديسوناالوراق الفيديرالية 712

نظم س+ دست 1067نماهر صالح عالوي الجبوري.دحقوق االنسان والطفل والديمقراطية713

نظم س+ دست 68 1ناحمد فاضل حسين العبيدي . دضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتيرالعربية 714

نظم س+ دست 169نحنان محمد القيسي.دالوجيز في شرح قانون المحافظات غير منتظمة في اقليم715

نظم س+ دست 170نهنري روسيونالمجلس الدستوري  716

نظم س+ دست 171نعبدهللا ناصف.دحجية وأثار المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعد التعديل 717

نظم س+ دست 172نمحمد ثامر.دالمبادئ العامة للديمقراطية718

نظم س+ دست 173نمحمد الزيدي .ددراسة مقارنة –التفسير المنشئ للقاضي الدستوري 719

نظم س+ دست 199674- 1نعلي عوض حسن . دالنصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها 720

نظم س+ دست 200575- 3نالمعهد الدولي لقانون حقوق االنسان الديمقراطية والحريات العامة 721

نظم س+ دست 200576- 2نالمهد الدولي لقانون حقوق االنسان دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية / الدساتير العراقية 722

نظم س+ دست 200577-  3ن= =  =  =  =  = =مجموعة قوانين ولوائع السلطة التشريعية                                            في بعض  الدول العربية 723

نظم س+ دست 78- 1نليا عادلالدولة الحديثة لمواجهة العولمة لمواجهة النيوليبرالية724

نظم س+ دست 200479- 2نحسان محمد شفيق العاني . دنظريات الحريات العامة تحليل ووثائق 725

نظم س+ دست 80-1نكيكر كاثرين سيكنكة . أي . مارغيت ( NGOs )شبكات المناصرة غير الحكومية في السياسة الدولية – نشاط بال حدود 726

727lEGHEFDETAT AFRICATABERNARD ASSOنظم س+ دست 81-1ن

نظم س+ دست 200982-1نمحمد صالح عبد البديع السيد .دالحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء728

نظم س+ دست 83-1نرعد ناجي الجدة . دالتطورات الدستورية في العراق 729

نظم س+ دست 84-1نرعد ناجي الجدة. دتشريعات الجمعيات واالحزاب السياسية في العراق 730

نظم س+ دست 85- 1نكارل ن دغلر االنطالق من الماضي القوة التي شكلت امريكا الحديثة 731

نظم س+ دست 86-1نصباح سلمان من القضايا االستراتيجية والتكتك 732



نظم س+ دست 87-1ناحمد زايد   ,دالدولة في العالم الثالث الرؤية السوسيولوية  733

نظم س+ دست 188نسوزان كولن ماركسحل النزعات خالل انتقال جنوب افريقيا الى الديمقراطية –مراقبة الريح 734

نظم س+ دست 189نعبد الفتاح عبد الرزاق محمود .ددراسة تحليلية في القانونين الدولي والدستوري –االعالن عن الدولة 735

نظم س+ دست 190نياسر حمزة . ددراسة مقارنة بالشريعة االسالمية / حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري 736

نظم س+ دست 292نفاروق عبد البر . د1م/ 2ج/ دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة 737

نظم س+ دست 193نمحمد ابراهيم درويش . داسس النظام الدستوري المصري – الرقابة الدستورية – النظرية العامة – القانون الدستوري 738

نظم س+ دست 194نعاصم رمضان مرسي يونس . داساليب مواجهة الظروف االستثنائية واثر حماية الحقوق والحريات العامة / التنظيم الدستوري والتنظيم التشريعي – الحريات العامة في الظروف االستثنائية دراسة مقارنة 739

نظم س+ دست 396نعبد العظيم عبد السالم عبد الحميد . د2ج / 1ك/ 1دراسة مقارنة ج/ تطور االنظمة الدستورية 740

نظم س+ دست 197نعبد الناصر محمد وحيد . دالحرية السياسية بين الشريعة االسالمية والقانون الوصفي 741

نظم س+ دست 198نحمدان حسين فهمي . دوحجية احكامه وتنفيذهاوأثارها-2009اختصاصات القضاء الدستوري في مصر 742

نظم س+ دست 199نهانزآدم الثاني   -األمير الحاكم في ليشتنشياينالدولة في األلفية الثالثة      743

نظم س+ دست 1100نهشام محمد فوزي . درقابة دستورية القوانين بين امريكا ومصر مع تحليل االحكام الدستورية في البلدين  744

نظم س+ دست 1101نعالء عبد المتعال . دالرقابة على سلطة رئيس الدولة التشريعية في الظروف االستثنائية  745

نظم س+ دست 102 1نعزة مصطفى حسين عبد المجيد . دالنظام اإلسالمي – النظام المصري – دراسة مقارنة النظام الفرنسي / مسئولية رئيس الدولة 746

نظم س+ دست 1103نأحمد سالمه بدر.دفرنسا .دراسة مقارنة في مصر \االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني 747

نظم س+ دست 104 1نجامعة حلوان دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري–المؤتمر العلمي األول األول لكلية الحقوق 748

نظم س+ دست 105 1نفارس محمد عمران  .د 1ج\ودول مجلس التعاون الخليجي\موسوعة الفارس لدساتير مصر 749

نظم س+ دست 1106نايمن مجمد شريف \ داالزدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في األنظمة السياسية المعاصرة 750

نظم س+ دست 107 1نفتحي فكري .ددراسة نقدية تحليلية \وجيز القانون البرلماني في مصر751

نظم س+ دست 1108نعوض عبد الجليل عوض السيد الترساوي الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية 752

نظم س+ دست 109 1نرفعت عبد سيد .دالوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة القضاء الدستوري في كل فرنسا والواليات المتحدة االمريكية 753

نظم س+ دست 110 1نمحمد احمد عبد المنعم .ددراسة تحليلية \مدى دور المشرع في دعم التمثيل النيابي للمراة 754

نظم س+ دست 1111نعبدهللا حنفي .ددراسة مقارنة \الرقابة القضائية على تمويل الحمالت االنتخابية 755

نظم س+ دست 1112نعبد الغني بسيوني عبدهللا.دسلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني756

نظم س+ دست 113 1ناسيد عتيق \ددراسة جنائية \المندوب الصحفي البرلماني 757

نظم س+ دست 1114نعبير حسين السيد حسين .ددور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع 758

نظم س+ دست 1115نأشرف محمد أنس جفعر \ددراسة مقارنة \التنظيم الدستوري للوظيفة العامة 759

نظم س+ دست 116 1نحمدي حمودة \ددراسة مقارنة \التنظيم القانوني لحرية الصحافة في مصر والمملكة المتحدة 760



نظم س+ دست 117 1نابراهيم محمد علي \دالمصلحة في الدعوى الدستورية 761

نظم س+ دست 118 1ناحمد احمد الموافي \درؤية حول الفيدرالية في العراق في ضوء الدستور الجديد 762

نظم س+ دست 119 1نأحمد أحمد الموافى ,داالنتخابات النيابية في ضوء التعديالت الدستورية 763

نظم س+ دست 120 1نيحيى الجمل . دنظرية الضرروة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة 764

نظم س+ دست 121 1نرجب محمود طاجن.داالطار الدستوري للحق في البيئة 765

نظم س+ دست 1122ناحمد فتحي سرور . دمنهج االصالح الدستوري 766

نظم س+ دست 1123نصبري محمد السنوسي.داثر االحكام الجنائية على ممارسة الحقوق السياسية والعضوية البرلمانية 767

نظم س+ دست 64124 مكرر في 1نشريف يوسف خاطر .ددراسة مقارنة \الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة االنسانية 768

نظم س+ دست 125 1نصالح الدين فوزي .دواقع السلطة التنفيذية في دساتير العالم مركزية السلطة المركزية 769

نظم س+ دست 1126نابراهيم مجمد حسنين . د من قانون مباشرة الحقوق السياسية 24اثر الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 770

نظم س+ دست 1127نسعيد السيد علي . ددراسة مقارنة \التحقيق البرلماني 771

نظم س+ دست 128 1نفتحي فكري . دجواز الجمع بين العضوئية البرلمانية والوظائف واالنشطة االحرى 772

نظم س+ دست 1129نهشام عبد المنعم عكاشة . دالحقوق السياسية لمتعدد الجنسية 773

نظم س+ دست 1130نابراهيم محمد حسنين . داثر الحكم بعدم دستوريته قانون الجمعيات االهلية 774

نظم س+ دست 131 1نحسين قايد .دوومشكالتها العملية 1996لسنة 69النصوص المستحدثة في قانون تنظيم الصحافة رقم 775

نظم س+ دست 1132نحمدي حمودة .دفرنسا المملكة \ دراسة تطبيقية مقارنة على حرية اصدار الصحف في كل من مصر\نظام الترخيص واالخطار 776

نظم س+ دست 1133ناحمد الموافي .د1998 لسنة 68حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقراربقانون رقم 777

نظم س+ دست 1134نعصمت عبدهللا الشيخ . دمدى استقالل القضاء الدستوري في شان الرقابة على دستورية التشريعات 778

انجلترا  -فرنسا-دراسة في كل من مصر–حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثيره على حق الجماهير في المعرفة واالعالم 779 نظم س+ دست 1135نحمدى حموده.د

نظم س+ دست 1136نابراهيم عبد العزيز شيحا .دالنظم السياسية الدول والحكومات 780

نظم س+ دست 1137نمحمد حسن فتح الباب محمد . دالحقوق السياسية لالقليات في الفقه االسالمي والنظم الدستورية المعاصرة 781

نظم س+ دست 1138نبانفيلد.أدوارد سيالسلوك الحضاري والمواطنة782

نظم س+ دست 1139ناسماعيل مرزه. دالنظرية العامة في الدساتير – مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي 783

نظم س+ دست 1نحسام الدين كامل االهواني .ددراسة مقارنة  –الحق في الخصوصية -الحق في احترام الحياة الخاصة784

نظم س+ دست 1141نجورجي شفبق ساري .ددراسة تأصيلية تحليلية –النظام االنتخابي على ضوءعلى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا 785

نظم س+ دست 1142نميشيل مباي دولة القانون مقدمة في نقد القانون الدستوري 786

نظم س+ دست 1143ناحمد سرحان.دالمصادر - في القانون الدستوري والنظم السياسة االطار787

نظم س+ دست 1144نعصام عفيفي عبد البصير  ,د (حق النقد والتعبير)حقوق االنسان وتشريعات النشر واالعالن788



نظم س+ دست 1145نعصام عفيفي عبد البصير  ,د (حق النقد والتعبير)حقوق االنسان وتشريعات النشر واالعالن789

نظم س+ دست 1146نجوي ثابت .دحق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن 790

نظم س+ دست 1147نمحمد عمر مولود.د(العراق)الفدرالية وامكانية تطبيقها كنظام سياسي 791

نظم س+ دست 1148نداود الباز .دالالمركزية السياسية الدستورية في دولة االمارات العربية المتحدة 792

نظم س+ دست 1149نحازم صادق.دسلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني     793

نظم س+ دست 1150نرضا محمد عثمان الدسوقي  .ددراسة مقارنة في مصر وفرنسا– الموازنة بين حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة 794

نظم س+ دست 1151ننعيم عطية.د-حسين محمد هند.دالفلسفة الدستورية للحريات الفردية795

نظم س+ دست 1152نعلي محمد الدباس.ددراسة مقارنة–السلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية النيابية 796

نظم س+ دست 1153نمصطفى الحبش.د-حسن محمد هند.دالنظام القانوني لحقوق الطفل 797

نظم س+ دست 1154ناحمد سرحال.دالمصادر-االطار–القانون الدستوري والنظم السياسية 798

نظم س+ دست 1155نأالن فارنثورث.أمدخل الى النظام القانوني في الواليات المتحدة االمريكية799

نظم س+ دست 1156نحسين بن عبد الرحيم السيدوقفات دستورية محاولة لنشر الثقافة الدستورية في المجتمع القطري800

نظم س+ دست 1157نجهاد زهير ديب الحرازيندراسة مقارنة–حق حل البرلمان في النظم الدستورية 801

نظم س+ دست 1158نعبدهللا  أحمد السيد خلفدراسة مقارنة–نظرية الدفاع القضائي عن الدولة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي 802

نظم س+ دست 1159نمحمد مرسى علي غنيمدراسة مقارنة-المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة803

نظم س+ دست 1160نحقي النداوي,ددراسة مقارنة-الحصانة البرلمانية وكيفية زوالها804

نظم س+ دست 1161نعبد الرحمن سليمان زيبارى,ددراسة مقارنة-السلطة القضائية في النظام الفدرالي805

نظم س+ دست 1162نمحمد محمد عبده إمام.دالمبادئ الدستوري العامة في ضوء الشريعة االسالمية806

نظم س+ دست 1163نلقمان عمر حسينمبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية807

نظم س+ دست 1164نبيخال محمد مصطفىدراسة حول فكرة القانون في الدستور808

نظم س+ دست 1165نمحمد طي.دالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية809

نظم س+ دست 1166نخانزاد احمد عبدالقانون الدستوري الدولي دراسة في التأثيرات المتبادلة مابين قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي دراسة تحليلية مقارنة810

نظم س+ دست 1167نالمحامي وسيم حسام الدين االحمدالنظم الدستورية و السياسية في الدول العربية 811

نظم س+ دست 1168نربيع انور فتح الباب متولي (الحكومة صورها و اساليبها االنتخابات انواعها وتنظيماتها الحقوق و الحرية العامة , الدولة , السلطة )النظم السياسية 812

نظم س+ دست 1169ناحمد فاضل حسين. ددراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون-الشريعة االسالمية مصدر للحقوق و الحريات العامة813

نظم س+ دست 3170نمؤسسة النور الجامعة2008لسنة 21شرح قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 814

نظم س+ دست 171عباس مفرح الفحل0د(دراسة قانونية مقارنة )الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي 815

نظم س+ دست 1172ند بيداء عبد الحسن ردام,م-مصدق عادل طالب0ددراسة في التأصيل اللغوي والقانوني للدستور العراقي في ظل معايير الصياغة الدستورية2005شرح دستور جمهورية العراق لعام 816



نظم س+ دست 1173نسعدي االبراهيم.دالفيدرالية والهوية الوطنية العراقية 817

نظم س+ دست 1174نسنان طالب عبد الشهيد. ددراسة مقارنة/ االسس الدستورية للتسوية  القضائية للمنازعات االدارية الدولية818

نظم س+ دست 1175نهاتف محسن كاظم. د(دراسة مقارنة )تشريع القوانيين819

نظم س+ دست 1176نمصدق عادل طالب. د(دراسة قانونية تحليلية مقارنة )الصياغة الدستورية820

نظم س+ دست 1177نغانم عبد دهش عطية الكرعاوي. د(دراسة مقارنة )تنظيم االختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية821

نظم س+ دست 1178نسارة جليل الجبوري/المحامية (دراسة مقارنة )القضاء الدستوري في الوطن العربي822

نظم س+ دست 1179نغسان مدحت الخيري. دالرقابة القضائية على القوانين823

نظم س+ دست 1180نمحمد مصطفى احمد(دراسة تحليلية مقارنة )االتجاهات الفكرية واثرها في صياغة الدساتير824

نظم س+ دست 1181نعدنان عبد هللا رشيد. د (دراسة تحليلية مقارنة )دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العالقات بين القانون الدولي العام والقانون الدستوري825

نظم س+ دست 1182نسمير داود سلمان. د(دراسة مقارنة )االطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في النظام السياسي826

نظم س+ دست 1183نعلي مجيد العكيلي. دالحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة827

نظم س+ دست 1184نمحمد احمد ابراهيم المسلماني.درئيس الدولة بين النظم الدستورية المعاصرة والفكر السياسي االسالمي828

نظم س+ دست 1185نمحمد سامر التركاوي. د(دراسة مقارنة )دور رئيس مجلس الوزراء في النظام النيابي البرلماني829

نظم س+ دست 1186نرافع خضر صالح شبر. دالسلطة التشريعية في النظام الفيدرالي830

نظم س+ دست 1187نشاخوان صابراحمد زنكنة. دمدى فعالية الدور الرقابي للبرلمان831

نظم س+ دست 1188ناحمد يحيى الزهيري.د2003الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 832

نظم س+ دست 1189نعلي يوسف الشكري.دالوسيط في فلسفة الدستور833

نظم س+ دست 1190نهادي محمد عبدهللا الشدوخي.د(دراسة دستورية مقارنة)التوازن بين السلطات والحدود الدستورية بينها 834

نظم س+ دست 1191نهشام حسين علي الجبوري.دالتنظيم الدستوري للتحقيق البرلماني دراسة مقارنة835

نظم س+ دست 1192ندكتورة سلوى احمد ميدان المفرجيدستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها دراسة مقارنة836

نظم س+ دست 1193نزواقري الطاهر.داسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن837

نظم س+ دست -1194نمازن ليلو راضي.دطاعة الرؤساء وحدودها دراسة مقارنة838

نظم س+ دست -1195نرافع خضر صالح بشر.دالدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري839

نظم س+ دست 1196ن القاضي عواد حسين ياسين العبيديالزام القاضي بالتفسير المتطور للقانون840

نظم س+ دست 1197نمجيد عزيز حمدالقيود الواردة على حرية الراي والتعبير841

نظم س+ دست 1198نحيدر عبدهللا عبود جابر االسديالتنظيم القانوني النتخاب اعضاء مجالس المحافظات842

نظم س+ دست 1199نوليد محمد الشناوي.دتحليلة مقارنة–مفهوم الكرامة االنسانية في القضاء الدستوري دراسة 843

نظم س+ دست 1200نمحمد حسن دخيل.دالقانون الدستوري والنظم  السياسية المقارنة844



نظم س+ دست 1201نحمدي ابو النور السيد عويس.داالنظمة السياسية المعاصرة والنظم االسالمي845

نظم س+ دست 1202ندكتورة لمى علي الظاهريمدى تاثير التعددية الحزبية على اختيار رئيس الدولة846

نظم س+ دست 1203نعلي مجيد العيكلي.دالمكافاة البرلمانية بين االستحقاق الدستوري واالسراف المالي847

نظم س+ دست 1204ند احمد يحيى الزهيري دراسة اشكالية الرئاسات الثالث2003العملية السياسية في العراق بعد 848

نظم س+ دست 1205ن خالد الضيف شبليالوضع الدستوري اثناء االحتالل الحربي دراسة في ضوء الشرعية الدستورية والدولية849

نظم س+ دست 1206نشداد التميمي دراسة مقارنة2005الحكومة االئتالفية في ضل دستور العراق لعام 850

نظم س+ دست -1207نعلي غالب خضير واخرون - د/صالح جواد كاظم - دالنظام الدستوري في العراق 851

نظم س+ دست 2208نالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة رصد وتحليل–مصر - المغرب- لبنان- االعالم في الدول العربية  االردن852

نظم س+ دست 1209نالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةرصد وتحليل-مصر–المغرب -لبنان–القضاء في الدول العربية األردن 853

نظم س+ دست 210نبالل عقل الصندير.دمقاربات دستورية وقانونية ابحاث ودراسات في القانون الكويتي والمقارن854

نظم س+ دست 1211نرافع خضر صالح شبر.دازدواحية السلطة في الدولة االتحادية855

نظم س+ دست 1212نفاضل الغراوي.دالفدرالية وتطبيقاتها الدستورية856

نظم س+ دست 1213نعدي البديري.دظاهرة العزوف االنتخابي في العراق857

نظم س+ دست 1214نامين عاطف صليبا.ددور الدساتير والسيادة الوطنية في ضل المعاهدات والقرارات الدوليه858

نظم س+ دست 1215نعكاب احمد محمد العبادي.دالتنظيم القانوني للحمالت االنتخابية من منظور دستوري ومالي859

نظم س+ دست 1216نعادل جالل حمد اميندور القضاء في ترشيح سيادة القانون دراسة تحليله مقارنة860

نظم س+ دست 1217ندانا عبد الكريم سعيدحل البرلمان واثاره القانونية على مبدا استمرارية اعمال الدولة861

نظم س+ دست شيرزاد احمد امين.د862

نظم س+ دست 218 1نرزكار عبدال محمودنظام المجلسين دراسة تحليلة مقارنة الواليات المتحدة االمريكية المانيا سويسرا اليابان الهند العراق863

نظم س+ دست 1219نمصطفى احمد ابو عمرو.دالحق من االضراب بين القانون الفرنسي والقوانين العربية864

نظم س+ دست 1220نمجيد عزيز حمدالقيود الواردة على حرية الراي والتعبير865

ج . د . ق 21نخالد مصطفى فهمي . دحقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية 866

ج . د . ق 22ن عصام عبد الفتاح مطر 0دالقضاء الجنائي الدولي 867

ج . د . ق 3 2ن بشرى سلمان حسين العبيدي 0داالنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل 868

ج . د . ق 24ن حامد سيد محمد حامد0دجهاز االتهام والتحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 869

ج . د . ق 15ن تاليف حسام االحمد 0دحقوق السجين وضماناته في ضوء القانون والمقررات الدولية 870



ج . د . ق 26ن حامد سيد محمد حامد 0دسلطة االتهام والتحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 871

ج . د . ق 27ن حمدي رجب عطية 0دالمحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني 872

ج . د . ق 28ن محمد عبد المنعم عبد الغني 0دالجرائم الدولية دراسة في  القانون الدولي الجنائي 873

ج . د . ق 19ن عصام عبد الفتاح مطر 0دالمحكمة الجنائية الدولية مقدمات انشائها 874

ج . د . ق 110ن علي عبد القادر القهوجي 0دالمعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي 875

ج . د . ق 111ن قدري عبد الفتاح الشهاوي0دالجرائم المخلة بمشروعية السلطة التنفيذية في التشريع المصري والمقارن 876

ج . د . ق 112ن علي يوسف الشكري 0دالقانون الجنائي الدولي في عالم متغير 877

ج . د . ق 113ن سوسن تمر خان بكة 0دالجرائم ضد االنسانية في ضوء احكام النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية 878

ج . د . ق 114ن شريف عتلم 0دالمحكمة الجنائية الدولية 879

ج . د . ق 115ن عبد الفتاح بيومي حجازي0دالمحكمة الجنائية الدولية دراسة متعمقة في القانون الجنائي الدولي  880

ج . د . ق 116نجمال ابراهيم الحيدري.دجريمة ابادة الجنس البشر   في ضوء القانون الحديث881

ج . د . ق 117نحيدرعبد الرزاق حميدتطورالقضاءالدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة الى المحكمة الدوليةالجنائيةالدائمة882

ج . د . ق 118نراستي الحاج.ددراسة مقارنة–اإلرهاب في وجه المسائلة الجزائية محليا ودوليا 883

نظرية االختصاص القضائي للمحكمة -النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية–دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي –المحكمة الجنائية الدولية 884 ج . د . ق 119نعبد الفتاح بيومي حجازي.د

ج . د . ق 120نعلي جميل حرب.دالمحاكم الجنائية الدولية–القضاء الدولي الجنائي 885

ج . د . ق 121نوليم نجيب جورج نصارمفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي886

ج . د . ق 122نخليل حسين.دالمسؤولية الجنائية للرؤساء واالفراد–الجرائم والمحاكم في القانون لدولي الجنائي 887

ج . د . ق 123نعلي محمد جعفر.داالتجاهات الحديثة في القانون الدولي اإلنساني888

ج . د . ق 124نمراد العبيديأمتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها889

ج . د . ق 125نطارق عبد العزيز حمدي.دالتقنين الدولي لجريمة إرهاب الدولة890

ج . د . ق 126نامام حسنين.دجرائم االرهاب الدولي في التشريعات المقارنة891

ج . د . ق 127نحيدر علي نوري,ددراسة في ضوء قانون مكافحة االرهاب–الجريمة االرهابية 892

1989يوليو 17الجرائم االرهابية الدولية على ضوء نظام روما االساسي في –واختصاصتها -مهامها–وتشكيلها -نشأتها–المحكمة الجنائية الدولية 893 ج . د . ق 128نفرج علواني هليل-المستشار

ج . د . ق 129نسوسن تمرخان بكةالجرائم ضد االنسانية في ضوء احكام النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية 894

ج . د . ق 130نغضبان حمديإجراءات متابعة مجرمي الحرب في القانونين الداخلية و القانون الدولي 895



ج . د . ق 131نمحمد علي عزيز الريكاني جريمة استغالل النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي و الوطني 896

ج . د . ق 132نعلي جميل حرب منظومة القضاء الجزائي الدولي 897

ج . د . ق 133نسوران إسماعيل عبد هللا بندريان دور العقوبات الذكية في إدارة األزمات الدولية 898

ج . د . ق 134نعلي جميل حرب نظرية الجزاء الدولي المعاصر نظام العقوبات الدولية ضد الدولة و األفراد899

ج . د . ق 135نحسين علي محيدلياثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول 900

ج . د . ق 236نمحمد علي عبد الرضا عفلوك.د النافذ2005موقف القانون العراقي من أحكام النظام األساس للمحكمة الجناىية الدولية في ظل دستور عام 901

ج . د . ق -137نضحى نشأة الطالباني. دالحماية القانونية للعمالة المنزلية من جريمة االتجار بالبشر على الصعيد الدولي والوطني902

ج . د . ق -138نعدنان محمد محمد صالح(دراسة تحليلية )المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمةالدولية903

ج . د . ق 139نمصطفى العوجي(مع مقدمة في حقوق االنسان)حقوق االنسان في الدعوى الجزائية 904

ج . د . ق 140نعبد الحميد أحمد حميدحماية حقوق االنسان في القانون الدولي الجنائي905

ج . د . ق -141نباسيل يوسف/ضاري خليل محمود- دالمحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة 906

ج . د . ق -142نعلي يوسف الشكرى.دالقانون الجنائي الدولي في عالم متغير907

ج . د . ق -143نعالء زكي.دالجريمة السياسية في القانون الدولي الجنائي908

ج . د . ق 144نجعفر عبد االمير الياسينالعنف ضد االطفال دراسة تاريخية قانونية اجتماعية909

ج . د . ق 145نزانا رفيق سعيد.داالسباب المستبعدة لمسؤولية الجنائية الدولية910

ج . د . ق 146نياسر علي الحمدان الجبوري.دالمحاكم الجنائية الوطنية ذات الطابع الدولي911

ج . د . ق 147نعادل محمد.دمكافحة الجرائم ضد االنسانية دراسة حالة دارفور912

ج . د . ق 148نجعفر عبد المير علي الياسين.دالحماية القانونية الدوليى للطفل دراسة احصائية قانونية اجتماعية913
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عام ومنظما. د . ق16ن رياض صالح ابو العطا0دحماية البيئة من منظور القانون الدولي العام 921
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عام ومنظما. د . ق20108 – 2نعادل احمد الطائي . داالشخاص – التعريف المصادر – القانون الدولي العام 923

عام ومنظما. د . ق20079- 1نسهيل حسين الفتالوي . دالقانون الدولي االنساني 924
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عام ومنظما. د . ق200712-1نجون ماري هنكرتس  القانون الدولي االنساني العرفي 927

عام ومنظما. د . ق200913-1نسهيل حسين الفتالوي .دالقانون الدولي للبحار 928

عام ومنظما. د . ق200914- 1نحكمت شبر . ددراسة مقارنة / القانون الدولي العام 929

عام ومنظما. د . ق200315- 1نمحمد يوسف علوان المقدمة والمصادر / القانون الدولي العام 930

عام ومنظما. د . ق200316 – 1نمحمد سامي عبد الحميد . دالقانون الدولي العام 931

عام ومنظما. د . ق200317- 1ناحمد فتحي سرور . ددليل التطبيق على الصعيد الوطني -القانون الدولي االنساني932

عام ومنظما. د . ق18سمير فرنان باليالحصانة الدبلوماسية 933

عام ومنظما. د . ق199119- 1نصالح جواد الكاظم . دمباحث في القانون الدولي 934

عام ومنظما. د . ق200220- 1نالجنة الدولية للصليب االحمر موسوعة اتفاقيات القانون الدولي االنساني 935
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عام ومنظما. د . ق197922- 1نمحمد سعيد الخطيب . دالقانون الدولي والحق العربي في منع المالحة االسرائيلية  في المياه االقليمية  العربية 937

عام ومنظما. د . ق198923- 1نجابر ابراهيم الراوي . د 1982القانون الدولي للبحار وفقا التفاقية قانون البحار لعام 938

عام ومنظما. د . ق201024-1نصالح عبد الرحمن الحديثي .دالنظام القانوني الدولي لحماية البيئة 939

عام ومنظما. د . ق25 2004- 1ننفيس مدانات . دحقوق االنسان –دستوري –دراسات معمقة في القانون العام اداري 940

عام ومنظما. د . ق199926- 2نعلي خليل اسماعيل الحديثي دراسة مقارنة / حماية الممتلكات الثقافية في  للقانون الدولي 941

عام ومنظما. د . ق127نجون ماري هنكرتساسهام في فهم واحترام حكم القانون في نزاع المسلح– دراسة حول القانون الدولي االنسان العرفي 942

عام ومنظما. د . ق28 2005- 1ناحمد حسين السويدات االرهاب الدولي في المتغيرات الدولية 943

عام ومنظما. د . ق200429 -1نمرشد احمد السيد . دالقضاء الدولي االقليمي دراسة تحليلية مقارنة 944

عام ومنظما. د . ق30-1نعصام العطية . دالقانون الدولي العام 945

عام ومنظما. د . ق31 2ن منتصر سعيد حمودة 0دحماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام واالسالمي 946
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عام ومنظما. د . ق43-1نضاري رشيد السامرائي الفصل والتمييزالعنصري في ضؤ القانون الدولي العام 959

عام ومنظما. د . ق200644- 1نجاسم محمد زكريا. ددراسة حول القانون الدولي  / مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر 960
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عام ومنظما. د . ق199147- 1نخليل اسماعيل الحديثي الوسيط في التنظيم الدولي 963

عام ومنظما. د . ق198548- 1نسعيد محمد احمد ياناجة . دالوجيز في قانون المنظمات الدولي واالقليمية 964

عام ومنظما. د . ق49- 1نعبد الفتاح مراد . دالعولمة والتنظيم الدولي المعاصر 965

عام ومنظما. د . ق198050- 1نحسين  ندا حسين االهمية الستراتيجية والنظام القانوني للطريق المالحي البحري في الخليج العربي 966

عام ومنظما. د . ق51- 1نهانز ادم الثاني –االمير الحاكم في ليشتنشتاين الدولة في االلفية الثالثة 967

عام ومنظما. د . ق152نالسيد يسين  عاصفة سبتمبر والسالم– الحرب الكونية الثالثة 968
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عام ومنظما. د . ق200854- 1نبراء منذر كمال عبد اللطيف. دالنظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية 970

عام ومنظما. د . ق155نعبد الفتاح عبد الرزاق محمود.ددراسة تأصيلية في القانونين الدولي العام والدستوري–االعالن عن الدولة 971

عام ومنظما. د . ق200156- 1نرشيد مجيد حميد الربيعي . ددور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطبيق ميثاق االمم المتحدة 972

عام ومنظما. د . ق158نسمير فرنان بالي / المحامي الحصانة الدبلوماسية 973

عام ومنظما. د . ق159نكمال مجيددراسة لألثر العولمة على الشعوب المقهورة-العنف974

عام ومنظما. د . ق200260- 1نغازي حسن صباريني . ددراسة قانونية / الدبلوماسية المعاصرة 975



عام ومنظما. د . ق198061- 1نسهيل حسن الفتالوي . ددراسة قانونية مقارنة / الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسية في العراق 976

عام ومنظما. د . ق199362- 1نفادي المالح . دسلطات االمن والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارنة بالشريعة االسالمية 977

عام ومنظما. د . ق200263- 1ناحمد غازي الهرمزي -دمرشد احمد السيد.أدراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة / القضاء الدولي الجنائي 978

عام ومنظما. د . ق200064- 1نعالء الدين شحاتة . دالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة 979

عام ومنظما. د . ق200365-  1نسعد حقي توفيق . دعالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين 980

عام ومنظما. د . ق198966- 1نجابر ابراهيم الراوي . دااليرانية والنزاع المسلح – مشكالت الحدود العراقية 981

عام ومنظما. د . ق198367- 1نسبعاوي ابراهيم الحسن دراسة في القانون الدولي \ االمن الجماعي العربي 982

عام ومنظما. د . ق199868- 1نجيف سيمونز التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة 983
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عام ومنظما. د . ق200371- 1نقاسم محمد عبد الدليمي . د1996معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 986

عام ومنظما. د . ق200672- 3نمنظمة الصليب االحمر 2006مختارات من المحلة الدولية للصليب االحمر 987

عام ومنظما. د . ق200173- 1نخليل عبد المحسن محمد . دالتعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق 988

عام ومنظما. د . ق200574- 1نشريف عتلم محاضرات في القانون الدولي االنساني 989

عام ومنظما. د . ق200375-1نمحمد خليل الموسى 0دالهيئات المعنية بتسوية نزعات حقوق االنسان والبيئة والتجارة الدولية \ الوظيفة القضائية للمنظمة الدولية990

عام ومنظما. د . ق199876- 1نمصطفى فخرياالتفاقيات القضائية الدولية احكامها ونصوصها 991

عام ومنظما. د . ق77-1نعبد القادر القهوجي . دالمعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي 992

عام ومنظما. د . ق197778- 1نمحمد سعيد الدقاق . د1969دراسة الحكام معاهدة فينا لسنة / سلطان ارداة الدول في ابرام المعاهدات الدولية بين االطالق والتقيد 993

عام ومنظما. د . ق179نراوى محمد عبد الفتاح .دالمسؤولية عن االضرار الناشئة عن التصادم البحري في النظام النجلو امريكي 994

عام ومنظما. د . ق180نبشير عبد الفتاح  تجديد الهمينة األمريكية995
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عام ومنظما. د . ق183ننبيل مصطفى خليل .داليات الحماية الدولية لحقوق االنسان 997

عام ومنظما. د . ق184نوائل حمدي احمد علي .ددراسة تحليلية مقارنة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة \حسن النية في البيوع الدولية 998

عام ومنظما. د . ق185ناحمد فتحي سرور .دالمواجهة القانونية لالرهاب 999

عام ومنظما. د . ق186نمحمد عبد المجيد اسماعيل .دتأمالت في العقود الدولية واثر العولمة على عقود الدولة 1000

عام ومنظما. د . ق1187ناحمد ابو الوفا .دكتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية في شريعة االسالم 1001

عام ومنظما. د . ق188ناحمد محمد رفعت  .دالقانون الدولي االداري 1002

عام ومنظما. د . ق189ند–أسعد عبد المجيد .دالعولمة وأبعادها االقتصادية 1003
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عام ومنظما. د . ق198نمحمود سعيد محمود سعيد.دالحماية الدولية لالطفال اثناء النزاعات المسلحة 1012
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عام ومنظما. د . ق1116ناحمد عبد الحميد الدسوقي       .ددراسة مقارنة \الحماية الموضوعية واالجرائية لحقوق االنسان في مرحلة ماقبل المحاكمة 1029

عام ومنظما. د . ق1117نعثمان علي الرواندوزي ,دالسيادة في ضؤ القانون الدولي المعاصر 1030

عام ومنظما. د . ق1118ناظين خالد عبد الرحمن ضمانات حقوق االنسان في ظل قانون الطوارئ 1031



عام ومنظما. د . ق1119ناحمد ثابت خليل العناني .دالعرب والنزعة االمبراطورية االمريكية 1032

عام ومنظما. د . ق1120نمصطفى احمد فؤاد . دالنظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن االدارة المنفردة 1033

عام ومنظما. د . ق3121نعلي محمدجفعر .داالتجاهات الحديثةفي القانون الدولي الجزائي 1034

عام ومنظما. د . ق1122نأيمانويل غايار .داألوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدولي 1035

عام ومنظما. د . ق1123نمحمد العربي بوقره  .دمعارك المياه من اجل مورد مشترك لالنسانية  1036

عام ومنظما. د . ق1124نيمد الدين ابراهيم  أزمة الديمقراطية في الوطن العربي  1037

عام ومنظما. د . ق1125نعدنان السيد حسين.دالعالقات الدولية في االسالم1038

عام ومنظما. د . ق1126نمحمود حجازي محمود.دالعنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة  1039

عام ومنظما. د . ق1127نعلي جبار الحسيناوي .د\طالل ياسين العبيسي .ددراسة مقارنة \المحكمة الجنائية الدولية 1040

عام ومنظما. د . ق1128نرنا احمد حجازي القانون الدولي االنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة 1041

عام ومنظما. د . ق1129ناحمد عبد الحكيم عثمان الجرائم الدولية في ضوء القانون القانون الجنائي والشريعة االسالمية 1042

عام ومنظما. د . ق1130نمحمد السيد عرفه.دتجفيف مصادرتمويل االرهاب 1043

عام ومنظما. د . ق1131نفرانسوا بوشيه سولينيهالقاموس العملي للقانون االنساني 1044

عام ومنظما. د . ق2132ننزيه نعيم شالالالمرتكز في حقوق االنسان 1045

عام ومنظما. د . ق1133نفرنسوا تريه أمركة القانون 1046

عام ومنظما. د . ق1134ناحمد يوسف احمد واخرون .داحتالل العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا1047

عام ومنظما. د . ق1135نتيم نيلوك السودان -ليبا–العقوبات والمنبوذون في الشرق االوسط العراق 1048

عام ومنظما. د . ق1136نيوسف خليفة اليوسف.دمجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى االمنية 1049

عام ومنظما. د . ق1137نابراهيم محمود اللبيدى .دضمانات حقوق االنسان أمام المحاكم الجنائية 1050

عام ومنظما. د . ق1138نحسن نافعة االتحاد االوروبي والدروس المستفادة عربيا 1051

عام ومنظما. د . ق1139نأنتوني كرردسمان واخرون د االخير \المشه\االحتالل االمريكي للعراق 1052

عام ومنظما. د . ق1140نجميس بول وبيلين ناهوري الحرب واالحتالل في العراق تقرير للمنظمات غير الحكومية 1053

عام ومنظما. د . ق1141نسمير محمد عبد الغني طه.دالمكافحة الدولية للمخدرات عبر البحار  1054

عام ومنظما. د . ق1142نالسيد عبد المنعم المراكبيالتجارة الدولية وسيادة الدولة 1055

عام ومنظما. د . ق1143نعلي زراقط.دالوسيط في القانون الدولي العام1056

عام ومنظما. د . ق1144ناالمير وليد جميل االيوبي .درؤية سياسية لتنمية قومية استراتيجية    –العولمة والعرب وبداية التاريخ 1057

عام ومنظما. د . ق1145ننعمان النعيمي .د\جفعر ضياء جفعر .داالعتراف االخير حقيقة البرنامج النووي العراقي 1058

عام ومنظما. د . ق1146نباسيل يوسف بجك واخرون .داسترايجية التدمير أليات االحتالل االمريكي للعراق ونتائجه 1059



عام ومنظما. د . ق1147ناحمد ابراهيم منصور.دعدالة التوزيع والتنمية االقتصادية رؤية اسالمية مقارنة 1060

عام ومنظما. د . ق1149نامي ورثنفتون واخرون .دالمقاومة شهادات من خارج الوطن العربي –االحتالل –الغزو –العراق 1061

عام ومنظما. د . ق1150نمركز دراسات الوحدة الربية  التسلح ونزع السالح واالمن الدولي 1062

عام ومنظما. د . ق1151ناحمد ابراهيم مصطفى سليمان.داالرهاب والجريمة المنظمة التجريم وسبل المواجهة 1063

عام ومنظما. د . ق1152نفاضل الربيعي .دمابعد االستشراق الغزو االمريكي للعراق وعودة الكولونيا ليات البيضاء 1064

عام ومنظما. د . ق1153نهانزكريستوف فون سبونيك . دتشريح العراق عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو1065

عام ومنظما. د . ق1154نمحمد الطاهر .دالحماية الدولية لالقليات في القانون الدولي العام المعاصر 1066

عام ومنظما. د . ق1155نمحمود الهزاط واخرون .دالمستقبل –النتائج –االهداف –احتالل العراق 1067

عام ومنظما. د . ق1156نوليم نجيب جورج نصار مفهوم الجرائم ضد االنسانية في القانون الدولي 1068

عام ومنظما. د . ق1157نالسيد المراكبي التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تأثره بسيادة الدولة 1069

عام ومنظما. د . ق1158نباسيل يوسف بجك .د(2005-1990)العراق وتطبيقات االمم المتحدة للقانون الدولي 1070

عام ومنظما. د . ق1159نعصمت عبد هللا الشيخ. دالتحكيم في العقود االدارية ذات الطابع الدولي 1071

عام ومنظما. د . ق1160نانتوني كورد سمان . ددراسات ووثائق امريكية وعالمية –مناهضة احتالل العراق 1072

عام ومنظما. د . ق2161ناحمد ولد داداه واخرون  .دالجيش والسياسة في الوطن العربي  1073

عام ومنظما. د . ق1162نكمال عبد العزيز ناجي .ددور المنظمات الدولية في تنفيد قرارات التحكيم الدولي 1074

عام ومنظما. د . ق1163نفرانسيس فوكو ياماأمريكا على مفترق الطرق 1075

عام ومنظما. د . ق1164نناصر يوسف . ددراسة مقارنة بالجزائروماليزيا \دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة 1076

عام ومنظما. د . ق1165نالمنظمة العربية لحقوق االنسان حقوق االنسان في الوطن العربي 1077

عام ومنظما. د . ق1166نأمام حسانين خليل .دالجرائم االرهابية في التشريعات المقارنة –نحو اتفاق دولي لتعريف 1078

عام ومنظما. د . ق1167نمركز دراسات الوحدة  2005-1990-تقارير-وثائق-الحرب على العراق يوميات1079

عام ومنظما. د . ق1168ناحمد ابوالوفا.د2005-2001-قضاء محكمة العدل الدولية 1080

الحق في ييئة أمنة ونظيفة –الحق في  الحرية الشخصية - الحق في الحياة- الحماية الجنائية لحقوق األنسان في ضوءالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق االنسان في عصر الجماهير الحق في الحياة1081 عام ومنظما. د . ق1169نحمدى رجب عطية .د

عام ومنظما. د . ق1170نصالح محمد بدر الدين  .دالمسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي 1082

عام ومنظما. د . ق1171نايهاب السنباطي      .دوالبروتوكول الملحق بها(2001بودابست )الترجمة الجديدة والكاملة لالتفاقية المتعلقة بالجريمة االلكترونية 1083

(حق المالحة الدولية بين النظرية والتطبيق)احتجاز وتفتيش سفن القرصنة واالتجار بالمخدرات والمخالفة لحق المرور البرىء 1084 عام ومنظما. د . ق1172نحسين حنفي عمر.د

عام ومنظما. د . ق1173نحسن موسى .دالبيوع البحري-عقد النقل البحري-اشخاص السفينة-السفينة-القانون البحري1085

عام ومنظما. د . ق1174نبيار ماري دوبويالقانون الدولي العام1086

عام ومنظما. د . ق1175نرشدي خالد.داتفاقات التعاون القانوني والقضائي بين العراق والدول االخرى1087



عام ومنظما. د . ق1176نأحمد ابو الوفا .د2005-2001-قضاء محكمة العدل الدولية1088

عام ومنظما. د . ق1177نزحل محمد األمين .دمبدأ الشرعية في النظامين الدستوري والدولي1089

عام ومنظما. د . ق1178نمحمد خالد برعحقوق األقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام1090

عام ومنظما. د . ق1179نخليل إسماعيل الحديثي0دالمعقودة وقت السلم دراسة قانونية سياسية0المعاهدات غير المتكافئة 1091

عام ومنظما. د . ق1180نمنتصر سعيد حمودة.ددراسة مقارنة بأحكام الشريعة االسالمية–الحماية الدولية للمرأة 1092

عام ومنظما. د . ق181 2نرياض صالح ابو العطا - دالحقوق الجماعية في ضوء القانون الدولي العام 1093

عام ومنظما. د . ق2182نفاطمة شحاتة احمد زيدان - دمركز الطفل في القانون الدولي العام 1094

عام ومنظما. د . ق183 2نجمال محي الدين - دالقانون الدولي العام المصادر القانونية 1095

عام ومنظما. د . ق1184ن ابراهيم احمد خليفة 0ددور االمم المتحدة في تنمية الشعوب االفريقية 1096

عام ومنظما. د . ق2185ن هاني حسن العشري 0داالجراءات في النظام القضائي الدولي 1097

عام ومنظما. د . ق1186ن سوزان معوض غنيم 0دالنظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في االغراض السلمية 1098

عام ومنظما. د . ق2187ن بولحية شهيرة 0دحقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري 1099

عام ومنظما. د . ق1188نماري دوبري–بيارالقانون الدولي العام1100

عام ومنظما. د . ق1189نوليد بيطار.دالقانون الدولي العام1101

عام ومنظما. د . ق2190نمحمد المجذوب. دالمنظمات القارية واالقليمية-2م- النظرية العامة والمنظمات البرامج والوكاالت المتخصصة1م–التنظيم الدولي 1102

عام ومنظما. د . ق1191نرودريك إيليا أبي خليلالعقوبات االقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق االنسان1103

عام ومنظما. د . ق1192نهنوفحسن محمد رمضاناالسلحة البيولوجية في ضوء قواعد القانون الدولي1104

عام ومنظما. د . ق1193نعمر بن عبدهللا نب سعيد البلوشيمشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولي1105

عام ومنظما. د . ق1194نحسام االحمر- المحاميحقوق السجين وضماناته في ضوء القانون والمقرارات الدولية1106

عام ومنظما. د . ق1195نفراس زهير جعفر السعدي.دالحماية الدولية لموارد المياه واكتشاف المانية اثناء النزاعات المسلحة  1107

عام ومنظما. د . ق1196نشادية ابراهيم احمد محمد عميرالحماية القانونية الدولية لرؤساء الدول1108

عام ومنظما. د . ق1197ناسماعيل عبد الرحمن.د2ج-دراسة تحليلية تأصيلية-الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة1109

عام ومنظما. د . ق1198نوبول كوليبر-أيان يانونالموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة خيارات وتحركات1110

عام ومنظما. د . ق1199نمحمود السيد حسن داود.ددراسة مقارنة–التدابير الدولية لمكافحة االتجار بالنساءفي القانون الدولي العام والفقه االسالمي 1111

عام ومنظما. د . ق4200نعبد الكريم علوان.د4الى ك1الوسيط في القانون الدولي العام من ك1112

عام ومنظما. د . ق1201نطارق عبد العزيز حمدي.دالمسئوولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم االرهاب الدولي1113

عام ومنظما. د . ق1202نشهبال دربي.ددراسة قانونية مقارنة في القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي–العنف ضد المرأة 1114

عام ومنظما. د . ق1203نشهبال دربي.ددراسة تأصيلية وتحليلية وقانونية وأجتماعية–العنف ضد المرأة بين النظر والتطبيق 1115



عام ومنظما. د . ق1204نخليل حسين .ددراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد–قضايا دولية معاصرة 1116

عام ومنظما. د . ق1205نمنى يوحنا باتو.ددراسة سياسية قانونية–حقوق االقليات القومية في القانون الدولي العام 1117

عام ومنظما. د . ق1206نعبد الغفور كريم علي,د-بشتيوان علي عبد القادر.دالقانون الدولي العام بحوث علمية مختارة1118

عام ومنظما. د . ق1207نمحمود داوود يعقوب.ددراسة تحليلية تأصيلية-المفهوم القانوني لالرهاب1119

عام ومنظما. د . ق14نمحمد نعيم علوة-المحامي14 الى ج1من ج-موسوعة القانون مكافحة االرهاب1120

عام ومنظما. د . ق1208نوجون فيتوناباتريك -ديفيد ويسيرودتمختارات من أدوات حقوق االنسان الدولية وببلوغرافيا للبحث في القانون الدولي لحقوق االنسان1121

عام ومنظما. د . ق1209نمخلد عبيد المبيضيين.داالتحاد االوروبي كظاهرة أقليمية متميزة1122

عام ومنظما. د . ق1210نكمال حماد.داالرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام1123

عام ومنظما. د . ق14211نمحمد نعيم علو-المحاميموسوعة القانون الدولي العام1124

عام ومنظما. د . ق1212نلمى عبد الباقي العزاوي.دلتفادي االنتقائية وازدواجية المعايير في تعامله مع القضايا الدولية-الوسائل القانونية إلصالح مجلس األمن1125

عام ومنظما. د . ق1213نعبد السالم منصور الشيوي.دالتعويض عن االضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام1126

عام ومنظما. د . ق1214نعمربن عبدهللا بن سعيد البلوشيمشروعية الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولي1127

عام ومنظما. د . ق1215نهبة هللا احمد خميس بسيوني.دتعاون  أم صراع أم توزان قوى)العالقات الدولية في الدول الغربية 1128

عام ومنظما. د . ق1216نعبد الكريم كاظم عجيل .دالقانون الدبلوماسي والقنصلي دور االمم المتحدة في تدوينه وتطويره1129

عام ومنظما. د . ق1217نوائل أنور بندقمع نصوص القانون االسالمي في هذا المجال)موسوعة القانون الدولي االنساني1130

عام ومنظما. د . ق1218نعماد خليل ابراهيم.ددراسة مقارنة–القانون الدولي لحقوق االنسان في ظل العولمة 1131

عام ومنظما. د . ق1219نصالح الدين احمد حمدي ,ددراسات في القانون الدولي العام في القانون الجنائي1132

عام ومنظما. د . ق1220نالسيد عدنان السيد حسين.دالعالقات الدولية في االسالم1133

عام ومنظما. د . ق1221نعماد خليل ابراهيم,دمسؤولية المنظمات الدولية عن اعمالها غير المشروعة1134

عام ومنظما. د . ق1222نتمارا احمد برو.داللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي  العام1135

عام ومنظما. د . ق1223نخالد السيد محمود المرسى.ددراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الدولي العام–الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج 1136

عام ومنظما. د . ق1224نبشارة رضا زنكةدار المبعوث االممي في تسوية النزاعات ذات الطابع الدولي 1137

عام ومنظما. د . ق1225نفرمان دوريش حمدأختصاصات المحكمة االتحادية العليا في العراق1138

عام ومنظما. د . ق1226نوائل أنور بندقالمحكمة الجنائية الدولية ونصوص القانون الدولي واالسالمي للحرب–قواعد الحرب –موسوعة القانون الدولي للحرب واالبادة 1139

عام ومنظما. د . ق1227نأسامة السيد عبد السميع.ددراسة مقارنة بين التشريعات السماوية- األمن االجتماعي ودوره في أستقرار الدولة1140

عام ومنظما. د . ق1228نفرست سوفي.ددراسة تحليلية تطبيقية–الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها 1141

عام ومنظما. د . ق1229نجوتيار محمد رشيد صديق .دالمسؤولية الدولية عن أنتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق االنسان1142
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خ. د. ف196620 – 1نحسن الهداوي . دالجنسية ومركز االجانب وأحكامها في القانون العراقي 1230
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خ. د. ف148نسعيد يوسف البستاني . دالقانون الدولي الخاص تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية 1258

خ. د. ف149نحسام الدين فتحي ناصف - داثر انعقاد الزواج وانحالله على جنسية إفراد أسرة الوطنية واالجنبي 1259

خ. د. ف150نبولين انطوينوس ايوب .دتحديات شبكة االنترنيت على الصعيد القانون الدولي الخاص 1260

خ. د. ف51 1نحسام اسامة محمد. داالختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم 1261

خ. د. ف152نحمدي حمودة- دحق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تاثيره على حق الجماهير في المعرفة واالعالم 1262

خ. د. ف153نرضا محمد عثمان دسوقي. دالموازنة بين حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة 1263

خ. د. ف154ناياد محمود بروان دراسة مقارنة-التحكيم والنظام العام1264

خ. د. ف155نفانسان هوزيه-بيارمايرالقانون الدولي الخاص1265

خ. د. ف156نفرانسوا تريهأمركة القانون1266

خ. د. ف157نأسامة العجوز.د-يامي بديع منصور.دالقانون الدولي الخاص1267

خ. د. ف158نأشرف عبد العليم الرفاعي.ددراسة في قضاء التحكيم)التحكيم في العالقات الخاصة الدولية1268

خ. د. ف159نحفيظة السيد الحداد.أالموجز في الجنسية ومركز االجانب1269

خ. د. ف160نأشرف عبد الحليم الرفاعي.داالختصاص القضائي الدولي1270

خ. د. ف161نعباس ناصر مجيددراسة قانونية–الطعن بالبطالن على أحكام االتجاري الدولي 1271

خ. د. ف162نجاك غستانالمطول في العقود بيبع السلع الدولي1272

خ. د. ف163نعبده جميل غصوب .ددروس في القانون الدولي الخاص1273

خ. د. ف164نعبده جميل غصوب.دمحاضرات في القانون الدولي الخاص1274

خ. د. ف165نالسيد عبد المنعم حافظ السيدالتعريف بالقانون الدولي الخاص1275

خ. د. ف166نمصطفى كمال طه,دالتوحيد الدولي للقانون البحري1276

خ. د. ف167نالسيد عبد المنعم حافظ السيد.دأحكام تنظيم الجنسية1277

خ. د. ف168نحقي النداوي,دالنزاعات الدولية للمياة المشتركة في بالد مابين النهرين1278

خ. د. ف169نظاهر مجيد قادر.ددراسة مقارنة–االختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط 1279

خ. د. ف170نزينب محمد عبد السالم الشركات متعددة الجنسيات ومعايير السيادة للدولة وفق القانون الدولي 1280

خ. د. ف171نبشير جمعة عبد الجبار الكبيسي الضرر العابر للحدود عن أنشطة ال يحظرها القانون الدولي 1281

خ. د. ف172نفيصل اياد فرج هللاالعسكرية و االمنية في ضوء القانون الدولي االنساني , مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة 1282



خ. د. ف173نهاشم خالد االحاله 1283

خ. د. فدراسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي 1284

خ. د. ف174نربيع حسين العلي االفالس في القانون الدولي الخاص1285

خ. د. ف175نسفيان لطيف عليالتعسف في استعمال حق النقض في مجلس االمن الدولي 1286

خ. د. ف176ناليأس ناصيفالعقود الدولية التحكيم االلكتروني 1287

خ. د. ف177نعبد الباسط جاسم محمدتنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية االلكترونية 1288

خ. د. ف178نهشام خالد.ددراسة تطبيقية قي نطاق القانون الدولي الخاص العربي–التفويض 1289

خ. د. ف179نوائل حمدى أحمد علي.د والتشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية2004دراسة تحليلية في مبادئ اليندرا –الحوالة والتحكيم في العقود الدولية 1290

خ. د. ف180نحيدر أدهم الطائي.دأحكام جنسية الشخص الطبيعيوالمعنوي في التشريعات العراقية 1291

خ. د. ف-181نمحمد مدحت غسانالشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة1292

البحري(التامين )الضمان –الحوادث البحرية –النقل البحري –أشخاصالمالحة البحرية –السفينة (دراسة مقارنة)اساسيات القانون البحري1293 خ. د. ف-182نمصطفى كمال طه. د

خ. د. ف-183ناياد مطشر صيهود. داسس القانون الدولي الخاص1294

خ. د. ف-184نحيدر ادهم الطائي. داحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية1295

خ. د. ف-185نمحمد ثامر. د1محاضرات في القانون الدولي الخاص ج1296

خ. د. ف-186نهبة هزاع.دتوزان عقود االستثمار االجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي 1297

خ. د. ف187نمحمود لطفي محمود عبد العزيز.دتنازع االختصاص القانوني في خطابات الضمان الدولية1298

خ. د. ف188ناحمد حسين جالبالنظام القانوني الثبات الجنسية1299

تج. ق20081- 4نهشام زوين  مجلدات 4/الموسوعة العلمية في تأسيس الشركات التجارية والمدنية 1300

تج. ق20052- 4نابراهيم سيد احمد 4م, 3م,2م, 1 مجلدات م4الموسوعة التجارية فقها وقضاء 1301

تج. ق3-4نوائل انور بندق موسوعة الملكية الفكرية االتفاقيات الدولية وقوانين الدول العربية 1302

تج. ق4-4نالمحامي سمير فرنادبالي  اجراء 4/ قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية 1303

تج. ق20065- 1ننعيم مغبغب دراسة في القانون المقارن / الفرنشايز 1304

تج. ق20056- 1ننعيم مغبغب دراسة في القانون المقارن / الماركات التجارية والصناعية 1305

تج. ق20007- 1نسهيل نعيم عبود - القاضي وكيل التفليسة والقاضي المشرف 1306

تج. ق20058- 1ننادر عبد العزيز شافي دراسة مقارنة / عقد شراء الديون التجارية – عقد الفاكتورنغ 1307

تج. ق20039- 1ننعيم مغبغب دراسة في القانون المقارن / رجل االعمال والقانون 1308

تج. ق10-1نياسر الحويش . دمبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية 1309



تج. ق200611- 1نممدوح عبد العزيز الفتري .ددراسة مقارنة / االسباب والنتائج – بطالن القرار التحكمي التجاري الدولي 1310

تج. ق200912- 2نسهيل حسين الفتالوي .دمنظمة التجارة العالمية 1311

تج. ق113نطالب حسن موسى .دقانون التجارة الدولية 1312

تج. ق200914- 2نمحمد ابراهيم ابو الهيجاء . دالوساطة والتوفيق– التحكيم االلكتروني  الوسائل االلكترونية لفض المنازعات 1313

تج. ق200415- 1نعبد الفتاح بيومي حجازي . دالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية 1314

تج. ق200916- 1نمحمود الكيالني . دعمليات البنوك 4م– الموسوعة تجارية والمصرفية 1315

تج. ق201017- 1نفوزي محمد سامي  . ددراسة مقارنة الحكام التحكيم –التحكيم التجاري الدولي 1316

تج. ق18-1نطالب حسن موسى . دالقانون الجوي الدولي 1317

تج. ق200919- 2نوليد عودة الحمشري . ددراسة مقارنة / االلتزامات المتبادلة والشروط التنفيذية  – عقود نقل التكنولوجيا 1318

تج. ق201020- 1ننضال سليم برهم إحكام عقود التجارة االلكترونية 1319

تج. ق200621- 1نسما سلطان الشاوي الحصانةالقضائية للدولة في الميدان التجاري 1320

تج. ق200922- 1نمنير عبد هلل الرواحنة . القاضي مجموعة التشريعات واالجتهادات القضائية المتعلقة في الملكية الفكرية والصناعية 1321

تج. ق200923- 1نفائق محمود الشماع . ددراسة قانونية مقارنة \ الحساب المصرفي1322

تج. ق200424- 1نوليد الزبيدي التجارة االلكترونيةعبر االنترنت الوقف القانوني 1323

تج. ق25 2008- 1نعامر محمود الكسواني . دوسائل حمايتها – ماهيتها  اثباتها – التجارة عبر الحاسوب 1324

تج. ق197726- 1نفوزي محمد سامي . د3م/ 4شرح القانون التجاري  م1325

تج. ق200427- 1نفوزي محمد سامي . دالعقود التجارية – المتجر / التاجر / االعمال التجارية –  مصادر القانون التجاري 1ج/ شرح القانون التجاري 1326

تج. ق199828- 1نعزيز العكيلي . د في الشركات التجاري 4ج/ شرح القانون التجاري 1327

تج. ق199929- 2نمحمد فريد العريني . دالقانون التجاري 1328

تج. ق199930- 1نعلي البارودي . داالموال التجارية – التجارة – االعمال التجارية – القانون التجاري 1329

تج. ق200331- 1نمحمد حسين اسماعيل . داالموال التجارية – االعمال التجارية التجار – القانون التجاري 1330

تج. ق199932-  1نعلي البارودي . دوشركات االشخاص – االعمال والتجار والمنشأة التجارية – القانون التجاري 1331

تج. ق200333- 1نعلي عوض حسن . دلالنذارات على يد محضر – الصيغ القانونية 1332

تج. ق200034- 1نعزيز العكيلي . دالوجيز في القانون  التجاري 1333

تج. ق200035- 1نمحمد السيد الفقي . دالتجارة االموال التجارية – دروس في القانون التجاري الجديد االعمال التجارية 1334

تج. ق197136- 2ناكرم بامليكي . دفي الشركات التجارية-2ج-في االعمال التجارية والتجار-1ج-الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي1335

تج. ق197437- 1نطالب حسن موسى مبادئ القانون التجاري 1336

تج. ق196238- 2نصالح الدين الناصي . دالوسيط في شرح القانون التجاري العراقي 1337



تج. ق200939- 2ندز فوزي محمد سامي الشيك – الكمبيالة – السند االمر – سند السحب السفتجة  – 2ج/ االوراق التجارية – شرح القانون التجاري 1338

تج. ق200940- 1نناهد فتحي الحموري االوراق التجارية االلكترونية دراسة تحليلية مقارنة 1339

تج. ق200441- 1نبسام حمد الطروانة . ددراسة مقارنة / تطهير االوراق التجارية 1340

تج. ق200442- 1نعبد المعطي محمد حشاد رؤية مصرفية وقانونية – الشيك 1341

تج. ق2000143- 1نعزيز العكيلي . دانقضاء االلتزام الثابت في الشيك دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الوحدة 1342

تج. ق199244- 1نعبد الحميد الشواربي الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية واالحوال الشخصية 1343

تج. ق199945- 1نابراهيم اسماعيل اباهيم دراسة قانونية / الضمان االحتياطي في االوراق التجارية 1344

تج. ق200246- 1نعزيز العكيلي . د االوراق التجارية وعمليات البنوك 2ج/ شرح القانون التجاري 1345

تج. ق200447- 1ناحمد محمود خليل احكام االفالس التجارة واالعسار المدني معلقا عليها باحكام محكمة النفض 1346

تج. ق200348- 1نحازم نعيم الصمادي  / القاضي المسؤولية في العمليات المصرفية االلكترونية 1347

تج. ق201049- 1نطالل عبد الحسن الكسار . دالمحاسبة المتقدمة بااتجاهات حديثة 1348

تج. ق50-1نعزيزالعكيلي  .دالعقود التجاري -المتجر-التجار-االعمال التجارية-1ج–شرح القانون التجاري 1349

تج. ق199951- 1نفوزي محمد سامي . ددراسة مقارنة / االحكام العامة والخاصة – الشركات التجارية 1350

تج. ق200452- 1نجمال محمود الحمودي / المحامي دراسة مقارنة / المسؤولية الجزائية للشركات التجارية 1351

تج. ق200353- 1نلطيف جير كوماني . دالتأمين -  البيوع – النقل – اشخاص المالحة –السفينة – القانون البحري 1352

تج. ق200154- 1نمحمد فريد العريني .دالنقل الجوي  الداخلي الدولي – القانون الجوي 1353

تج. ق200155- 1نطالب حسن موسى . دالموجز في قانون التجارة الدولية 1354

تج. ق199856- 1نمعوض عبد التواب –المستشار الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العالمات التجاررية من التأمين الجنائية والمدنية 1355

تج. ق200057- 1نصالح زين الدين . دالعالمات – الرسوم الصناعية النماذج الصناعية – الملكية الصناعية والتجارية براءات االختراع 1356

تج. ق200058- 1نعدلي امير خالد . د عقد النقل الجوي في ضؤ قانون الطيران المدني الجديد1357

تج. ق200059- 1نسعيد الحباب . د1999لسنة  ( 17 )عقد نقل البضائع في القانون التجاري الجديد رقم 1358

تج. ق200260- 1نمصطفى كمال طه . دالعقود التجارية وعمليات البنوك 1359

تج. ق161نعلي البارودي .د1999لسنة  (17 )العقود وعمليات البنوك التجارية وفقا الحكام قانون التجارة رقم 1360

تج. ق197362- 1نطالب حسن موسى مقدمة عامة عقد النقل / العقود التجارية في قانون التجارة العراقي الجديد 1361

تج. ق200463- 1ناسامة عبد العزيز . دالتنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات 1362

تج. ق200364- 1نعمر حسن المومني / المحامي دراسة قانونية وتحليلية مقارنة/ التوقيع االلكتروني وقانون التجارة االلكترونية 1363

تج. ق65-1نكامل عبد الحسين البلداوي الشركات في القانون العراقي 1364

تج. ق200466- 2نسوزان علي حسن . دالتنظيم القانوني لمسؤلية متعهد النقل متعدد الوسائط1365



تج. ق200567- 1نعزة حمد الحاج سليمانالصورة – النظام القانوني للمصارف اللكترونية الشيك 1366

تج. ق200268- 1ننغم حنا رؤوف نتليسالنظام القانوني لزيادة راس مال الشركة المساهمة 1367

تج. ق69-1نعبد الفتاح مراد. دشرح النصوص االنجليزية التفاقيات الجاث ومنظمة التجارة العالمية 1368

تج. ق70-1نعبد الفتاح مراد. دالموسوعة الكبرى للجاث شرح النصوص العربية التفاقيات الجاث ومنظمة التجارة العالمية 1369

تج. ق198171- 1نعبد هللا عبودالضمان االحتياطي في االسناد التجارية 1370

تج. ق72-1نعبد الفتاح مراد . دشرح قوانين الجمارك 1371

تج. ق73-1نمحمد شوقي شاهين الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها في القانون المصري والمقارن 1372

تج. ق200374- 1نصالح زين الدين . دبراءات االختراع الرسوم الصناعية العالمات / شرح التشريعات الصناعية والتجارية 1373

تج. ق199875- 1نكامران الصالحي . ددراسة مقارنة / بيع المحل التجاري في التشريع المقارن 1374

تج. ق197276- 1ناحمد الشهامي الشناويشركات االشخاص. 1دراسات في محاسبة الشركات ج1375

تج. ق200477-1ند مثنى طه الحوري . أالعالقات القانونية في صناعة الضيافة 1376

تج. ق199878- 1نانور العمووسي / المستشار قواعد واجراءات البرتستو في القانون التجاري 1377

تج. ق200279- 1نسمير نصار / المحامي الصلح الواقي واالفالس بين النصوص القانون والفقه واالجتهاد القضائي 1378

تج. ق196280- 1نعلي حسن يونس العقود التجارية 1379

تج. ق200381-  1نوليد الزيدي القرصنة على االنترنت والحاسوب التشريعات القانونية 1380

تج. ق282نهادي عزيز علي / القاضي 1ج/ المرشد لتأسيس الشركات ونماذج عقود التأسيس 1381

تج. ق199883- 1نأكرم ياملكي . ددراسة مقارنة العمال تجارية للتاجر والمتجر والعقود التجارية / القانون التجاري 1382

تج. ق197384- 1نعامرخطاب عمربيع العقار عن طريق المزايدة 1383

تج. ق198185- 1نعبد المجيد رشيد محمد التكريتي دراسات في سياسات التجارة الخارجية 1384

تج. ق200386- 1نعبد الحميد الشواربي . د والقوانين المكملة له الفقه والقضاء والتشريع والصيغ القانونية 1990لسنة  ( 8 )قانون التجارة البحرية رقم 1385

تج. ق200387-1نعلي عوض حسن  0د     1999لسنة 17وفق القانون التجارة رقم –الصيغ القانونية للدعاوي التجارية 1386

تج. ق188نصالح رائد الحمرانيدراسة مقارنة حول مدى دستورية \التحكيم اإلجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق األوراق المالية 1387

تج. ق189نعماد الدين عبد السالم محمد .داالخطار المستبعدة واالخطار المغطاة في التامين البحري 1388

تج. ق190نسمير عبد السميع االودن . د.أالتحكيم في عقد ترخيص استغالل المعرفة التقنية 1389

تج. ق91 1نأحمد بن ابراهيم الشيخ  . د1999 ومونتلاير1929المسئولية عن تعويض أضرار النقل الجوي الدولي وفقاالتفاقيتي وارسو 1390

تج. ق192نمركز دراسات الوحدة العرب وثورة المعلومات             1391

تج. ق293نسميحة القليوبي.د 2ج\1الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ج1392

تج. ق194نمحي الدين إسماعيل علم الدين .دموسوعة اعمال البنوك من الناحيتن القانونية والعملية 1393
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تج. ق1126نبالل عبد المطلب بدوي .دمعامالتها والمشاكل التي تثيرها \ماهيتها \البنوك االكترونية 1425

تج. ق1127نالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 2004\مبادىء يونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية1426
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تج. ق1152ناحمد محمد عبد البديع شتا .د (دراسة مقارنة)شرح قانون التحكيم1451
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تج. ق1224نمحسن جميل جريح(دراسة مقارنه )التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي1522

تج. ق1225نحاتم غائب سعيد. د(دراسة مقارنه )النظام القانوني لضمانات وحوافز االستثمار االجنبي الخاص في العراق1523

تج. ق1226نعمار محمد خضير الجبوري(دراسة مقارنه )ضمانات االستثمار االجنبي1524

تج. ق1227ن(نموذج العقد النفطي )الوجيز في العقد التجاري الدولي 1525

تج. ق1228نهندة غزيزة ساعد.دالمسولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم الغش التجاري1526

تج. ق1229نمفتاح عامر سيف النصر (دراسة مقارنة )االستثمارات االجنبية المعوقات والظمانات القانونية1527

(عقد نقل االشخاص–عقد نقل االشياء (وكاالت السفر والسياحه-الوكالة بالعمولة عقد السمسرة–الوكالة التجارية )عقود الوساطة التجارية –الرهن التجاري –البيوع التجارية –العقود التجارية 1528 تج. ق1230نعبد الفضيل محمد أحمد.د

تج. ق1231نحكمت عبد الكريم الحارس واخرون - د/اياد عبد الجبار ملوكي - دالتشريعات المالية والتجارية 1529

تج. ق1232نمصعب ثائر عبد الستار العبيديمنازعات التحكيم التجاري في عقود البترول ـ دراسة مقارنة1530

تج. ق1233نعبد الحميد الشورابي ـ عاطف الشورابي.  د في ضؤ الفقه والقضاء والتشريع1999 لسنة 17االوراق التجارية المشكالت العملية والدعاوي ـ الكمبيالة ـ السند المر ـ الشيك ـ نماذج العقود والدعاوي التجارية وفقا لقانون  التجارة رقم 1531

تج. ق2234ننادر عبد العزيز شافي. د2 و ح1عقد الليزنغ في ضؤ االجتهادات القضائية ـ ج1532

تج. ق1235ن علي عصام غصنالوسيط في التمثيل التجاري1533



تج. ق1236نطالب برايم سليمانالعالمة التجارية المشهورة1534

تج. ق1237نعدنان خيراالوراق التجارية االفالس والصلح االحتياطي/القانون التجاري 1535

تج. ق1238نابو بكر عبد العزيز مصطفى.دالمسؤولية التضامنية في شركة المساهمة1536

تج. ق1239نعبد السالم قاسم علي الشرعبيحقوق المساهمين في شركات المساهمة ووسائل حمايتها1537

تج. ق1240ند عقيل مجيد كاظمرهن االسهم في الشركات التجارية دراسة مقارنة1538

تج. ق1241نمصطفى ناطق.دالوافي في المحكم التجاري دراسة تاهيلية تحليلية مقارنة وفقا الحداث التشريعات والقواعد التحكيمية1539

تج. ق1242نريان هاشم حمدونالتنظيم القانوني لتداول االلكتروني الوراق المالية1540

تج. ق1243ناركان محمد خليل.دانقضاء شخصية الشركة واالثار اتي تترتب على هذا االنقضاء دراسة1541

تج. ق1244نمصطفى منقذ يوسفرقابة هيئة االوراق المالية على الشركات المساهمة1542

تج. ق1245نسامان احمد شهابالصلح القضائي البسيط- الصلح الواقي من االفالس التسوية الودية1543

تج. ق1246نغادة احمد عيسىاالتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة1544

تج. ق1247نمحمد ابراهيم موسى.دسندات الشحن االلكترونية بين الواقع والمامول1545

تج. ق1248نيوسف حسن يوسف.دالتسويق االلكتروني1546

تج. ق1249نورود خالد محمدالتصرفات الواردة على حصة الشريك في شركة التضامن1547

تج. ق1250ناحمد محمد اسماعيل.دبين الفقه والقانون التجاري/احكام راس المال في الشركات المساهمة1548

تج. ق1251نمعمر خالد.دالنظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن1549

تج. ق1252نسمير االمينالبيوع التجارية والتظهير في الكمبيالة السند االذنى الشيك1550

تج. ق1253نفادية محمد اسماعيل الربيعيسند الشحن المباشر وأثره على النقل المتعدد الوسائط للبضائع     1551

االموال العامة –القعوداالدارية -القرارات االدارية-الوظيفة العامة-2ك–النشاط –التنظيم -ماهية القانون االداري-1القانون االداري ك1552 ادار. ق1- 2ننواف كنعان . د

ادار. ق2- 1نهاني علي الطهراوي النشاط – التنظيم االداري – ماهية القانون االداري – القانون االداري 1553

ادار. ق3-2نمحمد علي جواد . دابرامها  تنفيذها – مفاوضتها – العقود الدولية 1554

ادار. ق4 2009- 3ننواف كنعان. دالقضاء االداري 1555

ادار. ق5 2004- 1نسامي جمال الدين . دالوسيط في دعوى الغاء القرارات االدارية 1556

ادار. ق20056- 1نعبد الحكم قودة . دالصيغ النموذجية لدعاوي وطعون القضاء االداري  1557

ادار. ق17نعكاشة محمد عبد العالقات الخاصة الدولية  . داالنابة القضائية في نطاق العالقات الخاصة الدولية 1558

ادار. ق8 2003- 1نفتوح علوان خليل اعمال النيابة العامة والتعليمات الصادرة اليها وقانون السلطة القضائية 1559

ادار. ق9- 3نمنير محمود الوتري .دمشاكل الجهاز االداري  –قوانين الخدمة –الوظيفة العامة –االقانون االداري 1560



ادار. ق10 2004-  2نعبد الرءوف عبد المتولي اختصاص المحاكم التاديبية  1561

ادار. ق200411 – 1نمحمد ماجد ياقوت شرح االجراءات التأديبية 1562

ادار. ق12 2003 -  1نسامي جمال الدين . ددراسة مقارنة / تنظيم القضاء االداري – الرقابة على االعمال االدارية مبدا المشروعية – القضاء االداري 1563

ادار. ق13 2004 – 1نعلي جمعة محارب . ددراسة مقارنة/التأديب االداري في الوظيفة العامة 1564

ادار. ق14 2004- 1نقدري عبد الفتاح الشهاوي . دموسوعة التشريعات  القضاء العسكرية 1565

ادار. ق15 1976 – 1نخضر عكوبي يوسف موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار االداري 1566

ادار. ق200316 – 1نابراهيم عبد العزيز شيخا . دالقضاء االداري مبد أ المشروعية تنظيم القضاء االداري 1567

ادار. ق17 2003- 1نحمدي سليمان القبيالت . ددراسة مقارنة / انقضاء الرابطة الوظفيية في غير حالة التأديب 1568

ادار. ق18-1نمصطفى صخري تنازع عمالي – النزاعات االدارية نصونها القانونية 1569

ادار. ق200519- 1نعبد الحكم فودة . دبطالن انعدام وسحب القرار االداري – الخصومة االدارية 1570

ادار. ق20 - 1ننفيس مدانات . دحقوق االنسان / دراسات معقمة في القانون العام اداري دستوري 1571

ادار. ق21 1999 – 1نهالل يوسف إبراهيم صيغ االوراق القضائية للدعاوي المستعجلة للتنفيذ القضائي واإلداري 1572

ادار. ق22 1999 – 1نخالد سمارة الزعبي . ددراسة مقارنة / القرار االداري بين نظرية والتطبيق 1573

ادار. ق23 2002- 1نمحمد عبد هلل حمود . دانهاء العقد بارادة المنفردة 1574

ادار. ق199224 – 1نمحمد عبدهللا عمر الفالح اإلدارة الذاتية بين النظرية والتطبيق في القانون اإلداري الليبي  1575

ادار. ق199825-1نمحمد وليد ألعبادي .  داإلدارة المحلية وعالقتها بالسلطة المركزية              1576

ادار. ق197826- 1نعاصم االعرجي   . حسين الدوري د.   دمبادئ اإلدارة العامة          1577

ادار. ق1578

ادار. ق200227- 1نمازن ليو راضي              .عبدهللا زايد الكاديكي د.دالرقابة على أعمال اإلدارة في القانون الليبي              1579

ادار. ق28- 1نعامر محمد علي . دسلطة االدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى 1580

ادار. ق29 1581

ادار. ق200330-  7نعبد الحميد الشواربي . دالقضاء التشريع – العقود االدارية في ضؤ الفقه 1582

ادار. ق200431- 7نعبد الغني بسيوني . داالساليب  والتنظيم غير الرسمي – التنظيم – االس المبادئ )دراسة مقارنة للتنظيم االداري الرسمي / التنظيم االداري 1583

ادار. ق200332- 5نوسام صبار العاين . داالختصاص التشريعي لالدارة في الظروف العادية 1584

ادار. ق198933- 1نمحمود خلف الجبوري . دالعقود االدارية 1585

ادار. ق200234 – 2نمازن ليلو راضي . دالعقود االدارية في القانون الليبي 1586

ادار. ق199335- 19نخالد سمارة الزعبي . ددراسة مقارنة / القرار االداري بين النظرية والتطبيق 1587

ادار. ق199636- 4نهارفد بيزنس رفيو القيادة االدارية اراء مجموعة من كبار المدراء التنفيدية 1588



ادار. ق200237 – 4نبرهان زريق . دعقد االيجار االداري 1589

ادار. ق38-4نجوزيف ال باورقراءات مختارة جمعها – فن االدارة 1590

ادار. ق199839 2نحسين حسنين ادارة الجودة الشاملة االستراتيجيات واالليات المجرية 1591

ادار. قمحمد ياغي . د1592

ادار. ق200440 – 2نمحامي مصباح نوري المهايني 1ج / 1950اجتهادات المحكمة االدارية العليا في اربعين عام سنة / مبادئ القضاء االداري 1593

ادار. ق41-  1ناحمد ابو الوفا. دالتحكيم في القوانين العربية خاص في القانون الكويتي 1594

ادار. ق42 2004- 1نسامي جمال الدين . داصول القانون االداري تنظيم السلطة االدارية واالدارة المحلية 1595

ادار. ق200343- 1نسامي جمال الدين . داللوائح االدارية وضمانة الرقابة القضائية 1596

ادار. ق199344- 2نمحمد علي بدير. دمبادئ واحكام القانون االداري 1597

ادار. ق2000245 - 1نمازن ليلو راضي . ددورالشروط االستثنائية في تمييز العقد االداري  1598

ادار. ق200146 - 1نمحمود السيد التحيوي البيع الجبري للعقار والحجز االداري 1599

ادار. ق200347 -1نمازن ليلو راضي . دالوجيز في القضاء االداري الليبي 1600

ادار. ق48- 1نعبد الفتاح ابراهيم البهنسي التنظيم القانوني في لالدارة المحلية 1601

ادار. ق199849- 1نحمدي سليمان سحيمات القبيالت الرقابة االدارية والمالية على االجهزه الحكومية 1602

ادار. ق200250- 1نمازن ليلو راضي . دالطاعة وحدودها في الوظيفة العامة 1603

ادار. ق51 2002 – 2ننواف كنعان . دالنشاط االداري والكتاب الثاني في الوظيفة العامة والقرارات االدارية العقود االدارية / النشاط االداري / الكتاب االول ماهية القانون االداري التنظيم االداري / القانون االداري 1604

ادار. ق199252 – 2نمصطفى ابو زيد فهمي . داالدارة العامة في معناها الوظيفي – القانون االداري ذاتية القانون االداري االدارة العامة في معناها العضوي 1605

ادار. ق197053 -  3نشاب نوما منصور . د0الكتاب الثاني -الكتاب االول/ القانون االداري 1606

ادار. ق197054– 2نشاب نوما منصور . د 2ك–دراسة مقارنة الجزء االول / القانون االداري 1607

ادار. ق255نمحمد علي ياسين . دالقضاء االداري مع مبحث خاص في الكويت – الضبط االداري – المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة – القانون االداري 1608

ادار. ق197756- 2نسليمان محمد الطماوي . دالمقدمة العامة نظرية المركزية والالمركزية  – 1ك/ دراسة مقارنة / مبادئ القانون االداري 1609

ادار. ق57-1نمحمد يعقوب السعيدي\دمبادئ القانون االداري العقد االداري 1610

ادار. ق196858-1نحامد مصطفىمبادئ القانون االداري  العراقي1611

ادار. ق197859-1نسعدي إبراهيم داود2ج\مجموعة قوانين وانظمة  وتعليمات الشؤون االدارية 1612

ادار. ق60-1نمحمد يعقوب السعيدي .دوسائل االدارة وامتيازاتها–المبادئ االساسية لتنظيم االدارة  العامة 1ج\مبادئ القانون االداري 1613

ادار. ق197561-1نعامر احمد المختار تنظيم سلطة الضبط االداري في العراق1614

ادار. ق62  1991-1ندماهرصالح عالويالقرار االداري1615

ادار. ق63-1نحسن دوريش عبد الحميد .دنهاية القرار االداري عن غير طريق القضاء1616



ادار. ق64 1979-1نفيصل فخري مرار.د (مداخل النظريات  والسلوك  )التنظيم االدراري1617

ادار. ق194965-1نمصطفى كامل. دالمبادئ العامة والقانون االداري العراقي– شرح القانون االداري 1618

ادار. ق197766- 1نسليمان محمد الطماوي . دقضاء التعويض وطرق الطعن في االحكام -2ك\القضاءاالداري 1619

ادار. ق197267- 1ننعمة الشكرجي مدخل في الوظائف االدارية 1620

ادار. ق196668- 1نماهر صالح عالوي الجبوري . ددراسة مقارنة – مبادئ القانون االداري 1621

ادار. ق196369- 1نكامل السامرائي القضاء االداري في العراق 1622

ادار. ق198670 -2نعبد المحسن السالم العوارض الوجوبية والتقديرية للمسؤولية التاديبة للموظف العام 1623

ادار. ق71-3نابراهيم المشاهدي السلطات القضائية المخولة لالداريين 1624

ادار. ق72- 1نهيفاء راسم حوسة -امية فارس مهراندراسات في قوانين المهمة وادابها 1625

ادار. ق196673 – 1نحمدي عبد االمين عبد الواحد . ددراسة االصول العامة للتنمية االدارية للتطبيقاتها المقارنة /  نظرية الكفاية في الوظيفة العامة 1626

ادار. ق196274- 1نمحمد بكر القباني . دنظرية المؤسسة العامة المهنية 1627

ادار. ق198475 – 1نعبد الرزاق التحافي . ددراسة مقارنة / النظرية العامة للواجبات والحقوق العاملين في الدولة 1628

ادار. ق198876- 1نجاسم محمد الذهبي  2االسس النظرية واهم القضايا التطبيقية ج/ مبادئ االدارة 1629

ادار. ق197377- 1نعادل محمود حمدي . ددراسة مقارنة / االتجاهات المعاصرة في نظم االدارة المحلية 1630

ادار. ق196878- 1نبكر القباني . د في التخطيط التنظيم الرقابي 2ج/ األدارة العامة 1631

ادار. ق196279- 1نهادي رشيد جاوشلي . دمبادئ االدارة العامة في الجمهورية العراقية 1632

ادار. ق80- 1نعامر محمد علي . دسلطة االدارة في تنفيذ مشاريع الكبرى 1633

ادار. ق197081-  1نسليمان محمد الطماوي . دالوجيز في االدارة العامة 1634

ادار. ق82- 1نحامد الحرفة 2موسوعة االدارة الحديثة والحوافز م1635

ادار. ق83-1نارسنت ديل رواد االدارة والتنظيم 1636

ادار. ق197784- 2نعبد الرحمن عبد الباقي عمر ادارة االفراد 1637

ادار. ق85-1نمحمد حسن عبد الهادي البياع القيادة االدارية في ضؤ المنهج العلمي والممارسة 1638

ادار. ق86-1نالمديرية العامة للشؤون االدارية والمالية الثواب والعقاب في العمل االداري 1639

ادار. ق199687- 1نماهر صالح عالوي الجبوري . ددراسة مقارنة / مبادئ القانون االداري 1640

ادار. ق88-1نعبد الفتاح مراد . دمسؤولية التاديبية للقضاة واعضاء النيابة  1641

ادار. ق200489- 1نعبد الرؤوف جابر . ددراسات قانونية مقارنة في قوانين هيئات الرقابة العليا 1642

ادار. ق200490- 1نغازي فيصل مهدي . دتعليقات ومقاالت في نطاق القانون العام 1643

ادار. ق198191- 1نالعميد ليون دكي دروس في القانون العام 1644



ادار. ق92-1نشريف يوسف خاطر.ددراسة مقارنة في ضوء أحدث أراء الفقه وأحكام القضاء وموقف التشريع الفرنسي والمصرى-التحكيم في منازعات العقود االدارية وضوابطه1645

ادار. ق93-1نشارلز وجاليث جونس الحاالت العملية  – 2ج/ االدارة االستيراتجية 1646

ادار. ق94-1نجوزيف كايتررولويس فويسلرالتغير االجتماعي واالدارة المتكيفة –االدارةالعامة 1647

ادار. ق195نحسين عثمان محمدعثمان .د\محمد رفعت عبدالوهاب.دمبادىء القانون االداري 1648

ادار. ق196نغازي قيصل مهدي .د1991 لسنة 14شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم 1649

ادار. ق197ناياد حسين العزاوي  .ددراسة في القانون العراقي والمقارن \قتل الموظف او المكلف بخدمة عامة اثناء تادية واجبه  او بسببه 1650

ادار. ق198نعلي محمد ابراهيم الكرباسي .دالخدمة المدنية –االنضباط –المالك –التقاعد –الوظيفة العامة في احكام قوانين الخدمة المدنية 1651

ادار. ق199نعبد الرسول الجصاني    . د(1984-1980)فتاوي مجلس شورى الدولة 1652

ادار. ق3100نمحمد ماهر أبو العينين.د  3ج –2ج-1تطور قضاء االلغاء ودور القاضي االداري في حماية الحقوق والجريات العامة وحقوق االنسان ج1653

ادار. ق1101نمحمد ماهر ابو العينين . داجراءات الدعوى االدارية والدفوع امام محاكم مجلس الدولة بين قضاء النقض وقضاء المحكمة االدارية 1654

ادار. ق102 1نمحمد ابراهيم حيري . د 2ج-1ج\دور القضاء االداري والدستوري في ارساء مؤسات المجتمع المدني 1655

ادار. ق103   1نمحمد سعيد الليثي.دكيفية المواجهة –االسباب –االساليب –امتناع االدارة عن االحكام االدارية الصادرة ضدها 1656

ادار. ق1104نمحمد احمد الجنك  . دالرقابة القصائية على القرارات االدارية الخاصة بحماية االقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية 1657

ادار. ق1105نارشيدعبد الهادي الحوري .ددراسة مقارنة بين التشريعين المصري والكويتي –التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية 1658

ادار. ق106   1نعادل ابراهيم اسماعيل صفا .دسلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية 1659

ادار. ق107 1نمحمد السناري .ددراسة مقارنة \نفاذ القرارات االدارية 1660

ادار. ق108 1ندحمدي رجب عطية الحماية الجنائية للموظف 1661

ادار. ق1109نسعيد محمود الديب الحماية القانونية للمعتقلين 1662

ادار. ق1110نمحمد سعد فوده .ددراسة فقهية قضائية –النظام القانوني للعقوبات االدارية 1663

ادار. ق1111نجورجي شفيق ساري .ددراسة مقارنة الأحدث النظريات \قواعد واحكام القضاء االداري 1664

ادار. ق1112نأنس جعفر  . دالوظيفة العامة 1665

ادار. ق3113نسعدون عنتر الجنابي  أحكام الظروف األستثناثيةفي التشريع العراقي 1666

ادار. ق114 1نمحمد فوزي تويجي .دالعلم اليقيني بالقرار االداري 1667

ادار. ق1115نجابر جاد نصار .دالتحكيم والتوفيق في بعض منازعات الدولة 1668

ادار. ق1116نمحمد ابراهيم الدسوقي علي . دحماية الموظف العام اداريا 1669

ادار. ق1117نمحمد ابراهيم الدسوقي علي . دالرقابة على اعمال االدارة 1670

ادار. ق1118نعبد هللا حنفي. ددراسة مقارنة  / السلطات االدارية المستقلة 1671

ادار. ق1119نعبد هللا حنفي. د. دالحريات الشخصية / تعدى الموظف العام على الحريات 1672



ادار. ق1120نمحمد عبد العال السناوي . دادارية تحليلية مقارنة / اصول القانون االداري 1673

ادار. ق1121نفتحي فكري . دطبقا الحكام القضاء – وجيز دعوى االلغاء 1674

ادار. ق1122نمحمد عبد العال السناري. دطرق واساليب التعاقد االداري وحقوق والنزاعات المتعاقدين      1675

ادار. ق1123ناحمد سالمة بدر. داجراءات التقاضي امام محاكم مجلس الدولة 1676

ادار. ق1124نحمدي ابو النور . ددراسة مقارنة بين التشريعين المصري والعماني   / الوجيز في العقود االدارية 1677

ادار. ق125 1نمنصور محمد احمد .دالنظام القانوني للتوجيه االداري 1678

ادار. ق126 1نرجاء جواد كاظم حدود طاعة الموظف العام للرئيس االداري في القانون المصري والكويتي 1679

ادار. ق127 1نشريف يوسف خاطر     دور القضاء االداري المستجل في حماية الحريات االساسية 1680

ادار. ق128 1نعبد العظيم مرسي وزير ,ددراسة في القانونين المصري والفرنسي \الجوانب اإلجرائية أجرائم الموظفين والقائمين باعباء السلطة العامة 1681

ادار. ق1129ناحمد محمد سرحان . ددور اإلدارة العامة االليكترونية واالدارة المحلية في االرتقاء بالخدمات الجماهيرية 1682

ادار. ق130 1نمحمد المتولي . داالتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق 1683

ادار. ق1131نجورجي شفيق ساري . دالتحكيم ومدى جواز اللجوء اليه لفض المنازعات في مجال العقود االدارية 1684

ادار. ق132 1نمحمد الديداموني محمد عبد العال .دالرقابة السياسية والقضائية على اعمال االدارة المحلية 1685

ادار. ق1133نعبد هللا قنديل دراسة تحليلية تطبيقيةمزودة بأحدث احكام المحكمة االدارة المحلية \ ضوابط االحالة للمحاكمة التأدبية 1686

ادار. ق1134ناحمداحمد الموافي  .دبعض مالمح االتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 1687

ادار. ق1135نأميمة فؤاد مهنا . داالمرأة والوظيفة العامة 1688

ادار. ق1136نعصمت عبدهلل الشيخ  . دالتحكيم في العقود االدارية ذات الطابع االدارية   1689

ادار. ق1137نعصام ابراهيم خليل ابراهيم .دالتنظيم القانوني والرقابة على محطات االذاعة والتليفزيون 1690

ادار. ق1138ناشرف أنس جفعر . محمد أنس جفعر د.ددراسة مقارنة \الحقوق الدستورية للموظف العام 1691

ادار. ق1139نسامح سيد محمد .د2009\موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود االدارية 1692

ادار. ق1140نسمير يوسف البهي .داالحكام والفتاوي –الشرح -قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة النص1693

ادار. ق3141نمحمد ماهر ابوالعينين .د2008\1959\العاملون المدينيون بالدولة في قضاء وافتاء مجلس الدولة في خمسين عاما 1694

ادار. ق2009142\1نفليح حسن .د\طارق الحاج .داالقتصاد االداري 1695

ادار. ق2003143\1نعلي خطار شطناوي .دالوجيز في القانون االداري 1696

ادار. ق2009144\1نسليم حداد.دالقانون االداري  1697

ادار. ق2011145\1نزاهد محمود بري .دادارة حكومية 1698

ادار. ق2011146\1نايثار الفتلي .د\هاشم الشمري .دالفساد االداري والمالي واثاره االقتصادية واالجتماعية 1699

ادار. ق2005147\1نابراهيم سيداحمد.دالحمايةالجنائية للعقود االدارية والمدنية فقها وقضاءا1700



ادار. ق2010148\1نطالل احمد االدغم.دمبادىء التاديب المستخلصة من احكام االدارية العليا1701

ادار. ق2007149\1نخالد عبد الفتاح .دالوسيط في شرح قانون االدارات القانونية 1702

ادار. ق2009150\1نعلي محمود مقلد.د(دراسة مقارنة )القرارات الكبرى في القضاء االداري 1703

ادار. ق1997151\1نحسن محمد عواضة.ددراسة مقارنة )المبادىء االساسية للقانون االداري 1704

ادار. ق2009152\1ناحمد القطامين.دمفاهيم وحاالت تطبيقية \االدارة االستراتيجية 1705

ادار. ق2008153\2نمنصور القاضي .د2ج\1ج\القانون االداري 1706

ادار. ق2011154\2نسليم حداد.دخطأ االدارة 1707

ادار. ق2006155\1نسامي محمد هشام \زيد منير مدخل الى االدارة العامة بين النظرية والتطبيق1708

ادار. ق2007156\1نموفق حديد محمد.دهيكلة االجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية –االدارة العامة 1709

ادار. ق1157نعزمي .د\احمد سليم .داشكاليات القياس والمنهجية \مؤشر الفساد في االقطارالعربية1710

ادار. ق1158نالمركز الدرسات الوحدة العربية الفساد والحكم الصالح في البالد العربية 1711

ادار. ق1159نمحمد ابراهيم الدسوقي علي . دحماية الموظف العام جنائيا 1712

ادار. ق1160نعصمت عبدهلل الشيخ . دالطبيعة القانونية لترقية الموظف العام بين الحق والواجب 1713

ادار. ق1161ندومنيك بويوو بروسبيورويلالقانون االداري 1714

ادار. ق1162نعبد محمد مناحي المنوخ العازمي . دالحماية االدارية للبيئة دراسة مقارنة 1715

ادار. ق1163نابراهيم عبد العزيز شيحا .دالقضاء االداري دعوى االلغاء1716

ادار. ق1164نعبد الناصر علي عثمان حسين ,ددراسة مقارنة –استقالل القضاء االداري 1717

ادار. ق1165نمحمد الديدا موني محمد عبد العال . دالرقابة السياسية والقضائية على اعمال االدارة المحلية  1718

ادار. ق1166نعيد محمد مناحى المنوخ  . ددراسة مقارنة–الحماية االدارية للبيئة 1719

ادار. ق167 1نمحمد فؤاد عبد الباسط .داالثار –االجراءات – المقومات - العقد االداري1720

ادار. ق1168ن نصر الدين سعدي خليل 0دتعدد السلطات التاديبية واثاره 1721

ادار. ق1169ن محمد فؤاد عبد الباسط 0دمدى امكانية التحكيم في منازعات القرارات االدارية 1722

ادار. ق1170ن عصام عبد الفتاح مطر 0دالفساد االداري 1723

ادار. ق1171ن ماجد راغب الحلو 0دالقرارات االدارية 1724

ادار. ق2172ن محمد باهي ابو يونس 0دالحماية القضائية المستعجلة للحرية االساسية 1725

ادار. ق1173ن عبد العزيز عبد المنعم خليفة 0داجراءات ومنازعات الحجز االداري في الفقه  والقضاء1726

ادار. ق1174ن احمد الموافي 0دضماناته – نظام مجالس التاديب طبيعته 1727

ادار. ق175 1ن محسن العبودي 0د1991 لسنة 5االتجاهات الحديثة في شان ترقية القيادات االدارية في ظل القانون رقم 1728



ادار. ق1176ن بوبشير محند امقران 0دانتفاء السلطة القضائية 1729

ادار. ق1177ن محمد فؤاد عبد الباسط 0دالقضاء االداري مبدا المشروعية تنضيم واختصاصات 1730

ادار. ق1178ن مصطفى ابو زيد فهمي 0دالدعاوى  االدارية دعوى االلغاء دعاوى التسوية  1731

ادار. ق1179ن عبد العزيز عبد المنعم خليفة 0دالقرارات االدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة 1732

ادار. ق1180ن محمد المتولى 0داالتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظري والتطبيق 1733

ادار. ق181 1ن محمد ماهر ابو العينين 0دالتعويض عن اعمال السلطات العامة في قضاء وافتاء مجلس الدولة في مصر التعويض عن اعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعة والسلطة القضائية وفقا لقضاء محاكم النقض والدستورية واالدارية العليا دراسة تحليلية وفقهية 1734

ادار. ق182 1ن عصام ابراهيم خليل ابراهيم 0دالتنظيم القانون والرقابة على محطات االذاعة والتلفزيون 1735

ادار. ق1183ن ابراهيم محمد علي 0دالنظام القانوني لمعاملة المسجونين في مصر 1736

ادار. ق2184ن محمد السباعي 0دخصخصة السجون 1737

ادار. ق1185ن جابر جاد نصار 0 د النظام القنوني للعمدة في ظل قانون تعين العمد 1738

ادار. ق1186نيوسف محمد كاظم السعدي السلطات الجزائية لرئيس الوحدة االدارية في القانون العراقي1739

ادار. ق1187نعامر ابراهيم الشمريدراسة مقارنة –العقوبات الوظيفية 1740

ادار. ق1188نأدوار عيد.د(دعوى القضاء والشامل–دعوى االبطال )الجزء الثاني –القضاء االداري 1741

ادار. ق1189نعفيف شمس الدين.دفي أختصاص القضاء العدلي في المسائل االدارية–المصنف 1742

ادار. ق1190نمحمد عبد الحميد مسعود.دأشكاليات رقابة القضاءعلى وشروعية قرارات الضبط االداري 1743

ادار. ق1191نأسامة احمد شتاتقانون االدارة المحلية ومذكرته االيضاحية والئحته التنفذية1744

ادار. ق1192نمصطفى محمد موسى.دالتنظيم بين المركزية والالمركزية1745

ادار. ق1193نخالد قبانيمسؤولية السلطة العامة-القضاء االداري-2ك-القانون االداري العام1746

ادار. ق1194نابراهيم محمد غنيمالمرشد في الدعوى االدارية1747

ادار. ق195نعبد الغني بسيوني عبد هلل. دوقف تنفيذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري1748

ادار. ق1196نمحمود عبد العزيز محمدالقرار االداري في هيئة الشرطة وتعديالته وقضاء مجلس الدولة   1749

ادار. ق1197نسعيد محمود الديبالحماية القانونية للمعتقلين 1750

ادار. ق1198نبشير علي باز. ددور الحكومة االلكترونية في صناعة القرار االداري والتصويت االلكتروني1751

ادار. ق1199نكامل برير.ددراسة مقارنة\نظم االدارة المحلية 1752

ادار. ق1200نثور-كارل جي–فرانيس ماهوني معايير بالدريدج االمريكية -جائزة ديمنج اليابانية- سلسلة االيزو-ثالثية أدارة الجودة الشاملة1753

ادار. ق1201نمحمد غالب بكزادة- لواءاألمن وأدارة أمن المؤتمرات1754

ادار. ق1202نجالل احمد االدغم- المستشاراالدارية العليا–النقض –التأديب في ضوء محكمتي الطعن 1755

4ج-3ج-2ج-1دراسة مدعمة بأاحكام المحكمة الدستورية العليا واالدارية العلياوفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ج–الموسوعة القضائية في التعويض 1756 ادار. ق1203نحسن محمد هند.د



ادار. ق1204نمارسو لونغالقرارات الكبرى في القضاء االداري 1757

ادار. ق1205نجالل احمد االدغم- المستشارمبادئ التأديب المستخلصة من أحكام االدارية العليا1758

ادار. ق1206نابراهيم الشهاوي.دثقافة التفاوض والحوار1759

ادار. ق1207نزياد حمد القطارنةإدارة الكوارث1760

ادار. ق1208نهيام مروة.دالتنظيم المدني-االشغالرالعامة-االستمالك–القانون االداري الخاص المرافق العامة الكبرى وطرق ادارتها 1761

ادار. ق1209نمحمد فريد الصحن-د-علي شريف-د-عادل حسنتنظيم وادارة االعمال 1762

2-دراسات قانونية–سلسلة القانون العام )–االلغاء االجباري لالنظمة االجارية المشروعة ويليه قسم لالراء الفقهية والتعليق على االحكام القضائية1763 ادار. ق1210نعصام نعمة اسماعيل.د

ادار. ق1211نبالوي ياسين بالميالجزاءات الضاغطة في العقد االداري1764

ادار. ق1212نحسن محمد هند.دالنظام القانوني للمنع من السفر1765

ادار. ق1213نسيد احمد محمد.دحول منع المدين من السفر1766

ادار. ق1214نحسن محمد هند.دالتحكيم في المنازعات االدارية1767

ادار. ق1215نهيثم علي حجازي واخرون.د-دشوقي ناجي جواد.أدراسات في ادرة االعمال1768

ادار. ق1216نكامل برير.داالدارة عملية ونظام1769

ادار. ق1217نستيفن تايلراالدارة المشتركة للموارد الطبيعية تعلم محلي لتقليص الفقر1770

ادار. ق1218نكولين كروك-يورام ويندطور اعمال حياتك وحياة اطفاللك–قوة التفكير بالمستحيل )أصول أتخاد القرارات االدارية الحاسمو1771

ادار. ق1219نكويس-جورج جخطوة-ادارة المشاريع خطوة1772

ادار. ق1220نستيفن كارترتقييم االنجازات-خفض التكاليف-ادارة الموردن-االسترتيجيات الفعالة-ادارة المشتريات الناجحة1773

ادار. ق1221نديفيد شاربادارة الصراع  مع رئيسك1774

ادار. ق1222نايلس. كارول ومهارات االدارة  للمديرين الجدد بناء على اكثر الدورات حضوراً للجمعية  االمريكية لالدارة1775

ادار. ق1223نكيت كينانسلسلة الدليل االداري ممارسة وتطبيق الصالحيات االدارية 1776

ادار. ق1224نكارول او كونرالقيادة االدارية الناجحة1777

ادار. ق1225نثريا حسين حمدان.دالتفوق االداري وكيفية اكتساب المهارات االساسية1778

ادار. ق1226ندومنيك يويوالقانون االداري1779

ادار. ق1227نسعد نواف العنزي.ددراسة مقارنة–الضمانات االجرائية في التأديب 1780

ادار. ق1228نمصباح وليد عرابي.دتطور نظرية االعمال الحكومية1781

ادار. ق1229نمحمد احمد عبد الاله محمدالحقوق وااللتزامات-الرابطة الوظيفية بين قيامها وأنقضائها الموظف العام1782

ادار. ق1230نحكمت الدقدوقي.ددراسة مقارنة–رقابة القضاء على المشروعية الداخلية الاعمال الضبط االداري 1783

ادار. ق1231ندحمد محمد الشلماني-مفتاح خليفة عبد الحميد,ددراسة مقارنة–إنقضاءالعقوداالدارية 1784



ادار. ق1232نسامي الغريري.دإدارة االنتاج والعمليات 1785

ادار. ق1233نعامر ابراهيم .ددراسة مقارنة مع القانون االماراتي-اإلدارة الالمركزية اإلقليمية في القانون العراقي1786

ادار. ق1234نسمير صالح الدين حمديالقيادة اإلدارية في بناء الدولة والمجتمع1787

ادار. ق1235نأمير فرج يوسف.دمحكمةالقضاء اإلداري األختصاصات وأحدث األحكام الصادرة1788

ادار. ق1236ناحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسيدراسة مقارنة بين القانون و الشريعة االسالمية- األثر الرجعي في القضاءين اإلداري و الدستوري 1789

ادار. ق1237نفهد عبد الكريم ابو العثم القضاء االداري بين النظرية و التطبيق 1790

ادار. ق1238ناحمد سالمة بدرالدفوع الجوهرية في الدعوى االدارية 1791

ادار. ق1239نسمير صالح الدين حمدي القيادة االدارية في بناء الدولة و المجتمع 1792

ادار. ق1240نغازي محمد فريج-االصالح االداري 1793

ادار. ق1241نهاتف كاظم جاسم الموسويحدود السلطة التقديرية لالدارة في المزايدات العامة 1794

ادار. ق1242نسمية محمد كامل الشكل في القرارات االدارية 1795

ادار. ق1243نفارس علي جانكيرسلطة االدارة المتعاقدة في حالة التنفيذ المعيب للعقد االداري 1796

ادار. ق1244نأبو بكر صديق عمر الرقابة القضائية على سلطة االدارة في إبرام العقود االدارية بطريقة المناقصات 1797

ادار. ق1245نعثمان سلمان عيدان العبودي مهارات المرجعية القانونية في الكشف عن المخالفات المالية و االدارية 1798

ادار. ق1246نإسماعيلش نجم الدين زنكنةالقانون االداري البيئي 1799

ادار. ق1247نعثمان سلمان عيدان العبودي اخالقيات الوظيفة العامة 1800

ادار. ق1248نتغريد محمد قدوري النعيمي مبدأ المشروعية و اثرة في النظام التاديبي للوظيفة العامة 1801

ادار. ق1249نمحمد يوسف عالمشهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء االداري بين القانون الوضعي و الشريعة االسالمية 1802

ادار. ق2250نعلى عبد االمير قبالن 2ج-1اثر القانون الخاص على العقد االداري ج1803

ادار. ق1251نعمار بوضياف مصر, تونس , فرنسا , الوسيط في قضاء االلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر 1804

ادار. ق1252نمحمد علي الخاليلة الوسيط في القانون االداري 1805

ادار. ق1253نوليد سعود القاضيترقية الموظف العام1806

ادار. ق1254ناحمد منصور القميشاالستجواب كوسيلة من الوسائل الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية 1807

ادار. ق1255نعبد العزيز عبد المنعم خليفة دعوى الغاء القرار االداري و طلبات ايقاف تنفيذه1808

ادار. ق1256نعصام نعمة إسماعيل اإللغاء اإلجباري لألنظمة االدارية غير المشروعة ويليه قسم االراء الفقيهه و التعليق على االحكام القضائية 1809

ادار. ق1257نعبد الناصر عبد هللا ابو سمهدانةالقرار االداري في النظرية و التطبيق دراسة تحليلية في ضوء أحدث التعديالت التشريعية واراء الفقه 1810

ادار. ق1258نعبد الناصر عبد هللا ابو سمهدانهمبادئ الخصومة االدارية دراسة تحليلية في ضوء احدث االراء الفقهية1811

ادار. ق1259نشعبان عبد الحكيم سالمةاالمر الرئاسى في القانون االداري و الفقة االسالمي 1812



ادار. ق1260نمحمد ابراهيم خيري الوكيل التظلم االداري في ضوء اراء الفقة و احكام القضاء1813

ادار. ق1261نمحمد عبدهللا حمود الديلميأجرأءات التحول وأثاره-شروط تحول القراراالداري-ماهية القرار االداري التصرف القانوني–تحول القرار اإلداري 1814

ادار. ق1262نسامي الطوخياالتجاهات العالمية في التحقيقات االدارية1815

ادار. ق1263نعبد العزيز عبد المنعم خليفة اجراءات و منازعات الحجز االداري في الفقة و القضاء1816

ادار. ق1264نحازم بيومي المصريمدى مشروعية تصرفات االدارة في ظل نظرية الغلط البين في تكييف الوقائع في ضل الفقه و قضاء مجلس الدولة 1817

ادار. ق1265نحازم بيومي المصريتغير الظروف السياسية و اثرها على قرارات الدولة السليمة1818

ادار. ق2266ك-1كمحمد ماهر ابو العينين تطورات الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع واالنحراف التشريعي -2ك-ملخص خاص عن االنحراف في أستعمال السلطة التشريعية-1ك–االنحراف التشريعي و الرقابة على دستوريته دارسة تطبيقية 1819

طرق الطعن العاادية وغير العادية في احكام محاكم مجلس الدولة-3ك-2ن-2ك-الرقابة القضائية2ك-الدفوع المتعلقة بالخصومة والدعوى االدارية1ك–الدفوع اإلدارية و الموضوعية إمام القضاءاالداري الدفوع المتعلقة بالدعوى و الطعن امام المحكمة االدارية العليا 1820 ادار. ق3267نمحمد ماهرابو العينين 

ادار. ق3268نمحمد ماهر ابو العينين ضوابط مشروعية القرارات االدارية وفقا للمنهج القضائي دراسة تحليلية وفقهية إلحكام وفتاوي مجلس الدولة 1821

ادار. ق2269نمهند مختار نوحااليجاب و القبول في العقد االداري 1822

ادار. ق2270نمحمد رفعت عبد الوهابالقضاء االداري 1823

ادار. ق1271نمحمد عبد المجيد اسماعيل دراسات في العقد االداري الدولي و التحكيم في عقود الدولة1824

ادار. ق1272نصبا نعمان رشيد الويسي سلطة صاحب العمل اإلدارية في أطار المشروع 1825

ادار. ق1273نعامر ابراهيم احمد العقوبات الوظيفية 1826

ادار. ق1274نعصام نعمة إسماعيل -الطبيعة القانونية للقرار االداري 1827

ادار. ق1275نعيد قريطمالتفويض في االختصاصات االدارية 1828

ادار. ق1276نعدنان الزنكةسلطة الضبط االداري في المحافظة على جمال المدن وروائها1829

ادار. ق1277نعثمان ياسين عليإجراءات إقامة الدعوى االدارية في دعوتي االلغاء و التعويض 1830

ادار. ق1278نعمر موسى جعفر القريشي اثر الحكومة االلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد االداري 1831

ادار. ق1279نعباس مفرح الفحل.ددراسة قانونية مقارنة  )الضريبة على الضريبة واألجور والمخصصات 1832

ادار. ق1280نعدنان عاجل عبيد0د-غازي فيصل مهدي,دالقضاء االداري1833

ادار. ق1281نمصدق عادل طالب–المدرس دراسة تحليلية مقارنة في التشريعات العراقية–الوسيط في الخدمة الجامعية 1834

ادار. ق3282جمحمد طه حسين الحسيني. د3 ج2 ج1الوسيط في القانون االداري ج1835

ادار. ق2283نعباس محمد نصرهللا. دالقانون االداري الخاص1836

ادار. ق1284نجورج سعد. د3 ج2 ج1القانون االداري العام والمنازعات االدارية ج1837

ادار. ق1285نمحمد فؤاد عبد الباسط. دوقف تنفيذ القرار االداري الطابع االستثنائي لنظام الوقف1838

ادار. ق-1286نحسين عثمان محمد عثمان. دقانون القضاء االداري1839

ادار. ق1287نالمستشار الدكتور مال هللا جعفر عبد الملك الحمادي(دراسة مقارنة )حقوق وضمانات المتعاقد مع االدارة والتحكيم في العقد االداري1840



ادار. ق1288نعلي سلمان المشهداني. د(دراسة مقارنه)قواعد االثبات في الدعوى االدارية1841

ادار. ق1289نعصام مبارك.دالتنازع االداري )اصول المحاكمات االدارية1842

ادار. قملحم نجم. د1843

ادار. ق1290نمحمد علي ماهر محمد علي. د(دراسة مقارنة )وكالة المرفق العام1844

ادار. ق1291نصعب ناجي عبود الدليمي. د(دراسة مقارنة )الدفوع الشكلية امام القضاء االداري1845

ادار. ق1292ناحسان سليمان خربيط. دصعوبات تنفيذ العقد االداري1846

ادار. ق1293نعلي حسن عبد االمير. د(دراسة مقارنة )النظام القانوني للرقابة االدارية الخارجية1847

ادار. ق1294نعثمان ياسين علي. د(دراسة مقارنه )تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود االدارية1848

ادار. ق1295نهيام مروة. دالوجيز في القانون االداري الخاص1849

ادار. ق1296نرشا محمد جعفر الهاشمي. د(دراسة مقارنة )سلطة االدارة في تضمين الموظف في القانون االداري1850

ادار. ق1297نتوركان ابراهيم علي. مالشكل واالجراءات في القرار االداري 1851

ادار. ق1298نمحمد فوزي نويجي. د(دعوى االلغاء )تنظيم مجلس الدولة / القضاء االداري مبدا المشروعية1852

ادار. ق1299نعبد القادر محمد القيسي. داثر الفعل الجنائي للموظف في انهاء عالقته الوظيفية1853

ادار. ق1300نازهار هاشم احمد الزهيري. د(دراسة مقارنه )الرقابة على دستورية االنظمة والقرارات االدارية1854

ادار. ق1301نعبد االمير حسون مسلماني(دراسة تحليلية مقارنة )االتجاهات الحديثة في القضاء االداري1855

ادار. ق302بيري ياسين1جن. دالمنهجية العلمية للبحث في العلوم القانونية واالدارية1856

ادار. ق1303نرياض عبد عيسى الزهيري. داسس القانون االداري1857

ادار. ق1304نحمدي القبيالت. دالقانون االداري1858

ادار. ق1305ناحمد عبد الغني محمد عبد القادر. د(دراسة مقارنه )ممارسة الموظف العام للحريات في النظم الوظعية1859

ادار. ق1306نالمستشار الدكتور علي كامل(تطبيقات عملية وقضائية )الحماية القانونية للموظف العام 1860

ادار. ق1307نصفاء شكر محمود. م(دراسة مقارنة )االنحراف بالسلطة التقديرية لالدارة اساءة استعمالها1861

ادار. ق1308نطاهر محمد مايح الجنابيالالمركزية االدارية االقليمية سالح ذو حدين1862

ادار. ق1309نهالل حسين حسن الدلوي(دراسة مقارنة )النظام القانوني لتقاعد الوظف العام1863

ادار. ق1310نجمعة قادر صالح(دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون )الفساد االداري واثره على الوظيفة العامة1864

ادار. ق1311نرنا سمير اللحامالسلطات االدارية المستقلة1865

ادار. ق1312نبنار سردار زهدي (دراسة مقارنة )عنصر االختصاص في القرار االداري 1866

ادار. ق1313نعبد العزيز عبد المنعم خليفة. داشكاالت تنفيذ االحكام– وقف تنفيذ القرار – قضاء االمور االدارية المستعجلة 1867

ادار. ق1314نمحمد حسن قاسم. دفسخ العقد باالرادة المنفردة1868



ادار. ق1315نابو بكر احمد عثمان. د(دراسة تحليلية مقارنة )عقود تفويض المرفق العام 1869

ادار. ق1316نماجد حمدي عمر حسن الحمدانيدراسة مقارنة/انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون 1870

ادار. ق1317نفتحي رياض ابو زيد. دالتمييز بين الصلح والتسوية الودية في انقضاء الدعوى االدارية1871

ادار. ق1318نمحمداحمد ابراهيم المسلماني. ددراسة مقارنة/ تصحيح القرارات االدارية المعيبة1872

ادار. ق1319نقيس محمد خلف الجبوري(دراسة مقارنة )الوقف االحتياطي للموظف العام عن العمل1873

ادار. ق1320ننجم عليوي خلف. ممبدا عدم الرجعية في القرارات االدارية1874

ادار. ق1321نعلي عبد المولى عبد العزيز رحيم. داختصاص القضاء العادي بالفصل بالمنازعات االدارية1875

ادار. ق1322نصائب محمد ناظم الموسوي(دراسة مقارنة )العقوبات التاديبية والرقابة القضائية1876

ادار. ق1323نعلي حمزة عباس الغانمي(دراسة مقارنة)عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود االدارية1877

ادار. ق1324نمحمود رمضان محمد علي سهوان(دراسة مقارنة )المخالفة والجزاء التاديبي ومبدا المشروعية1878

ادار. ق1325نعامر نعمة هاشم(دراسة مقارنه )االصول القانونية البرام العقود االدارية1879

ادار. ق1326نالمحامي احمد مكداشالموظف االداري الدولي1880

ادار. ق1327نايلي مسعود خطار. دالتعاقد من الباطن في التنازع االداري1881

ادار. ق1328نحنان محمد القيسي. دالرقابة القضائية على المالئمة في القرارات التاديبية1882

ادار. ق1329نسعيد علي غافل. د(دراسة مقارنة )االضراب الوظيفي 1883

ادار. ق1330نعباس مفرج الفحل. د(دراسة قانونية مقارنة )الضريبة على الرواتب واالجور والمخصصات1884

ادار. ق1331نزيد علي االسدي(دراسة مقارنة )تعدي االدارة على االمالك الخاصة1885

ادار. ق1332نرؤى معاذ احمد(دراسة مقارنة )اثر العقوبات على الخدمة الوظيقية1886

ادار. ق1333نهديل محمد العتيلي. دفي الضروف االستثنائية )الرقابة القضائية على اعمال االدارة1887

ادار. ق1334نالقاضي عواد حسين ياسين العبيدي دراسة تحليلية معززة بالتطبيقات القضائية2015 لسنة31شرح قانون التظمين رقم 1888

ادار. ق1335نعبد العزيز عبد المنعم خليفة. داصول اجراءات االثبات في الخصومة االدارية1889

ادار. ق1336نصالح جبير البصيصي. د(دراسة مقارنة )النظرية العامة للقرار االداري السلبي1890

ادار. ق1337نسهيلة بن عمرانالرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود االدارية1891

ادار. ق1338ناحمد حمنديرقابة المفتش العام على اعمال االدارة 1892

ادار. ق1339نجورج سعد. دالقانون االداري العام والمنازعات االدارية1893

ادار. ق1340نمازن محمد طاهر محمد حسين الحسنيدراسة مقارنة–الطبيعة القانونية للعالقة بين الموظف واالدارة العامة 1894

ادار. ق1341نمدرس في كلية الحقوق العراقية-  حامد مصطفى مبادئ القانون االداري العراقي1895

ادار. ق1896342



ادار. ق1343نعمار عباس الحسيني.د(قراءة معاصرة في النصوص الجنائية والتأدبيبة)التجريم والعقاب في النظام التاديبي1897

ادار. ق1344نعمار عباس الحسيني.داصول التحقيق االداري دراسة قانونية عملية مبسطة1898

ادار. ق5345نخميس السيد اسماعيل. د القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ واشكاالته5ج.  قضاء مجلس الدولة وصيغ الدعاوي االدارية واجراءاتها4م.  االصول العامة والتطبيقية العمليةللعقود االدارية والتعويضات3م/  دعوى الغاء ووقف تنفيذ القرار االداري2 االمحاكمات التاديبية امام مجلس شورى الدولة مع الحديث في الفتاوي واالحكام وصيغ الدعاوي التاديبيةم1م/موسوعة القضاء االداري 1899

ادار. ق346 1نمصباح وليد عرابي. د(دراسة مقارنة )مسؤولية الدولة عن االضرار المعنوية التي تسببها اعمالها االدارية 1900

ادار. ق1347نأمين عاطف صليبا. د(مبادئ اساسية)الوافي في القانون االداري العام 1901

ادار. ق1348نالمستشار خضر طه الشوبكي(دراسة اجتهادية وقانونية مقارنة )الدفوع االجرائية بين النص المدني واالنتفاء االداري امام القضاء االداري1902

ادار. ق1349نفاروق محمد معاليقي.دنظرية االعمال المتصلة واالعمال المنفصلة وتطبيقها في المنازعات االدارية1903

ادار. ق1350ند محمج يوسف عالمدراسة مقارنة تطبيقية تحليلية مقارنة في البلدان العربية–احوال البطالن في منازعات العقود االدارية 1904

ادار. ق1351نصفاء فتوح جمعة.داشكالية التراضي في العقد االداري االلكتروني1905

ادار. ق1352نسعد العطية.دالرقابة على االنفاق العام في العقود الحكومية1906

ادار. ق1353نعصام نعمة اسماعيل.دالمنازعات الدستورية واالدارية وفق االجتهاد اللبناني1907

ادار. ق1354ننبراس محمد جاسم االحبابىاثر االدارة االلكترونية في ادارة المرافق العامة دراسة مقارنة1908

ادار. ق1355نحمادة عبد الرزاق حمادة.دمنازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم1909

ادار. ق1356نمحمد احمد ابراهيم المسلمانىتصحيح القرارات االدارية المعيبة دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والمصري  واحكام الفقة االسالمي1910

ادار. ق1357ناحسان سليمان خربيط.دصعوبات تنفيذ العقد االداري1911

ادار. ق1358ناحمد عباس مشعلتنفيذ االحكام االدارية دراسة مقارنة1912

ادار. ق1359نزيد علي االسديتعدي االدارة على االمالك الخاصة دراسة مقارنة1913

ادار. ق1360نعالء ابراهيم محمود عبدهللا.دحماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار االداري1914

ادار. ق1361نمحمد باهي ابو يونس.دالغرامة التهديدية1915

ادار. ق1362نهشام زوينالتقادم الشرعي واالداري المنظومة المتكاملة الحكام التقادم والسقوط واالنقضاء واالبعاد وعدم السماح في ضوء الفقه والقضاء والتشريع والمحاماة1916

ادار. ق1363نزياد انطوان ايوب. القاضي (دراسة مقارنة )في التشريع والفقه واالجتهاد )المؤسسات والمهن السياحية1917

1918

ش. ق20051- 2ناحمد بن محمد بن حنبل / لإلمام المسند 1919

ش. ق20012- 1نمحمد فؤاد عبد الباقي . دااللفاظ القران الكريم  / المعجم المفهرس 1920

ش. ق20093- 1نألمام ابي عبد هلل محمد بن إسماعيل صحيح البخاري 1921

ش. ق20034- 1نعبد الرحمن الجزيري  ( 5-1 )كتاب الفقه على المذاهب االربعة 1922

ش. ق5-1نجالل الدين محمد احمد المحلي تفسير الجاللين إلمامين الجليلين 1923



ش. ق20006- 1نالبي عبد هلل الحسين بن محمد الدمغاني 2ج/ الوجوه والنظائر لاللفاظ كتاب هللا العزيز 1924

ش. ق20037- 1نعلي علي منصور-المستشارالدية                -القصاص–الحدود –نظام التجريم والعقاب في االسالم مقارنا بالقوانين الوضعية 1925

ش. ق8-1نعلي محمد الصاللي . دالفتح اإلسالمي 1926

ش. ق9-1نقرطاي الغري الخزنداري   101تاريخ مجموع النوادر مما جرى للالوائل واألواخر من بداية الخلق الى سنة 1927

ش. ق10-1نلمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيم 2ج/ اخبار القضاة 1928

ش. ق11-1نمصطفى ابراهيم الزلمي . داحكام الميراث الوصية وحق االنتقال في الفقه االسالمي المقارن والقانون 1929

ش. ق12-1نعبد العزيز المحمد السلمان االسئلة واالجوبة الفقهية المقرونة باالدلة الشرعية1930

ش. ق200213- 3نمحمد سمارة . داحكام التركات والمواريث في االموال واالراضي 1931

ش. ق1014ناالمام محمد ابو زهرة العقوبة – الجريمة والعقوبة في الفقه االسالمي 1932

ش. ق15-1ناالمام فقي الدين ابي بكر بن محمد الحسيني  2ج/ كفاية االخيار في جل غاية االختصار 1933

ش. ق16-1نعلي محمد الصالبي. دحقيقة الخالف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيم 1934

ش. ق17-1نعبد الكريم محمد نصر ومسائل مملوكة –تسهيل المواريث والوصايا احكام فقهية 1935

ش. ق18-1نالشيخ عبد الحي الكتابينظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب االدارية 1936

ش. ق19-1ناالمام القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بداية المجتهد في نهاية المقصد 1937

ش. ق220نعبد السالم داود العبادي. دالقسم الثالث/ دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية / الملكية في الشريعة االسالمية وطبيعتها وظيفتها وقيودها 1938

ش. ق121نرعد مقداد محمود الحمداني / المحامي دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والتشريعات العربية والتشريعات الفرنسية / النظام المالي للزوجين 1939

ش. ق22-1ن- االمام ابي محمد عبدهللاشرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب 1940

ش. ق23-1نالسيد اسماعيل الصدر التشريع الجنائي االسالمي في المذاهب الخمسة مقارنا بالقانون الوضعي1941

ش. ق24-1ناالمام ابن زكريا رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين 1942

ش. ق25-1نمحمد بن صالح العثمينيفتاوي معاصرة 1943

ش. ق200426- 1نعبد المجيد محمود مطلوب . دمباحث في علوم القرأن والحديث1944

ش. ق27-1نايمن احمد المومني / المحامي التحكيم بين القضاء والقانون 1945

ش. ق28-1نخالد رشيد الجميلي الدية واحكامها في الشريعة االسالمية والقانون1946

ش. ق195929- 1نمحمد صادق بحر العلوم دليل القضاء الشرعي اصوله وفروعه1947

ش. ق201030- 1ناحمد محمد علي داود . د2ج– لوائع الدعاوي اصولها القضائية – القضايا واالحكام في المحاكم الشرعية 1948



ش. ق200931- 3ناحمد محمد علي داود. دالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون التجهيز والديون والوصايا والمواريث وتقسيماتها 1949

ش. ق200932- 1نصفوان محمد عضيباتدراسة شرعية قانونية تطبيقية / الفحص الطبي قبل الزواج 1950

ش. ق200933- 1نمحمد يونس فالح الزعبي . ددراسة مقارنة / القواعد الفقهيه المختصة  بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي 1951

ش. ق200434- 1نحسن ايوب / الشيخ تبسيط العقائد االسالمية 1952

ش. ق201035- 2نعثمان التكروري . دشرح قانون االحوال الشخصية وفقا الحدث التعديالت 1953

ش. ق36-1ناحمد علي الخطيب . دالقسم االول في احكام الميراث / شرح قانون االحوال الشخصية 1954

ش. ق37-1نتوفيق حسن فرج . داحكام االحوال الشخصية لغير المسلمين 1955

ش. ق38 2000-1نمحمد حسين منصور . دقانون االحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان1956

ش. ق39-1ناحمد عبيد الكبيسي . داالحوال الشخصية في الفقه والقضاء 1957

ش. ق40-1نمصطفى مراد . دمعجزات الرسول 1958

ش. ق41-1نعلي محمد الصالبي . دعرض وقائع وتحليل احداث – السيرة النبوية 1959

ش. ق42-1نلشيخ االسالم ابن تيميمية فتاوي النساء 1960

ش. ق200443- 2ناحمد محمد علي داود-2ج/ 1القرارات االستئنافية في اصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى  ج1961

ش. ق199744- 1ناديب استابولي وملحق المجوعة النصوص القانونية –2ج/1المرشد في قانون االحوال الشخصية ج1962

ش. ق200345- 2ناحمد مصطفى عقيقي. داالحتكار وموقف الشريعة االسالمية منة فيي اطار العالقات االقتصادية المعاصرة 1963

ش. ق200546- 1ندز حسن حلبي  بنية النص2من النص الى الواقع ج1964

ش. ق199947- 1نابراهيم عبد الرحمن ابراهيم . دعلم اصول الفقه االسالمي 1965

ش. ق200148- 1نغادة همج / المحامية الزواج والطالق واثرهما لدى االسالم والمسيحية واليهودية 1966

ش. ق49-2نلألبي العباس احمد ابن عمر الديلي احكام الزواج على المذاهب االربعة المسمى غاية المقصود لمن يتعطى العقود 1967

ش. ق200250- 1نمحمد سمارة . دشرح مقارن وقانون االحوال الشخصية – احكام واثا رالزوجية 1968

ش. ق200151- 1نرياض  خليل جاسم . دجريمة التوصل الى عقد الزواج باطل في قانون العراقي1969

ش. ق199552- 1نابراهيم عبد الهادي احمد النجار. دحقوق المرأة في الشريعة االسالمية دراسة تاصيلية من فقه القران الكريم 1970

ش. ق153نجمعة سعدون الربيعي / المحامي احكام النفقه شرعا وقانونا وقضاءا 1971

ش. ق454ناحمد علي الخطيب . دموجزاحكام الميراث في الفقه االسالمي والقانون العراقي 1972

ش. ق55-2نمصطفى ابراهيم ف في الفقه االسالمي الزلمي . داحكام الميراث والوصية في الفقه االسالمي المقارن والقانون 1973



ش. ق200156- 1ناحد فراج حسين . دنظام االرث في التشريع االسالمي الوصايا واالوقاف1974

ش. ق157ناحمد قاسم . ددالئل الفنية في المواريث الشرعية 1975

ش. ق200258- 1نمحمد عليوي ناصر . دالحضانة بين الشريعة والقانون 1976

ش. ق59-1نمحمود احمد طه . داالنجاب بين التجريم والمشروعية 1977

ش. ق60-1نلالمام الحافظ ابي الفرج ابن الجوزي عبادات معامالت اداب / عقائد / احكام النساء 1978

ش. ق198661- 1نعبد الستار حامد. داحكام االسرة في الفقه االسالمي احكام انهاء النكاح1979

ش. ق62- 1نعصمت عبد المجيد. داالحكام القانونية لرعاية القاصرين1980

ش. ق198063- 1نمحمد سعود المعيني . داالكراه واثرة في التصرفات الشرعية بحث مقارن بين الفقه االسالمي والقانون 1981

ش. ق200264- 1نسالم محمد علي السالم عياد الحلبي . دمبدا المساواة في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي 1982

ش. ق200265- 1نمحمد عليوي ناصر . ددراسة مقارنة / خيانة االمانه واثرها في العقود المالية في الشريعة االسالمية 1983

ش. ق199866- 1نعلي حسن طوالبة دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية / جريمة القذف 1984

ش. ق200167- 1نمحمد سمارة . دمحضارات في اصول الفقه 1985

ش. ق68محمد وحيد الدين سوار . دالشكل في الفقه االسالمي 1986

ش. ق169نعلي الربيعي . داحكام جريمة الرشوة بين الشريعة والقانون 1987

ش. ق70- 1نصباح المفتي . المحامي احكام الطالق في الشريعة والقانون 1988

ش. ق71-2نمصطفى محمد جميل . المحامي احكام صكوك الوصية وااليصاء في الشريعة االسالمية والقوانين العراقية 1989

ش. ق72-1ناحمد حسن الطه احكام المفقود االسير في الشريعة االسالمية والقانون دراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون والقضاء في العراق 1990

ش. ق73-1نخالد رشيد الجميلي . د2في الشريعة اإلسالمية والقانون ج- إحكام البغاة والمحاربين1991

ش. ق174نخير هللا طلفاحالعقوبة / النظام الجنائي في االسالم 1992

ش. ق175نعباس الحسني . داالحداث الجانحون في عالم  الفقه والقضاء 1993

ش. ق176نالمعهد الدولي لحقوق االنسان مقاالت مختارة من مشروع المرأة القيادية 1994

ش. ق177نمجيد العنبكي . د في التشريع االسالمي 1ك/ اثر المصلحة في التشريعات 1995

ش. ق199278- 1نخلود سامي أل معجون. دأثبات جريمة الزنا  بين الشريعة والقانون 1996

ش. ق200579- 1نالمحامي صباح سلمان المفتي نفقة الزوجة واالقارب 1997

ش. ق80-1ناحمد فتحي بهنسي مدخل الفقه الجنائي االسالمي 1998



ش. ق381نفروق ابراهية جاسم المركز القانوني للمرأة 1999

ش. ق182نمحي هالل السرحان. داالنجاب وحقوق االطفال في الشريعة االسالمية 2000

ش. ق183نعبد هللا محمد الجبوري .دقانون التشريع الجنائي في االسالم 2001

ش. ق184نمساعد مسلم الجعفر . دمنهاج المفسرين 2002

ش. ق200385- 1نعبد االمير كاظم المياحي .دالمياه واحكامها في الشريعة االسالمية التصور والحلول 2003

ش. ق86ابراهيم فاضل الدبو . ددراسة مقارنة / شركة العنان في الفقه االسالمي 2004

ش. ق196987- 1نصالح الدين الناهي . دنصوص قانوني وشرعية 2005

ش. ق88-3نالكبير للحافظ لبي القاسم المعجم الكبير2006

ش. ق89-1نشيخ االسالم ابي تميمية القواعد النورانية الفقهية 2007

ش. ق90-1نمحي هالل السرحان . دالقواعد الفقهية ودورها في اثراء التشريعات الحديثة 2008

ش. ق91-1نمجيد صالح ابراهيم الكرطاني.د الرشوة وأحكامها في الفقه االسالمي 2009

ش. ق92-1نخير هللا طلفاحالنظام العام في االسالم 2010

ش. ق93-1نمحي هالل السرحان . دتحقيق مخطوطات العلوم الشريعة 2011

ش. ق94-1نمصطفى ابراهيم الزلمي . دالمدخل لدراسة الشريع االسالمية 2012

ش. ق95-1ناحمد الكبيسي . دالمختصر في الفقه الجنائي االسالمي 2013

ش. ق96-1نالبي نصير السمر خندي كتاب الشروط و الوثائق2014

ش. ق97-2نعبد الكريم زيدان . د7ج/ 6المفصل في احكام المرأة والبيت المسلمة في الشريعة االسالمية ج2015

ش. ق195898- 1نعبد الرحمن البرازابحاث واحاديث في الفقه والقانون 2016

ش. ق99-1نمصطفى الزلمي . دالمدخل لدراس الشريعة االسالمية 2017

ش. ق1986100- 1نمصطفى ابراهيم الزلمي . دمنهاج االسالم لمكافحة االجرام 2018

ش. ق1101ناحمد الكبيسي . داصول االحكام وطرق االستنباط في التشريع االسالمي 2019

ش. ق102-1نهادي عزيز علي / المحامي المبسوط في احتساب المسالة االرثية 2020

ش. ق103-1نمحي هالل السرحان واخرون . داسرى الحرب في االسالم والقانون الدولي 2021

ش. ق104-1نحسين علي االعظمي النفقه- النسب– والطالق –  النكاح 1ج/ االحوال الشخصية 2022

ش. ق105-1نابراهيم فاضل الدبو صور التعامل المالي في االسالم  2023



ش. ق1989106- 1نعبد الرحيم احمد الزقة . دالخطابة 2024

ش. ق107-1نعبد الفتاح مراد . دالغصب في القوانين العربية والشريعة االسالمية 2025

ش. ق108-1نالسيد الجميلي . داحوال الموتى وسؤال الملكين في القبر 2026

ش. ق109-2نابو االعلى المودودي القانون االسالمي 2027

ش. ق110-1ناحمد الكبيسي . دالمختصر في الفقه الجنائي االسالمي 2028

ش. ق111-1نالفقيه ابي الحسن محمد بن يحيى بن سراقه االعامري ادب الشهود 2029

ش. ق112-1نمحمد جواد ممغنية الفصول الشرعية 2030

ش. ق113-1نمصطفى ابراهيم الزلمي . دالصلة بين علم المنطق والقانون 2031

ش. ق1114ناحمد الكبيسي . داصول االحكام وطرق االستنباط في التشريع االسالمي 2032

ش. قصبحي محمد جميل . د2033

ش. ق115-1نحليمة ابن حمودي نظرية الباعث في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي 2034

ش. ق1116نعلي محمد ابراهيم الكرباسي  المعدل 1959 لسنة 188شرح قانون االحوال الشخصية رقم 2035

ش. ق117 1نهاللي عبد الاله احمد . دحقوق الطفولة في الشريعة االسالمية دراسة مقارنة بالقانون الوضعي 2036

ش. ق1118نمحمد بهجت فايد . دحصة العمل في الشركات االسالمية 2037

ش. ق1119نرباب عنتر السيد . دجريمة تبديد المنقوالت الزوجية بين الشريعة والقانون الوضعي 2038

ش. ق1120نمحمد احمد علي قشاش . دالصلح المسقط للقصاص في الشريعة االسالمية والقانون والقانون اليمني  2039

ش. ق1121نعالء علي عبد المتعال . دمدى جواز تولي المرأة القضاء شرعا ووضعا 2040

ش. ق1122نجالل محمد ابراهيم . د. أدراسة مقارنة / التعامل في التركات المستقبلية 2041

ش. ق2123نمحمد بن احمد كنعان\القاضي الشيخ2ج\1ج\فقه الحديث عند أئمة السلف 2042

ش. ق1124نمحمد بن احمد كنعان\القاضي الشيخالسيرة النبوية والمعجزات2043

ش. ق1125ننخبة من المختصين قراءة شرقية \االنجيل2044

االمام مالك.سنن ابن ماجه مؤطا.سنن النسائي .سنن ابي داود.سنن الترمذي .صحيح مسلم \صحيح البخارياالحاديث القدسية من اصح كتب الحديث الشريف2045 ش. ق126

ش. ق127شمس الدين ابي عبدهللا عبد هللا محمدبن ابي بكر بن ايوب الزرعي \الحافظالفوائد2046

ش. ق1128نعبد العزيز محمد بن عبد هللا الحجيالن  .ددراسة فقهية تطبيقية –الزواج السياحي 2047

ش. ق1129نابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي عشرة النساء2048



ش. ق1130نابي منصور عبد الملك بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري االعجاز واالبحار2049

ش. ق1131نحسان محمود عبدهللا\الشيخمشاكل الطالق بين الشرع والعرف 2050

ش. ق1132نطه جابر العلواني مقاصد الشريعة 2051

ش. ق1133ناكرم حسن ياغي دراسة مقارنة \الزواج الديني في لبنان واشكالية الزواج المدني المقترح 2052

ش. ق1134نالسيد مصطفى جمال الدين  .دالقياس حقيقته وحجيته2053

ش. ق1135نمحمد رشيد علي ابو غزالة السوفي الجزائري,دعقيدة التوحيد الكبرى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى 2054

ش. ق1136نمحمد السادات من دالئل عظمة الرسالة المحمدية والبشارات بها في كتب اهل الكتاب 2055

ش. ق1137نالحافظ ابي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي مستخرج الطوسي علي جامع الترمذي \مختصر االحكام 2056

ش. ق1138ننعمان للشحادة .داالعجاز العلمي للقران الكريم في مجال الطقس والمناخ 2057

ش. ق1139نمحمد خضر قادر .ددراسة مقارنة \نفقة الزوجة في الشريعة االسالمية 2058

ش. ق1140نمحمد خضر قادر .ددراسة فقهية مقارنة  \دور االرادة في احكام الزواج واالطالق والوصية 2059

ش. ق1141نعبد العزيز بن محمد عبد هللا الحجيالن .ددراسة فقهية مقارنة \زواج الوناسة الزواج مع اسقاط المراة حقها في االستمتاع2060

ش. ق1142ناسامة بن منقذالمنازل والديار2061

ش. ق1143نابابكر الجصاص دراسة في فكرته من طول خالل تحقيق باب االجماع\االجماع 2062

ش. ق1144نحسين الحاج حسن .دالنظم االسالمية 2063

ش. ق1145ن.د اصول الفقه االسالمي2064

ش. ق1146ناحمد نصر الجندي \المستشارالوالية على المال واجراءات حمايته امام محكمة االسرة 2065

ش. ق1147نمحمد كمال الدين امام.دالوصايا واالوقاف في الفقه االسالمي 2066

ش. ق1148نابراهيم حسين العسل.داساليب\معوقات\عطاءات \مفاهيم \التنمية في الفكر االسالمي2067

ش. ق1149نهانس جورجماير \فارنرديم\كلوس كريزر.دمعجم العالم االسالمي 2068

ش. ق1150نج كولسون\ن في  تاريخ التشريع االسالمي 2069

ش. ق1151نجمال الدين فالح الكيالني رؤية تاريخية معاصرة –الشيخ عبد القادر الكيالني 2070

ش. ق1152نحسن محمد بودي.ددراسة مقارنة بين الفقه  االسالمي والقانون الوضعي \موانع الرجوع في الهبة 2071

ش. ق1153ناحمد نصر الجندي \المستشارمسائل خالفية في اجراءت االحوال الشخصية 2072

ش. ق1154ننور الدين مختارالخادمي .دابحاث في مقاصد الشريعة 2073



ش. ق1155نمهدي فضل هللا.دالشورى طبيعة الحاكمية في االسالم 2074

ش. ق1156نجمال الدين عطية.دالبنوك االسالمية بين الحرية والتنظيم التقويم واالجتهاد2075

ش. ق1157نالشيخ محمد شقير .دالمراة في الفكراالجتماعي لالسالم  2076

ش. ق1158نمالك مصطفى وهبي العاملي\الشيخدراسة في تاريخ التفكير في الفكر االسالمي ومجتمعه ومبراته\ظاهرة التفكير في الفكر االسالمي 2077

ش. ق1159نحسان محمود عبدهللا\الشيخالمشاكل الزوجية بين الشرع والعرف2078

ش. ق1160نسعيد الشبلياالستكبار والتمكين\نظرية السلطة في القران الكريم 2079

ش. ق1161نيوسف الشيخالكشكول الجديد2080

ش. ق1162نالسيد مصطفى جمال الدين.دبحوث فقهية في اصولية ونحوية وفلسفية\االستحسان2081

ش. ق1163نوجيه غارودي االسالم في الغرب2082

ش. ق1164نخالد عبد العظيم ابوغايه.ددراسة مقارنة\حجية الشهادة والقرائن بين الشريعة االسالمية والتشريعات الوضعية2083

ش. ق1165نمرتضى مطهري الربا والتامين 2084

ش. ق1166ننوري عبد الرسول الخاقاني.داالسس النظريةواشكاليات التطبيق –المصرفية االسالمية 2085

ش. ق1167ناالمام الشهيد محمدالصدر الشيخ محمد اليعقوبي الزواج والمشاكل الزوجية والجنسية   2086

ش. ق1168نمحسن عبد الصاحب الظفر.دمحتوى ومنهج-مبادىء-جفرافية المعتقدات والديانات2087

ش. ق1169نجورج قرم   . د المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين2088

ش. ق1170ندمحمد منير حجاب.أقضايا البيئة من منظور اسالمي –التلوث وحماية البيئة 2089

ش. ق1171نمحمد سليمان عبد هللا االشقر  .د زبدة التفسيربهامش مصحف المدينة المنورة  2090

ش. ق1172نمحمد أنور حامد على. دالمنافسة واالحتكار في ظل الشريعة االسالمية 2091

ش. ق1173نزغلول راغب محمد النجار .داالرض في القران الكريم–من أيات االعجاز العلمي 2092

ش. ق1174نخالد محمد خالدخلفاء الرسول2093

ش. ق2175نسماحة السيد علي الحسيني السيستانيالعبادات–منهاج الصالحين 2094

ش. ق2176ن اشرف توفيق شمس الدين 0دالحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة السالمية والقانون الوضعي 2095

ش. ق3177ن عبد الفتاح بهيج عب الدايم علي العواري 0دجريمة خطف االطفال واالثار المترتبة عليها 2096

ش. ق2178نامحمد سعيد محمد الرمالوي  0دقضايا الحبس واالعتقال في الفقه االسالمي 2097

ش. ق2179ن منتصر سعيد حمودة 0داالرهاب دراسة  فقهية  في التشريع الجنائي االسالمي 2098



ش. ق1180نباقر محمد بودي  تطبيقات قانون االحوال الشخصية المعدل           2099

ش. ق1181نعادل عبد عال خراشي 0دجريمة التعدي على حرمة االديان 2100

ش. ق1182نحسن محمد بودي ضمانات الخصوم امام القضاء 2101

ش. ق3183ناحمد نصر الجندي- المستشار2ج-1ج-التعريفبين الزوجين–الطالق –الطالق –الزواج –موسوعة االحوال الشخصية 2102

ش. ق1184نعفيف شمس الدين1995-1950المصنف في قضايا الوصية واالرث واالحوال الشخصية تصنيف لالجتهادات الصادرة 2103

ش. ق1185 نحسين هيكل.ددراسة مقارنة الجنين وحرمة الجسداالنساني-النظام القانوني لالنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة االسالمية2104

ش. ق1186نأكرم ياغي.دقوانين االحوال الشخصية لدى الطوائف االسالمية والمسيحية تشريع وفقها وقضاءا2105

ش. ق1187ناحمد نصر الجندي-المستشاراألسرة ومحكمة األسرة2106

ش. ق188عائشة احمد سالم حسن.داألحكام المتصلة بالحمل في الفقه االسالمي2107

ش. ق1189نسمير عالية.ددراسة مقارنة(نظرية العاعدة القانونية والقاعدة الشرعية )المدخل لدراسة القانون والشريعة 2108

ش. ق1190ناحمد نصر الجندي- المستشارشرح قانون االحوال الشخصية العراقي 2109

ش. ق1191نأسامة السيد عبد السميع.دنقل وزراعة االعضاء األدمية بين الشريعة والقانون2110

ش. ق1192نمأمون محمد ابويوسف- القاضيأجتهادات قضائية في مسائل االحوال الشخصية2111

ش. ق1193ناحمد نصر الجندي - المستشارمسائل االحوال الشخصية بعد مؤتمرات القاهرة للسكان2112

ش. ق1194نسعدي محمد الخطيب,دحرية المعتقد وأحكامها التشريعية وأحوالها التطبيقية وأهميتها في حوار االديان2113

ش. ق1196ناحمد نصر الجندي - المستشارالوالية على المال وأجراءات حمايته أمام محكمة األسرة2114

ش. ق1197نأسامة السيد عبد السميع.ددراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي-االسم كحق من حقوق الطفل ومدى التعويض عنه في االعتداء عليه2115

ش. ق1198نكمال صالح البناالزواج العرفي ومنازعات البنوة في الشريع والقانون والقضاء2116

ش. ق1199نأبراهيم سيد احمدالمنع من التصرف في االموال فقها وقضاءا2117

ش. ق1200نفرج محمد محمد سالم,ددراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الوضعي–وسائل االخصاب الطبي المساعد وضوابطه 2118

ش. ق1201نعبد الفتاح احمد ابوكيلة,دالفحص الطبي قبل الزواج واالحكام الفقهية المتعلقة به في منظور 2119

ش. ق1202نعزه أسماعيل عبد الغني الرفاعي,ددراسة مقارنة-االستخالف في الحقوق وأثره على المنافع واالعيان في الفقه االسالمي2120

ش. ق1203نمحمد ابراهيم محمد صالح.داالمتناع االرادي عن الواجبات المالية وأثره في الفقه االسالمي2121

ش. ق1204نمحمد ندا ندا البده.ددراسة فقهية أقتصادية مقارنة–االستثمار العقاري ودوره في حدوث االزمة المالية العالمية 2122

ش. ق1205نأشرف محمد حسنين السيد.ددراسة فقهية-التكييف الفقهي للعمالت المعاصرة2123



ش. ق1206نعبد الفتاح محمد احمد شحاتهدراسة مقارنة–االغتصاب في الفقه االسالمي والقانون الوضعي -إجهاض جنيين 2124

ش. ق1207نمحمد عبيد جاسم الكربولي.د.دأحكام دور العبادة لغير المسلمين 2125

ش. ق1208نشيماء حامد جاب هللادراسة مقارنة–المعامالت المالية في العقود االسالمية بين االمام االلوسي والمذاهب الفقهية 2126

ش. ق1209نعبد الرحمن حمدي شافي.دفقه االديان2127

ش. ق1210نأسامة عبد العليم الشيخ.ددراسة فقهية مقارنة–المعامالت الواردة على االسهم على خالف القواعد الشرعية 2128

ش. ق1211نشوقي ابراهيم عبد الكريم عالم,ددراسة مقارنة في الفقه االسالمي–الوالية في عقد النكاح 2129

ش. ق1212نشوقي ابراهيم.دالحقوق المقدمة عند التزاحم في الفقه االسالمي2130

ش. ق1213نالشربيني عبد الهادي السيددراسة مقارنة في الفقه االسالمي–التكييف الفقهي المعاصر للحواالت المصرفية 2131

ش. ق1214نمحمد فتحي محمد العتربي.درؤية أسالمية تحليلية-الحلول-االثار-حرمان المرأة من الميراث االسباب2132

ش. ق1215نسيف رجب قزامل.ددراسة فقهية مقارنة–الجناية على الجنين وعقوبتها 2133

ش. ق1216نجهاد محمود االشقر,دهبة المنافع دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الوضعي 2134

ش. ق1217ننهلة احمد عبد الفتاح خضرالزواج في العدة–زواج المحارم –الزواج العرفي –االثارالمترتبة على الوطء المحرم للمرأة في الفقه االسالمي 2135

ش. ق1218نمحمد أسماعيل محمد مشعلدراسة مقارنة–الضوابط المنظمة للسياسة الشرعية في القانون االداري والدستوري والفقه االسالمي 2136

ش. ق1219نعبدهللا سالم عبدهللا الطائي-االستاذدراسة تحليلية مقارنة–أحكام الرجعة 2137

ش. ق2220ندليفر فون4م-23موسوعة القوانين واالحكام الدولية م2138

ش. ق1221نراشد عبد الرحمن احمد العسيريدراسة فقهية قانونية مقارنة - المجالس النيابة و عالقتها بالشورى في اإلسالم2139

ش. ق1222نمحمود محمد معابرة الفساد االداري و عالجه في الشريعة االسالمية دراسة مقارنة بالقانون االداري 2140

ش. ق1223نعباس العبودي (عليه السالم )شرح االحكام القانونية في رسالة الحقوق االمام زين العابدين 2141

ش. ق1224ناحمد علي بريسم الزبيدياالمام الساجي وجهوده في الجرح و التعديل 2142

ش. ق1225ناحمد علي برسم الزبيدي الدخول في عمل السلطان مع دراسة تطبيقية في الكتب الستة2143

ش. ق1226نعبد القادر عوده1التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ج2144

ش. ق1227نفاضل دوالبأحكام المفقود شرعا وقانونا وقضاءا 2145

ش. ق1228نمحمد عبد الرحيم الكشكيالتركة ومايتعلق بها من الحقوق 2146

ش. ق1229نقيس عبد الستار عثمان.ددراسة في ضوء أراء الفقه واحكام القضاء  2147

ش. ق1230نمحمد محي الدين عبد الحميدشرح ابن عقيل على الفية ابن مالك2148



ش. ق1231نالمجمع العالمي للتقريببين المذاهب االسالمية مجموعة من المقاالت المختارة2خصائص االسالم العامة ج2149

ش. ق1232نالشيخ الدكتور جواد احمد البهادليحركية فهم النص في االجتهاد الفقهي تغير االحكام بتغير االزمان انموذجا2150

ش. ق1233نجواد احمد البهادلي. دحاجة القانوني الصول الفقه المقارن2151

ش. ق1234نجواد احمد البهادلي. دمختصر المفتاح في اصول الفقه المقارن2152

ش. ق1235نربيع محمد الزهاوي/ القاضي النادر والمهم في قضاء محاكم االحوال الشخصية2153

ش. ق1236نحقي اسماعيل النداوي. دالوقف في الشريعة والقانون2154

ش. ق1237نهادي علي بير داود(دراسة مقارنة )تيسير أجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصية2155

ش. ق1238ناكرم ياغي. دقوانيين االحوال الشخصية لدى الطوائف االسالمية والمسيحية تشريعا وفقها وقضاء2156

ش. ق1239ناكرم ياغي. دالزواج المدني الحلم الصعب2157

ش. ق1240نعبد الرافع جاسم. ددراسة مقارنه احكام الوصايا والمواريث )شرح قانون االحوال الشخصية في ضوء معطيات الفقه االسالمي 2158

ش. ق1241نمحمود يونس حمادة الحديثي. دكسب الملكية في الفقه االسالمي والقانون الوضعي2159

ش. ق1242نطارق الحويان. د(المعامالت المالية واالحوال الشخصية انموذجا )احكام الخيانة في الفقه االسالمي 2160

ش. ق1243نفتحية محمد احمد الزيات. د(مقارنة بالقانون االردني)المبادىء العامة لحفظ النفس في الشريعة االسالمية وتطبيقاتها المعاصرة 2161

ش. ق1244نالقاضي عماد عبد الفال كريمالطالق والخلع معززة بقرارات محكمة التمييز االتحادية (الجزء االول)انحالل عقد الزواج واثاره2162

ش. ق1245نجواد احمد البهادلي.دالوسيط في الوصايا والمواريث في ضوء االحوال الشخصية العراقي طبقا للمذاهب الخمسة2163

حقوق االقارب–الفرقة وأثارها -عقد الزواج وأثاره) وتعديالته1959 لسنة 188الوجيز في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 2164 ش. ق1246ننبيل مهدي زوين.سالم عبد الزهرة الفتالوي د.د

ش. ق1247نمحمد المسند فتاوي المرأة 2165

ش. ق1248ناالمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقيشرح صحيح مسلم2166

ش. ق1249ناالمام الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير القريشي الدمشقيتفسير القران العظيم2167

ش. ق1250نالحنفي.الدمشقي الميداني .الشيخ ــ عبد الغني الغنيمي اللباب في شرح الكتاب2168

ش. ق1251نمحمد جواد مغنيةالفقه على المذاهب الخمسة2169

ش. ق252 1ناعداد ــ مركز السراج للتاليف والتحقيق والترجمةدروس في فقه العشائر2170

ش. ق1253ناعداد ـ مركز السراج للتاليف والتحقيق والترجمة(المستوى االول والثاني )دروس في والية الفقيه2171

ش. ق254 1نحميد سلطان الخالدي . د(دراسة مقارنة بالقانون الوظعي  )الوافي في اصول الفقه 2172

ش. ق1255ناعداد ـ مركز السراج للتاليف والتحقيق والترجمة دروس الثقافة المهدوية2173



ش. ق256 1ناعداد ـ مركز السراج للتاليف والتحقيق والترجمةدروس اصول المعارف2174

ش. ق257 1ناعداد مركز السراج للتاليف والتحقيق والترجمةدروس فقه المراة2175

ش. ق258 1ناعداد مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمد الصدرالوحدة واالخوة في هللا 2176

ش. ق1259ناعداد مركز السراج للتاليف والتحقيق والترجمةدروس في تزكية النفس2177

.(سالم هللا عليهم اجمعين)زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ,سيد الساجدين,من انشاء ـ امام العارفين الصحيفة السجادية الكاملة2178 ش. ق1260ن

ش. ق261 2نالشيخ ـ غالب الحميدي السماوياضواء على ثورة الحسين انموذجا (محمد الصدر قدس سره  )قراءة في المنهج التكاملي عند السيد الشهيد2179

ش. ق1262نمراد محمود حسن حيدر .ددراسة مقارنة-التامين الصحي أنواعه وأحكامه في منظور الفقه االسالمي2180

ش. ق1263نبالل صالح االنصاري. د(دراسة تاصيلية مقارنة بين الشريعة والقانون )احكام الزكاة والضرائب وتطبيقاتها المعاصرة 2181

ش. ق1264نعبد العزيز قاسم محارب. د(التجربة وتحديات المرحلة)المصارف االسالمية2182

ش. ق1265نعمر جمعة محمود(دراسة مقارنة )فسخ عقد النكاح بين الشريعة االسالمية والقانون2183

ش. ق1266نجواد احمد البهادلي .دوظيفة المجتهد في ماالنص فيه2184
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انس.حقو 17نرياض صالح ابو العطا - دقضية االسرى في ضوء قواعد القانون الدولي االنساني 2193
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انس.حقو 122نالمحامي فيصل شنطاويحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني 2209

انس.حقو 23 1نباسيل يوسف.ددبلوماسية حقوق االنسان المرجعية القانونية واالليات 2210
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انس.حقو 131نالتكتيكات الجديدة في مجال حقوق االنسانالتكتيكات الجديدة في مجال حقوق االنسان2218

انس.حقو 132نكمال مصطفى سعدون.دحقوق االنسان بين المواثيق الدولية والمذاهب الفكرية 2219
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انس.حقو 144نمحمد عبد هللا الفالح .د(مختارة )بحوث قانونية متنوعة 2231
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انس.حقو -149نغنام محمد غنام.دحقوق االنسان في السجون2236
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انس.حقو 165نمحمد سعيد مجذوب.دالقانون الدولي لحقوق االنسان2252

انس.حقو 166نعمر محمد شحادة.دحقوق االنسان في الدستور والمواثيق الدولية2253
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انس.حقو 169نيحيى ياسين سعود.دحقوق االنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية2256

انس.حقو 170نكاوه جوهر درويشنظام  التصويت في مجلس االمن واثره في حقوق االنسان2257

انس.حقو 171نمحمود امين الميداني.دقضايا حقوق االنسان اللجان الدولية لحماية حقوق االنسان والياتها2258

انس.حقو 172نمحمد امين الميداني.دقضايا حقوق االنسان الوقاية من العنف ضد المراة مكافحته في الوثائق االقليمية لحماية حقوق االنسان2259

انس.حقو 173نمنزر رابح.أاالتحاداالوربي وحقوق  االنسان2260

انس.حقو 174نمحمد امين الميداني.دمنظمة مجلس اوربا اهدافها وهيئاتها وحماية حقوق االنسان وتعزيزها2261
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سيا+ اجتما 11نعبد السالم بغداديالسلم الوطني المدني دراسة اجتماعية سياسية2263

سيا+ اجتما 12نعبد الهادي احمد الفرطوسيتأويل النص الروائي في ضوء علم اجتماع النص األدبي2264

سيا+ اجتما 13نكامل جاسم المراياتي(االيكولوجيا البشرية)مقدمة في علم التبيؤ البشري 2265

سيا+ اجتما 14نثناء محمد صالح عبد الرحيم.دقراءات في علم الجتماع السياسي رؤيا استشرافية2266

سيا+ اجتما 15نعدنان ياسين. دالمجتمع العراقي ديناميات التغيير2267

سيا+ اجتما 16نحامد خلف احمد.دالمجين البشري االنعكاسات االجتماعية و األخالقية2268

سيا+ اجتما 17نارين غالسر ورا برجمان.دالعيش في الشوارع انثروبولوجيا التشرد2269

سيا+ اجتما 18نلورنس ي هاريسون. دكيف تشكل القيم التقدم اإلنساني بحوث و دراسات في علم االجتماع انثروبولوجيا2270

سيا+ اجتما 19نكريم محمد حمزة.دمشكلة الفقر و انعكاساتها في العراق2271

سيا+ اجتما 110نبتينا أي شميدت.دانثروبولوجيا العنف و الصراع2272

سيا+ اجتما 111نبيرتي ج بيلتودراسة االنثروبولوجيا المفهوم و التاريخ2273

سيا+ اجتما 112نكامل المراياتي.دالفعل االجتماعي وصناعة القرار2274



سيا+ اجتما 113نكاظم سعد الدينقاموس انثروبولوجيا2275

سيا+ اجتما 114نمازن بشير محمد.دعربي– اثمولوجيا فولكلور انكليزي - 2276

سيا+ اجتما 115نشمران العجليالمشروع الوطني االعادة دمج االطفال االيتام و المشردين بأسرهم2277
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116تقي ازادا امركين. دالسياسات االجتماعية في العراق المؤتمر العلمي السنوي االول و قسم الدراسات االجتماعية بيت الحكمة

سيا+ اجتما 

سيا+ اجتما 117نعبد علي الخفاف.دالعولمة و اثرها على الهويه و الثقافه االيرانيه2279
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سيا+ اجتما 119نبول كالفال1988الى1987في باطن الجحيم رواية تسجيلية وثائقية عن حملة االنفال من 2281
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سيا+ اجتما 122نعبد الغني عماد. دسوسيولوجيا الهوية جدليات الوعي والتفكك واعادة البناء2284

سيا+ اجتما 123نمصطفى يوسف. دمن الحداثة الى العولمة..سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم واالشكاالت 2285

سيا+ اجتما 23علم االجتماع االعالمي2286
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مدن. قطه المال حويش. د2316
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مدن. ق160-1نعبد الجبار داود البصري المؤلف والقانون 2450

مدن. ق161-1نجاسم لفتة سلمان . دالمداخالت في أحداث الضرر تقصيرا دراسة مقارنة بين القانون الوصفي والفقه االسالمي 2451

مدن. ق162 1993- 1نعصمت عبد المجيد بكر . دنظرية الظروف والطارئة ودور القاضي في تطبيقها 2452

مدن. ق2000163- 1نمصطفى الجمال . دأحكام االلتزام 2453

مدن. ق2000164- 3نابراهيم المشاهدي المختار من قضاء المحكمة التميز 2454

مدن. ق165 2000- 1نالمحامي جاد يوسف خليل  مصادر الجوار غبر المألوفة 2455

مدن. ق2008166- 1نياسين محمد الجبوري . د مصادر الحقوق الشخصية 1ج/ الوجيز في شرح القانون االردني 2456

مدن. ق2009167- 1نعابد رجا الخاليلة . دالمسؤولية التقصيرية االلكترونية الناشئة عن إساءة استخدام اجهزة الحاسوب واالنترنت2457

مدن. ق2009168- 1نأسعد عبيد الجميلي . دالخطأ في المسؤولية الطبية المدنية ودراسة مقارنة 2458

مدن. ق2009169- 1نسالم محمد وديعان العزواي . دمسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية 2459

مدن. ق2009170- 1نهاشم علي الشهوان المسؤولية المدنية للمهندس االستشاري في عقود االنشاءات 2460

مدن. ق2009171- 1نعدنان ابراهيم السرحان . دالوكالة الكفالة – المقاولة – العقود المسمات – شرح القانون المدني 2461

مدن. ق2001172- 1نمحمد وحيد الدين سوار. داالتجاهات العامة في القانون المدني دراسة مقارنة موزانة بالفقه االسالمي والمدونات المدنية العربية 2462

مدن. ق2002173- 1نعالء الدين فواز التكييف القانوني لعقد االيجار التمويلي 2463

مدن. ق2002174- 1نمنذر الفضل . دالتصرف القانوني في االعضاء البشرية 2464

مدن. ق1988175- 1نرمضان ابو السعود . داحكام االلتزام 2465

مدن. ق2009176- 1نبيان يوسف رجب . ددراسة موازنة في قوانين الدول العربية مع فقه الشريعة االسالمية / شرح القانون المدني  حقوق االمتياز 2466

مدن. ق2000177- 1نعصام انور سليم . دطبقا للتعديالت المعاصرة / القانون الزراعي 2467

مدن. ق178-1نمحمد ابراهيم ابو الهيجاء/ المحامي التحكيم بواسطة االنترنت 2468

مدن. ق1997179- 1نالمستشار فرج علواني خليل منازعات واخالءاالراضي الزراعية 2469



مدن. ق1997180- 1نالمحامي عبد الخالق  (قانون تنظيم العالقات الزراعية)الشامل في العالقات الزراعية 2470

مدن. ق181-1نعصمت عبد المجيد بكر0د1986لسنة 32دراسة في ضوء القانون رقم –أحكام بيع وايجار اموال الدولة 2471

مدن. ق1182نعبدهللا قنديل\ المستشار.د1ك\دراسة تحليلية تطبيقية مزودة بأحدث أحكام محكمة النقض واالدارية \موسوعة قوانين البناء والهدم 2472

مدن. ق1183نوزارة العدل 1971لسنة (43)رقم (المعدل)قانون التسجيل العقاري 2473

مدن. ق184احمد ابراهيم عطية .دالنظام القانوني لالعالنات في القانون المدني 2474

مدن. ق185صباح صادق جعفر االنباري مجموعة قوانين الضرائب  2475

مدن. ق1186نأمجد حمدان الجهني .دالمسؤولية المدنية عن االستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع االلكتروني 2476

مدن. ق1187ناحمد محمود سعد .ددراسة تحليلية التجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسين \مسئوولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه 2477

مدن. ق1188نالجيلي خوجلي سليمان–جمال الدين علي التوم الجيلي .دالتنظيم القانوني لمزوالة المهن الهندسية واعمال البناء والتشيد في القانون القطري 2478

مدن. ق1189نعبد الفتاح بيومي حجازي .ددراسة متعمقة في حقوق الملكية الفكرية \حقوق المؤلف في القانون المقارن 2479

مدن. ق1190نرجب كريم عبد الاله .ددراسة مقارنة \المسؤولية المدنية لجراح التجميل 2480

مدن. ق1191ناحمد محمد الرفاعي .دأثر البعد الزمني على حق المضرور في التعويض الكامل 2481

مدن. ق1192ناحمد محمد الرفاعي .ددراسة مقارنة \أرادة المريض في الفقد الطبي 2482

مدن. ق1193ناسامة ابو الحسن مجاهد .د1ك\دبي \االردن \مصر \الوسيط في قانون المعامالت االلكترونية وفقا الحدث التشريعات في فرنسا 2483

مدن. ق1194ندويب حسين صابر عبد العظيم .د(البوت)األتجاهات الحديثة في عقود االلتزام وتطبيقاتها في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 2484

مدن. ق1195نمحمد محمد بدران.دعقد اإلنشاءات في القانون المصري 2485

مدن. ق1196نعاشور مبروك.دالوسيط في الحلول العلمية والعملية لمشاكل تسليم االعالن اليومية 2486

مدن. ق1197نمصطفى احمد عبد الجواد حجازي .ددراسة فقهية قضائية مقارنة في القانون المصري والفرنسي \التزام المحامي بالحفاظ على اسرار العميل 2487

مدن. ق1198نمحمد عبد اللطيف عبد العال .دإباحة نقل االعضاء من الموتى الى االحياء ومشكالتها2488

مدن. ق1199نمحمود السيد عبد المعطي حيال .دالتعاقد عن طريق التليفزيون 2489

مدن. ق2200نعبده جميل غصوب.د(دراسة مقارنة)الوجيز في قانون اإلجراءات المدنية 2490

مدن. ق1201نحسن عبد فرودس .دمدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة مخاطر التطور العلمي 2491

مدن. ق1202نعادل أبو هشيمه محمود حوته . دالنظام القانوني لعقود إطالق األقمار الصناعية 2492

مدن. ق1203نحسن عبد الباسط جميعي .دتحول نظام الشهر العقاري في مصر الى نظام السجل العيني 2493

مدن. ق1204نتاج السر محمد حامد .ددراسة مقارنة \الوجيز في احكام العقود واالرادة المنفردة 2494

مدن. ق1205نمحمد عبد الظاهر حسين .داالثار –العالقة القانونية بين المحامي والعميل الطبيعة 2495

مدن. ق1206نجابر محجوب علي .ددراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانونين المصري والكويتي\خدمة مابعد البيع في بيوع المنقوالت الجديدة 2496

مدن. ق1207نمعتز نزيه محمد الصادق .دمسئوليته-التزماته–مفهومه –المتعاقد المحترف 2497



مدن. ق1208نأيمن ابراهيم العشماوي .ددراسة مقارنة  \مجلس العقد اال لكتروني 2498

مدن. ق1209نصابر عبد العزيز سالمة .دالعقد االلكتروني 2499

مدن. ق1210نطاهر شوقي مؤمن .دبحث في التجارة االلكترونية –عقد البيع االلكتروني 2500

مدن. ق1211نمحمد ين عبد القادر محمد .دانقضاء االلتزام الصرفي بالسقوط والتقادم في قانون التجارة المصري الجديد والقانون التجاري الليبي 2501

مدن. ق1212نسعيد سعد عبد السالم .دمشكلة تعويض اضرار البيئة التكنولوجية 2502

مدن. ق1213نمحمد عبد الظاهر حسين .دالحماية القانونية لالصناف النباتية وفقا للقانون المصري والمعاهدات الدولية 2503

مدن. ق1214نمحي الدين اسماعيل علم الدين .دشرح قانون التمويل العقاري والئحته التنفيذية 2504

أحداث أحكام محكمة النقض -2ج-اإلخالء والطرد من المساكن والمحالت في القانون المدني وقانون أيجار المساكن–أسباب - 1ج–  عقد اإليجار 2505 مدن. ق1215نعبد الرحيم إسماعيل احمد سعيد السيسي .د

مدن. ق1216نحسن حسين البراوي .دمخاطر التطور بين قيام المسؤولية واالعفاءمنها 2506

مدن. ق1217نحسن حسين البراوي .ددراسة لصور الضرر المعنوي الحديثة \تعويض األشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضررالمعنوي 2507

مدن. ق218 1نجمال عبد الرحمن محمد علي .ددراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي \عقد التحليل الطبية 2508

مدن. ق1219نقدري عبد الفتاح الشهاوي .د71المعدل بالقانون 1986لسنة  186قانون تنظيم االعفاءات الجمركية 2509

مدن. ق1220ناحمد محمد الرفاعي .دالتعويض عن الكوارث التكنولوجية 2510

مدن. ق1221نقدري عبد الفتاح الشهاوي .دضوابط شهر االعسار المدني والدفع بعدم التنفيذ او نظرية الحق 2511

مدن. ق1222ناحمد محمود سعد .داستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي 2512

مدن. ق1223نقدري عبد الفتاح الشهاوي .دقانون التوقيع االلكتروني والئحته التنفيذية والتجارة االلكترونية في التشريع المصري والعربي واالجنبيي2513

مدن. ق1224نحسن عبد الباسط جميعي .دمسؤولية المنتج عن االضرار التي تسببها منتجاته المعيبة 2514

مدن. ق1225نحسن عبد الباسط جميعي .دالتعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة في الوقت 2515

مدن. ق1226نحسن حسين البراوي .ددراسة مقارنة \التزام المؤمن  باألمانة في مرحلة إبرام العقد 2516

مدن. ق1227نرجب كريم عبدالاله.دعقد احتراف العب كرة القدم في ضوء لوائح االحتراف2517

مدن. ق1228نحمد سلمان سليمان الزيود.دالمسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم الملوث 2518

مدن. ق1229نمعتزنزيه محمد الصادق المهدي .دالطبيعة القانونية لبطاقات األئتمان األلكترونية والمسؤلية المدنية الناشئة عنها 2519

مدن. ق1230نسعدي إسماعيل البرزنجي .دمالحظات نقدية في القانون المدني 2520

مدن. ق1231نسامان فوزي عمر .ددراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني \أساءة استعمال حق النقد 2521

مدن. ق1232نعبد الرحمن احمد جمعة الحاللشة.داحكام االلتزام \أثار الحق الشخصي \الوجيز في شرح القانون المدني 2522

مدن. ق1233نعيسى مصطفى حمادين.ددراسة مقارنة بين القانون االردني والقانون المصري \المسؤولية المدنية التقصيرية عن االضرار البيئية 2523

مدن. ق1234نبودالى محمد .د(دراسات مقارنة )االلتزام بالنصيحة في عقود الخدمات 2524

مدن. ق1235نمارك بيو.د\عمانوئيل ,د\جاك مستر .دقانون التأمينات العينية الخاص \المطول في القانون المدني 2525



مدن. ق1236نابراهيم احمدمحمد الرواشدة.ددراسة مقارنة \المسؤولية المدنية لطبيب التخدير 2526

مدن. ق1237نملحم قربان .دالحقوق االنسانية فعل االلتزام 2527

مدن. ق238نابراهيم سيد احمد .د" فقها وقضاء.عقود االذعان 2528

مدن. ق1239نصابر محمد محمد سيد.ددراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون المدني \رجوع الدائن على الكفيل 2529

مدن. ق1240نحمدي احمد سعد.ددراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه االسالمي \االلتزام باألفضاء بالصفة الخطرة للشىء المبيع2530

مدن. ق1241نسامح عبد الواحد .ددراسة مقارنة  \التعاقد عبراالنترنت 2531

مدن. ق1242نجنفييف فيني مدخل الى المسؤولية \المطول في القانون المدني 2532

مدن. ق1243نعبد الرحمن احمد جمعة الحاللشةدراسة متقابلة مع الفقه االسالمي والقوانين والقوانين المدنية العربية–عقد البيع \الوجيز في شرح القانون المدني االردني 2533

مدن. ق1244نأسامة احمد بدر .دتدوال المصنفات عبر االنترنت2534

مدن. ق1245نمصطفى عبد الجواد.د (نظرية العقد واالرادة المنفردة)مصادر االلتزام المصادر االرادية لاللتزام2535

مدن. ق1246نعبد الفتاح بيومي حجازي .دحماية المستهلك عبر شبكة االنترنت2536

مدن. ق1247نمصطفى عبد الجواد .داحكام الرجوع القضائي في الهبة  2537

مدن. ق1248نندى البدوي النجاراحكام المسؤولية 2538

مدن. ق1249نسمر عبد القادر عساف .دالنظام القانوني لقعد التامين االلزامي من المسؤولية المدنية التاجمة عن استعمال المركبات2539

مدن. ق1250نبودالى محمد .ددراسة مقارنة \مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة 2540

مدن. ق1251نرعد عداي حسين .دالوكالة المدنية الغير قابلة للعزل 2541

مدن. ق1252نالمكتبة القانونيةمجلة االحكام العدلية 2542

والشفعة -الحجرواالكراه-الغصب-الهبة-االمانات-الرهن–الحوالة -2ك-الكفالة-االجارة-في البيوع-1ك– شرح مجلة االحكام – در الحكام 2543 مدن. ق2253نعلي حيدر

مدن. ق2254ناالتحاد الدولي للمهندسين االستشاري الشروط الخاصة-2ج-الشروط العامة مع نموج لصيغة العطاء ونموذج اتفاقية العقد1ج-الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية2544

مدن. ق1255نسليم عبدهللا الجبوري. دالحماية القانونية لمعلومات شبكة االنترنت2545

مدن. ق1256نسليم عبدهللا الجبوري.ددراسة مقارنة–الشركة الفعلية 2546

مدن. ق1257ناسامة شاهين – المستشار الدفاع والدفوع في قضايا الرشوة 2547

مدن. ق1258ن حسن عبد الباسط جميعي 0دالتعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة في الوقت 2548

مدن. ق1259ن2549

مدن. ق1260ن ميرفت ربيع عبد العال 0دااللتزام بالتحذير في مجال عقد البيع 2550

مدن. ق1261نمهدي كامل لطيفالموجز في احكام الشفعة 2551

مدن. ق1262ن عادل ابو هشيمة محمود حوتة 0دالقانون الواجب التطبيق على عقد الضمان 2552

مدن. ق1263نعصام احمد البهجي - دحماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق االنسان والمسؤولية المدنية 2553



مدن. ق1264نابراهيم صالح عطية الجبوري .ددراسة مقارنة–النظام القانوني لعقد االستشارة الهندسية 2554

مدن. ق1265نابراهيم صالح عطية الجبوري .ددراسة مقارنة - العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار2555

مدن. ق1266نموفق حماد عبد.دالحماية المدنية للمستهلك2556

مدن. ق1267نسعيد احمد شعله.المستشارقضاء النقض المدني في الطعن بالنقض2557

مدن. ق1268نجليل السعدي.دمشكالت التعاقد عبر شبكة االنترنت2558

مدن. ق1269نايهاب عبد المطلب.المستشاربطالن  اجراءات االتهام والتحقيق 2559

مدن. ق1270نفتحية محمود قرهمجموعة المبادئ القانونية2560

مدن. ق1271نعدنان هاشم جوادالحق  في الحبس للضمان2561

مدن. ق1272نسعدون العامري.دتعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية2562

مدن. ق1273نالعماد االصفهانيمصادر االلتزام2563

مدن. ق1274نأحمد  محمد حشيش.دالمفهوم  القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر2564

مدن. ق13275نالياس ناصيف.د11الى ج1موسوعة العقود المدنية والتجارية من ج2565

مدن. ق276جزء13بدوي حنا–المحامي       13الى ج1موسوعة القضايا العقارية من ج2566

مدن. ق1277نعبد الحميد عمران-المستشارأسباب الخالء في قانون إيجار االماكن والتعليق على نصوصه وفق اخر أحكام المحكمة الدستورية العليا2567

مدن. ق1278نعدلي خليل- المستشارالموسوعة القانونية  في المهن الطبية2568

مدن. ق1279نمصطفى عبد الجواد.د(نظرية العقد واالرادة النفردة)المصادر االرادية –مصادر االلتزام 2569

مدن. ق1280نعبد المجيد عامر شيبوبدراسة فقهية مقارنة في ضوء أحكام قانوني الدية والتامين االجباري-التعويض عن االضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرور2570

مدن. ق2281ناالن بينا بنت(االلتزامات)القانون المدني الموجبات -2ك-العقود الخاصة المدنية والتجارية-1ك-القانون المدني2571

مدن. ق1282نعفيف شمس الدين2008-تصنيف لالجتهادات الصادرة خالل عام–المصنف السنوي في القضايا المدنية 2572

مدن. ق1283نهيثم المصاورة.ددراسة مقارنة–عقد التامين االلزامي في المسؤولية المدنية لحوادث المركبات 2573

مدن. ق1284نمحمد دغماندراسة مقارنة-الزامية العقد2574

مدن. ق1285نالسيد خلف محمد-المستشارأنتهاءعقد االيجارألنتهاء مدة اقامة المستاجر االجنبي بالبالد واقامة مبنى يتكون من اكثر ثالث وحدات في ضوء الفقه واحكام النقض الحديثة 2575

مدن. ق1286نابراهيم سيد احمدوفقا للمستحدث من احكام محكمة النقض-المبادئ القضائية لقوانين ايجار االماكن2576

مفاعيل العقد اواثاره4ك-قانون التأمينات العينية العام3ك-مدخل الى المسؤولية2ك-تكوين1ك-العقود الرئيسة الخاصة2م-العقود الرئيسية الخاصة-1المطول القانون المدني م2577 مدن. ق6287نالكتاب الرابع بالتعاونمع كريستوف جامان ومارك بيو-باك غستان

مدن. ق1288نصابر محمد محمد سيد.ددراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون المدني–رجوع الدائن على الكفيل 2578

مدن. ق1289نسامح عبد الواحد التهامي,ددراسة مقارنة–التعاقد عبر االنترنت 2579

مدن. ق1290نمصطفى موسى العجارمة.دالتنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة االنترنت2580

مدن. ق1291نعابد فايد عبد الفتاح فايد.دأحكام عقد التامين2581



مدن. ق1292نسعد سالم عبد الكريم العسليالمسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبيي2582

مدن. ق1293نمحمد خليل يوسف أبو بكر.ددراسة مقارنة–حق المؤلف في القانون 2583

مدن. ق1294نداديا حميد سليماندراسة تحليلية مقارنة -دور السندات المستخرجة عن طريق االنترنت الاثبات المسائل المدنية2584

مدن. ق1295نجالل احمد االدعم-المستشاراالدارية العليا–النقض -التقادم في ضوء محكمتي الطعن2585

مدن. ق1296ناحمد محمد حشيش.دالمفهوم القانوني في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر2586

مدن. ق1297ناسعد دياب–الدكتور -القاضيأبحاث في التأمينات العينية2587

مدن. ق1298نصاحب عبيد الفتالوي.د1ج-مدخل لدراسة علم القانون-السهل في شرح القانون المدني2588

مدن. ق1299نمحمود علي عبد الجواد.دأالثار المترتبة على عقد النشر في الفقه االسالمي والقانون المدني2589

مدن. ق1300ناحمد سلمان شهيب.ددراسة مقارنة-عقد العالج الطبي2590

مدن. ق1301نعزيز كاظم جبيرالخفاجي.دأحكام عقد البيع مقارنة بالفقه االسالمي اإلنعقاد2591

مدن. ق1302نوائل حمدى احمد.دالحوالةاإللكترونية في العقود الدولية2592

مدن. ق6303نطارق عجيل,د التزامات المشتري3ج–أثار العقد 2ج–أنعقاد العقد 1ج–المطول في شرح القانون المدني 2593

مدن. ق1304نأمير فرج يوسف.دالمسؤولية المدنية والتعويض عنهما2594

مدن. ق1305نعماد حمدي محمد محمود.ددراسة فقهي-صكوك اإلجارة خصائصها وضوابطها2595

مدن. ق1306نمحمد احمد عابدين-المستشار-محمد محمود المصري-المستشارالفسخ واالنفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه2596

مدن. ق1307نعبد الصمد محمد يوسف-السيد.ددراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون المدني–الحق بين البقاء الدائم والسقوط بالتقادم 2597

مدن. ق1308نمحمود محمد عوض سالمة.ددراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون المدني–هالك المعقود عليه 2598

مدن. ق1309نعماد حمدي محمد محمود.ددراسة فقهية اقتصادية–المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك بين الجوازوالمنع 2599

مدن. ق1310نعبد الحليم عبد اللطيف القوفي.دحسن النية وأثره في التصرفات في الفقه االسالمي والقانون المدني2600

مدن. ق1311نعماد مجدى عبد المللكالصيغ القانونية الحديثة في العقود المدنية والتجارية2601

مدن. ق1312نجعفر محمد جواد الفضلي,دالوجيز في عقد االيجار2602

مدن. ق1313نجعفر محمد جواد الفضلي,دالوجيز في عقد المقاولة2603

مدن. ق1314نجعفر محمد جواد الفضلي.دالوجيز في عقد البيع2604

مدن. ق1315نلقمان فاروق حسن نانه كه .ددراسة مقارنة بين القانون والشريعة–المسؤولية القانونية في العمل الطبي 2605

مدن. ق1316نعكاشة محمد عبد العال.داالجراءات المدنية والتجارية الدولية وتنفيذ االحكام االجنبية2606

مدن. ق1317نجيهان حسين فقيه.دعقود البث القضائي2607

مدن. ق1318ناحمد عبيد جاسم,ددراسة مقارنة-التأصيل الفقهي للقانون المدني2608

مدن. ق7319ن13م-12م-3م2م-5م-21م-18م–موسوعة القوانين واالحكام الدولية 2609



مدن. ق1320نجامعة القديس يوسف في بيروتالقانون المدني الفرنسي بالعربية 2610

مدن. ق1321نرمضان محمد ابو السعودشرح احكام القانون المدني العقود المسماة 2611

مدن. ق1322نمحمد حسن قاسمالقانون المدني العقود المسماة 2612

مدن. ق1323نخالد عبد حسن الحديثي(دراسة مقارنة)تكميل العقد 2613

مدن. ق324اسعد دياب (الوكالة, الاليجار, بيع )القانون المدني العقود المسماة 2614

مدن. ق1325نجعفر مشيمشالتحكيم في العقود االدارية و المدنية و التجارية2615

مدن. ق1326نمحمد علي عبدهدور الشكل في العقود2616

مدن. ق1327نعالء حسين عليعقد بيع المباني تحت االنشاء2617

مدن. ق1328نسمير فايز اسماعيل العربون في العقود2618

مدن. ق1329نلما احمد كوجانالتحكيم في عقود االستثمار2619

مدن. ق1330نجواد كاظم جواد سميسمالتوازن القانوني في العالقة االيجارية 2620

مدن. ق331جزء2عبد الرزاق احمد السنهوري 2ج-1ج-نظرية العقد2621

مدن. ق2622332

مدن. ق333 2623

مدن. ق2624334

مدن. ق2625335

مدن. ق2626336

مدن. ق2337نالياس ابوعيدنماذج عقود و اتفاقات                           2627

مدن. ق1338نهاشم علي صادق القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية2628

مدن. ق1339نفؤاد الشعيبي التنظيم القانوني لعقود خدمات االتصاالت2629

مدن. ق1340نالياس ناصيفالعقود الدولية عقد الليزنغ او عقد االيجار التمويلي في القانون المقارن2630

مدن. ق1341نمحمد فؤاد الحريرياليات تسوية المنازعات في عقود الفيديك النموذجية 2631

مدن. ق1342نجعفر محمد جواد الفضليالوجيز في عقد البيع2632

مدن. ق1343نالحاج احمد بابا عميالجمع بين تعويض المسؤولية المدنية و تعويض التامين2633

مدن. ق1344نمصطفى العوجي(الجزء االول )القانون المدني العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية 2634

مدن. ق1345ناسماعيل نامق حسينالنظرية العامة للحفظ في القانون الخاص دراسة تحليلية في الفسلفة التشريعية 2635

مدن. ق1346نسالم محمد رديعان العزاوي مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و االتفاقيات الدولية2636

مدن. ق1347ننبيل ابراهيم سعدالتامينات العينية و الشخصية 2637



مدن. ق1348ننبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية 2638

مدن. ق1349نالياس ناصيففي القانون المقارن (B O T)العقود الدولية عقد البوت 2639

مدن. ق1350نسلمان علي حمادي الحلبوسي المسؤولية المدنية الناشئة عن افشاء السر المهني دراسة قانونية 2640

مدن. ق1351نمحمد السعيد رشيدالخطأ غير المغفر2641

مدن. ق1352نهادي حسين عبد علي الكعبي احتفاظ البائع بملكية المبيع دراسة مقارنة2642

مدن. ق1353نعلي عبد العالي االسديالنظرية العامة لتعاقد الشخص مع نفسه2643

مدن. ق1354ن2644

مدن. ق1355نوسيم حسام الدين االحمد مجموعة قوانين حماية حق المؤلف في الدول العربية 2645

مدن. ق1356نعبد الباقي محمود سواديمسؤولية المحامي المدنية عن اخطائة المهنية 2646

مدن. ق1357نمحمد عايد الشوابكةعقد التاجير التمويلي 2647

مدن. ق1358نمحمد بن جواد الخرسونقل الملكية , و التشغيل , مشروعات البنية التحتية من خالل البناء 2648

مدن. ق1359نعصام احمد البهجيحماية الحق في الحياة الخاصة في الشريعة االسالمية و القانون المدني 2649

مدن. ق1360نخالد ممدوح ابراهيمابرام العقد االلكتروني دراسة مقارنة 2650

مدن. ق1361نمحمد حسن قاسممضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة2651

مدن. ق1362نفايز جبر العناتيشرح قانون االستمالك معلقا علية باحكام محكمة التمييز2652

مدن. ق1363ناياد عبد الجبار ملوكيالمسؤولية عن االشياء  و تطبيقها على االشخاص المعنوية بوجه خاص دراسة مقارنه 2653

مدن. ق1364نامجد محمد منصورالنظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام 2654

مدن. ق1365نجميل محمد بني يونس مفهوم االرادة و دورها في القانون الخاص2655

مدن. ق1366نخالد عبد حسين الحديثي عقد الصلح 2656

مدن. ق1367نعبد القادر الفارالنظرية العامة للحق, المدخل لدراسة العلوم القانونية مبادئ القانون 2657

مدن. ق1368نالياس ناصيف العقود الدولية عقد المفتاح في اليد2658

مدن. ق1369نجعفر محمد جواد الفضلي الوجيز في عقد االيجار 2659

مدن. ق1370نمحمد فؤاد الحريرياهم الجوانب العلمية بشان اوامر التغيير غي عقود االنشاءات 2660

مدن. ق1371نمحمد مرسي االطار القانوني للمعرفة الفنية للمشروعات الصناعية 2661

مدن. ق1372نهانية محمد علي فقية الرقابة القضائية على االذعان2662

مدن. ق1373نفرهاد حاتم حسينعوارض المسؤولية المدنية 2663

مدن. ق1374نبمو برويز خان الدلويالنظرية العامة للحماية المدنية 2664

مدن. ق1375نهلدير اسعد احمدنظرية الغش في العقد 2665



مدن. ق1376نحنان محمود كوثرانيالحماية القانونية لبراءة االختراع و فقاً الحكام اتفاقية التريبس2666

مدن. ق1377نجياد ثامر نايف الدليمي ابطال عريضة الدعوى المدنية اإلهمال بالواجبات اإلجرائية دراسة تأصيليه تحليلية مقارنه 2667

مدن. ق1378نصاحب عبيد الفتالويالسهل في القانون المدني الجزء الثاني مصادر االلتزام 2668

مدن. ق1379ناسيل باقر جاسم المعدل  (1951)لسنة  (40)موجز االحكام في مصادر االلتزام دراسة في القانون المدني العراقي رقم 2669

مدن. ق1380نعبد المجيد الحكيم.داالعتبار كركن في العقد في القانون االنكلو امريكي2670

مدن. ق1381ن1عصمت عبد المجيد بكر ن.دوسائل اثبات عقد االيجار في القانون العراقي2671

مدن. ق1382نأيسر صبري ابراهيمدراسة مقارنة-أبرام العقد عن الطريق االلكتروني وأثباته2672

مدن. ق1383نفؤادالعلوانيصيغ التحكيم في سندات الشحن ومشطارات االيجار ولمحة عن التحكيم التجاري الدولي في العراق2673

مدن. ق1384نسعيد عبد الكريم مبارك.دمسؤولية المقاول الثانوي وفقا ألحكام القانون المدني والشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة المدنية 2674

مدن. ق1385نجبار صابر طهدراسة مقارنة في الشريعة والقوانين الوضعية-اقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر2675

مدن. ق1386نأسعد دياب.دضمان عيوب المبيع الخفية 2676

مدن. ق1387نراقية عبد الجبار علي.دالتأمين والكفالة في القانون البحريني والقوانين 2677

مدن. ق1388نراقية عبد الجبار علي .دالوجيز في العقود المسماة البيع والتامين والوكالة 2678

مدن. ق1389نراقية عبد الجبار علي.دعقد االيجار في القانون المدني العراقي وقانون ايجار العقار المعدل دراسة مقارنة مع االشارة الى مواقف بعض القوانين العربية2679

مدن. ق1390نطالل محمد كاظم الزهيريأحكام االعذار في االلتزامات المدنية 2680

مدن. ق1391نمحمود عادل محموددراسة مقارنة-االلتزام بالتخدير في مجال تداول المنتجات الخطرة2681

مدن. ق1392نراقية عبد الجبار علي.دعقد البيع دراسة في القانون البحريني والقوانين العربية المقارنة 2682

مدن. ق1393نالمحامي جمعة سعدون الربيعياحكام ايجار العقار2683

مدن. ق394محمد سليمان االحمد. دفلسفة الحق2684

مدن. ق1395ننجاةجرجس جدعون.ددراسة مقارنة (فقه-أجتهاد-نص)الشفعة 2685

مدن. ق1396ندرع حماد عبد. دعقد االمتياز دراسة في القانون الخاص2686

مدن. ق1397نالقاضي موفق حميد البياتي(اثار االلتزام)2ج(مصادر االلتزام )1شرح المتون الموجز المبسط في شرح القانون المدني ج2687

مدن. ق1398نعصمت عبد المجيد بكر.د(دراسة مقارنة )تنفيذ االلتزام في القوانين المدنية العربية2688

مدن. ق1399نكاظم حمادي يوسفالمسؤولية المدنيةعن اضرار االغذية المعدلة وراثيا2689

مدن. ق1400نعلي عبد العالي خشان االسدي. د(دراسة مقارنة )نحو نظرية عامة للوكالة الالزمة2690

مدن. ق1401نعصام انور سليم. دقاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني المقارن بالفقه االسالمي2691

مدن. ق1402نعصمت عبد المجيد بكر. دالمسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية2692

مدن. ق1403نالمستشار محمد عزمي البكريعقد البيع وعقد المقايضة في ضؤ الفقه والقانون2693



مدن. ق2404نالمحامي فراس سامي حميد المال جواد التميمي(دراسة مقارنه )الكاتب بالعدل مهامه ومسؤوليته2694

مدن. ق1405نعلي بن عزان بن علي الهشامي. د(دراسة مقارنة )االثار القانونية للتسجيل العراقي2695

مدن. ق1406نعامر علي حسن ابو رمان(دراسة مقارنه )دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني2696

مدن. ق1407نالمستشار محمد عزمي البكريعقد المقاولة في ضؤ الفقه والقضاء2697

مدن. ق1408نرشا علي جاسم العامري. د (دراسة مقارنة )الرجوع في التعاقد 2698

مدن. ق1409نايمن احمد الدلوع. د (دراسة مقارنة )النيابة في التعاقد وفق مبادئ القانون المدني والشريعة االسالمية2699

مدن. ق1410ناالستاذ حبيب البغدادي ومحمد البغدادي(دراسة مقارنة )الحلول الشخصي2700

مدن. ق1411نندى الشجيري. د(دراسة مقارنه )اثار بطالن العقد2701

مدن. ق1412نهدى عبد هللا. دالقانون المدني االموال2702

مدن. ق1413نمحمد حسن قاسم. د(دراسة فقهية قضائية مقارنة )مضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة2703

مدن. ق1414نعبد الحكم فودة. دالموسوعة الوافية في العقود انهاء القوة الملزمة في العقد2704

مدن. ق1415نمحمد شريف عبد الرحمن احمد. دالوكالة في التصرفات القانونية2705

مدن. ق1416نلوزان امين الحاج سليمانالوكالة الظاهرة بين الواقع والقانون2706

مدن. ق1417نعلي هادي حميد الشكراوي. د(دراسة مقالرنة )التنظيم القانوني النظمة االستثناء2707

مدن. ق1418نرقية عبد الجبار علي. د(دراسة مقارنة )سلطة القاضي في تعديل العقد2708

مدن. ق1419نانور سلطان. دالمبادئ القانونية العامة2709

مدن. ق1420ناحمد حسين جالب الفتالويالنظام القانوني لعقد االستثمار2710

مدن. ق1421نضرغام محمود كاظم(دراسة تحليلية )المركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنولوجيا2711

مدن. ق1422نحسن عبدهللا حسن. د(دراسة تحليلية نقدية تطبيقية مقارنة )عقد المشاركة لتمويل وانشاء وادارة المرفق العام2712

مدن. ق1423نسعدي محمد الخطيب. دالعقود البترولية وحق الشعوب بالموارد النفطية2713
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5 الى مجلد1 االصدار المدني من مجلد 2017 حتى 1990الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية من سنة 2737 مدن. ق447مجلدات5المستشار حسن الفكهاني
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2780

عم. ق20041- 2ن2004سمير األودن التعويض عن اصابة العمل في مصر والدول العربية 2781

عم. ق2         2003- 1نعلي عوض حسن. د2003 لسنة 12الوجيز في شرح قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 2782

عم. ق19963 – 1نعلي عوض حسن . دالوجيز في شرح قانون العمل 2783

عم. ق4   1979 – 1نيوسف الياس . د عالقات العمل الفردية  1ج/ قانون العمل العراقي 2784

عم. ق5 2001 – 1نهمام محمد محمود زهران . دالمصري  – عقد العمل الفردية – قانون العمل 2785

عم. ق6 1998 – 1نمصطفى صخري إحكام حوادث العمل واإلمراض المهنية في القطاعين العام والخاص 2786

عم. ق7 1999 – 3ناحمد عبد الكريم ابو شنب . دشرح قانون العمل األردني الجديد 2787

عم. ق20048 - 1نرأفت دسوقي . د 2ج/ احكام القضاء – أراء الشراح – تفسير نصوص القانون  – 2003لسنة  ( 12)شرح قانون العمل الجديد رقم 2788

عم. ق9 -  1نعبد الفتاح مراد . دتشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية 2789

عم. ق10 2003- 1نعبد الفتاح مراد . د  2003لسنة  (12)التعليق على قانون العمل المصري الجديد رقم 2790

عم. ق198911 -2نعدنان العابد . دقانون العمل 2791

عم. ق197912 – 1نيوسف الياس . د  عالقات  العمل الفردي 1ج/ قانون العمل العراقي 2792

عم. ق200413- 1نغالب علي الداوودي . دشرح قانون العمل  وتعديالته2793

عم. ق2794

عم. ق14-1نغدير أبراهيم . د تنظيم عالقات العمل الفردية 1ج/ شرح قانون العمل العراقي الجديد 2795

عم. ق199315 -1نمحمد عبد هللا الظاهر – المحامي اجتهاداً – تشريعاً – مكافأة الخدمة بين قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي فقها 2796

عم. ق199616 -1نيوسف الياس . دمحاضرات في قوانين العمل العربية 2797

عم. ق196817 -1ناحمد زكي بدوي . دعالقات العمل والخدمة االجتماعية العمالية  2798

عم. ق18 1972- 1نجالل القريشي . دشرح قانون العمل العراقي دراسة مقارنة2799

عم. ق196819 - 1نشاب توما منصور . دشرح قانون العمل المدخل لدراسة قانون العمل والى اخره 2800

عم. ق196720 – 1نشاب توما منصور . د1ج/  الوجيز في قانون العمل دراسة مقارنة 2801

عم. ق21-1ن1971شاب توما منصور . د1970لسنة (151)شرح قانون العمل رقم 2802

عم. ق196522- 1نصادق مهدي سعيد .دالعمل والضمان االجتماعي في االسالم 2803

عم. ق196923- 2نجالل القريشي   . دالمعايير القانونية لعقد العمل 2804

عم. ق24 1970- 1نطالب المصرفقوانين التأميم  واالنظمة التعليمات الصادرة بموجبها  2805



عم. ق197225- 1نوزارة العمل  1972 / 1971القرارات الصادرة خالل سنتي -1قضاء محكمة العمل العليا م2806

عم. ق196426- 1نوزارة العمل  1971لسنة  (39)قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم 2807

عم. ق27  1970- 1نوزارة االعالم قانون العمل 2808

عم. ق28 1977- 1نحسن كيره . ددروس في قانون العمل اللبناني والمقارن 2809

عم. ق29 1970- 3نوزارة العمل   1970لسنة  (151)قانون العمل رقم2810

عم. ق196730- 1نكامل السامرائي القوانين الخاصة بالتقاعد المدنية والعسكرية2811

عم. ق198931- 2نعدنان العابد . دمنهاج / قانون العمل 2812

عم. ق32 1970 – 5نعبد الواحد كرم. دفترات الراحة االجازات – قانون العمل وشروحاته اوقات العمل 2813

عم. ق197633- 1نوزارة العمل قانون العمل  دراسة مقارنة 2814

عم. ق195934- 1نوزارة العمل قانون العمل الجديد مع تعديالته2815

عم. ق35- 1نسامي احمد خليل نظرة في قوانين العمل 2816

عم. ق197636-1نوزارة العمل دراسة مقارنة في قانون التقاعد والضمان االجتماعي وتشريعات التأمين االجتماعي2817

عم. ق637نرامي احمد البرعي .داحمد حسن البرعي د,أ   7 ج6 ج4 ج3 ج2 ج1الوسيط في التشريعات االجتماعية ج2818

عم. ق38 1نالحسن محمد محمد سباق . داثر الخصخصة على حقوق العمال 2819

عم. ق139نعبد الحميد قطب بالل  2009\ وفقا الاحدث التعديالت بين الفكر النظري والتطبيق 2003 لسنة 12قانون رقم - الموسوعة العمالية2820

عم. ق140نصالح محمد احمد دياب     .دالتزام العامل باالمانة واالخالص في عالقات العمل الفردية 2821

عم. ق41\1نخالد الحري . ددراسة مقارنة \التنظيم القانوني الختراعات العاملين بالخدمة العامة 2822

عم. ق142نالطيب حسين محمود. دالضمانات القانونية في محاسبة العاملين بالحدمة العامة 2823

عم. ق143نسمير عبد السميع األودن الموسوعة الشاملة الاصابات العمل واالمن الصناعي فقها وقانونا وقضاء2824

عم. ق144نسالمة عبد التواب عبد الحليم . د1975 لسنة 79الحماية االجتماعية للعمال ضحايا االرهاب في ضوء قانون التامين االجتماعي رقم 2825

عم. ق145نرمضان عبدهللا صابر   والقانون المقارن 2003لسنة 12النقابات العمالية وممارسةحق االضراب دراسة في قانون العمل رقم 2826

عم. ق46 1نحالد حمدي عبد الرحمن. دالتمييز الفئوي عند التعاقد على العمل 2827

عم. ق147نمحمد عبد الظاهر حسين . د 2003\عقد الضمان المقابل 2828

عم. ق48 1نمحمد محمد احمد عجيز,دحرية الرأي في قانون العمل 2829

عم. ق149نمحمد محمد احمد عجيز ,دذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها2830

عم. ق150نمحمد محمد احمد عجيز . داالستقالة دراسة في ضوء قانون العمل الجديد2831

عم. ق51 1نصالح محمد احمد دياب  الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل 2832

عم. ق152نحسن عبد الرحمن قدوس . دالصورية في مواجهة المخاطر االجتماعية االستقرار القانوني لعالقات العمل 2833



عم. ق153نصالح محمد احمد. دمفهوم الشرط االفضل كصورة من صور محابات العامل في قانون العمل 2834

عم. ق154نعبد هللا مبروك النجار .دلسنة والقرارات الوزارية الجديدة النفذة له12مبادْى تشريع العمل وفقا الحكام القانون 2835

عم. ق201055 \1نصالح محمد احمد.ددراسة تحليلية مقارنة في ضوء احكام القضاء \مفهوم الشرط االفضل كصورة من صور حماية العامل في قانون العمل 2836

عم. ق201056-1نكوفمان .جميس ر,أالعمل والطمأنينة في البيئة االديكاديمية 2837

عم. ق201057-1نأيمن عبد العزيز دراسة مقارنة )قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل 2838

عم. ق158نخالد حمدى عبد الرحمن.دالحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل2839

عم. ق159نمحمد عبد هللا الظاهر .دالضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات العمل 2840

عم. ق160نصالح محمد أمين دياب.دالحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل وضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اتها في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة 2841

عم. ق261نحسن محمد هند,د20ج-7ج–الموسوعة القضائية في شرح أحكام قانون العمل والئحة العاملين بالمؤسات الصحفية القومية 2842

عم. ق162نصالح محمد أمين دياب.ددراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القضاء–مفهوم الشرط االفضل كصورة من صور حماية العامل في قانون العمل 2843

عم. ق163نجورج خديجنزاعات عمل جماعية نصوص قانونية أساسية مع أخر تعديالتها–نزاعات وص قانونية عمل فردية )قضايا العمل أجتهادات 2844

عم. ق164نمحمد علي عبدهدراسة مقارنة–قانون العمل 2845

عم. ق165نجمال أبو الفتوح محمد أبو الخير,د(دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري)أثر الخصخصة على العالقات الناشئة عن عقد العمل2846

عم. ق166نعفيف شمس الدين.القاضي د 2002-1947المصنف في قضايا العمل والضمان االجتماعي تصنيف االجتهادات الصادرة بين 2847

2011و مدى مواءمته لمعايير قانون العمل و االتفاقيات الدولية بالتطبيق على اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين  (خدم المنازل)العمل المنزلي 2848 عم. ق167نمجدي فؤاد عبد القادر 

عم. ق168نصبا نعمان رشيد وقف عقد العمل وتطبيقاته2849

عم. ق169نفيصل السيد مرزوق العلويالصياغة الفقهية لعقد العمل و الوظيفة لدى الدولة 2850

عم. ق170نعماد حسن سلمان. د2015 لسنة 37شرح قانون العمل الجديد رقم 2851

عم. ق171نمحمد رياض دغمان. د(دراسة مقارنة )النظام العام في عالقات العمل2852

عم. ق172ناوس رائد السيدالحماية القانونية للعمالة الوافدة في القانون الدولي والداخلي وجرائم االتجار بالبشر2853

عم. ق273نالياس ناصيف.  د. اثار عقد العمل الفردي وانتهاؤه ومجلس العمل التحكيمي2ج/ 1أنشاء عقد العمل الفردي وعناصره ـ ج2854

2855

سيا.فكر11نمحمد عابد الجابري واخرونحقوق االنسان في الفكر العربي دراسات في النصوص2856

سيا.فكر12نعبد العزيز الدوري واخروننحو مشروع حضاري نهضوي عربي2857

سيا.فكر13نجوزيف لوكليدتاريخ التسامح في عصر االصالح2858

سيا.فكر14نلتشنروجون بولي–فرانك جي العولمة الطوفان ام االنقاذ الجوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية2859

سيا.فكر15نحسين بوجرة.د(1800-1350)الطاعون ويدع الطاعون الحراك االجتماعي في بالد المغرب بين الفقيه والطبيب واالمير2860

سيا.فكر16نمركز الدراسات الوحدة العربيةالتركي بين الماضي والحاضر–الحوار العربي 2861



سيا.فكر17نمركز الدراسات الوحدة العربيةالدين في المجتمع العربي2862

سيا.فكر18نمركز الدراسات الوحدة العربيةالدين في المجتمع العربي2863

سيا.فكر19نروبنز–ريتشارد انش المشاكل العالمية وثقافة الرأسمالية2864

سيا.فكر110نقصي محبويهالقائد بين السياسة والسلطة والنفوذ2865

سيا.فكر111نغالم ابراهيمي ديناني,دالمنطق والمعرفة عند الغوالي2866

سيا.فكر112نخضر كوراعهالصهيونية المسيحية من الداخل امريكا والرقص على الخرافة2867

سيا.فكر113ناسماعيل نوري الربيعي واخروناالستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة2868

سيا.فكر114نحسين سعد,داالصولية االسالمية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير2869

سيا.فكر115نخلدون حسن النقيب,دالدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر2870

سيا.فكر116نمركز الدراسات العربيةالحركات االسالمية المعاصرة في الوطن العربي2871

سيا.فكر117نحيدر ابراهيم علي.دالتيارات االسالمية وقضية الديمقراطية2872

سيا.فكر118نهادي فضل هللا.دالسفسطائية  بين الوجودية والبراغماتية 2873

سيا.فكر119نعلي ألقائمي.دحوار الحضارات في المنظار االسالمي2874

سيا.فكر120نمركز الدراساتالعولمة وتداعيات على الوطن العربي2875

سيا.فكر121نمركز الدراساتاإلسالميون والمسألة السياسية2876

سيا.فكر122نمركز دراسات الوحدةالديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي2877

سيا.فكر123نسعد محيومأزق الحداثة العربية من احتالل مصر الى احتالل العراق2878

سيا.فكر124نعبد الوهاب حميد رشيد.دالمواريث التاريخية واألسس الثقافية والمحددات الخارجية-التحول الديمقراطي في العراق2879

سيا.فكر125نجان زيفلر.دالغجر–العولمة والنهابون المرتزقة -سادة العالم الجدد2880

سيا.فكر126نمركز دراسات الوحدةالمعرفي واإليديولوجي في الفكر العربي المعاصر2881

سيا.فكر127نمركز الدراسات العربيةديمقراطية من دون ديمقراطيين2882

سيا.فكر128نناجي التكريتي.دالفلسفة السياسية عند ابن ابي الربيع2883

سيا.فكر129نحسام الدين علي مجيد,دإشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية االندماج والتنوع2884

سيا.فكر130نبرهان غليون واخرونحقوق االنسان العربي2885

سيا.فكر331نمحمد عابد الجابري,دالتفسير الواضح حسب ترتيب النزول–فهم القران الحكيم 2886

سيا.فكر132نجالل الدين صالح,داالرهاب الفكري اشكاله وممارسته2887

سيا.فكر133نعبد العزيز الدوري,داوراق في التاريخ والحضارة اوراق في الفكر والثقافة2888

سيا.فكر134نجيوفاني بوسينونقد المعرفة في علم االجتماع2889



سيا.فكر135نمحسن بوعزيزي.دالسيميولوجيااالجتماعية2890

سيا.فكر136نبيار كاالمتفتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحلكمية2891

سيا.فكر137نعبدهللا بلقزيز.دمن النهضة الى الحداثة2892

سيا.فكر138ناحمد الموصللي,د دموسوعة الحركات  االسالمية العربي في الوطن وايران وتركيا2893

سيا.فكر139نالطاهر سعودالتخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي 2894

سيا.فكر140نمحمد عابد الجابري ورضوان السيد واخرون(حورات فكرية )االسالم والحداثة واالجتماع السياسي 2895

سيا.فكر141نكلود يونان.دطرق التضليل السياسي2896

سيا.فكر142نليسترثورومستقبل الرأسمالية2897

سيا.فكر143نمحمد منير حجاب,دالنظرية التطبيق-االعالم االسالمي المبادىء2898

سيا.فكر144نعزمي بشارة.ددراسة نقدية\المجتمع المدني 2899

سيا.فكر145نحامد الحمود العجالن.دالربا واالقتصاد والتمويل االسالمي رؤية مختلفة2900

سيا.فكر146نمحمد جابر االنصاري.دومنطق االلفية1967مسألة الهزيمة جديد العقل العربي بين خدمة 2901

سيا.فكر147نملحم قربان.داالرادة الخبرة او مملكة الغايات اواالمر الالزم الجازم\قضايا الفكر السياسي 2902

سيا.فكر148ندومينيك ليكورأمريكا بين التوراة وداروين2903

سيا.فكر49-1نابراهيم ابو ليفة ومجموعة كتاب  نحو اسنراتيجية وخطة عمل 2ج/  الدراسات المستقبل 1ج/ العرب ومواجهة اسرائيل احتماالت المستقبل 2904

سيا.فكر150نمحمد عابد الجابري.دالعقل االخالقي العربي 2905

سيا.فكر151نعلي القائمي.دحوار الحضارات في المنظار االسالمي2906

سيا.فكر152نمحمد عابد الجابري.دتكوين العقل العربي2907

سيا.فكر153نمفيد الزيدي .د1971-1938التيارات الفكرية في الخليج العربي 2908

سيا.فكر154نمحمد عابد الجابري .دأشكاليات الفكر العربي المعاصر 2909

سيا.فكر198055- 1نمركز الدراسات العربية تحليل مضمون الفكر القومي العربي 2910

سيا.فكر156نعبد االله بلقزيز.دالدولة في الفكر االسالمي المعاصر2911

سيا.فكر257نمركز دراسات الوحدة العربية الفلسفة في الوطن العربي المعاصر بحوث المؤتمر الفلسفي العربي االول الذي نظمتة الجامعة االردنية 2912

سيا.فكر158نبرهان غليون . دالمحنة العربية الدولة ضد االمة 2913

سيا.فكر159نعلي أومليل .دالسلطة الثقافية والسلطة السياسية 2914

سيا.فكر160ناحمد عوض الرحمون واخرون الدولة الوطنية المعاصرة ازمة االندماج وال تفكيك 2915

سيا.فكر161ننصر محمد عارف. د2916

سيا.فكر162نعامر طراف.درواد تطور الفكر السياسي الحديث2917



سيا.فكر163نمحمد علي القوزي.دنشأة وسائل االتصال وتطورها2918

سيا.فكر164نالعربي صديقي.داعادة التفكير في الدمقرطة العربية أنتخابات بدون ديمقراطية2919

سيا.فكر165نشحاتة محمد ناصردراسة مقارنة ( 2008 .2003 )سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية في التعامل مع المطالب 2920

سيا.فكر166نمنصور عبد الحكيماوارق ماسونية سرية للغاية المخط السري للغاية للسيطرة على العالم من خالل الدين2921

سيا.فكر167نايمي شواعصر االمبراطورية كيف تتربع القوى المطلقة على العرش العالم واسباب سقوطها2922

سيا.فكر168نجورج قرم. دتعدد االديان وانظمة الحكم2923

سيا.فكر169نمهداة الى مهدي كاملنحو تجديد المشروع االشتراكي2924

سيا.فكر170نبنجامين رباربرالحرب واالرهاب والديقراطية. امبراطورية الخوف 2925

سيا.فكر171نمحمد حسنين هيكلبين الصحافة والسياسة2926

سيا.فكر172نعلي وهيب. داالخطبوط الصهيوني واالدارة االميركية2927

سيا.فكر173ننعومي كالينصمود راسمالية الكوارث, عقيدة الصدمة 2928

سيا.فكر174نالفضل شلقفي مهب الثورة2929

سيا.فكر175ناتيان محجوبيان وأخرونبحوث ومناقشات الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة– الحوار العربي التركي بين الماضي والحاضر 2930

سيا.فكر176نالشيخ حسن الصفارانموذجاالحوار والتقارب المذهبي في المشهد السعودي2931

سيا.فكر177نايليا حريقالديمقراطية وتحريات الحداثة بين الشرق والغرب2932

سيا.فكر293378

سيا.فكر179نعبد العزيزبن عبد الحسن التويجري(رسائل خفت عليها الضياع  ) من كتاب 2ج,االنسان رسالة وقارئ 2934

سيا.فكر180نمنصور عبد الحكيممنظمات سرية تحرك العالم قديما وحديثا– العالم رقعة شطرنج (حكومة العالم الخفية  )2935

سيا.فكر181نرول ماير( 1985, 45 )الفكر السياسي العلماني اللبييرالي واليساري في مصر – البحث عن الحداثة 2936

سيا.فكر182نمنصور عبد الحكيمجيوش الظالم– جنود الهيكل الماسوني المقدس – الجناح العسكري للمسيح الدجال – دولة فرسان مالطة وغزو العراق 2937

سيا.فكر183نجميس هوتفيلدأمبراطورية بوش او االبن المحظوظ2938

سيا.فكر184نكارستن فيالندالدولة القومية خالفا الأرادته اتسيس االتنيان وأتننة2939

سيا.فكر185ناليفين.زالفكر االجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام2940

سيا.فكر186نعمر عوشاالمبراطورية الجديد تغاير المفاهيم وأختالف الحقوق2941

سيا.فكر187نجهاد الخازنالمحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون2942

سيا.فكر188نأكبر احمد.داالسالم تحت الحصار2943

سيا.فكر189نجميس كارترمحاربة المرض ابناء االمل -احالل السالم-ماوراء البيت االبيض2944

سيا.فكر190نبول كروغمانضمير ليبيرالي2945



سيا.فكر191نسمير مرقس الغرب والمسالة الدينية في الشرق االوسط من قانون الرعاية المذهبية الى قانون الحرية الدينية–الحماية والعقاب 2946

سيا.فكر192نمنصور عبد الحكيمحكومة الدجال الماسونية الخفية2947

سيا.فكر193نجوناثان مارس-وليام هنيك قاعدة ذهبية لرجل االعمال الناجح21-تبني االفكار الجديد في ظل العولمة2948

سيا.فكر194نناظم عبد الواحد الجاسور.د2001-االستراتيجي االمريكي مابعد الحادي عشر من ايلول –المرجعية الفكرية للخطاب السياسي 2949

سيا.فكر195نوليد شميطامبراطورية المحافظين الجدد التضليل االعالمي وحرب العراق2950

سيا.فكر196نمنصور عبد الحكيممن يحكم العالم سرا أصابع خفية تقود العالم 2951

سيا.فكر197نريتشارد هاس واخرونأستعادةالتوزان استراتيجية للشرق االوسط برسم الرئيس الجديد2952

سيا.فكر198نمنصف المرزوقي.دعن أية ديمقراطية يتحدثون2953

سيا.فكر199نفايز علي سلهب–المحامي التكفير والتفكير المضاد2954

سيا.فكر1100نعبدهللا العرويااليديولوجيا العربية المعاصرة2955

سيا.فكر1101نغريغ باالست افضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها2956

سيا.فكر1102نجوكيشلو شيرلي شتاينيرغاالتربية الخاطئة للغرب كيف يشوه االعالم الغربي صور االسالم 2957

سيا.فكر1103نرفعت السعيد.دالليبرالية المصرية2958

سيا.فكر1104نباربرا فيكتورالحرب الصليبية االخيرة 2959

سيا.فكر1105نجان ماريداننكانعلم السياسة2960

سيا.فكر1106نسون أتزوفن الحرب2961

سيا.فكر1107نمنير حمش.دالعولمة ليست الخيار الوحيد 2962

سيا.فكر1108نعامر حسن فياض.دالعراق وشفاء الديمقراطية المنشودة2963

سيا.فكر1109نمحمد محفوظالعرب ومتغيرات العراق2964

سيا.فكر1110نعلي احمد الطراح.د-حمزة سنو-غسان منير.ددراسات في التنمية واالجتماع المدني في ظل الهيمنة االقتصادية العالمية–الوطن والمجتمع العالمي –العولمة والدولة 2965

سيا.فكر1111نمنصور عبد الحكيماالسرار الكبرى الماسونية وأهم الشخصيات الماسونية قديما وحديثا2966

سيا.فكر1112نراي ثاكيه ونيكوالسنشوء االسالم السياسي الراديكالي وانهياره2967

سيا.فكر1113نمنصور عبد الحكيمالطقوس-االهداف-أقدم تنظيم سري في العالم النشاة2968

سيا.فكر1114نقاسم البرسيم.دشهادة حية عن أنتفاضة ضد الشعب العراقي وعذاب المنتفضيين في سجون الراضوانية –الشرارة والرماد 2969

سيا.فكر1115ندالل البزرىالسياسة اقوى من الحداثة2970

سيا.فكر1116نمهدي الحافظ.داالن والغد في االقتصاد والسياسة2971

سيا.فكر1117نكلود نيكوليهبحث في التاريخ النقدي (1924-1789)فكرة الجمهورية في فرنسا 2972

سيا.فكر1118نمحسن دلول  السياسة والحكم القوة والعقل بين الخوف والمجهول2973



سيا.فكر1119نيوديت نيورينكالشهداء الضالون كيف تحول االرهابيون االيرانيون الى افضل أصدقاء أمريكا2974

سيا.فكر1120نهادي العلويمدارات حقوقية تراث الثورة المشاعية في الشرق2975

سيا.فكر1121نانتوني ارنوفالعراق منظور االنسحاب2976

سيا.فكر1122ن2977

سيا.فكر1123ن2978

سيا.فكر1124نحسن ابراهيم احمدقضايا النهوض العربي والعولمة2979

سيا.فكر1125نليزا وادنيالسياسة الخطاب والرموز في سوريةالمعاصرة–السيطرة الغامضة 2980

سيا.فكر1126نيوبي سيدالمركزية االوربية وبروزاالسالم –الخوف االصلي 2981

سيا.فكر1127نشاهرام تشوينطموحات ايران النووية2982

سيا.فكر1128ناالب مايكل بريبرالكتاب المقدس واالستعماراالستيطاني امريكا الالتنينة جنوب افريقية فلسطين2983

سيا.فكر1129نعصام محفوظ االرهاب بين السالم واالسالم 2984

سيا.فكر1130ن2985

سيا.فكر1131نكمال عبد اللطيف. دالتفكير في العلمانية أعادة بناء المجال للسياسي في الفكر العربي2986

سيا.فكر1132نمجمع الثقلين العلمي اتحاد علماء المسلمين في العراق الفكر واالنطالقة 2987

سيا.فكر1133نالسيد عمار ابو رغيف2ج –1االسس العقلية دراسة في المنطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ج2988

سيا.فكر2134نالشيخ غاد كاظم المقدادي.داالسالم وشبهات المستشرقين2989

سيا.فكر1135نمحمد مهدي االصفي-الشيغالمجموعة الفقهية2990

سيا.فكر1136ناية هللا السيد محمد باقر الحكيم1م-دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة2991

سيا.فكر1137نسيد جالل الدين ميرااقائي1م-االسالم واالمة االسالمية في القرن القادم2992

سيا.فكر1138نالشيخوالية االمر2993

سيا.فكر1139نشاكر النابلسيدراسة في فكر العفيف الخضر  –محامي الشيطان 2994

سيا.فكر1140ننديم البيطار,دااليدلوجية الثورية2995

سيا.فكر1141نجون اهرنبرغالمجتمع المدني في التاريخ النقدي للفكرة2996

سيا.فكر1142نابراهيم الداقوقي.دأكراد تركيا2997

سيا.فكر1143نسالمه كيلةمن هيفل الى ماركس موضوعات حول الجدل المادي2998

سيا.فكر1144نستيفن ساليطهالعنصرية المعادية للعرب في الوالياتالمتحدة االمريكية االمريكية منشؤها وماتعانيه اليوم2999

سيا.فكر1145نحيدر حاجم اسماعيل.د سياسة مابعد الحداثة3000

سيا.فكر1146نتشارلز تيلليالديمقراطية 3001



سيا.فكر1147نجيرارديلوداكالفلسفة االميركية 3002

سيا.فكر1148نساندل,مايكل جالليبرالية وحدود العدالة  3003

سيا.فكر1149نجورج سوروسعصر الالعصمة  3004

سيا.فكر3150نجان توشارمن اليونان الى العصر الوسيط1ج– من اليونان الى العصر الوسيط 2ج–السلفية -القومية–الليبرالية –االشتراكية  –3ج–تاريخ االفكار السياسية 3005

سيا.فكر1151نتركي الحمدمن هنا يبداء التغير3006

سيا.فكر1152نشانتال ميلون دلسولاالفكار السياسية في القرن العشرين3007

سيا.فكر1153ناحمد برقاوي.د دفاعا عن االمة العربية3008

سيا.فكر1154نمركز دراسات الوحدةقضايا أشكالية في الفكر العربي المعاصر3009

سيا.فكر1155نخالد حاجيمن مضايق الحداثة الى قضاء االيداع االسالمي والعربي3010

سيا.فكر1156ناالب باسم الراعيالمجتمع والدولة أشكالهما وتحوالتهما3011

سيا.فكر1157نكمال عبد اللطيف.دالتأويل والمفارقة نحو تأصيل الحداثة السياسية3012

سيا.فكر1158ناية هللا السيد محمد باقر الحكيماالخوة االيمانيةمن منظور الثقلين3013

سيا.فكر1159نالسيد عمار ابو رغيفأفاق االحياء والتجديد في الفكر االسالمي الرأي السديد في دوروس التجديد3014

سيا.فكر2160نمحمد مهدي االصفي- الشيخدراسة مقارنة-فقه المقاومة3015

سيا.فكر1161نسماحة اية هللا العظمى االمام الشهيد محمد باقر الحكيماالسالم يقود الحياة 3016

سيا.فكر1162نابويعرب المرزوقي أزمة الحضارة العربية المترددة 3017

سيا.فكر1163نألكس غلني التعاطي مع االسالمين السياسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا -بناء جسور الجدران3018

سيا.فكر1164نادغار موران نحوسياسة حضارية 3019

سيا.فكر1165نرسالن شرف الدين . دمدخل لدراسة االحزاب السياسية العربية 3020

سيا.فكر1166نريمون بودون ورينوفيول الطرائق في علم االجتماع3021

سيا.فكر1167نموريس فالمانالليبرالية المعاصرة3022

سيا.فكر1168نعلي عباس مراد.دالمجتمع المدني والديمقراطية3023

سيا.فكر1169نسمير أمينالفيروس الليبرالي الى  الحرب الدائمة وأمركة العالم3024

سيا.فكر1170نسليم جواد–المحامي بؤس الديمقراطية أشكاليات3025

سيا.فكر1171نعبدهللا بلقزيزفي االصالح السياسي والديمقراطية3026

سيا.فكر1172نعبدالخالق عبدهللا.دحكاية السياسة3027

سيا.فكر1173نصادق جالل العظماالسالم والنزعة االنسانية العلمانية3028

سيا.فكر1174نتيري لين كارلتأمالت في مفارقة الوفرة–مخاطر الدولة النفطية 3029



سيا.فكر1175نمعهد الدراسات االستراتيجيةالفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي3030

سيا.فكر1176نالطيب تيزيني   .دفصول في الفكر السياسي العربي3031

سيا.فكر1177نعبدهللا العروي مفهوم الدولة3032

سيا.فكر1178نالسيدعمار ابورغيفنظرية المعرفة بين الشهيدين مطهري والصدر3033

سيا.فكر1179ناحمد بوملحم.دالعرب والتحديات الحضارية3034

سيا.فكر1180ناحمد بومطر كما يرها مفكرون وكتاب عرب2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 3035

سيا.فكر1181نعبد الرضا الطعان.دالفكر السياسي في العراق القديم3036

سيا.فكر1182نعمر محمد صبحي عبد الحي .دبالد مابين النهرين ومصر القديمة–الفكر السياسي وأساطير الشرق االدنى القديم 3037

سيا.فكر1183ننصر محمد عارف.دالمنهج–النظرية –النموذج المعرفي -إبستمولوجيا السياسة المقارنة3038

سيا.فكر1184نمحمد ابو النمر االعنف وصنع السالم في االسالم3039

سيا.فكر1185نحسن علي الحاج حسن.دالفكر السياسي والبناء االيديولوجي بين المجتمع العربي االسالمي والكيان الصهيوني3040

سيا.فكر1186نعامر حسن فياض.د1939-1914جذور الفكر الديمقراطي في العراق الحديث الصهيوني 3041

سيا.فكر1187نحسن علي الحاج حسن.دتاريخ االسالم السياسي الدعوة التشريع وبناء الدولة3042

سيا.فكر1188نمحمد فتحي محمد العتريسي.دظاهرة التكفير واثرها على النظام السياسي رؤية اسالمية3043

سيا.فكر1189نوليام مونتفومري واتاالسالم واندماج المجتمع3044

سيا.فكر1190نعبد الرحمن حسن محمود,د20االسالم والمسيحية في شرق افريقيا من القرن الى القرن 3045

سيا.فكر1191نعامر حسن فياض,دالعراق وشفاء الديمقراطية المنشودة3046

سيا.فكر1192نحسين علي الحاج حسن,دالفكر التشريعي االسالمي بين التاريخي وال3047

سيا.فكر1193نابراهيم حسين العسل.دعطاءات معوقات أساليب-التنمية في الفكر االسالمي مفاهيم3048

سيا.فكر1194نهبة هللا احمد خميس بسيوني,دالعالقات الدولية في الفكر السياسي الغربي3049

سيا.فكر1195نمحمدعابدين الجابري .ددراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية–بنية العقل العربي 3050

سيا.فكر1196نخليل حسين .دقراءة في النزعات المادية والمثالية )الفلسفة والفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى 3051

سيا.فكر1197نبالل امين زين الدين ازمة الديمقراطية المعاصرة للدولة المؤسساتية من منظور الشريعة االسالمية 3052

سيا.فكر1198نمجموعة مؤلفين (اتجاهان وتجارب )االسالميون ونظام الحكم الديمقراطي3053

سيا.فكر1199نمجموعة مؤلفين اللغة والهوية في الوطن العربي اشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية 3054

سيا.فكر1200نمحمد حسن دخيل .دالفكر السياسي االسالمي المعاصر 3055

سيا.فكر1201نمحمد نجيب بوطالب (دراسة مقارنة للثورتين التونسية واللبية )الظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي المعاصر 3056

سيا.فكر1202نلمى علي فرج الظاهري الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة  3057



سيا.فكر1203نعزمي بشارةفي الثورة والقابلية للثورة 3058

سيا.فكر1204نمحمد عابد الجابري.د-التسامح الديمقراطية ونظام القيم–العودة الى االخالق - صراع الحضارات–العولمة –قضايا في الفكر المعاصر 3059

سيا.فكر1205نعبد الرضا حسين الطعاناشكالية السلطة في تامالت العقل الغربي عبر العصور3060

سيا.فكر1206ناسماعيل البدوي . د(دراسة مقارنة بالنظام السياسي االسالمي )نظرية الدولة3061

سيا.فكر1207نحسام كصايمابعد الثورات ربيع عربي أم خريف أسالموي3062

سيا.فكر1208نحسام كصاي الهوية  –االسالم –العروبة –أزمة الفكر العربي المعاصر 3063

سيا.فكر1209نسعدي االبراهيم.دالتحليل السياسي3064

ابن االزرق– ابن جماعة – نظام الملك الطوخي – الثعالبي – الجاحظ – فالسفة الحكم واالدارة في العصر االسالمي الوسيط 3065 سيا.فكر-210نجاح محسن . د

سيا.فكر-1211نشفيق ابراهيم الجبوري. دالمثال القيمي والتغيير االجتماعي3066

سيا.فكر-1212نسعد الدين هالل. داالسالم وانسانية الدولة3067

سيا.فكر-1213ننجالء جابر علي. دالفكر السياسي الحديث3068

سيا.فكر-1214نفيصل محمد البحيري. دالعدالة عند ارسطو3069

سيا.فكر-1215نمحمد الشحات الجندي. داالسالم المعاصر ومحنة النهوض الحضاري3070

سيا.فكر-1216نغسان مدحت الخيري. دالمفاهيم والنظريات/ الفكر السياسي 3071

سيا.فكر-1217نحسين علي الحاج. دالفكر السياسي والبناء االيديولوجي بين المجتمع العربي االسالمي والكيان الصهيوني3072

سيا.فكر-1218نغازي فيصل حسين. دمنهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية3073

سيا.فكر-1219ندالل غسان الخيريالنظريات السياسية3074

سيا.فكر-1220نحسين علي الحاج حسن. دالدعوى التشريع وبناء الدولة– تاريخ االسالم السياسي 3075

سيا.فكر-1221نرفعت السعيد. دالصراع بين االسالم التاسلم3076

سيا.فكر1222نمحمد العقابي. دالفكر القومي في العراق3077

سيا.فكر1223نالشيخ              عدنان الحسانيالفكر الشيعي في مواجهة االتجاه التعددي3078

سيا.فكر1224نرائد السودانياالستشراق والتبشير3079

سيا.فكر(اصدارات مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره)تامالت في دورهما السياسي3080

سيا.فكر1225نطه عبد الرحمن و ناصيف نصارفلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر3081

سيا.فكر1226نابراهيم نصر الديناالعصار من تغيير النظم الى تفكيك الدولة2015 ـ 2014حال االمة العربية 3082

سيا.فكر1227نناصيف نصارنحو مجتمع جديد مقدمات اساسية في نقد المجتمع الطائفي3083

سيا.فكر1228نعبد الحسين شعبانالهوية والمواطنة البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة3084

سيا.فكر1229نباسل البستاني. داالنسانية في مواجهة النيوليبرالية3085



سيا.فكر1230نحسن مظفر الرزوفضاء التواصل االجتماعي العربي جماعاته المتخيلة وخطابه المعرفي3086

سيا.فكر1231نعبد االله بلقزيز. دنقد الثقافة الغربية في االستشراق والمركزية االوربية3087

3088

دو. عال11نعبد العزيز الدوري واخرونااليرانية االتجاهات الراهنة وافاق المستقبل – العالقات العربية 3089

دو. عال12نعدنان السيد حسين العالقات الدولية في االسالم 3090

دو. عال13نعقيل سعيد محفوض,دسورية وتركيا الواقع الراهن واحتماالت المستقبل 3091

دو. عال14نظافر محمد العجمي .دأمن الخليج العربي تطوره واشكالياته من منظور العالقات االقليمية والدولية 3092

دو. عال15ناحمد داود أوغلو العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية 3093

دو. عال16نناظم عبد الواحد الجاسور ,دتاثير الخالفات االمريكية االوربية على قضايا االمة العربية حقبة مابعد نهاية الحرب الباردة 3094

دو. عال17نعبد الوهاب عبد الستار القصاب احتالل مابعد االستقالل التداعيات االستراتيجية للحرب االمريكية على العراق3095

دو. عال18نعبدهللا بلقزيز ,د(2006-1982)حزب هللا من التحرير الى الردع 3096

دو. عال19نمركز الدراسات العربية حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي 3097

دو. عال110نلمى مضر االمارة .داإلستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنظمة العربية 3098

دو. عال111نمحمود ممداني .ددارفورمنفذون وناجون السياسة والحرب على االرهاب3099

دو. عال112نمركز الدراسات العرب واالعالم القضائي 3100

دو. عال113نمركز الدراسات الوحدة الوطن العربي في السياسة االمريكية 3101

دو. عال114نعامر هاشم عواد.ددور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية االمريكية الشاملة بعد الحرب الباردة 3102

دو. عال115نكاستوري سين المجتمع المدني والحرب على االرهاب 3103

دو. عال116نابراهيم الداقوقي .دصورة االتراك لدى العرب 3104

دو. عال117نعبد العزيز شحاته المنصورالمسألة المائية في السياسةالسورية تجاه ت3105

دو. عال118نبشارة خضر ,د(2008-1995)أوربا من اجل المتوسط من مؤتمر برشلونة الى قمة باريس3106

دو. عال119نروجر هارودنفط ايران ودوره في تحدي نفوذ الواليات المتحدة 3107

دو. عال120نراو.بي,سيالعولمة الكونية وابعادها االدارية 3108

دو. عال121نعالء أبو عامر.دقوانينها- قواعدها-مؤسساتها-نشأتها–الوظيفة الدبلوماسية 3109

دو. عال122نبيير بياريتسالقرن الحادي والعشرين لن يكون امريكا3110

دو. عال123ن3111

دو. عال124نأيف ماري لوالن النظام الجديد وتقسيم الكون –بلقنة العالم 3112

دو. عال125نتريتا بازريالتعامالت السرية بين اسرأئيل وايران والواليات المتحدة –حلف المصالح المشتركة 3113



دو. عال126نعبد علي كاظم المعموري .د2011-2010-التقرير االسترتيجي العراقي3114

دو. عال127نعبد القادر رزيق المخادمي لالحوار بين الشمال والجنوب 3115

دو. عال128نمعتصم محمد عودة هللا جغرافية العالم الجديد3116

دو. عال129نمهدي حسن زويلف ,دالعالقات العامة نظريات واساليب 3117

دو. عال130نمحمد أزهر السماك ,دالجغرافية السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرين بين المنهجية والتطبيق 3118

دو. عال131نسعيد عبد الفتاح عاشور,دتاريخ اوربا في العصور الوسطى 3119

دو. عال132نعدنان السيد حسين .دنظرية العالقات الدولية 3120

دو. عال133نوائل محمد اسماعيل.دالتغير في النظام الدولي3121

دو. عال134نهادي نعيم المالكي.دقطع العالقات الدبلوماسية3122

دو. عال135نسعيد بن سلمان العبري.دالعالقات الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق3123

دو. عال136نفيليب برايار ومحمد رضا جليليالعالقات الدولية3124

دو. عال137ن محمد عبد المطلب الخشن                       .داالرهاب الدولي بين االعتبارات السياسية واالعتبارات الموضوعية 3125

دو. عال138ناللواء الركن الدكتور فاروق توفيق القرغولي1991-1948(االسرائيلي -العربي)المؤسسة العسكرية االسرائيلية ودورها في الصراع 3126

دو. عال139نمايكل شويرالفوقية االمبريالية االمريكية لماذا يخسر الحرب على االرهاب 3127

دو. عال140نالسيد بسي ومجموعة كتاب العرب والعولمة بحوث ومناقشات النوة الفكرية 3128

دو. عال141نعبد العزيز الدوري ومجموعة كتاب نحو مشروع حضاري نهضوي عربي 3129

دو. عال342نغولد مان . رالف ممن الحرب الى سياسة االحزاب والتطور الحرج الى السيطرة المدنية 3130

دو. عال43-1نهالة ابو بكر سيمودي . د1973- 1967السياسه االمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيلي 3131

دو. عال144نمركز الدراسات العربية السياسة االمريكية والعرب 3132

دو. عال245ن=  =  =  =  =العرب والتحديات النظام العالمي 3133

دو. عال146نمركز الدراسات العربية الشرق اوسطية الجديدة والوطن العربي – التحديات 3134

دو. عال147نعامر عباس البرنامج النووي االيراني في ضوء القانون الدولي3135

دو. عال148نحبيب الرحمن.دحرب تحرير الكويت جذورها ومقدماتها3136

دو. عال149نقيس عبد الكريم واخرونالسور الواقي3137

دو. عال150نمجيد مسعود.دالتنمية  المضيعة في البلدان العربية3138

دو. عال151نروبرت فيسك3 الى ج1الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة الى البرية من ج3139

دو. عال152ناريغوين.م-منعست.كارين أمبادئ العالقات الدولية3140

دو. عال153نوهير بوعمامة.دأمن القارة االوروبية في السياسة الخارجية االمريكية بعد نهاية الحرب الباردة3141



دو. عال154نوليد رضوان.دالعالقات العربية التركية3142

دو. عال155نمحمد أسعد بيوض التميميواقعنا واخطر احداث القرن العشرين 3143

دو. عال156ن3144

دو. عال157نجاوره جورج ماليرينوجورج حبش الثوريون اليموتون أبدا 3145

دو. عال158نأبو عباس–محمود عباس طريق أوسلو موقع االتفاق يروى االسرار الحقيقية للمفاوضات3146

دو. عال159نماهر الشريف.دالصهيوني هل هناك أفق للسالم-قرن على الصراع العربي3147

دو. عال160نستيف كولإيه الفغنستان ولبن الدن.اي.حروب االشباح السجل الخفي للسي3148

دو. عال161نمجمد عبدهللا السيفصخور النفط ورمال السياسة3149

دو. عال162نباتريك  سيلالصراع على الشرق االوسط-االسد3150

دو. عال163نمحمد فارس الفارس.د1972-1971جزر االمارات المحتلة ومباحثات التساعي قراءة في الوثائق البريطانية لعامي 3151

دو. عال164نجريمي سكاهيلبال كووتر أخطر منظمة سرية في العالم3152

دو. عال165نبشير موسى نافع .محسن محمد صالح د.د  2005التقرير االستراتيجي  الفلطسطيني لسنة 3153

دو. عال166نمنصور عبد الحكيمالحرب العالمية االخيرة قادمة أخر الحروب على االرض3154

دو. عال167نجارددايموندأسلحة وجراثيم وفوالذ مصائر المجتمعات البشرية3155

دو. عال168نوتيري أوكاالهان  -مارتن غريفشالمفاهيم االساسية في العالقات   الدولية3156

دو. عال169ندعبد السالم ابراهيم بغدادي.أالسياسة الخارجية والعالقات الدولية–السودان المعاصر 3157

دو. عال170ن3158

دو. عال171نكولي,جون كاطماع الواليات المتحدة وأسرائيل في العراق –تواطؤ ضد بابل 3159

دو. عال172نمنصور عبد الحكماالمبراطورية االمريكية الداية والنهاية3160

دو. عال173نجمال وايكم1996-1991-سورية ومفاوضات السالم في الشرق االوسط 3161

دو. عال174نيوسف خليفة اليوسف.دمجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى االجنبية3162

دو. عال175ننبيل المظفري.ددراسة مقارنة –1989-1969-العالقات اللبيبة التركية 3163

دو. عال176نسعد حقي توفيق.داالستراتيجية النووية بعد أنتهاء الحرب الباردة3164

دو. عال177ناسعد فالح ابراهيم اللصماصمة2007-2001-الدبلوماسية العربية تجاه األزمة العراقية3165

دو. عال178نالسفير عبد المنعم طلعتأدارة المستقبل الترتيبات االسيوية    في النظام العالمي الجديد3166

دو. عال179نموسى ابراهيم.دقضايا عربية ودولية معاصرة3167

دو. عال180نهاني حبيب,دالنفط أستراتيجيا وأمنيا وعسكريا وتنمويا مصدر الثورة والطاقة واالزمات3168

دو. عال81مأزق الفرد في الشرق االوسط 3169



دو. عال182نغسان سالمة اميركا والعالم اغراء القوة ومداها3170

دو. عال183نهادي نعيم المالكيقطع العالقات الدبلوماسية 3171

دو. عال184ننايف علي عبيد. دمؤامرات وحروب غيرت العالم صنعتها الماسونية 3172

دو. عال185ننايف علي عبيد. دالسياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة بين النظرية والتطبيق3173

دو. عال186نمفيد الزيدي . دالعرب والقوى الدولية 3174

دو. عال187نحسان حالق. دالعربية صفحات في تاريخ الوطن العربي– دراسات في العالقات العربية 3175

دو. عال188نقاسم خضير عباس . دالمبادئ االولية في القانون الدبلوماسي 3176

دو. عال389نفريد الفالوجي حراس الهيكل عمليات الموساد الخارجية في نصف قرن 3177

دو. عال190نسامر محي الدين أمين(الحروب البيولوجية)الحروب الفتاكة للبشرية 3178

دو. عال191نمحمد سالمة النحال . دالحرب ضد االرهاب تداعيات 3179

دو. عال192نمحمد أحسان.دصراع القوى وتوزان االرادات بين الماضي والحاضر 3180

دو. عال193نسكوت ريترأستهداف ايران حقيقة الخطط التي يعدها البيت االبيض لتغير النظام 3181

دو. عال194ن3182

دو. عال195نماجد موريس ابراهيم.داالرهاب الظاهره وأبعادها النفسية3183

دو. عال196نبانكاج غيماواتعبور الحدوح في عالم مازالت فيه الفوارق واالختالفات مهمة–أعادا تعريف االستراتيجية العالمية 3184

دو. عال197نوليدرضوان.دمشكلة المياه بين سوريا وتركيا3185

دو. عال198نمعين حدادقضايا الهوية واالنتماء بين الجغرافيا والسياسة–الجيوبوليتيكا 3186

دو. عال199ن3187

دو. عال1100نناصر عبيد الناصر.دالنموذج السوري لالكتغاء الذاتي–أشكاليات االمن الغذائي العربي 3188

دو. عال1101نايمان احمد رجبالنظام االقليمي والعربي في مرحلة مابعد االحتالل االمريكي للعراق3189

دو. عال1102ندفنرزين حسن الناصري .دااليراني – القانون الدولي االنساني وتطبيقاتة في النزاع العراقي 3190

دو. عال1103نزياد خليل الحجاربدائل الحروب والتنمية–المياه في الشرق االوسط وشمال افريقيا -االمن المائي واالمن الغذائي العربي3191

دو. عال1104نزياد خليل الحجاراالرهاب في جزيرة العرب3192

دو. عال1105ناسحاق الشيخ يعقوبأدارة الطلب على المياه3193

دو. عال106كاظم حطيط. دالفيتو – استعمال حق النقض في المجلس االمن الدولي 3194

دو. عال1107نعلي صبح. د1995 1945– الصراع الدولي نصف 3195

دو. عال1108نأندريه جيروليماتوسأميركي في الشرق االوسط- قرن من التجسس والتدخل االنكلو–قصور من الرمل 3196

دو. عال1109نروبرت فيسكزمن المحاربين وموضوعات اقلقت العالم 3197



دو. عال1110نمنصور عبد الحكيمسالالت وعائالت ومنظمات تحكم العالم بين السادة والعبيد3198

دو. عال1111نأيان رتليرجماذا تفعل امريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي–العطش الى النفط 3199

دو. عال1112ن3200

دو. عال1113ندجيريجيان.أدواردالخطر والفرصة رحلة سفير أمريكي في الشرق االوسط3201

دو. عال1114نرون سكندنظرية الواحد في المئة3202

دو. عال1115نمولاير ميراك فايسباغفلسطين-العراق–عبر جدار النار أرمينيا 3203

دو. عال1116نفيصل حميد.دالنفط والحرب والمدينة مصير الحياة البشرية الى طريق مسدود 3204

دو. عال1117نفكتور مارسدنالخطر الصهيوني-بروتوكوالت حكماء صهيون3205

دو. عال1118نكارولين يوستيلمن االستعمار االوربي الى الهيمنة االمريكية كيف فرض الغرب تصوراته عن العالم3206

دو. عال1119نشامل أباظةحلف االفاعي بين الثورة واالرهاب3207

دو. عال1120نتشالمز جونسونأحزان االمبراطورية أمريكا العظمى القناع والحقيقة3208

دو. عال1121نكاش أوبراين ومارك فيلبسغيبوبة الواليات المتحدة االمريكية3209

دو. عال1122نضياء الدين ديفيزالحلم االمريكي كابوس العالم3210

دو. عال1123نهاشم حمادي.دعودة روسيا الى الشرق الكبير3211

دو. عال1124نمركز دراسات الوحدهونتائجها- أبعادها–االستراتيجية االمريكية في العراق والمنطقة على ضوء اعالن المبادئ 3212

دو. عال2125ننبيل خليل.دملف التسلح العربي3213

دو. عال1126نشاهرام تشويينطموحات ايران النووية3214

دو. عال1127نعبد السالم السامر واخرون. ددراسات في مجال الناشر الجماهيري والدولي لوسائل االعالم-اتجاهات اعالمية3215

دو. عال1128ناحمد بريهي علي . داالقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية3216

دو. عال1129ن–عبد علي كاظم المعموري . دالنفط  واحتالل في العراق3217

دو. عال1130نمالك . د– عبد علي كاظم المعموري . داالمم المتحدة والتضحية باالمن االنساني في العراق 3218

دو. عال1131نجواد كاظم البكري . دفخ االقتصاد االمريكي االزمة المالية 3219

دو. عال1132نامارتياسنفكرة العدالة 3220

دو. عال1133نأغفيني بريماكون ايلول 11العالم بعد 3221

دو. عال1134نحسين يللوفيمرافعة من اجل ثورة عربية جديدة – الشرق االوسط الكبير حروب أم سالم 3222

دو. عال1135نخلف الجراد.دالعرب في االستراتيجية االمريكية3223

دو. عال1136نعلي الدربوليالحرب االمريكية على العالم الجبهة العربية3224

دو. عال1137نتبيري هنتشالشرق المتخيل رؤية الغرب الى الشرق التوسطي3225



دو. عال1138نبيار كاالمتفتت الديمقراطية من اجل ثورة في الحاكمية3226

دو. عال1139نعلي صبح.د1995-1945-النزاعات االقليمية في نصف قرن 3227

دو. عال1140نالسيد يسينالحرب الكونية عاصفة سنتمبر والسالم العالمي3228

دو. عال1141ناحمد ثابت.دالعرب بين الحوار الثقافي واالنعزال3229

دو. عال1142ننوال التميميالنظرية والتطبيقعلى نموذج قطر–الدبلوماسية العامة وتكوين السمة الوطنية 3230

دو. عال1143ننخبة من االساتذةأبعادها ونتائجها)االستراتيجية االمريكية في العراق والمنطقة على اعالن المبادئ 3231

دو. عال1144ن3232

دو. عال1145ناحمد برقاوي.دالعرب بين االيديولوجيا والتاريخ3233

دو. عال1146نعبد السالم ابراهيم بغداديالتحرك الصهيوني المعاصر في افريقيا3234

دو. عال20147نالمركز االسترتيجي للدراسات20 الى ع1من –محاور استرتيجية 3235

دو. عال1148نفيليب برايار ومحمد رضا جليليالعالقات الدولية 3236

دو. عال1149نفؤاد االغا.دعلم االجتماع العسكري3237

دو. عال1150نهبة هللا احمد خميس بسيوني.دفلسفة العالقات الدولية3238

دو. عال1151نروالند كالورى واخرونالمنافسة العالمية وديناميات قوى التفاعل من الممارسة الى النظرية3239

دو. عال1152نعمرو كمال حموده-سمير العيطهالعرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات المستقبل 3240

دو. عال1153نخليل حسين.دالجغرافيا االقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولتيكا 3241

دو. عال1154نخليل حسين.داالشخاص والقضايا-العالقات الدولية النظرية والواقع3242

دو. عال1155نمحمد توفيق عبد المجيد.دإشكالية للتضاقض أم للتضافر في القرن الحادى والعشرين-العولمة والتكتالت االقتصادية3243

دو. عال1156ننجالء سعيد مكاويالحرب البارده في اميركا الالتينية3244

دو. عال1157نليل حسين.دالثوابت والمتغيرات----النظام الدولي المفاهيم واألسس3245

دو. عال1158نعقيل سعيد محفوضالتغيير-االستمرارية-السياسة الخارجية التركية3246

دو. عال1159نالسيد أبو عيطة.دسياسات األمن الدولي في عالم متغير نحو مجتمع دولي امن3247

دو. عال1160نمحمد دحام كردي.ددراسة في التأثير السياسي الدولي-مستقبل االتحاد االوروبي3248

دو. عال1161نالسيد أبو عيطه,دبين سياسات االسالم والفكر الوضعي—نظرية العالقات الدولية3249

دو. عال1162نخليل حسين,داسترتيجيات االمن القومي الحروب وأستراتيجية االقتراب غير المباشر-التفكير والتخطيط االستراتيجي-االستراتيجيا3250

دو. عال1163نرواد غالب سليقهإدارة األزمات الدولية في ظل نظام األمن الجماعي 3251

دو. عال1164نمنيرابوبكر محمدالصالت بين العالقات الدبلوماسية والعالقات القنصلية 3252

دو. عال1165نعلي القزقأستراليا والعرب3253



دو. عال1166نعبد السالم ابراهيم بغدادياالفريقية والتعددية اإلكرابط ثقافي–البعد االيجابي في العالقات العربية 3254

دو. عال1167ند عماد مؤيد المرسومي,م,أالدور القطري فوضى برائحة الغاز3255

دو. عال1168نستيفن الرابي. أفسياسة تركيا الخارجية في عصر الشك و الغموض 3256

دو. عال1169نمجموعة باحثينرياح التغيير في الوطن العربي و مواقع التأثير األمريكي 3257

دو. عال1170نفرنسيس ويليم بكللرهارون الرشيد و شارلمان دراسة في الصالة الدبلوماسية و السياسية 3258

دو. عال1171نشمران العجلي .دعالقات العراق الدولية و انعكاساتها على االداء السياسي 3259

دو. عال1172نعالء عكاب خلف العراق و مجلس التعاون الخليجي 3260

دو. عال1173نفرانسس فوكوياما التصدع العظيم الفطرة االنسانية و اعادة تشكيل النظام االجتماعي 3261

دو. عال1174نمحمد يوسف حيدر النقيدنظرية نهاية التاريخ موقعها في اطار توجهات السياسية االمريكية في ظل النظام العلمي الجديد3262

دو. عال1175نايالف نوفل احمد العكيدياألهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط وأثرها على العالقات الروسية االيرانية 3263

دو. عال1176نسعدي االبراهيم.دمستقبل الدولة العراقية3264

دو. عال1177نسعدي االبراهيم .د2003أزمة المفاهيم عند المواطن العراقي بعد عام 3265

دو. عال1178نسعدي االبراهيم.د2014-1958التحليل النفسي والسياسي لزعماء العراق الجمهوري 3266

دو. عال-1179نمحمد حمزة حسين الدليمي. د(دراسة في العالقات السياسية واالقتصادية )الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوربي3267

دو. عال-1180نعبد الصمد رحيم كريم. د(دراسة قانونية تحليلية )احتالل العراق من وجهة القانون الدولي3268

دو. عال1181نعلي محمد أمنيف الرفيعي القوة الناعمة وأثرها في مستقبل الهيمنة وأثرها األمريكية3269

دو. عال-1182نعلي زياد عبد هللا العليمؤشرات القوة والتاثير في االستراتيجية االمريكية3270

دو. عال-1183نسرمد خليل ابراهيم البياتي(حيال دول اسيا الوسطى )التوجهات السياسية واالقتصاد التركي3271

دو. عال-1184نانولر محمد الهادي حليلةالنظام االقليمي العربي بين التحديات الداخلية والضغوط الخارجية3272

دو. عال-1185نسميرة عامر التير(لبنان نموذج )الحرب الوقائية والسياسة االمريكية في الشرق االوسط3273

دو. عال-1186نميالد الفى جرجس عبد المسيح. دواقع العالقات السياسية الراهنة3274

دو. عال-1187نغازي فيصل حسين. دالسياسة الخارجية االمريكية وتحديات الطاقة والبيئة والتنمية3275

دو. عال-188س1نعبد الغفور كريم علي غفور. د(خيارات وتحديات وانتهاكات )السياسة الخارجية االمريكية المعاصرة3276
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دو. عال-2196ند علي حاتم القريشيالعالقات االقتصادية الدولية3284
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دو. عال1199ناسماعيل صبري مقلد. دالعالقات السياسية الدولية3287
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سياس+انظم11نمركز الدراسات الوحدة(الوثاثق) .2009-1913\المشاريع الوحدودية العربية 3295

سياس+انظم12نموريس بن فيوريناالديمقراطية االمريكية الجديدة3296
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سياس+انظم213نعبد القادر عبد العالي.دالتصدعات االجتماعية وتأثيرها في النظام الغربي االسرائيلي3307
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سياس+انظم170ناحمد ابراهيم محمود واخرونرياح التغير2011-2010-حال االمة العربية 3364

سياس+انظم336571
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سياس+انظم1115ناحمد عبد الحميد الخالدي.ددراسة مقارنة–النظم السياسية الديمقراطية الرئيسية –القانون الدستوري 3409

سياس+انظم1116ن3410

سياس+انظم1117نكارل برنسيتنأمرأة في السلطة3411

سياس+انظم1118نمولاير ميراك فايسباخ2011مهووسون في السلطة تحليل نفسي لزعماء أستهدفتهم ثورات 3412
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سياس+انظم1126نطه عبد الرحمنروح الحداثة المدخل الى تأسيس الحداثة االسالمية3420

سياس+انظم1127نوضاح شرارةدولة حزب هللا لبنان مجتمعا أسالميا3421



سياس+انظم1128نعبد الكريم يحىيى الزيباريسؤال عن الهوية3422

سياس+انظم1129نفريد شهابرهان على ضمير الوطن3423

سياس+انظم1130نمعهد الدراسات االستراتيجيةالديمقراطية التوافقية مفهومها ونماذجها3424

سياس+انظم1131نميثم الجنابيالعراق ومعاصرة المسقبل3425

سياس+انظم1132نمنى خويصدراسة حول أزمة التغيير في العالم العربي-االبواب المغلقة3426

سياس+انظم1133نرايموند هينبوشسورية ثورة من فوق3427

سياس+انظم1134نجايمس بترأسسطوة أسرائيل في الواليات المتحدة3428

سياس+انظم1135نوالكسدي فال-جولي فلينتتاريخ وأبادة دارفور3429

سياس+انظم1136نالكسي دوتوكفيلعن الديمقراطية في أمريكا3430

سياس+انظم1137نخليل احمد خليلالتوريث السياسي في االنظمة الجمهورية العربية المعاصرة3431

سياس+انظم1138ننبيل خليل خليل.دملف االنقالبات في الدول العربية المعاصرة3432

سياس+انظم1139نمارتن فان بروتسناالكراد وبناء االمة3433

سياس+انظم1140ن3434

سياس+انظم1141نميثم الجنابيالعراق ورهان المسقبل3435

سياس+انظم1142نفيليب سيفانكيف ولد مفهوم السياسة لدى الشعوب3436

سياس+انظم1143نعلي الشهابيسورية الى أين3437

سياس+انظم1144نتييري كوفيلايران الثورة الخفية3438

سياس+انظم1145نايوب ابوديه.دتنمية التخلف العربي في ظالل سمير امين3439

2007-2006الهيمنة السريعة على مسرح العمليات وعالقتها بالثورة في الشؤون العسكرية في اطار االستراتيجية االمنية االمريكية عام 3440 سياس+انظم1146نحسام سويلم-لواء

سياس+انظم1147نشاكر النابلسي(السعودية أنموذجا)الحداثة واللبيرالية معا على الطريق 3441

سياس+انظم1148نالمركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات4 الى م1م–أنتفاضة اللستقالل العام من 3442

سياس+انظم1149نشمس الدين الكيالنيالمثقف العربي والتحول الى الديمقراطية3443

سياس+انظم1150نأعمال ندوة–مؤلف جماعي الديمقراطية وسيادة القانون3444

سياس+انظم1151نمحمد محفوظاالصالح السياسي والوحدة الوطنية كيف نبني وطنا للعيش المشترك3445

سياس+انظم1152نمحمد صادق الحسينيالشيخ الرئيس من قرية الياقوت االحمر الى عرش الزعامة الذهبي3446

سياس+انظم1153نعبدالالله بلقزيزفي االصالح السياسي والديمقراطي3447

سياس+انظم1154نعلي عبد المنعم.دالتدخل االجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث والمعاصر3448

سياس+انظم1155نروبرت أسارافأزمة ورجال في أسراءيل3449



سياس+انظم1156نستيفن غراهامفضائح العنف السياسي وعسكرة التنظيم المدني-مدن تحت الحصار3450

سياس+انظم1157نمارك الم-نممارسة االعمال التجارية واالنشطة التجارية-الصين االن3451

سياس+انظم1158نستيفن كينزرايران وتركيا ومستقبل اميركا=العودة الى الصفر3452

سياس+انظم1159ندطه حميد العنبكي.أالنظم السياسية والدستورية المعاصرة أسسها وتطبيقاتها3453

سياس+انظم1160نمصطفى خميس السيدالحرب في ميزان الدولة3454

سياس+انظم1161ناحمد عبد الزهرة كاظم الفتالوي,دالنظام الالمركزي وتطبيقاته3455

سياس+انظم1162نحمد جاسم محمد الخزرجيمستقبل النظام السياسي في جمهورية ايران االسالمية3456

سياس+انظم1163نعباس فاضل اللدليمي.ددراسة في الفكرين الوضعي واالسالمي-حقوق االنسان الفكر والممارسة3457

سياس+انظم1164نزيرك مجيدمدى التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية3458

سياس+انظم1165ندانا عبد الكريم سعيد دور البرلمان في االنظمة البرلمانية المعاصرة ضعف االداء التشريعي و الرقابي للبرلمان و هيمنة السلطة التنفيذية 3459

سياس+انظم1166نعبد الرؤوف هاشم البسيوني .دالمفوضية االوروبية الحكومة المركزية لالتحاد االوروبي 3460

سياس+انظم167 1نواخرون -عاشة التايب–امحمد مالكي ثورة تونس االسباب السياقات والتحديات 3461

سياس+انظم1168نعزمي بشارة الثورة التونسية المجيدة بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها 3462

سياس+انظم169 1نواخرون - عبدهللا العاضي-فؤاد عبد الجليل الصالحيالثورة اليمنية الخلفية واالفاق 3463

سياس+انظم1170نواخرون–رابحه سيف عالم -اية نصارالثورة المصرية الدوافع واالتجاهات والتحديات 3464

سياس+انظم1171نبالل أمين زين الديندراسة مقارنة-االحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة3465

سياس+انظم1172نبالل أمين زين الديندراسة مقارنة–النظم األنتخابية المعاصرة 3466

سياس+انظم1173نحسام مرسي.دمدخل العلوم السياسية3467

سياس+انظم1174نمراد محمود حيدر.ددراسة مقارنة-تكوين الجماعات واالحزاب السياسية من منظورالفقه االسالمي3468

سياس+انظم1175نعبد الرزاق محمد أسود–العميد المتقاعد الموسوعة الفلسطينية3469

سياس+انظم1176نشمران العجلي .دوقائع المؤتمر المركزي الذي عقده بيت الحكمة . ثقافة اال عنف في التعامل مع االخر )مؤتمر السليمانية 3470

سياس+انظم1177ندصبري فالح الحمدي.أدراسة تاريخية  (1985-1950)حركات التحرر الوطني في المغرب العربي في مناقشات مجلس النواب العراقي 3471

سياس+انظم1178نحسيب الياس حديد.دترجمة الخطاب السياسي 3472

سياس+انظم1179نهنري بامفورد باركيز (1850-1492)حتى نمو المثالية االجتماعية  (المرحله الممهده الكتشاف العالم الجديد)تاريخ الواليات المتحدة االمريكية تمدد اوربا 3473

سياس+انظم1180نشمرن العجلي واقع مشكالت االثنيات و االقليات بالعراق 3474

سياس+انظم1181نجعفر عباس حميدي.ددراسة وثائقية في ضوء التقارير االمنية الخاصه (1968-1958)التطورات السياسية في العراق3475

سياس+انظم1182نخيري عبد الرزاق جاسم و القوى المؤثرة فيه  (2003)نظام الحكم في العراق بعد 3476

سياس+انظم1183نمحمود عبد الواحد محمود.دالتجربه اليابانية رؤية عراقية 3477



سياس+انظم1184ننظلة الجبوريالحراك السياسي و تداعياته على التخطيط االستراتيجي 3478

سياس+انظم1185نحنان محمد القيسي.دثنائية المجلس التشريعي في العراق دراسة في مجلس االتحاد 3479

سياس+انظم1186نازهار الغرباوي .د2010فصول المشهد االنتخابي العراقي عام 3480

سياس+انظم1187نوصال نجيب العزاوي و .دالدولة نظرياتها و خصائصها 3481

سياس+انظمسعد صالح الجبوري.د3482

سياس+انظم1188ننوري عبد الحميد العاني .دااليام االخيرة لحكم عبد الكريم قاسم في الوثائق البرطانية 3483

سياس+انظم1189نمحمود احمد البياتيبناء دولة العراق الفرص الضائعة 3484

سياس+انظم1190نعالء عكاب خلف.دثورة التغيير و تداعياتها على األنظمة العربية 3485

سياس+انظم1191نمحمود احمد عزت البياتي دور العسكر في السياسة 3486

سياس+انظم1192نجواد مطر الموسوي المدينة – مقومات دولة مدينة 3487

سياس+انظم1193نشارلس فرانكلتطورات حول مستقل الديمقراطية االرث الديمقراطي االمريكي 3488

سياس+انظم1194نجمال ابراهيم الحيدري  2008وقائع الندواة العلمية التي عقدها قسم الدراسات القانونية خالل عام  (ابعاده القانونية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية )الفساد االداري 3489

سياس+انظم1195ند رشيد عماره ياس.مؤميد رفيق فتاح        ا. داالصالح و المستقبل - النظام السياسي العراقي الواقع3490

سياس+انظم2196نستاينبيرغ. شيلدن إس الحكومة و االخالق والمديرون 3491

سياس+انظم1197نعبد السالم ابراهيم بغداديالنظم السياسية العربية و تحديات التغيير و االصالح السياسي 3492

سياس+انظم1198ناتحاد الجامعات العربية  القسم االول2القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ج3493

سياس+انظم-1199نمحمد عمال بشينه. د(الدولة االموية نموذجا  )االتجاهات االجتماعية والمذهبية واثرها في سقوط الدول3494

سياس+انظم-1200نالسيد امين شبلي. دالجدل حول مستقبل القوة االمريكية في الفكر االستراتيجي االمريكي3495

سياس+انظم1201نفراس عباس البياتيدراسة تحليلية للنشأة والتطور– علم االجتماع 3496

سياس+انظم-1202نمحمدسعد ابو عامود. دالنظم السياسية في ظل العولمة3497

سياس+انظم-1203نكاوه الطالبانيلغة الحوار السياسي ودورها في حل االزمة السياسية3498

سياس+انظم-1204نمحمد سعد ابو عامود. دالراي العام والتحول الديمقراطي3499

سياس+انظم-1205نفايق محمد غنايمالتنظيمات االدارية في صدر الدولة االسالمية3500

سياس+انظم-1206نحسين نصار. محمد خلف هللا                     د الثقافة االسالمية والحياة المعاصرة3501

سياس+انظم-1207نمحمد حسن دخيل. دعلم االجتماع السياسي3502

سياس+انظم-1208نعبد الحليم مناع ابو العماش العدوان. د1921/2007– تطور التجربة الحزبية في االردن 3503

سياس+انظم-1209نعبد الغفار شكرالعرب بين السلطوية و الديمقراطية3504

سياس+انظم-1210نثامر عزام حمد سليم الدليمي.د1956 - 1939-االدارة الفرنسية في المغرب 3505



سياس+انظم-1211نسامح سعد محمد حسن علي. دالنظام السياسي المختلط دور السلطة التنفيذية وعالقتها بالسلطة التشريعية3506

سياس+انظم-1212نغازي فيصل حسين. دالتنمية السياسية في بلدان العالم الثالث3507

سياس+انظم-1213نعبد المطلب عبد المهدي موسى2003بعد عام – ظاهرة العنف السياسي في العراق 3508

سياس+انظم-1214نصالح شعيرالطائفية والتقسيم3509

سياس+انظم-1215نزهير سليمان احمد عبيدمشكالت التحديث والتنمية السياسية في الدول االسيوية3510

سياس+انظم-1216نعلي احمد المعماري. ددراسات في علم االجتماع السياسي3511

سياس+انظم-1217نكاوه الطالبانيتهافت االحزاب السياسية خارج المنطق السياسي لمعالجة االزمة السياسية3512

سياس+انظم-1218نيزن خلوق محمداالحزاب السياسية وصنع السياسة العامة3513

سياس+انظم-1219نعواد عباس الحردان. د(دراسة في علم االجتماع السياسي )النظام السياسي 3514

سياس+انظم1220نالياس البراجاالعالم العربي ورهانات التغيير في ضل التحوالت3515

سياس+انظم1221ناحمد خميس كاملالديمقراطية المتعثرة مسار التحركات العربية الراهنة من اجل الديمقراطية 3516

سياس+انظم1222نحسن ابو طالب صراعات مستدامة واختراقات فادحة:  الحلقة المفرغة2018ـ 2017حال االمة العربية 3517

سياس+انظم1223نرنا عبد العزيز الخماش. د2014ـ 2002النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية 3518

سياس+انظم1224نتوفيق السيفمستقبل االسالم السياسي في الوطن العربي بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باالسكندرية3519

سياس+انظم1225نفواز جرجس. دالشرق االوسط الجديد االحتجاج والثورةوالفوضى في الوطن العربي3520

سياس+انظم1226نمحمد مطاوع. دالغرب وقضايا الشرق االوسط من حرب العراق الى ثورات الربيع العربي الوقائع والتفسيرات3521

سياس+انظم1227نوليم نجيب نصار(االردن نموذجا )مازق الديمقراطية في الوطن العربي في ضل النظم البتريونيالية الجديدة3522

سياس+انظم1228ناشواق عباس. دازمة بناء الدولة العربية المعاصرة مقاربة نقدية لمفهوم االصالح واشكالية التكامل العقالني 3523

سياس+انظم1229ناحمد يوسف احمد مستقبل التغيير في الوطن العربي بحوث ومناقشات الندوة الفكريةالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باالسكندرية3524

سياس+انظم1230نمحمد فايز فرحاتاالحتالل واعادة بناء الدولة دراسة مقارنة لحاالت اليابان وافغانستان والعراق3525

3526

عامة+مالية19861- 2نمحمد لبيب شفير . د2ج/ 1الوحدة االقتصادية تجاربها وتوقعاتها ج3527

عامة+مالية20002- 2نحسين عبد هلل . دمستقبل النفط العراقي 3528

عامة+مالية19863- 1نابراهيم سعد الدين . دالسياسات  – االثار - انتقال العمالة العربية المشكال 3529
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عامة+مالية5-1نمحمود عبد الفضيل . دالنفط والوحدة العربية تاثير النفط العربي على مستقبل الوحدة والعالقات االقتصادية الغربية 3531

عامة+مالية20036- 1نمحمد جمال ذبنيان . دالمالية العامة والتشريع المالي 3532

عامة+مالية17نعزمي يوسف خطاب الضرائب ومحاسبتها 3533



عامة+مالية8-1نحلمي محمد  عبد الحجاز \المحاميالمزاحمة غير المشروعة في وجه حديث لها 3534

عامة+مالية9-1نعبد القادر العطير . دالتأمين البري في التشريع 3535

عامة+مالية199810- 1نمجموعة كتاب التكامل االقتصادي العربي الواقع واالفاق 3536
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عامة+مالية197616- 1ناحمد محمد موسى . دالمحاسبة في مجال التخطيط3542

عامة+مالية17-1نعبد الملك العاني . دالتجارة الخارجية  – التوزيع النقود واالئتمان – مبادئ االقتصاد 3543
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عامة+مالية196520- 1نجميل احمد توفيق. دمذكرات في االدارة المالية 3546
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عامة+مالية200222- 1ناكرم عبد العزيز . داالصالح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل 3548

عامة+مالية197923- 2نعبد الرحمن يسري  احمد. دمقدمة في االقتصاد الدولي 3549

عامة+مالية200124- 1نمجموعة باحثين دراسات في االقتصاد العراقي 3550

عامة+مالية198525- 1نحمزة محمود الشمخي االدارة المالية بين النظرية والتطبيق 3551

عامة+مالية26-1نخيرت ضيف. داتخاد القرارات/ الميزانيات التقديرية قوائم الموارد المالية واستخداماتها تخطيط االرباح 3552

عامة+مالية199727- 1نعلي عوض حسن . دالنصوص المحكوم بعدم دستوريتها في قوانين النفايات 3553
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معاجم قانونية 10-1نأوزيانا نواف العوايشة كورس المناهج في الترجمة وقواعد اللغة االنجليزية 3699

معاجم قانونية 111نالسيد محمد الحيدري معجم االفعال المتداولة ومواطن استعمالها                                         3700

عبد القادرالديوني-المحامي



معاجم قانونية 112ناحمد حلمي جمعة -دعربي – انجليزي – معجم القاموس الدولي المحاسبة والتدقيق 3701

معاجم قانونية 113نلين صالح مطر -   معاجم في معجم واحد 3عربي مع ملحق ثنائي – لنجليزي – انجليزي – معجم قانوني مزدوج مفصل عربي 3702

معاجم قانونية 114نوالمحامي صالح مطر – روحي اليعليكي - مورسي نخلة ود- المحامي- انجليزي –فرنسي –القاموس القانوني الثالثي قانوني موسوعي شامل ومفصل عربي 3703

معاجم قانونية 115ناحمد عطية السعيد - دعربي – انكليزي –المعجم السياسي الحديث 3704

معاجم قانونية 116ن--------عربي – انكليزي  –قاموس أكسفورد الحديث لدراسي اللغة  انكليزيي 3705

3706Oxford law------معاجم قانونية 117ن

معاجم قانونية 118ن----- belot classiqقاموس فرنسي عربي 3707

معاجم قانونية 119نبسام برغد - دعربي – فرنسي – قاموس الجيب الجديد قاموس مزدوج عربي فرنسي 3708

3709

بحث.منه .ق.ف.ت20011- 1ناحمد ابراهيم حسن . دتاريخ القانون المصري في العصرين االسالمي والروماني 3710

بحث.منه .ق.ف.ت19982- 1نصاحب عبيد الفتالوي . دالظواهر القانونية في العصور البدائية / تاريخ القانون 3711

بحث.منه .ق.ف.ت20073- 1نعباس العبودي القوانين في وادي الرافدين / يحتوي على التاريخ العام للقانون / تاريخ القانون 3712

بحث.منه .ق.ف.ت4-1نعبد المجيد محمد الحفتاوي . دتاريخ القانون مع الدراسات في نظرية الحق والقانون في القانون الروماني 3713

بحث.منه .ق.ف.ت19725- 1نهاشم الحافظ تاريخ القانون 3714

بحث.منه .ق.ف.ت20036-  1ناحمد ابراهيم حسن . دأصول تاريخ القانون مع دروس في مبادئ القانون الروماني 3715

بحث.منه .ق.ف.ت20027- 2ناحمد ابراهيم حسن . دأصول تاريخ النظم القانونية واالجتماعية 3716

بحث.منه .ق.ف.ت20028- 2ناحمد ابراهيم حسن . د1ج/ تاريخ النظم القانونية واالجتماعية 3717

بحث.منه .ق.ف.ت9 1998- 1ناحمد ابراهيم حسن . دنظم القسم الخاص-تاريخ النظم القانونية واالجتماعية 3718

بحث.منه .ق.ف.ت10-1نعبد المجيد محمد الحفتاوي . دتاريخ النظم االجتماعية والقانون مع دراسات فلسفة القانون 3719

بحث.منه .ق.ف.ت200111- 1ناحمد ابراهيم حسن . ددراسة في  فلسفة القانون / غاية القانون 3720

بحث.منه .ق.ف.ت199612-1ن منذر الشاوي 0دالمدخل لدراسةالقانون الوضعي  3721

بحث.منه .ق.ف.ت200913- 1نمنذر الشاوي فلسفة القانون 3722

بحث.منه .ق.ف.ت14-2نعبد القادر الشيخلي . دالجوانب الشكلية والموضعية للبحث القانوني السيما في رسائل الماجستير والدكتوراه ونظم ترقية القضاة وتدرج المحامين  / قواعد البحث القانوني 3723

بحث.منه .ق.ف.ت200415- 1نمحي محمد سعد . دكيفية كتابة االبحاث واالعداد للمحاضرات 3724

بحث.منه .ق.ف.ت198016- 1نمحمد شريف احمد . ددراسة مقارنة / فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين 3725

بحث.منه .ق.ف.ت200117-1نعباس العبودي ئ. ددراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة / شريعة حمورابي 3726

بحث.منه .ق.ف.ت18- 1نشعيب احمد الحمداني قانون حمورابي 3727

بحث.منه .ق.ف.ت198619- 3نهانس كلس نظرية المحضة ة في القانون 3728



بحث.منه .ق.ف.ت200720- 1نمصطفى ابراهيم الزلمي . دالمنطق القانوني في التطورات 3729

بحث.منه .ق.ف.ت200021- 1نمحي هالل السرحان . دأصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم الشرعية 3730

بحث.منه .ق.ف.ت199522- 1نعبد القادر الشيخلي . دفن الصياغة القانونية تشريعا وفقها وقضاء 3731

بحث.منه .ق.ف.ت123نريمون بودن ورينو فيول الطرائق في علم االجتماع3732

بحث.منه .ق.ف.ت24-2نمحمد طه البشير القانون الروماني االموال وااللتزام 3733

بحث.منه .ق.ف.ت25-1نميشيل قبيلة القانون الروماني 3734

بحث.منه .ق.ف.ت26-1986-2نمنذر الشاوي . دمذاهب القانون 3735

بحث.منه .ق.ف.ت198627- 2نمصطفى ابراهيم الزلمي . دالصلة بين علم المنطق والقانون 3736

بحث.منه .ق.ف.ت28-1ن مفيد كاصد الزيدي 0 دالمدخل الى فلسفة القانون 3737

بحث.منه .ق.ف.ت29سامي بديع محمود 0د\ عكاشة محمد عبد العال 0دالمنهجية القانونية 3738

بحث.منه .ق.ف.ت30-1نجودت عزت عطوي 0داساليب البحث العلمي ومفاهيمه ادواته وطرقه  االحصائية 3739

بحث.منه .ق.ف.ت31-1نمحمد كامل المغربي 0داساليب البحث العلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية 3740

بحث.منه .ق.ف.ت32-1نعبد القادر الشيخلي  0دقواعد البحث العلمي الجوانب الشكلية والموضعية السيما في رسائل الماجستير والدكتوراه3741

بحث.منه .ق.ف.ت133نموفق سمورالمحاميد  -اكرم ابراهيم الزعبيمناهج البحث في القانون 3742

بحث.منه .ق.ف.ت200334-1ناحمد ابراهيم حسن . دفلسفة وتاريخ النظم االجتماعية والقانونية 3743

بحث.منه .ق.ف.ت135نحسان مالق .دمقدمة في مناهج البحث العلمي 3744

بحث.منه .ق.ف.ت1536نمحمد يوسف حاجم الهيتي.د–عزيز عباس العتبي .دمنهج البحث العلمي المفهوم والألساليب والتحليل والكتابة3745

بحث.منه .ق.ف.ت137نعامر قنديلجي .دالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واألكترونية 3746

بحث.منه .ق.ف.ت138نمسعد عبد الرحمن زيدان .دمناهج البحث العلمي في العلوم القانونية 3747

بحث.منه .ق.ف.ت139نجمال مولود ذيبان. ددراسة قانونية مقارنة–تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة 3748

بحث.منه .ق.ف.ت140نعبد القادر الشيخلي.دالجوانب الشكلية والموضوعية للبحث–قواعد البحث القانوني 3749

بحث.منه .ق.ف.ت142نحسان حالق.دمناهج الفكر والبحث التاريخي والعلوم المساعدة وتحقيق المخطوطات3750

بحث.منه .ق.ف.ت143نطه عمررشيد - المحاميدراسة قانونية االنسان –الظلم القانوني كخرق لحقوق االنسان 3751

بحث.منه .ق.ف.ت144نعصمت عبد المجيد بكر.دأصول البحث القانوني 3752

بحث.منه .ق.ف.ت145نعبد المنعم فرج الصده.دأصول القانون3753

بحث.منه .ق.ف.ت146ننبيل ابراهيم سعد.دنظرية االلتزامات–مبادئ القانون المدخل الى القانون 3754

بحث.منه .ق.ف.ت147نعلي محمد جعفر.دالقانون الروماني في الشريعة االسالمية–القديمة –مدخل الى دراسة القوانين –نشأة القوانين وتطورها 3755

بحث.منه .ق.ف.ت148ناحمد عبد الحميد الخالدي.دالوجيز في المناهج واعداد البحث العلمي 3756



بحث.منه .ق.ف.ت149نهاني محمد كامل المنابلي.دأعداد الحث القانوني كيف تعد بحثا قانونيا متميزا3757

بحث.منه .ق.ف.ت150نمحمود نعمان-المحاميالنظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق–موجز الدخل للقانون 3758

بحث.منه .ق.ف.ت151نعبودعبدهللا العسكري .دمنهجية البحث العلمي في العلوم القانونية3759

بحث.منه .ق.ف.ت152نأنور سلطان.دالمبادئ القانونية العامة3760

بحث.منه .ق.ف.ت153ناحمد ابراهيم حسن.دتاريخ النظم القانونية واالجتماعية3761

بحث.منه .ق.ف.ت254نعمار عباس الحسيني.دأصول اعدادالبحوث والرسائل القانونية–منهج البحث القانوني 3762

بحث.منه .ق.ف.ت155نت نرجس حسين زايرالعقابي.د–طه حميد حسن العنبكي .دأصول البحث العلمي في العلوم السياسية 3763

بحث.منه .ق.ف.ت156نعصمت عبد المجيد بكر.دمبادئ البحث العلمي 3764

بحث.منه .ق.ف.ت157نمحمد السيد عرفة.دأصول المنطق القانوني والبحث العلمي3765

بحث.منه .ق.ف.ت158نبراء منذر كمال عبد اللطيف.دأصول البحث القانوني التقليدي واأللكتروني3766

بحث.منه .ق.ف.ت159نعمار عباس الحسيني.دالوجيز في منهج البحث القانوني3767

3768

ادب.+ت31نوزارة الثقافةسلسلة موسوعات مدن العراق–موسوعة مدينة تكريت 3769

ادب.+ت12نماهود احمد.دمنمنمات ومخطوطة مقامات الحريري العظمى في بطرسبورغ3770

ادب.+ت43نعلي الوردي.د6الىم1م–لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 3771

ادب.+ت24نمحمد أسعد طلس.دتأريخ العرب3772

ادب.+ت15نألبي العباس محمد بن يزيد المبردالكامل في اللغة واألدب3773

ادب.+ت16نعبد السالم محمد هارون.دتحقيقات وتنبهات في معجم لسان العرب3774

ادب.+ت17نالمسعودي4ج-3ج-2ج-1ج-مروج  الذهب ومعادن الجوهر3775

ادب.+ت18نزاهية قدورة.دتأريخ العرب الحديث3776

ادب.+ت19نلطفي عبد الوهاب يحيى.دالعرب في العصور القديمة مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل اإلسالم 3777

ادب.+ت110نمحمد عبد القادر خريسان.د(750-661-ه132-41ه)الدولة األموية من النهوض إلى السقوط3778

ادب.+ت111ند شاهر ذيب ابو شويخ أحداث في التاريخ 3779

ادب.+ت112ند هادي نهرالصرف الوافي 3780

ادب.+ت113ند  حسن إسماعيل الدالالت الحضارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون  3781

ادب.+ت114ند علي مزهر الياسريالفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه3782

ادب.+ت115ند محمود حقي مضالةالنحو الشافي الشامل 3783

ادب.+ت116ند محمد ألجواهري واخرون (الرواد )تاريخ التفكير االجتماعي 3784



ادب.+ت117ند منال عصام برهمدراسة في اللغة العربية3785

ادب.+ت118ند سعيد احمد بيوميلغة الحكم القضائي3786

ادب.+ت119ند ابو بكر علي عبد العليمدروس في االعراب للطالب والمعلمين3787

ادب.+ت120ند خالدية البياع شيرواإلمالء المبسط 3788

ادب.+ت121ند ظاهر شوكت ألبياتيأدوات اإلعراب3789

ادب.+ت122ند ظاهر شوكت ألبياتيتيسر اإلعراب3790

ادب.+ت123ند احمد المتوكلالخطاب وخصائص اللغة العربية3791

ادب.+ت124ند إبراهيم صبيح واخروناللغة العربية دراسات في اللغة والنحو واألدب3792

ادب.+ت125ند محمد يونس مختصر كتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد3793

ادب.+ت126ند  محمد االنطاكيالمنهاج في القواعد واالعراب3794

ادب.+ت127ند ابو بكر احمد با قادرقراءات في علم اجتماع األدب3795

ادب.+ت228ند عادل محمد عبد الجبارالخوارزمي نحويا3796

ادب.+ت229ند يوسف عزالدينالشعر ألسياسي الحديث في العراق دراسة ادبية تاريخية3797

ادب.+ت130ند عبد اللطيف الحرزالمستحيل في االدب العراقي3798

ادب.+ت231ند عادل محمد عبد الرحمن الشنداحالعامل اللفظي الجار في ضوء متن الكافية واالظهار 3799

ادب.+ت132ند حسين الحاج حسنحضارة العرب في عصر الجاهلية3800

ادب.+ت133ند مصطفى مرتضى الموسوي المخطوطات العربية3801

ادب.+ت134ند عاطف علبيالحضارة العربية اإلسالمية ودورها في تكوين الحضارة األوربية3802

ادب.+ت135ننخبة من الباحثين حضارة العراق3803

ادب.+ت136ند نبيل عليقضايا عصرية رؤية معلوماتية3804

ادب.+ت137ند احمد محمد دغشالحوثيون دراسة منهجية شاملة3805

ادب.+ت138ند عزيز السيد جاسمتامالت في الحضارة واالغتراب3806

ادب.+ت139ند توفيق الفيلالقيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي3807

ادب.+ت140ند انيس المقدسيالمختارات السائرة من روائع االدب العربي3808

ادب.+ت141ند محيي هالل السرحانتسهيل النظر تعجيل الظفر3809

ادب.+ت142ند محيي هالل السرحان تحفة نجباء العصر في احكام النون الساكنةوالتنوين 3810

ادب.+ت343نخضيرعباس العزواي  -االستاذتاريخ قبيلة العزة وعشائرهافي العراق والوطن العربي  3811

ادب.+ت144ند عبد العزيز حميدطرق البحث العلمي في التاريخ واالثار3812



ادب.+ت145نقصي الحسين.دالفساد والسلطة3813

ادب.+ت146ناحمد مختار العبادي.دفي التاريخ العباسي والفاطمي3814

ادب.+ت247نالجامعة المستنصرية كلية االداب2ج-1ج-التوحيد والوحدة–الحسين صرخة -20110-ملتقى الطف العلمي والثقافي الدولي الثاني 3815

ادب.+ت148نمحمد عبود التميمي .دواشكالية بديعة-ومسائله-منهجه–إعجاز القران للباقالني 3816

ادب.+ت149ننخبة من الباحثين العراقيين  3ج--  حضارة العراق   3817

ادب.+ت150نشمران العجلي . دبغداد في مؤلفات الرحالة االجانب من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميالدي 3818

ادب.+ت151نجميل موسى النجار . د(دراسة و فهرسة )سجالت المحاكم الشرعية و الطابو العثمانية المحفوظه في دار الكتب و الوثائق ب بغداد 3819

3820ً ادب.+ت152نناهض عبد الرزاق القيسي المسكوكات النقدية في البلدان العربية قديماً و حديثا

ادب.+ت153نمجموعة باحثين سبة آالف سنة من الفن و الحضارة  (بابل , آشور , سومر )حضارة وادي الرافدين 3821

ادب.+ت154نمفاز هللا كبير م1055\هـ447\م964\ هـ 334االسرة البويهيه في بغداد 3822

ادب.+ت155نجالل عبدهللا خلف.دأنماط الصراع السياسي والتطور االبداعي في شعر الجواهري 3823

ادب.+ت156نوضاح طالب دعج-م–حسين علي هارف .دعلم األلقاء فصول في االداء الصوتي3824

ادب.+ت57جالل عبدهللا خلف.دالتمرد االجتماعي والفني في شعر الجواهري   3825

ادب.+ت158نجالل عبدهللا خلف.دمرافئ القافية3826

3827

 (ثقافة عامة)معارف عامة 11نفؤاد إبراهيم عبد الجبار الشيخليأمراض الدواجن3828

 (ثقافة عامة)معارف عامة 12نصالح محمد عبد الحميداالنتماء في الميزان3829

 (ثقافة عامة)معارف عامة 13نامان محمد اسعد .دالصحة المدرسية-الصحة العامة–الثقافة الصحية 3830

 (ثقافة عامة)معارف عامة 4-1نمصطفى حسن النشار.دأعالم الفلسفةحياتهم ومذاهبهم3831

 (ثقافة عامة)معارف عامة 15ندرويش الجويدي.درحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب وعجائب اإلسفار3832

 (ثقافة عامة)معارف عامة 19856- 1نجميل نصيف التكريتي . دقراءة وتامالت في المسرح اإلغريقي3833

 (ثقافة عامة)معارف عامة 7-1نديانا ابو جابر رواية /  الهالل 3834

 (ثقافة عامة)معارف عامة 8-1نثائر احمد غباوي.د-خالد محمد ابو شعيرة.دقضايا معاصرة وأثرها على التربية والتعليم في الوطن العربي3835

 (ثقافة عامة)معارف عامة 9-1نبشير العالق.دتخطيط وتنظيم برامج وحمالت العالقات العامة3836

 (ثقافة عامة)معارف عامة 10-1نعامر حسن فياض . داشكاليات السلطة في تامالت العقل الشرقي القديم االسالمي الوسيط3837

 (ثقافة عامة)معارف عامة 11-1نعبد الفتاح مراد. دالترجمة االنجليزية لقانون البيئة والئحة التنفيذية والنصوص العربية المقابلة لها 3838

 (ثقافة عامة)معارف عامة 12-1نعبد العظيم كريمي.د  (العقالنية والمدنية والمعنوية)مرتكزات التربية والديمقراطية 3839

 (ثقافة عامة)معارف عامة 13-1ندز مصطفى فهمي التوافق الشخصي االجتماعي 3840



 (ثقافة عامة)معارف عامة 14-1نصبحي عبد اللطيف  المعروف علم نفس الطفل المراهق ومشاكل االنحراف االحداث 3841

 (ثقافة عامة)معارف عامة 15-1نعاطف علي  .دالجغرافيا االقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولتيكا3842

 (ثقافة عامة)معارف عامة 16-1نصبحي عبد اللطيف المعروفمقدمة في علم النفس التربوي مشكالت تربوية 3843

 (ثقافة عامة)معارف عامة 17- 1نمسارع حسن الراوي . دسيكولوجية الشيخوخة وفق االسالم من كبار السن 3844

 (ثقافة عامة)معارف عامة 18-1نصالح حسن الداهري . دمبادئ االرشاد النفس التربوي 3845

 (ثقافة عامة)معارف عامة 19نعبد الفتاح رياض . دالتكوين في الفنون التشكيلية3846

 (ثقافة عامة)معارف عامة 20-1نالسيد محفوظ صالح مخير مبادئ االثار السياحية 3847

 (ثقافة عامة)معارف عامة 21-1نمعهد البنك الدولي الحق في االبالغ دور وسائل االعالم الجماهيرية في التنمية االقتصادية 3848

 (ثقافة عامة)معارف عامة 22-1نسامي مهدي العزواي . دنساء واطفال قضايا الحاضر والمستقبل 3849

 (ثقافة عامة)معارف عامة 23-1نمحمد محود الخطيب السلطة والذات ز النوع االجتماعي والتفاوض في المؤسسة 3850

 (ثقافة عامة)معارف عامة 24-1نمنير اسماعيل ابو شاور . ددراسات في الجغرافيا الديمقراطية السكانية 3851

 (ثقافة عامة)معارف عامة 25-1نعزو اسماعيل عفانة . دالتدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين  3852

 (ثقافة عامة)معارف عامة 26-1نبهيجة اسماعيل –مرزوق يوسف الغنيم 0دالثقافة الصحية 3853

 (ثقافة عامة)معارف عامة 27-1نمحمد حسين جودي .دالفن العربي االسالمي3854

 (ثقافة عامة)معارف عامة 128نروجر مورسوكيم فلوتم.دأفات نحل العسل وامراضه واعداؤه3855

 (ثقافة عامة)معارف عامة 129نأسعد منصور.دالتحليل في الجغرافيا3856

 (ثقافة عامة)معارف عامة 130نابراهيم محمد تركي.دعلم الكالم بين الدين والفلسفة3857

 (ثقافة عامة)معارف عامة 131نجبران جبور.دالقانون في الطب البن سينا3858

 (ثقافة عامة)معارف عامة 132ناحمد نافع المدادمة .دأنواع المكتبات3859

 (ثقافة عامة)معارف عامة 133ناماني الدجاني .دكيف تتحدث من القلب3860

 (ثقافة عامة)معارف عامة 134نعبدهللا الصالح العثيمينمقاالت عن قضايا عربية3861

 (ثقافة عامة)معارف عامة 135نطارق الخليفي.دسياسات االعالم والمجتمع3862

 (ثقافة عامة)معارف عامة 136نجعفر حسن عتريسي .داالستنساخ في جدل العصر 3863

 (ثقافة عامة)معارف عامة 137نمحمود الداودي .دالمقدمة في علم االجتماع الثقافي برؤية عربي3864

 (ثقافة عامة)معارف عامة 138نمصطفى التواتي  .د2ج-1ج (الدولة البهويهية نموذجا)المثقفون والسلطة في الحضارة العربية 3865

 (ثقافة عامة)معارف عامة 139نبول كالفال.دالمكان والسلطة3866

 (ثقافة عامة)معارف عامة 140نعمر احمد همشري .داالدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات3867

 (ثقافة عامة)معارف عامة 141نخالد محمد ابو شعيرة .دالثقافة وعناصرها3868



 (ثقافة عامة)معارف عامة 142نصالح الدين االيوبي .داالسالم والتميز العنصري3869

 (ثقافة عامة)معارف عامة 143نعبد الملك المعزمي .داالتجاهات النظرية لتراث التنمية والتخلف في نهاية القرن العشرين  3870

 (ثقافة عامة)معارف عامة 144نشارلوت دانييلسوناطار عمل من اجل تطوير المدارس \تحسين انجاز الطالب 3871

 (ثقافة عامة)معارف عامة 145نعبد الفتاح رياض.دالضوء واالضاءة في التصوير الضوئي3872

 (ثقافة عامة)معارف عامة 146نعبد الفتاح رياض.دتحت الحمراء.تصوير ماالتراه العين باالشعة غير المرئية وفوق البنفسجية3873

 (ثقافة عامة)معارف عامة 147نابراهيم خليل .دفن الكتابة والتعبير 3874

 (ثقافة عامة)معارف عامة 148نياسر خالد سالمة.دموسوعة اسماء التنسى 3875

 (ثقافة عامة)معارف عامة 149نجبرائيل سليمان جبور.دالبدو والبادية صور من حياة البدو في بادية الشام 3876

 (ثقافة عامة)معارف عامة 150نلورنس ليشانعلم الخوارق من نيوتن الى القدرات فوق الحسية3877

 (ثقافة عامة)معارف عامة 151ننادر احمد ابو شيخة.دكتابة التقارير 3878

 (ثقافة عامة)معارف عامة 152نتوم جورج الخوري .دالقياس والتقويم في التربية والتعليم 3879

 (ثقافة عامة)معارف عامة 153نماجدة حميد كمبش القيسي .دطرائق تدريس التربية الرياضية 3880

 (ثقافة عامة)معارف عامة 154نعارف مفضي البرجسن .دالتوجيه االسالمي للنشىءفي فلسفة الغزالي3881

 (ثقافة عامة)معارف عامة 255نمحمد امين البنهاوي .دعالم الكتب والقراءة والمكتبات3882

 (ثقافة عامة)معارف عامة 156نعبد علي الخفاق.دواقع السكان في الوطن العربي 3883

 (ثقافة عامة)معارف عامة 157نمي العبدهللا واخرون.دالنضال والتنمية3884

 (ثقافة عامة)معارف عامة 158نفاضل بن حميدة الكثيري.داالمية في الوطن العربي 3885

 (ثقافة عامة)معارف عامة 159نأسامة الخولي واخرونالعرب وثورة المعلومات         3886

 (ثقافة عامة)معارف عامة 160نخليل وديع شكور.دتاثير االهل في مستقبل ابنائهم على صعيد التوجيه الدراسي3887

 (ثقافة عامة)معارف عامة 161نحليل وديع شكور.دتأويل الثقافات3888

 (ثقافة عامة)معارف عامة 162ناالن جوليامبراطورية الفوضى3889

 (ثقافة عامة)معارف عامة 163نشوقي العلوي.درهانات االنترنت3890

 (ثقافة عامة)معارف عامة 164نتركي رابح.ددراسات في التربية االسالمية والشخصية الوطنية 3891

24عدد خاص عن موتمر التحديات المجتمعية لألسرة العراقية 2010-المجلد الخامس –الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة واالمومة 3892  (ثقافة عامة)معارف عامة 165ن

 (ثقافة عامة)معارف عامة 166نكلية القانون–جامعة ديبول مقاالت مختارة من مشروع المرأة القيادية 3893

 (ثقافة عامة)معارف عامة 167نكلية القانون–جامعة ديبول المرأة القيادية بين النظرية والتطبيق3894

 (ثقافة عامة)معارف عامة 168نكلية التربية االساسية -جامعة ديالىالمجلد االول –الكتاب السنوي لوحدة ابحاث الطفولة –وحدة ابحاث الطفولة 3895

 (ثقافة عامة)معارف عامة 169نثائر رشيد مطرالتربية الكشفية3896



 (ثقافة عامة)معارف عامة 170نرشيد الخالديالقفص الحديدي قصة الصراع الفلسطيني القامة دولة3897

 (ثقافة عامة)معارف عامة 171نحامد الزبيديمسرحيات ذات الفصل الواحد–مسرح حامد الزبيدي 3898

 (ثقافة عامة)معارف عامة 172ناحمد عبد العزيز سالمة. دأسس سيكولوجية الطفولة والمراهقه3899

 (ثقافة عامة)معارف عامة 173نقيس عبد الكريمخطة فك االرتباط3900

 (ثقافة عامة)معارف عامة 174نالسيد كاظم الحسيني الحائريتزكية النفس3901

 (ثقافة عامة)معارف عامة 275نأية هللا السيد محمد باقر الحكيمعلوم القران  3902

 (ثقافة عامة)معارف عامة 176نأية هللا السيد محمد باقر الحكيمتفسير سورة الحمد3903

 (ثقافة عامة)معارف عامة 177نالشيخ محمد مهدي االصفيقضايا معاصرة على ضوء مدرسة اهل البيت3904

 (ثقافة عامة)معارف عامة 178نالشيخ محمد مهدي االصفي حياتهم- امامتهتم–اهل البيت 3905

 (ثقافة عامة)معارف عامة 179نالعالمة الخطيب الشهيد السيدحسن القبانجيالجواهر الروحية3906

 (ثقافة عامة)معارف عامة 180نالمحقق الحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن الهذلي المختصر النافع او النافع في مختصر الشرائع3907

 (ثقافة عامة)معارف عامة 181ناالستاذ محمد تقي فلسفيالبيان وفن الخطابة 3908

 (ثقافة عامة)معارف عامة 182نحسن ابراهيم بلوط.دأدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي3909

 (ثقافة عامة)معارف عامة 183نحمدي فؤاد علي.داالتجاهات الحديثة في االدارة البرمجة الخطيةوبيرت3910

 (ثقافة عامة)معارف عامة 184نعصام الزعيم.دالتنمية المستدامة مقاربة نقدية عربية3911

 (ثقافة عامة)معارف عامة 185نريموندووزنستونمن يصوت3912

 (ثقافة عامة)معارف عامة 86رعد الادارة المكاتب الحديثة3913

 (ثقافة عامة)معارف عامة 187نحامد الزبيديرحلة مضيئة في ليلة مظلمة3914

 (ثقافة عامة)معارف عامة 188ناية هللا محمد باقر الحكيم القصص القراني3915

 (ثقافة عامة)معارف عامة 189نانطواني دايفيد.دسري نسيبه.أحكاية وطن قضية شعب ورؤية جديدة 3916

 (ثقافة عامة)معارف عامة 190نالهيئة اللبنانيةضمان الجودة في الجامعات العربية كناب سنوي للعلوم التربوية3917

 (ثقافة عامة)معارف عامة 191نتيم واينرأية.أي.أرث من الرماد تاريخ السي3918

 (ثقافة عامة)معارف عامة 192نالبرفورريزتريبالنجاة من العراق شهادات جنود3919

 (ثقافة عامة)معارف عامة 193نمايكل مورعمليات االنقاذ واالسناد في الكوارث والحروب3920

 (ثقافة عامة)معارف عامة 194نانتوني شديدأبيت من حجر3921

 (ثقافة عامة)معارف عامة 295نرياض نجيب الريسزمن السكوت 3922

 (ثقافة عامة)معارف عامة 196نرمزي المنياويلحظات فاصلة في حياة الزعماء3923

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1197نكريم بقرادوني2007-1998-صدمة وصمود عمل أميل لحود 3924



 (ثقافة عامة)معارف عامة 198نحسام عيتانيهويات كثيرة وحيدة واحدة سيرة لبنانية3925

 (ثقافة عامة)معارف عامة 199نجورج باكربداية الحشاشين امريكا في العراق3926

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1100ن3927

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1101نرشيد الخالديالقفص الحديدي قصة الصراع الفلسطيني الأقامة دولة3928

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1102نحميد حامد الدليمي.دالتخطيط االعالمي والسياسة االعالمية3929

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1103نهادي العلوياالعمال الكاملة من المستطرف الجديد مختارت من التراث3930

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1104ن3931

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1105نافلين شاكربنت عرب النساء العربيات والنساء االمريكات3932

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1106نكاميلو ميخياطريقة من الرمادي تمرد خاص من الرقيب االول كاميلو ميخيا3933

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1107نمايكل دونالدسون الجرأة في التفاوض3934

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1108ننبيل خليل خليل.دامريكا بين الهنود والعرب3935

 (ثقافة عامة)معارف عامة 109تشاك ماتيناالدارة الحازمة3936

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1110ن3937

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1111نكارمن بن الدنفي قلب المملكة حياتي في السعودية3938

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1112ناحمد بن محمد بن حنبلفضائل الحسن والحسين 3939

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1113نتالوال كارترايتأدارة الصراع بين الزمالء3940

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1114نماكيولي.د.سنتياتحقيق أهدافك التنموية3941

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1115نوقائع ورشة عمل2007نحو حوار مجتمعي حول الموازنة العامة لعام 3942

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1116ن3943

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1117نتالوالكارترايتكيف تنمي حدسك3944

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1118نسالم توفيق النجفي.داالمن الغذائي العربي3945

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1119نقاسم أمين تحرير المرأة3946

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1120نعبد الكريم فرحانعالم صغير بال قيادة حكيمة3947

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1121ن----شهادات الناجين من سجن ديار بكر3948

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1122نقاسم محمد جعفرالطائرات القتالية في المنطقة الغربية3949

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1123نجان مارك لوغالأدارة الموارد البشرية3950

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1124نعصمت عبد المجيد.دعن العروبة واالسالم3951

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1125ن3952



 (ثقافة عامة)معارف عامة 1126نمايكل مورياصاح أين بالدي 3953

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1127نروس.روبرت رسائقو عجالت الموت3954

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1128نعدلي محمود ,د-محمد محمود الجوهري, دمشكالت األجتماعية3955

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1129نربيع محمد الزهاويشذرات من الحكمة 3956

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1130نحامد الزبيديرواية سيمفونية المهاجر الى الشمال 3957

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1131نهناء خليف غنيمقاالت في الثقافة االستراتيجية 3958

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1132نإسماعيل خليل الهيتي .داليورانيوم المنضب ومخاطر اسلحتة 3959

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1133نشمرن العجلي المشروع االستراتيجي التعليم في العراق 3960

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1134نحسن رضا النجار .دعلم المعلومات و تقنياتة 3961

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1135نحسن هاني قصائد\ذهول3962

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1136نذياب شاهينكف تسبح في الماء 3963

 (ثقافة عامة)معارف عامة 2137ناصدار مؤسسة رسالة الحقالصداقة3964

 (ثقافة عامة)معارف عامة 2138ناصدار مؤسسة رسالة الحقالعدل وضده3965

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1139نقيس الخزعلي. الشيخ(الحلقة االولى )النواة محاضرات في التمهيد االصول والشروط3966

 (ثقافة عامة)معارف عامة 1140نعبد الرحمن ناصر راشد. دمدخل الى االحصاء التطبيقي في علوم التربية الرياضية3967
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تنف+اثب+مرا200014- 1ناحمد خليل . دطلبات وقف التنفيذ امام محكمة التميز ومحاكمة الطعن في المواد المدنية والتجارية 3982

تنف+اثب+مرا15 2001- 1نعباس العبودي . دالسندات العادية ودورها في االثبات المدني 3983

تنف+اثب+مرا16 1نعبد الفتاح مراد . دتشريعات المحامات في الدول  العربية ومستويات الدفاع والعدالة 3984

تنف+اثب+مرا117نمحمود السيد عمر التحيوي االختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات 3985

تنف+اثب+مرا218نمحمد علي الصوري / 1التعليق المقارن على مواد قانون االثبات ج3986

تنف+اثب+مرا19-1نعصمت عبد المجيد بكر. د الوجيز في شرح قانون االثبات 3987

تنف+اثب+مرا20 1990- 2نعبد الرحمن العالم 1969لسنة  (83)شرح قانون المرفعات المدنية  رقم 3988

تنف+اثب+مرا21-2نالقاضي فليح محمد العبد هللالمجالس الشرعية المباءى القضائية 3989

تنف+اثب+مرا22 1990 -1نادم وهيب النداوي . دالموجز في القانون االثبات 3990

تنف+اثب+مرا200523- 2نلورنس محمد عبيدان. داثبات المحرر االكتروني 3991

تنف+اثب+مرا24 1نالمحامي مصطفى محمود فراج الدعاوي واجراءاتها العملية وفقا الحداث التعديالت 3992

تنف+اثب+مرا25-1نعباس العبودي . دشرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنية 3993

تنف+اثب+مرا26 1ناحمد محمد علي داود. دالقضايا واالحكام في المحاكم الشرعية لوائح الدعاوي اصولها القضائية 3994

تنف+اثب+مرا127نمفلح عواد القضاة . داصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي 3995

تنف+اثب+مرا128ننعباس العبودي . دالتعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجيتها في االثبات المدني 3996

تنف+اثب+مرا129ناحمد حسن كرزونالمحاماة رسالة وامانة 3997

تنف+اثب+مرا130نابراهيم حرب محيسن . دطبيعة الدفع بالتحكم في الخصومة المدنية دراسة مقارنة بين القانونين االردني والمقارن 3998

تنف+اثب+مرا131نصالح محسوب . دفن القضاء بحث للقاضي والمحامي في دراسة الدعوى وكيفة الحكم فيها 3999

تنف+اثب+مرا132نخليل عمر غصنسلطة المحاكم األمرية التحكيم الداخلي 4000

تنف+اثب+مرا133نسعيد مبارك . د1980لسنة  (45)احكام قانون التنفيذ رقم 4001

تنف+اثب+مرا198634- 1ناحمد ابو الوفا . دالمستحدث في قانون االصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد  4002

تنف+اثب+مرا196235- 2نجودت سليم االيوبيشرح قانون التنفيذ 4003

تنف+اثب+مرا36-1نمحمد االحمد العمر  المرشد الى الصكوك الجزائية 4004

تنف+اثب+مرا37 1نعبد المجيد مصطفى ابو العز موسوعة المواعيد القانونية كتاب مواعيد مرافعات المدنية والتجارية 4005

تنف+اثب+مرا38 1ناحمد ابو الوفا . دالتعليق على نصوص قانون المرافعات4006

تنف+اثب+مرا200339- 1نمحمود السيد عمر التحيوى الطبيعة القانونية لنظام   التحكيم 4007

تنف+اثب+مرا140نابراهيم المشاهدي القسم التجاري – المبادئ القانونية في قضاء المحكمة التمييز 4008



تنف+اثب+مرا441نابراهيم المشاهدي المختارمن قضاء المحكمة التمييز 4009

تنف+اثب+مرا42 2008 -1نمحمد حميد محمد السماكية . دحجية الكتابة في االثبات القضائي في التشريع االسالمي 4010

تنف+اثب+مرا200843 – 1نمحمد حمد الغرابية . دنظام القضاء في االسالم 4011

تنف+اثب+مرا200344 – 1نحسن بن احمد الحمادي . دنظرية حجية االحكام في الشريعة االسالمية 4012

تنف+اثب+مرا198145 – 1نابراهيم عبد الوهاب الشبلي 1969لسنة  (83)قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 4013

تنف+اثب+مرا46 1966 – 1نسعدون العامري . دموجز نظرية االثبات  4014

تنف+اثب+مرا199547- 1نصباح صادق جعفر  وتعديالتة 1969لسنة  (83 )قانون الرفعات المدنية رقم 4015

تنف+اثب+مرا197648 – 1نجميل الشرقاوي . داالثبات في المواد المدنية 4016

تنف+اثب+مرا49- 1نسمير عبد  السيد تناغو . دالنظرية العامة في االثبات 4017

تنف+اثب+مرا50 - 2نعبد الرزاق عبد الواحد . دالطعن في االحكام بالتميز في قانون المرفعات المدنية 4018

تنف+اثب+مرا2009051-2نمدحت المحمود . القاضي   وتطبيقاتها العلمية 1980لسنة  ( 45)شرح قانون التنفيذ رقم 4019

تنف+اثب+مرا40201992

تنف+اثب+مرا199152-1نالقاضي مدحت المحمود                  وتطبيقاته العملية 1969لسنة 83شرح قانون المدنية رقم 4021

تنف+اثب+مرا199153-1ني هرجة \مصطفى مجد–المستشار منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجارية 4022

تنف+اثب+مرا199754- 1ن مفلح عواد القضاة 0ددراسة مقارنة – اصول التنفيذ وفقا لقانون االجراء 4023

تنف+اثب+مرا155نمحمد جابر محمد الدوري . ددراسة ميدانية  / الصيغ القانونية بمقتضى احكام المرافعات المدنية 4024

تنف+اثب+مرا156نثامر محمد سليمان.د2009/ اثبات التعاقد  االلكترونية عبر االنترنت دراسة مقارنة 4025

تنف+اثب+مرا157نمنال قاسم خصاونة  دراسة مقارنة \التهديد المالي -النظام القانوني للغرامة التهديدية4026

تنف+اثب+مرا158نعبد الفتاح بيومي حجازي \داثبات المعامالت االكترونية عبر االنترنت 4027

تنف+اثب+مرا159ناحمد محمد الرفاعي .دقوة التوقيع االكتروني في االثبات 4028

تنف+اثب+مرا160نممدوح محمد علي مبروك . دمدى حجية التوقيع االلكتروني في االثبات 4029

تنف+اثب+مرا161نعبد الهادي فوزي العوضي \دالجوانب القانونية للبريد االكتروني   4030

تنف+اثب+مرا162نتيماء محمود فوزي الصراف .ددراسة مقارنة \ دور االدعاء العام في الدعوى المدنية 4031

االدعاءبالتزوير  \االثبات في الكتابة \ 1ج\الخبرة /اليمين / االقرار واالستجواب الخصوم / الحكام العامة في االثبات / 2ج/ الموسوعة العلمية الحكام محكمة النقض 4032 تنف+اثب+مرا263نعبد الودود يحيى . د

تنف+اثب+مرا164ن2004محمد لطيف فرج . دقرينة البراءة وقانون الكسب غير المشروع التعليق على الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن 4033

تنف+اثب+مرا65-1نمحمد علي خليل الطعاني  .د(دراسة مقارنة )سلطة القاضي في توجيه سير اجراءات الخصومة 4034

تنف+اثب+مرا200966-1نصالح الين كامل سعد هللا احمد .دطرق الثبات والمستحدث منها في المواد التجارية 4035

تنف+اثب+مرا200767-1نعبدالفتاح بيومي حجازي   ,دالنظام القانوني لتنفيذ االحكام االجنبية في مصر 4036



تنف+اثب+مرا201068-1نوجدي شفيق فرج.دالقسم العام من قانون العقوبات –روائع المرافعات والمذكرات علي 4037

تنف+اثب+مرا169نقدري عبد الفتاح الشهاوي .دالمرافعات المدنية والتجارية  –موسوعة صيغ االوراق القضائية 4038

تنف+اثب+مرا170نصالح الدين الناهي .دمبادىءالتنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة االردنية الهاشمية 4039

تنف+اثب+مرا171نفهرعبد العظيم صالحشرح قانون المحاكم االقتصادية4040

تنف+اثب+مرا172نيوسف خالد-المحامي-محمد خالد–المحامي 1998حتى سنة 1992المبادىءالقانونية لمحكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية من سنة–االجتهاد القضائي 4041

تنف+اثب+مرا173نتوفيق حسن فرج - دقواعد االثبات في المواد المدنية والتجارية 4042

تنف+اثب+مراعصام  توفيق حسن فرج - د4043

تنف+اثب+مرا174ناالنصاري حسن النيداني - د(دراسة مقارنة )النظام القانوني  للحقوق الدستوري للخصم 4044

تنف+اثب+مرا175نليث عبد االمير رضا الصباح - دالنظام القانوني للصبي المأذون له في التجارة 4045

تنف+اثب+مرا176نسليم محمد سليم حسين- دحق المتهم في الحاكمة امام قاضيه دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي 4046

تنف+اثب+مرا2077ن المحامي بدوي حنامجموعة قضايا التنفيذ4047

تنف+اثب+مرا178نمحمد شفيق العافياصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي4048

تنف+اثب+مرا179نالمحامي بدوي حنامجموعة قضايا التنفيذ أجتهادات ونصوص4049

تنف+اثب+مرا680نأنور طلبه-المستشار6 الى ج1موسوعة المرافعات المدنية والتجارية من ج4050

تنف+اثب+مرا381نالياس ابوعيد–المحامي 3ج-2ج-1نظرية االثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية ج4051

تنف+اثب+مرا182نسيد احمد محمود-دأصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية4052

تنف+اثب+مرا183ننادر عبد العزيز شافيمدخل المحامي المتدرج امتحانات القيد في جدول المحامين المتدرجين  4053

تنف+اثب+مرا184ننزيه نعيم شالال-المحاميالمشكلة التنفيذية4054

تنف+اثب+مرا185نبيار اميل طوبيادراسة في مشاكل التنفيذ على ضوء االجتهاد الحديث -طرق الطعن بقرارات وفق او متابعة التنفيذ الصادرة في المعاملة التنفذية4055

تنف+اثب+مرا186نالسيد خلف محمد -المستشاردعوى االخالء للتنازل عن االيجاروالترك والتاجير من الباطن في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا4056

تنف+اثب+مرا187ناحمد المهدي أشرف شافعي2000لسنة 7التعليق على قانون لجان فض المنازعات القانون رقم 4057

تنف+اثب+مرا188نطلعت دويدار.دالنظرية العامة للتنفيذ القضائي4058

تنف+اثب+مرا189نوجدي شفيق فرجروائع المرافعات والمذكرات على القسم العام من قانون العقوبات 4059

تنف+اثب+مرا190ناحمد خليل,دالتنفيذ الجبري 4060

تنف+اثب+مرا191نأجياد ثامر نايف الدليمي,ددراسة تحليلية تطبيقية مقارنة-االعتراض على الحكم الغيابي4061

تنف+اثب+مرا192نمحمد بن عبد القادر محمد.دالطبيعية القانونية لدعوى عدم نفاذ تصرفات الدين على دائنيه4062

تنف+اثب+مرا193نسيد احمد محمود.د(وفقا لقانونين المصري والكويتي)النظام االجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية4063

تنف+اثب+مرا194نمجمد حسن قاسم.دالهيئة القضائية في المواد المدنية والتجارية4064



تنف+اثب+مرا195نمحمد حسن قاسم.دأصول االثبات في المواد المدنية والتجارية 4065

تنف+اثب+مرا196ناحمد عمر بوزقية.دقانون المرافعات دروس موجزة لطالب القانون4066

تنف+اثب+مرا197نحسن سليمان محمد صالحدراسة مقارنة –الحكم المستعجل 4067

تنف+اثب+مرا198نفرج علواني هليلالبطالن في قانون المرافعات المدنية والتجارية4068

تنف+اثب+مرا199نفرج علواني هليلالدفوع في المواد المدنية والتجارية4069

تنف+اثب+مرا1100نرمضان إبراهيم عالمدراسة تحليلية تأصيلية في ضوء القانون–أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وأدارة التنفيذ 4070

تنف+اثب+مرا1101نرمضان ابراهيم عالم.ددراسة مقارنة–الحكم القضائي المعدوم 4071

تنف+اثب+مرا1102ناحمد أبوالوفا.د1968 لسنة 25 وقانون االثبات رقم 1968 لسنة 13المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 4072

تنف+اثب+مرا1103نامير فرج يوسف-المستشارالمحاماة علم وفن وعمل4073

تنف+اثب+مرا1104نعفيف شمس الدين.دوالموكل-المحامي بين القضاء والنقابة 4074

تنف+اثب+مرا1105نحسين خضير الشمري- القاضيدور الشهادة في االثبات المدني 4075

تنف+اثب+مرا1106نحسين خضير الشمري–القاضي الخبرة في الدعوى المدنية4076

تنف+اثب+مرا5107ن15م-16م-14م-6م-10م-9موسوعة القوانين واالحكام الدولية م4077

تنف+اثب+مرا1108نمحمد السعيد رشدىحجية وسائل االتصال الحديثة في اإلثبات 4078

تنف+اثب+مرا2109نحازم بيومي المصري2الموسوعة التاصيلية في المرافعات المدنية و التجارية ج 4079

تنف+اثب+مرا1110نبندر محمد طاهر الشريف مبدأ المواجهة في التنفيذ الجبري 4080

تنف+اثب+مرا1111نتوفيق حسن فرجقواعد االثبات في المواد المدنية و التجارية 4081

تنف+اثب+مرا1112نمحمد سعيد عبد الرحمن دراسة تاصيلية تحليلية تطبيقية مقارنه- الحكم القضائي أركانه و قواعد اصداره4082

تنف+اثب+مرا1113نمصطفى عبد العزيز الطراوةدراسة مقارنة–القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون به 4083

تنف+اثب+مرا1114نعلي عبد العالي خشان االسدي حجية الرسائل االلكتروني في اإلثبات المدني 4084

تنف+اثب+مرا1115نكمال عبد الواحد الجوهري أصول تفسير و تطبيق قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية و التجارية 4085

تنف+اثب+مرا1116نعمر صالح الحافظ مهدي العزاويدراسة في القانون المقارن–سلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية 4086

تنف+اثب+مرا1117نمدحت المحمود1980 لسنة 45شرح قانون التنفيذ رقم 4087

تنف+اثب+مرا1118نجمال مولود ذيبان ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي 4088

تنف+اثب+مرا1119نجمعة سعدون الربيعياحكام ازالة الشيوع 4089

تنف+اثب+مرا1120نفؤاد زكي عبد الكريم 1969 لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم 4090

تنف+اثب+مرا1121نعبد الرزاق السعديكيف تقيم الدعوى بنفسك 4091

تنف+اثب+مرا1122نمهدي صالح محمد ادلة القانون غير المباشرة 4092



تنف+اثب+مرا1123نوزارة العدال 1968قضاء نحكمة تمييز العراق القرارات الصادرة سنة 4093

تنف+اثب+مرا1124ن1نعمر صالح الحافظ مهدي العزاويدراسة مقارنة–دور القوة القاهرة في القوانين االجرائية 4094

تنف+اثب+مرا-1125نمحمد نصر محمد. داصول الدفوع والمحاكمات4095

تنف+اثب+مرا-1126نالقاضي حسين خضير الشمريدور الشهادة في االثبات المدني4096

تنف+اثب+مرا-1127نالمحامي مكي عبد الواحد كاظمالمرشد العملي المبسط لقانون االثبات4097

تنف+اثب+مرا-1128نعمار محسن كزار الزرفي. د(دراسة قانونية مقارنة بالفقه االسالمي )التناقض بين ادلة االثبات في الدعوى المدنية4098

تنف+اثب+مرا-1129نالمحامي محمد صالح العزياللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية4099

تنف+اثب+مرا-1130نالمستشار القانون تميم بن عبد هللا بن سيف التميمياالثبات في الفقه االسالمي والقانون القطري4100

تنف+اثب+مرا-1131نعمر احمد العرايشي حجية السندات االلكترونية في االثبات4101

تنف+اثب+مرا-1132نعباس العبودي. د(دراسة مقارنة)شرح احكام قانون االثبات 4102

تنف+اثب+مرا-1133نعباس العبودي. د(دراسة مقارنة )شرح احكام قانون المرافعات المدنية4103

تنف+اثب+مرا-1134نعصمت عبد المجيد بكر. د(دراسة مقارنة )طرق االثبات4104

تنف+اثب+مرا-1135نمحمد نصر محمد. داحكام وقواعد التنفيذ4105

تنف+اثب+مرا-1136نعطا عبد الحكيم احمد(دراسة مقارنه )البطالن في قانون المرافعات المدنية4106

تنف+اثب+مرا1137ننبيل مهدي زوين(دراسة قانونية )المحررات االلكترونية4107

دعوى االيجارات الخاضعة للقانون المدني/6دعوى الصورية م/5دعوى استرداد الحيازة م/4دعاوي فسخ العقود وتفاسخها وانفساخها م/3 دعاوي بثوت ونقل الملكية م2م/ دعاوي صحة وبطالن وابطال العقود1مدونة الفقة القضاء في شرح الدعاوي المدنية م4108 تنف+اثب+مرا138مجلدات6هشام زوين

تنف+اثب+مرا2139ننبيل اسماعيل عمر1الوسيط في الطعن باالستناف ج4109

تنف+اثب+مرا الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنيه والتجارية2ج-الوسيط في الطعن بالنقص في المواد المدنية والتجارية4110

تنف+اثب+مرا1140نربيع شندب.داالثبات في الدعوى المدنية4111

تنف+اثب+مرا1141ننادين عرفاتالمسؤولية التقصيرية لعديمي التمييز بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة4112

تنف+اثب+مرا1142نالمستشار ايهاب عبد المطلباالثبات في جرائم المخدرات4113

تنف+اثب+مرا1143نحيدر وهاب عبود.داحكام االقرار في تشريع الضرائب المباشرة4114

تنف+اثب+مرا1144نحامد الشريف.دموانع القضاء4115

تنف+اثب+مرا1145ننبيل اسماعيل عمرامتناع القاضي عن القضاء بعمله الشخصى4116

تنف+اثب+مرا1146ناجياد ثامر نايف الدليمياالعتراض على الحكم الغيابي4117

تنف+اثب+مرا1147نبدوي حنااليمين4118

تنف+اثب+مرا1148نمحمد محمد ساداتحجية المخدرات الموقعة الكترونيا في االثبات4119





























































































































































































































































































 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 



 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 



 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 



 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 



 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 



 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 

 (ثقافة عامة)معارف عامة 


