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 النشر

عدد  نوع المادة الطبعة

 الصفحات

عدد 

 األجزاء

 أصول علمي اإلجرام و العقاب 1
 

علي عبد القادر القهوجي و سامي 
 عبد الكريم محمود

منشورات الحبي  0212 جنائي

 الحقوقية

 1ن 654 كتاب األولى بيروت

راف سلوك الصغار و التشرد و انح 0
 األحداث

منشورات الحبي  2012 جنائي جعفر عبد األمير الياسين

 الحقوقية

 1ن 555 كتاب األولى بيروت

قانون العقوبات القسم العام النظرية  3
 العامة في الجريمة

منشورات الحبي  0216 جنائي محمد محمد مصباح القاضي

 الحقوقية

 1ن 406 كتاب األولى بيروت

قراءة قانونية )ر بالبشر االتجا 6
 (اجتماعية

منشورات الحبي  0210 جنائي راميا محمد شاعر

 الحقوقية

 1ن 172 كتاب األولى بيروت

نظام تسليم و استيراد المطلوبين  5
تسليم المجرمين في القانونين 

 الدولي و الوطني

منشورات الحبي  0215 جنائي علي جميل حرب

 الحقوقية

 1ن 343 كتاب األولى بيروت

منشورات الحبي  0213 جنائي حميد سلطان علي ألخالدي اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنائية 4

 الحقوقية

 1ن 030 كتاب األولى بيروت

7 

 

جريمة االحتيال عبر االنترنت 
األحكام الموضوعية واألحكام 

 اإلجرائية

منشورات الحبي  0211 جنائي محمد طارق عبد الرؤوف الخن

 الحقوقية

 1ن 502 كتاب األولى وتبير

البصمات في مسرح  مدور عل 3
ج )الجريمة أسلوب اإلظهار و الرفع 

1 2 3 ) 

منشورات الحبي  0211 جنائي عبد هللا بن محمد اليوسف

 الحقوقية

 3ن 352 كتاب األولى بيروت

الجرائم الماسة بالشعور الديني  5
 (دراسة مقارنة )

منشورات الحبي  0213 جنائي الحسيني نعماد تركي السعد و

 الحقوقية

 1ن 023 كتاب األولى بيروت

المركزززل القزززانوني للجنزززين فزززي ضزززل  12
األبحاث الطبية و التقنيات المسزاعدة  

دراسزززة فزززي القزززانون )فزززي اإلنجزززاب 
معزززلل بالنصزززو  ( العزززام المقزززارن 

الدسززتورية و التشززريعية و اتجا ززات 
 القضاء األوربي و األمريكي 

 

منشورات الحبي  0210 جنائي الليعلي  ادي عطية اله

 الحقوقية

 1ن 302 كتاب االولى بيروت

منشورات الحبي  0216 جنائي حنان ريحان مبارك المضحكي الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة 11

 الحقوقية

 1ن 603 كتاب األولى بيروت

البصمة الوراثية و إحكامها في  10
 الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

منشورات الحبي  0213 جنائي رحمن احمد الرفاعي عبد ال

 الحقوقية

 1ن 346 كتاب األولى بيروت

منشورات الحبي  0216 جنائي به يارسعيد عليل دله ي عذر االستفلال في القانون الجنائي 13

 الحقوقية

 1ن 016 كتاب األولى بيروت

 1ن 374 كتاب األولى بيروتمنشورات الحبي  0216 جنائي ر عبد األمير الياسينجعفجرائم الموظفين دراسة ميدانية في  16



 الحقوقية علم االجتماع الجنائي

 محمد محمد مصباح القاضي  علم اإلجرام و علم العقاب 15
 

منشورات الحبي  0213 جنائي

 الحقوقية

 1ن 534 كتاب األولى بيروت

حق المجنى عليه في قانون  14
 (دراسة مقارنه)اإلجراءات الجنائية

اإلسكندر دار الفكر العربي 0213 جنائي د هللا محمد الحكيمعب

 ية

 1ن 343 كتاب األولى

فن التحقيق الجنائي في الجرائم  17
 االلكترونية

اإلسكندر دار الفكر الجامعي 0212 جنائي خالد ممدوح إبرا يم

 ية

 1ن 563 كتاب األولى

القانون الجلائي النظرية العامة  13
 حتراليللعقوبة و التدبير اال

منشورات الحبي  3213 جنائي محمد محمد مصباح القاضي

 الحقوقية

 1ن 343 كتاب األولى بيروت

موسوعة قانون العقوبات العام و  15
 11الى ج 1الخا  من ج

منشورات الحلبي  0223 جنائي لين صالح مطر

 الحقوقية

 12ن \ كتاب األولى بيروت

الشركات متعددة الجنسيات ومعايير  02
 ادة للدولة وفق القانون الدوليالسي

الدولي  لينب محمد عبد السالم

 الخاص

المركز القومي  0226

لإلصدارات 

 القانونية

 1ن \ كتاب األولى القاهرة

الضرر العابر للحدود عن انشطة ال  01
 يحظر ا القانون الدولي

الدولي  بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي.د

 الخاص

المنشورات الحلبي  0213

 وقيةالحق

 1ن 023 كتاب األولى لبنان

مسؤولية الدولة عن انتهاكات  00
, الشركات الدولية الخاصة 

العسكرية و االمنية في ضوء 
 القانون الدولي اإلنساني

الدولي  فيصل اياد فرج هللا. المحامي

 الخاص

المنشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

  335 كتاب األولى لبنان

 االحاله  03
ة في نطاق القانون دراسة تطبيقي

 الدولي الخا  العربي

الدولي   اشم خالد.د

 الخاص

اإلسكندر دار الحكم الجامعي 0216

 ية

 1ن 612 كتاب األولى

الدولي  ربيع حسين العلي اإلفالس في القانون الدولي الخا  06

 الخاص

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 046 كتاب األولى لبنان

حق النقض في لتعسف في استعمال  05
 مجلس االمن الدولي

الدولي  سفيان لطيف علي

 الخاص

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 030 كتاب األولى لبنان

04 

 

الدولي  اليأس ناصيف.د العقود الدولية التحكيم االلكتروني

 الخاص

منشورات الحلبي  0210

 الحقوقية

 1ن 555 كتاب األولى لبنان

ئي الدولي تنالع االختصا  القضا 07
 في التعامالت التجارية االلكترونية

الدولي  عبد الباسط جاسم محمد.د

 الخاص

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 455 كتاب األولى لبنان

دراسة تطبيقية قي نطاق –التفويض  03
 القانون الدولي الخا  العربي

الدولي   شام خالد.د

 الخاص

االسكندر دار الفكر الجامعي 0216

 ية

 1ن 150 كتاب األولى

الحوالة والتحكيم في العقود الدولية  05
دراسة تحليلية في مبادئ اليندرا –

والتشريعات المقارنة  2112

الدولي  وائل حمدى أحمد علي.د

 الخاص

االسكندر دار الفكر الجامعي 0210

 ية

 1ن 35 كتاب األولى



 واالتفاقيات الدولية

 موسوعة القانون الدولي العام  32

 0ج -1ج
منشورات الحلبي  0210 دولي عام خليل حسين.د

 الحقوقية

 707\1ج كتاب األولى لبنان

 414\0ج

 0ن

موسووووووعة المناموووووات االقليميوووووة و  31

 القارية 

 0ج 1ج 

منشورات الحلبي  0213 دولي عام خليل حسين.د

 الحقوقية

 431\1ج كتاب األولى لبنان

 523\0ج

 0ن

 التنايم الدبلوماسي  30

المهام و التمثيل , التنايم االصول و 

المصانات و االمتيازات , 

فن التفاوض و , البروتوكول 

 الدبلوماسية االسالمية, المؤتمرات 

منشورات الحلبي  0210 دولي عام محمد المجذوب . د

 الحقوقية

 1ن 12103 كتاب األولى لبنان

القانون الدولي لحقوق االنسان  33

 الحقوق المحمية

  محمد يوسف علوان

 و

 محمد خليل الموسى

 1ن 574 كتاب الرابعة االردن دار الثقافة 0216 دولي عام

تنازع االختصاص القضائي الدولي  36

في التعامالت التجارية االلكترونية 

 دراسة مقارنه

منشورات الحلبي  0216 دولي عام عبد الباسط جاسم محمد

 الحقوقية

 1ن 455 كتاب األولى لبنان

ي االنساني في ضوء القانون الدول 35

 المحكمة الجنائية الدولية

 1ن 503 كتاب األولى االردن دار الثقافة 0225 دولي عام عمر محمود الخزومي

موسوعة العولمة و القانون الدولي  34

الحديث بين الواقعية السياسية و 

 الحاكمية العالمية

منشورات الحلبي  0213 دولي عام رودريك ايليا ابي خليل

 ةالحقوقي

 1ن 751 كتاب األولى لبنان

االتفاقيووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق  37

 االنسان الخاصة 

حقوق , حقوق المرأة , حقوق الطفل 

حقوق , حقوق العمال , أالجئين 

 حقوق السجناء, المعوقين 

منشورات الحلبي  0211 دولي عام وسيم حسام الدين االحمد.المحامي

 الحقوقية

 1ن 675 كتاب األولى لبنان

أفووواق و )القوووانون الووودولي اإلنسووواني  33

 (تحديات

 3ج 0ج 1ج 

 اسعد ذياب .د

 

 مصطفى حسن.د

منشورات الحلبي  0212 دولي عام

 الحقوقية

 3ن 364 كتاب األولى لبنان

أسس القانون الدولي المعاصر  35

 دراسة في ضوء نارية االختصاص

ر مركز الفك 0216 دولي عام عبد العزيز رمضان الخطابي.د

 الجامعي

اإلسكندر

 ية

 1ن 517 كتاب األولى

الواليات المتحدة األمريكية  مواجهة  62

األزمات الدولية في ضوء القانون 

 الدولي

منشورات الحلبي  0213 دولي عام نزيه علي منصور.د

 الحقوقية

 1ن 750 كتاب األولى لبنان

 1ن 614 كتاب األولى لبنانمنشورات الحلبي  0216 دولي عام لعزاويلمى عبد الباقي ا.دالوسائل القانونية إلصالح مجلس  61



 الحقوقية األمن 

العقوبات االقتصادية الدولية المتحدة  60

 من مجلس االمن

منشورات الحلبي  0213 دولي عام خولة محي الدين يوسف.د

 الحقوقية

 1ن 557 كتاب األولى لبنان

المدخل اإلنساني في ضوء القانون  63

 الدولي العام

منشورات الحلبي  0212 دولي عام محمد غازي ناصر الجنابي

 الحقوقية

 1ن 627 كتاب األولى لبنان

66 

 

منشورات الحلبي  0210 دولي عام حيدر ادهم الطائي.د االحتجاج في القانون الدولي

 الحقوقية

 1ن 014 كتاب األولى لبنان

مجلس االمن و دورها في حماية  65

 السالم الدولي

منشورات الحلبي  0210 دولي عام مجدوبمحمد ال.د

 الحقوقية

 1ن 302 كتاب األولى لبنان

استخدام األسلحة النووية في القانون  64

 الدولي

منشورات الحلبي  0213 دولي عام فادي محمد ديب الشعيب

 الحقوقية

 1ن 150 كتاب األولى لبنان

مدى التزام الدولة بغير ارادتها في  67

 مالقانون الدولي العا

منشورات الحلبي  0210 دولي عام محمد عبد الرحمن الدسوقي.د

 الحقوقية

 1ن 350 كتاب األولى لبنان

المدخل لدراسة القانون الدولي  63

 االنساني

مركز القومي  0210 دولي عام هشام بشير.د

لإلصدارات 

 القانونية

 1ن 677 كتاب األولى القاهرة

المركز القانوني للمقاتل غير  65

 في القانون الدولي االنساني الشرعي

منشورات الحلبي  0210 دولي عام سراب ثامر احمد

 الحقوقية

 1ن 033 كتاب األولى لبنان

المهجرون و القانون الدولي  52

 االنساني

منشورات الحلبي  0213 دولي عام فاضل عبد الزهرة الغراوي

 الحقوقية

 1ن 055 كتاب األولى لبنان

منشورات الحلبي  0213 دولي عام بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي.د  ف الجويالحماية الدولية للغال 51

 الحقوقية

 1ن 034 كتاب األولى لبنان

اثار تجاوز المبعوث الدبلوماسي  50

لمهامه المنصوص عليها في اتفاقية 

 فيينا للعالقات الدبلوماسية

منشورات الحلبي  0216 دولي عام رائد ارحيم محمد الشيباني

 يةالحقوق

 1ن 174 كتاب األولى لبنان

منشورات الحلبي  0225 دولي عام محمد الجذوب.د القانون الدولي االنساني 53

 الحقوقية

 1ن 115 كتاب األولى لبنان

56 

 

منشورات الحلبي  0213 دولي عام احمد مرعي اثار قطع العالقات الدبلوماسية

 الحقوقية

 1ن 032 كتاب األولى لبنان

االسكندر دار الفكر الجامعي 0210 دولي عام خالد مصطفى فهمي.د و التغييرحرية الرأي  55

 ية

 1ن 617 كتاب األولى

القانون الدولي لحقوق االنسان  54

 المصادر ووسائل الرقابة

 1ن 333 كتاب األولى عمان دار الثقافه 0216 دولي عام محمد يوسف علوان.د

موسوعة القوانين و االحكام الدولية  57

 لد االولالمج

 1ن 033 كتاب األولى لبنان دار االفاق الجديده 0216 دولي عام جيرهارد فان غالن

 1ن 166 كتاب األولى بغداد الحكمة بيت 2011 دولي عام د شمران العجلي.أالعراق و الفصل السابع من ميثاق  53



وقائع ندوة قسم  \االمم المتحدة 
الدراسات في بيت الحكمة بالتعاون 

كلية العلوم  \مع جامعة النهرين 
 السياسية

الجرائم ضد االنسانية في ضوء  55

احكام الناام االساسي للمحكمة 

 الجنائية الدولية

دولي  سوسن تمرخان بكة

 جنائي

منشورات الحلبي  2006

 الحقوقية

 1ن 545 كتاب األولى لبنان

اجراءات متابعة مجرمي الحرب في  42

 لدوليالقانونين الداخلية و القانون ا

دولي  غضبان حمدي

 جنائي

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 302 كتاب األولى لبنان

جريمة استغالل النفوذ ووسائل  41

مكافحتها على الصعيدين الدولي و 

 الوطني دراسة مقارنة 

دولي  محمد علي عزيز الريكاني

 جنائي

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 350 كتاب األولى لبنان

 مناومة القضاء الجزائي الدولي   40

المحاكم الجزائية الدولية والجرائم 

الدولية المعتبرة الموسوعة الجزائية 

 0ج1الدولية ج

دولي  علي جميل حرب

 جنائي

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 0ن 322 كتاب األولى لبنان

دور العقوبات الذكية في إدارة  43

 األزمات الدولية

دولي  عبد هللا بندريانسوران إسماعيل 

 جنائي

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 003 كتاب األولى لبنان

نارية الجزاء الدولي المعاصر ناام  46

العقوبات الدولية ضد الدولة و 

 األفراد

دولي  علي جميل حرب

 جنائي

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 432 كتاب األولى لبنان

لجنائيووة الدوليووة اثوور ناووام المحكمووة ا 45

 على سيادة الدول 

في الجرائم التي تدخل ضمن 

 اختصاصها

دولي  حسين علي محيدري

 جنائي

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 375 كتاب األولى لبنان

العووووورب وتركيوووووا تحوووووديات الحاضووووور  44

 ورهانات المستقبل

عالقات  عمرو كمال حموده-سمير العيطه

 دولية

المركز العربي  0210

لالبحاث ودراسة 

 السياسات

 1ن 503 كتاب األولى قطر

الجغرافيووووا االقتصوووووادية والسياسوووووية  47

 والسكانية والجيوبولتيكا

عالقات  خليل حسين.د

 دولية

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 330 كتاب األولى لبنان

-العالقووات الدوليووة الناريووة والولقووع 43

 االشخاص والقضايا

ت عالقا خليل حسين.د

 دولية

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 1ن 1222 كتاب األولى لبنان

-العولمووووووة والتكووووووتالت االقتصووووووادية 45

 يإشوووكالية للتنوووواقت أم للتضوووافر فوووو

 القرن الحادي والعشرين

عالقات  محمد توفيق عبد المجيد.د

 دولية

اإلسكندر دار الفكر الجامعي 0213

 ية

 1ن 423 كتاب األولى

 1ن 667 كتاب األولى لبنانالمركز العربي  0213عالقات  نجالء سعيد مكاوي في اميركا الالتينيةالحرب البارده  72



لالبحاث ودراسة  دولية

 السياسات

----الناام الدولي المفاهيم واألسوس 71

 الثوابت والمتغيرات

عالقات  ليل حسين.د

 دولية

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 633 كتاب األولى لبنان

-السياسووووووووة الخارجيوووووووووة التركيوووووووووة 70

 التغيير-االستمرارية

عالقات  عقيل سعيد محفوض

 دولية

المركز العربي  0210

لالبحاث ودراسة 

 السياسات

 1ن 353 كتاب األولى لبنان

سياسوووات األموووون الووودولي فووووي عووووالم  73

 متغير نحو مجتمع دولي امن

عالقات  السيد أبو عيطة.د

 دولية

كندراإلس دار الفكر الجامعي 0213

 ية

 1ن 353 كتاب األولى

دراسة في -مستقبل االتحاد االوروبي 76

 التأثير السياسي الدولي

عالقات  محمد دحام كردي.د

 دولية

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 322 كتاب األولى لبنان

بوووووين —ناريوووووة العالقوووووات الدوليوووووة 75

 سياسات االسالم والفكر الوضعي

عالقات  السيد أبو عيطه,د

 ليةدو

اإلسكندر دار الفكر الجامعي 0216

 ية

 1ن 317 كتاب األولى

التفكيوووووور والتخطوووووويط -االسووووووتراتيجيا 74

األموووون  تاسووووتراتيجيا-االسووووتراتيجي

القوووووووومي الحوووووووروب وأسووووووونراتيجية 

 االقتراب غير المباشر

عالقات  خليل حسين,د

 دولية

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 366 كتاب األولى لبنان

األزمووات الدوليووة فووي موول ناووام  إدارة 77

 األمن الجماعي

عالقات  رواد غالب سليقه

 دولية

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 662 كتاب األولى لبنان

الصووالت بووين العالقووات الدبلوماسووية  73

 والعالقات القنصلية

عالقات  منيرابوبكر محمد

 دولية

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

  037 كتاب األولى لبنان

عالقات  علي القزق أستراليا والعرب 75

 دولية

المركز العربي  0210

لالبحاث ودراسة 

 السياسات

 1ن 334 كتاب األولى لبنان

–البعد االيجابي في العالقات العربية  32

 االفريقية والتعددية اإلكرابط ثقافي

عالقات  عبد السالم ابراهيم بغدادي

 دولية

المركز العربي  0213

ودراسة  لالبحاث

 السياسات

  037 كتاب األولى لبنان

عالقات  د عماد مؤيد المرسومي,م,أ الدور القطري فوضى برائحة الغاز 31

 دولية

مركز حمورابي  0216

للبحوث و 

الدراسات 

 االستراتيجية

 1ن 032 كتاب األولى لبنان

سياسووة تركيووا الخارجيووة فووي عصوور  30

 الشك و الغموض

 عالقات ستيفن الرابي. أ ف

 دولية

 1ن 350 كتاب األولى بغداد بيت الحكمة 0212

ريوواح التغييوور فووي الوووطن العربووي و  33

 مواقع التأثير األمريكي

عالقات  مجموعة باحثين

 دولية

 1ن 035 كتاب األولى بغداد بيت الحكمة 0210

 1ن 103 كتاب األولى بغداد بيت الحكمة 0213عالقات  رفرنسيس ويليم بكللهارون الرشيد و شوارلما دراسوة فوي  36



 دولية الصالة الدبلوماسية و السياسية

عالقات العراق الدولية و انعكاسواتها  35

 على االداء السياسي

عالقات  شمران العجلي.د

 دولية

 1ن 154 كتاب األولى بغداد بيت الحكمة 0210

عالقات  عالء عكاب خلف العراق و مجلس التعاون الخليجي 34

 دولية

 1ن 163 كتاب األولى بغداد كمةبيت الح 0211

التصوودع العاوويم الفطوورة االنسووانية و  37

 اعادة تشكيل الناام االجتماعي

عالقات  فرانسس فوكوياما

 دولية

 1ن 033 كتاب األولى بغداد بيت الحكمة 0226

ناريوووة نهايوووة التووواريف موقعهوووا فوووي  33

اطووار توجهووات السياسووية االمريكيووة 

 في مل الناام العلمي الجديد

عالقات  محمد يوسف حيدر النقيد

 دولية

مركز اإلمارات  0212

للدراسات و 

البحوث 

 أالستراتيجيه

 1ن 153 كتاب األولى اإلمارات

اإلداري  ناألثر الرجعي في القضاءي 35

دراسة مقارنة بين  -و الدستوري 

 القانون و الشريعة االسالمية

احمد عبد الحسيب عبد الفتاح .د

 السنتريسي

القانون 

 اإلداري

 1ن 1142 كتاب األولى القاهرة دار النهضة العربية 0211

القضوووووواء االداري بووووووين الناريووووووة و  52

 التطبيق

القانون  فهد عبد الكريم ابو العثم

 اإلداري

 1ن 734 كتاب األولى األردن دار الثقافة 0211

الووووودفوع الجوهريوووووة فوووووي الووووودعوى  51

 االدارية 

, الكويت , السعودية , قطر , مصر )

 (المغرب , تونس , سلطنة عمان 

القانون  احمد سالمة بدر

 اإلداري

 1ن 302 كتاب األولى القاهرة دار النهضة العربية 0213

القيوووادة اإلداريوووة فوووي بنووواء الدولوووة و  50

 المجتمع

القانون  سمير صالح الدين حمدي

 اإلداري

 1ن 443 كتاب األولى لبنان دار زين الحقوقية 0213

 إلداري اإلصالح ا 53

دراسة مقارنة بين األنامة الوضعية 

و الناريوة االسوالمة رةيوة مسوتقبلية 

 الصالح االدارة العامة

القانون  غازي محمد فريج

 اإلداري

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 663 كتاب األولى لبنان

حوودود السوولطة التقديريووة لووالدارة فووي  56

 المزايدات العامة

القانون  يهاتف كامم جاسم الموسو

 اإلداري

منشورات الحلبي  0225

 الحقوقية

 1ن 310 كتاب األولى لبنان

القانون  سمية محمد كامل الشكل في القرارات االدارية 55

 اإلداري

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 606 كتاب األولى لبنان

سوووولطة االدارة المتعاقوووودة فووووي حالووووة  54

 التنفيذ المعيب للعقد االداري

القانون  علي جانكير فارس

 اإلداري

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 046 كتاب األولى لبنان

الرقابة القضوائية علوى سولطة االدارة  57

فوووي ابووورام العقوووود االداريوووة بطريقوووة 

 المناقصات

القانون  ابو بكر صديق عمر

 اإلداري

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 027 كتاب األولى لبنان

 1ن 071 كتاب األولى لبنانمنشورات الحلبي  0216القانون  عثمان سلمان عيدان العبوديرات المراجعووووة  القانونيووووة فووووي مهووووا 53



الكشووووف عوووون المخالفووووات الماليووووة و 

 االدارية

 الحقوقية اإلداري

القانون  اسماعيل نجم الدين زنكنة.د القانون االداري البيئي 55

 اإلداري

منشورات الحلبي  0210

 يةالحقوق

 1ن 535 كتاب األولى لبنان

 اخالقيات الوميفة العامة  122

دراسووة مقارنووة فووي االطووار الفلسووفي 

الخالقيووووووووووات الوميفووووووووووة العاموووووووووووة 

 وسلوكياتها

القانون  عثمان سلمان عيدان العبودي

 اإلداري

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 643 كتاب األولى لبنان

م مبوودأ المشووروعية و اثوورة فووي الناووا 121

 التاديبي للوميفة العامة

القانون  تغريد محمد قدوري النعيمي

 اإلداري

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 535 كتاب األولى لبنان

شووهادة الشووهود كوسوويلة اثبووات امووام  120

القضوووووووواء االداري بووووووووين القووووووووانون 

 الوضعي و الشريعة اإلسالمية

القانون  محمد يوسف عالم

 اإلداري

قومي المركز ال 0210

 لإلصدارات

 1ن 432 كتاب األولى القاهرة

اثوووور القووووانون الخوووواص علووووى العقوووود  123

 0ج1االداريج

القانون  على عبد االمير قبالن

 اإلداري

  كتاب األولى لبنان زين الحقوقية 0211

 675\1ج

 566\0ج

 0ن

الوسووويط فوووي قضووواء االلغووواء دراسوووة  126

مقارنوووة مدعموووة بتطبيقوووات قضوووائية 

, فرنسوا , الجزائور حديثة في كل من 

 مصر, تونس 

القانون  عمار بوضيا ف.د

 اإلداري

 1ن 433 كتاب األولى عمان دار الثقافة 0211

 الوسيط في القانون االداري  125

التناووووويم , ماهيوووووة القوووووانون االداري

الوميفووة , النشوواط االداري , االداري 

العقووود , القوورارات االداريووة , العامووة 

 امةاالموال الع, االدارية 

القانون  محمد علي الخاليلة.د

 اإلداري

 1ن 334 كتاب األولى عمان دار الثقافة 0215

القانون  وليد سعود القاضي.د ترقية المومف العام دراسة مقارنة  124

 اإلداري

 1ن 350 كتاب األولى عمان دار الثقافة 0210

االسوووتجواب كوسوووويلة مووون الوسووووائل  127

 نفيذيةالرقابة على اعمال السلطة الت

القانون  احمد منصور القميش

 اإلداري

منشورات الحلبي  0210

 الحقوقية

 1ن 055 كتاب األولى لبنان

دعوى الغاء القرار االداري و طلبات  123

 ايقا ف تنفيذه

القانون  عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د

 اإلداري

اإلسكندر دار الفكر الجامعي - - - -

 ية

 1ن 554 كتاب األولى

لغووواء االجبووواري لالناموووة االداريوووة اال 125

غيووور المشوووروعة ويليوووه قسوووم االراء 

الفقيهووووه و التعليوووووق علوووووى االحكوووووام 

 القضائية 

القانون  عصام نعمة اسماعيل

 اإلداري

االسكندر دار الفكر الجامعي 0223

 ية

 1ن 302 كتاب األولى

 1ن 325 كتاب األولى القاهرةالمركز القومي  0210القانون  عبد الناصر عبد هللا ابو سمهدانه.دالقووووووورار االداري فوووووووي الناريوووووووة و  112



التطبيووق دراسووة تحليليووة فووي ضوووء 

التعووووديالت التشووووريعية وأراء احوووودث 

 الفقه

لإلصدارات  اإلداري

 القانونية

مبوووادل الخصوووومة اإلداريوووة دراسوووة  111

تحليليوووووة فوووووي ضووووووء احووووودث ا راء 

 الفقهية

ون القان عبد الناصر عبد هللا ابو سمهدانه.د

 اإلداري

المركز القومي  0210

لإلصدارات 

 القانونية

 1ن 324 كتاب األولى القاهرة

األمر الرئاسي في القانون اإلداري و  110

 الفقه اإلسالمي دراسة مقارنه 

القانون  شعبان عبد الحكيم سالمة.د

 اإلداري

االسكندر دار الفكر الجامعي 0211

 ية

 1ن 057 كتاب األولى

اري فووي ضوووء اراء الفقووة الووتالم االد 113

 و احكام القضاء

القانون  محمد ابراهيم خيري الوكيل.د

 اإلداري

 1ن 033 كتاب األولى القاهرة دار الفكر الجامعي 0210

القانون  محمد عبد حمود الديلمي.د تحول القرار االداري 116

 اإلداري

دار الثقافة و الدار  0221

 العلمية

 1ن 174 كتاب األولى االردن

االتجاهوووات العالميوووة فوووي التحقيقوووات  115

 االدارية

القانون  سامي الطوخي.د

 اإلداري

 1ن 142 كتاب األولى القاهرة دار النهضه العربية 0216

اجراءات و منازعات الحجوز االداري  114

 في الفقة و القضاء

القانون  عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د

 اإلداري

المركز القومي  0211

 لإلصدارات

 1ن 131 كتاب األولى لقاهرةا

مدى مشروعية تصورفات االدارة فوي  117

موول ناريووة الغلووط البووين فووي تكييووف 

الوقووووائع فووووي ضوووول الفقووووه و قضوووواء 

 مجلس الدولة

القانون  حازم بيومي المصري.د

 اإلداري

 1ن 54 كتاب األولى القاهرة دار النهضة العربية 0210

تغير الارو ف السياسية و أثرها على  113

 ارات الدولة السليمةقر

القانون  حازم بيومي المصري.د

 اإلداري

 1ن 123 كتاب األولى القاهرة دار النهضة العربية 0216

االنحوورا ف التشووريعي و الرقابووة علووى  115

 دستوريته دارسة تطبيقية

القانون  محمد ماهر ابو العينين.د

 اإلداري

المركز القومي  0213

لإلصدارات 

 القانونية

 0ن 1272 كتاب ولىاأل القاهرة

ضوابط مشروعية القرارات االداريوة  102

وفقا للمنهج القضائي دراسة تحليلية 

وفقهيوووووة الحكوووووام وفتووووواوي مجلوووووس 

 الدولة

القانون  محمد ماهر ابو العينين

 اإلداري

المركز القومي  0213

لإلصدارات 

 القانونية

 3ن 1151 كتاب األولى القاهرة

عية اموام الدفوع االداريوة و الموضوو 101

القضووووواء االداري الووووودفوع المتعلقوووووة 

بالوووودعوى و الطعوووون امووووام المحكمووووة 

 3ج0ج1االدارية العليا ج

القانون  محمد ماهر ابو العينين

 اإلداري

المركز القومي  0213

لإلصدارات 

 القانونية

 3ن 1200 كتاب األولى القاهرة

انون الق مهند مختار نوح.د االيجاب و القبول في العقد االداري 100

 اإلداري

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 1223 كتاب األولى لبنان

 0ن 332 كتاب األولى لبنانمنشورات الحلبي  0223القانون  بمحمد رفعت عبد الوها, القضاء اإلداري مبداء المشوروعية  103



االختصواص ,وتنايم القضواء اإلداري

 1ك. القضائي لمجلس شورى الدولة

القضوووووواء اإلداري قضوووووواء الغوووووواء او 

االبطوووال قضووواء التعوووويت و اصوووول 

 0االجرائات ك

 الحقوقية اإلداري

دراسوات فوي العقود االداري الودولي و  106

 التحكيم في عقود الدولة

القانون  محمد عبد المجيد اسماعيل.د

 اإلداري

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 575 كتاب األولى لبنان

يوووة فوووي سووولطة صووواحب العمووول االدار 105

 اطار المشروع دراسة مقارنه 

القانون  صبا نعمان رشيد الويسي.د

 اإلداري

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 1ن 072 كتاب األولى لبنان

القانون  عامر ابراهيم احمد العقوبات الوميفية دراسة مقارنه  104

 اإلداري

منشورات زين  0211

 الحقوقية

 1ن 001 كتاب األولى بيروت

 طبيعة القانونية للقرار االداري ال 104

دراسووة تاصوويلية مقارنووة فووي ضووووء 

 الفقة و االجتهاد

القانون  عصام نعمة اسماعيل.د

 اإلداري

منشورات الحلبي  0225

 الحقوقية

 1ن 732 كتاب األولى بيروت

القانون  عيد قريطم التفويت في االختصاصات االدارية 107

 اإلداري

منشورات الحلبي  0211

 ةالحقوقي

 1ن 652 كتاب األولى بيروت

سولطة الضووبط االداري فووي المحافاووة  103

 على جمال المدن وروائها

القانون  عدنان الزنكة.د

 اإلداري

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 1ن 062 كتاب األولى بيروت

إجراءات إقامة الودعوى اإلداريوة فوي  105

 دعوتي االلغاء و التعويت

نون القا عثمان ياسين علي.قت

 اإلداري

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 1ن 663 كتاب األولى بيروت

الفلسفة والفكر السياسي في العصور  132

قوووووراءة فووووووي )القديموووووة والوسووووووطى 

 النزعات المادية والمثالية

منشورات الحلبي  0211 فكر خليل حسين.د

 الحقوقية

 1ن 446 كتاب األولى بيروت

للدولووة  ازموة الديمقراطيووة المعاصوورة 131

المؤسسووواتية مووون مناوووور الشوووريعة 

 االسالمية

االسكندر دار الفكر الجامعي 0213 فكر بالل امين زين الدين

 ية

 1ن 076 كتاب األولى

االسوووووووووووالميون وناوووووووووووام الحكوووووووووووم  130

 (اتجاهان وتجارب )الديمقراطي

المركز العربي  0213 فكر مجموعة مؤلفين

لالبحاث و دراسة 

 السياسات

 1ن 713 تابك األولى الدوحة

اللغوووة والهويوووة فوووي الووووطن العربوووي  133

 اشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية

المركز العربي  0213 فكر مجموعة مؤلفين

لالبحاث و دراسة 

 السياسات

 1ن 045 كتاب األولى الدوحة

منشورات الحلبي  0216 فكر محمد حسن دخيل.د الفكر السياسي االسالمي المعاصر 136

 الحقوقية

 1ن 134 كتاب األولى تبيرو

الاوووووواهر القبليوووووة والجهويوووووة فوووووي  135

دراسوووة )المجتمووع العربووي المعاصوور 

المركز العربي  0210 فكر محمد نجيب بوطالب

لالبحات و دراسة 

 1ن 151 كتاب األولى الدوحه



مقارنة للثوورتين التونسوية واالليبيوة  

) 

 السياسات

الديمقراطيوة شوبه المباشورة وتطبيووق  134

ا فووووووي بعووووووت الدسوووووواتير مااهرهوووووو

 المعاصرة  

منشورات الحلبي  0212 فكر لمى علي فرج الااهري

 الحقوقية

 1ن 022 كتاب األولى بيروت

دار العربية للعلوم  0216 فكر عزمي بشارة في الثورة والقابلية للثورة 137

 ناشرون

 1ن 126 كتاب األولى بيروت

اشووكالية السووولطة فووي توووامالت العقووول  133

 العصور الغربي عبر

دار الشؤون  0210 فكر عبد الرضا حسين الطعان

 الثقافية العامة

   كتاب االولى بغداد

موووووودى التوووووووازن بووووووين السووووووولطتين  135

 التشريعية و التنفيذية

نام  زيرك مجيد

 سياسية

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 033 كتاب األولى بيروت

دور البرلمان في األناموة البرلمانيوة  162

عاصرة ضوعف األداء التشوريعي و الم

الرقووابي للبرلمووان و هيمنووة السوولطة 

 التنفيذية

نام  دانا عبد الكريم سعيد.د

 سياسية

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 350 كتاب األولى بيروت

المفوضووووووية االوروبيووووووة الحكومووووووة  161

 المركزية لالتحاد االوروبي

نام  عبد الرةو ف هاشم البسيوني.د

 سياسية

اإلسكندر دار الفكر الجامعي 0227

 ية

 1ن 057 كتاب األولى

ثوووورة توووونس األسوووباب و السوووياقات  160

 والتحديات

-عاشة التايب–أمحمد مالكي 

 واخرون

نام 

 سياسية

المركز العربي  0210

لالبحاث و دراسة 

 االلسياسات

 1ن 054 كتاب األولى بيروت

الثورة التونسوية المجيودة بنيوة ثوورة  163

 ا من خالل يومياتهاوصيرورته

نام  عزمي بشارة

 سياسية

المركز العربي  0210

لالبحاث و دراسة 

 االلسياسات

 1ن 654 كتاب األولى بيروت

عبدهللا -فؤاد عبد الجليل الصالحي الثورة اليمنية الخلفية واالفاق 166

 واخرون -العاضي

نام 

 سياسية

المركز العربي  0210

لالبحاث و دراسة 

 االلسياسات

 1ن 656 كتاب األولى تبيرو

الثورة المصرية الدوافع واالتجاهوات  165

 والتحديات

–رابحه سيف عالم -اية نصار

 واخروت

نام 

 سياسية

المركز العربي  0210

لالبحاث و دراسة 

 االلسياسات

 1ن 423 كتاب األولى بيروت

االحوووووزاب السياسوووووية مووووون مناوووووور  164

دراسووووووة -الديمقراطيووووووة المعاصوووووورة

 مقارنة

نام  ين زين الدينبالل أم

 سياسية

االسكندر دار الفكر الجامعي 0213

 ية

 1ن 637 كتاب األولى



دراسووة –الونام األنتخابيووة المعاصوورة  167

 مقارنة

نام  بالل أمين زين الدين

 سياسية

االسكندر دار الفكر الجامعي 0213

 ية

 1ن 453 كتاب األولى

نام  حسام مرسي.د مدخل العلوم السياسية 163

 سياسية

االسكندر دار الفكر الجامعي 2012

 ية

 1ن 259 كتاب األولى

تكووووووووووين الجماعوووووووووات واالحوووووووووزاب  165

-السياسية من مناورالفقه االسالمي

 دراسة مقارنة

نام  مراد محمود حيدر.د

 سياسية

االسكندر دار الفكر الجامعي 2012

 ية

 1ن 270 كتاب األولى

رزاق عبد ال–العميد المتقاعد  الموسوعة الفلسطينية 152

 محمد أسود

نام 

 سياسية

دار العربية  1978

 للموسوعا ت

 1ن 302 موسوعة األولى - - - - -

ثقافة اال عنف في )مؤتمر السليمانية  151

وقووائع المووؤتمر . التعاموول مووع االخوور 

 المركزي الذي عقده بيت الحكمة

نام  شمران العجلي.د

 سياسية

 1ن 043 كتاب األولى العراق بيت الحكمة 2008

حركات الحرر الوطني في المغرب  150

العربي في مناقشات مجلس النواب 

دراسة ( 1535-1552)العراقي 

 تاريخية 

نام  صبري فالح الحمدي . د

 سياسية

 1ن 302 كتاب األولى بغداد بيت الحكمة 0213

نام  حسيب الياس حديد.د ترجمة الخطاب السياسي  153

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0210

 الحكمة

 1ن 347 كتاب ولىاأل

تاريف الواليات المتحدة االمريكة  156

المرحله الممهده )تمدد اوربا 

حتى نمو ( الكتشا ف العالم الجديد

-1650)المثالية االجتماعية 

1352 ) 

نام  هنري بامفورد باركيز

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0213

 الحكمة

 1ن 511 كتاب األولى

يات واقع مشكالت االثنيات و االقل 155

 بالعراق 

نام  شمرن العجلي 

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0210

 الحكمة

 1ن 503 كتاب األولى

التطورات السياسية في  154

دراسة ( 1543-1553)العراق

وثائقية في ضوء التقارير االمنية 

 الخاصه

نام  جعفر عباس حميدي.د

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0212

 الحكمة

 1ن 624 كتاب األولى

( 0223)الحكم في العراق بعد  ناام 157

 و القوى المؤثرة فيه 

نام  خيري عبد الرزاق جاسم 

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0210

 الحكمة

 1ن 071 كتاب األولى

نام  محمود عبد الواحد محمود.د التجربه اليابانية رةية عراقية  153

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0212

 الحكمة

 1ن 014 كتاب األولى

ك السياسي و تداعياته على الحرا 155

 التخطيط االستراتيجي 

نام  نالة الجبوري

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0211

 الحكمة

 1ن 162 كتاب األولى

 1ن 315 كتاب األولىبيت  بيت الحكمة 0210نام  حنان محمد القيسي.دثنائية المجلس التشريعي في العراق  142



 الحكمة سياسية دراسة في مجلس االتحاد 

فصول المشهد االنتخابي العراقي  141

 0212عام 

نام  ازهار الغرباوي .د

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0213

 الحكمة

 1ن 110 كتاب األولى

 وصال نجيب العزاوي و .د الدولة نارياتها و خصائصها  140

 سعد صالح الجبوري.د

نام 

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0211

 الحكمة

 1ن 103 كتاب األولى

ام االخيرة لحكم عبد الكريم قاسم االي 143

 في الوثائق البرطانية 

 (1540أذار 5 –كانون الثاني  03)

نام  نوري عبد الحميد العاني .د

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0213

 الحكمة

 1ن 110 كتاب األولى

نام  محمود احمد البياتي بناء دولة العراق الفرص الضائعة  146

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0213

 لحكمةا

 1ن 023 كتاب األولى

ثورة التغيير و تداعياتها على  145

 األنامة العربية 

نام  عالء عكاب خلف.د

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0211

 الحكمة

 1ن 163 كتاب األولى

نام  محمود احمد عزت البياتي  دور العسكر في السياسة  144

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0210

 الحكمة

 1ن 614 كتاب األولى

نام  جواد مطر الموسوي  المدينة  –مقومات دولة مدينة  147

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0211

 الحكمة

 1ن 63 كتاب األولى

تطورات حول مستقل الديمقراطية  143

 االرث الديمقراطي االمريكي 

نام  شارلس فرانكل

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0210

 الحكمة

 1ن 006 كتاب األولى

ابعادة القانونية و )داري الفساد اال 145

السياسية و االقتصادية و االجتماعية 

وقائع الندواة العلمية التي عقدها ( 

قسم الدراسات القانونية خالل عام 

0223  

نام  جمال ابراهيم الحيدري 

 سياسية

بيت  بيت الحكمة 0225

 الحكمة

 1ن 022 كتاب األولى

القانون الدستوري الدولي دراسة في  172

رات المتبادلووووة مووووابين قواعوووود التووووأثي

القووانون الدسووتوري وقواعوود القووانون 

 الدولي دراسة تحليلية مقارنة

منشورات الحلبي  0211 دستوري خانزاد احمد عبد

 الحقوقية

 1ن 027 كتاب األولى بيروت

الووونام الدسوووتورية و السياسوووية فوووي  171

 الدول العربية

نشورات الحلبي م 0212 دستوري المحامي وسيم حسام الدين االحمد

 الحقوقية

 1ن 155 كتاب األولى بيروت

, الدولووة , السوولطة )الوونام السياسووية  170

الحكومووووووووة صووووووووورها و أسوووووووواليبها 

االنتخابووووووات أنواعهووووووا وتنايماتهووووووا 

 (الحقوق و الحرية العامة 

منشورات الحلبي  0213 دستوري ربيع انور فتح الباب متولي

 الحقوقية

 1ن 374 كتاب األولى بيروت

تاريف و  احمد إبراهيم حسن.د تاريف النام القانونية واالجتماعية 173

 فلسفة

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 176 كتاب الثانية بيروت

 0ن 632 كتاب األولى بيروتمنشورات الحلبي  0210تاريف و  عمار عباس الحسيني.دأصول أعوداد –منهج البحث القانوني  176



 الحقوقية فلسفة البحوث والرسائل القانونية

الحقوووق والحريوووات العاموووة وحقووووق  175

االنسوووان فوووي قضووواء وافتووواء مجلوووس 

الدولووة وقضوواء الوونقت والدسووتورية 

العليا مع االشارة لالسواس االسوالمي 

( ناووووورة اوليوووووة)لحقووووووق االنسوووووان 

 0ك|1ك

المركز القومي  0213 حقوق محمد ماهر ابو العنين.د

 لإلصدارات القومية

\1ك كتاب لىاألو القاهرة

6671 

\0ك

1241 

 0ن

الحريوووات العامووووة وحقوووووق االنسووووان  174

دراسة تاريخيوة وفلسوفية وسياسوية )

 0ك\1ك(وقانونية مقارنة 

منشورات الحلبي  0212 حقوق احمد سليم سعيفان.د

 الحقوقية

 60\1ج كتاب األولى بيروت

 375\0ج

 0ن

منشورات الحلبي  0215 حقوق بوريمحمود سامي نعمة الج االحتالل وانتهاك حقوق االنسان 173

 الحقوقية

 1ن 054 كتاب األولى بيروت

تووووأثير االتفاقيووووات الدوليووووة الخاصووووة  175

بحقوووووق االنسوووووان فوووووي التشوووووريعات 

 الوطنية

منشورات الحلبي  0216 حقوق علي عبد هللا اسود

 الحقوقية

 1ن 054 كتاب األولى بيروت

 ى محمد الطيبسعد. د الدولة القانونية وحقوق االنسان  132

 

منشورات الحلبي  0216 حقوق

 الحقوقية

 1ن 151 كتاب األولى بيروت

حقوووووووووق االنسووووووووان و وضووووووووماناتها  131

الدستورية في اثنين و عشرين دولة 

 عربية

منشورات الحلبي  0211 حقوق سعدي محمد الخطيب

 الحقوقية

 1ن 307 كتاب األولى بيروت

الوووووودليل فووووووي الحقوووووووق والحريووووووات  130

الشوووووووووريعة )ت العامووووووووة والواجبووووووووا

االسالمية المواثيق الدولية الدسواتير 

 (العربية 

وسوووويم حسووووام الووووودين . المحووووامي 

 االحمد

منشورات الحلبي  0211 حقوق

 الحقوقية

 1ن 150 كتاب األولى بيروت

 1ن 013 تابك األولى ليبية دار الكتب الوطنية 0210 حقوق محمد عبد هللا الفالح.د (مختارة )بحوث قانونية متنوعة  133

منشورات الحلبي  0213 حقوق سعدي محمد الخطيب.د فلسفة القانون وحقوق الألنسان 136

 الحقوقية

 1ن 155 كتاب األولى بيروت

المجوالس النيابوة و عالقتهوا بشوورى  135

دراسووة قضووية قانونيووة  فووي االسووالم

 مقارنة

منشورات الحلبي  0210 الشريعة راشد عبد الرحمن احمد العسيري

 حقوقيةال

 1ن 315 كتاب األولى بيروت

الفساد االداري و عالجه في الشريعة  134

االسووالمية دراسوووة مقارنوووة بالقوووانون 

 االداري

 1ن 347 كتاب األولى االردن دار الثقافة االردن 0211 الشريعة محمود محمد معابرة

شوورح االحكووام القانونيووة فووي رسووالة  137

عليووة )الحقوووق االمووام زيوون العابوودين 

 (السالم 

منشورات الحلبي  0210 الشريعة عباس العبودي.د

 الحقوقية

 1ن 150 كتاب األولى بيروت



 1موسوعة الشركات التجارية من ج 133

 14ال ج

منشورات زين  0213 تجاري الياس ناصيف.د

 الحقوقية

 14ن-  - - - - كتاب األولى لبنان

الحمايوووة القانونيوووة لحقووووق الملكيوووة  135

ار مناموووة التجوووارة الفكريوووة فوووي اطووو

 العالمية

المركز القانوني  0211 التجاري حميد محمد علي اللهيبي

لإلصدارات 

 القانونية

 1ن 703 كتاب األولى عابدين

المحووول فوووي عقووود االمتيووواز التجووواري  152

 (دراسة مقارنة )

منشورات زين  0212 التجاري احمد انور محمد

 الحقوقية

 1ن 335 كتاب األولى لبنان

سوويات القوووانون التجوواري دراسوووة اسا 151

. التجووار . مقارنووة االعمووال التجاريووة 

الشووووووركات . المؤسسووووووة التجاريووووووة 

 الملكية الصناعية. التجارية 

منشورات زين  0210 التجاري مصطفى كمال طه

 الحقوقية

 1ن 766 كتاب األولى لبنان

الناووووام االجرائووووي الفووووالس الشووووركة  150

 المساهمة و الدعاوى الناشئة عنة

المؤسسة الحديثة  0216 التجاري مرتضى حسين ابراهيم السعدي. د

 للكتب

 1ن 675 كتاب االولى لبنان

منشورات الحلبي  0216 عمل صبا نعمان رشيد وقف عقد العمل وتطبيقاته 153

 الحقوقية

 1ن 062 كتاب األولى بيروت

الصوووووياغة الفقهيوووووة لعقووووود العمووووول و  156

 الوميفة لدى الدولة

منشورات الحلبي  0213 عمل رزوق العلويفيصل السيد م

 الحقوقية

 1ن 622 كتاب األولى بيروت

و مدى ( خدم المنازل)العمل المنزلي  155

مواءمتووووه لمعووووايير قووووانون العموووول و 

االتفاقيوووات الدوليوووة بوووالتطبيق علوووى 

اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين 

0211 

 1ن 652 كتاب األولى القاهرة لعربيةدار النهضة ا 0211 عمل مجدي فؤاد عبد القادر

 المالية العامة  154

, وارداتهووووووا , نفقتهووووووا ,الموازنووووووة )

, القووووووووروض , رسووووووووم, ضووووووورائب 

دراسووة ( الخزينووة, االصوودار النقوودي 

 مقارنة

 حسين عوضة

 

 عبد الرةو ف قطيش

مالية 

 عامة

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 1142 كتاب األولى بيروت

قانونيووووة الدوليووووة لحمايووووة االليووووات ال 157

 البيئة في اطار التنمية المستدامة

مالية  سهير ابراهيم حاجم الهيتي

 عامة

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 462 كتاب األولى بيروت

الموسوعة التاصيلية فزي المرافعزات  153
 2المدنية و التجارية ج 

مرافعات  حالم بيومي المصري

و أثبات و 

 426\1ج كتاب األولى القاهرة دار النهضة العربية 0213

 333\0ج

 0ن



القضزززززاء , المصزززززلحة , الصزززززفحة )
 ( المستعجل 

  1ج
, القيمزززززززي , المحلزززززززي , ي الزززززززوالئ)

 2ج 1ج( النوعي 

 التنفيذ

مبززدأ المواجهززة فززي التنفيززذ الجبززري  155
 دراسه مقارنه 

مرافعات  بندر محمد طا ر الشريف.د

و أثبات و 

 التنفيذ

الحلبي منشورات  0213

 الحقوقية

 1ن 303 كتاب األولى بيروت

قواعزد االثبززات فزي المززواد المدنيززة و  022
 التجارية

مرافعات  توفيق حسن فرج.د

و أثبات و 

 التنفيذ

منشورات الحلبي  0223

 الحقوقية

 1ن 370 كتاب األولى بيروت

الحكززززم القضززززائي اركززززان و قواعززززد  021
اصززززدارة دراسززززة تاصززززيلية تحليليززززة 

 قارنهتطبيقية م

مرافعات  محمد سعيد عبد الرحمن.د

و أثبات و 

 التنفيذ

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 1ن 347 كتاب األولى بيروت

القزززززرائن القضززززززائية إلثبززززززات عززززززدم  020
 مشروعة القرار المطعون به

مرافعات  مصطفى عبد العليل الطراونه.د

و أثبات و 

 التنفيذ

 1ن 056 كتاب األولى االردن دار الثقافة 0211

حجيزززززة الرسزززززائل االلكترونزززززي فزززززي  023
 اإلثبات المدني

مرافعات  علي عبد العالي خشاب االسدي

و أثبات و 

 التنفيذ

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 1ن 031 كتاب األولى بيروت

أصززززول التفسززززير و تطبيززززق قواعززززد  026
التنفيذ الجبري في قزانون المرافعزات 

 المدنية و التجارية

مرافعات  د الواحد الجو ريكمال عب.د

و أثبات و 

 التنفيذ

 1ن 315 كتاب األولى القاهرة دار محمود للنشر 0213

سزززلطة محكمزززة الزززنقض فزززي الطعزززن  025
للمزززرة الثانيزززة دراسزززة فزززي القزززانون 

 المقارن 

مرافعات  عمر صالح الحافظ مهدي العلاوي

و أثبات و 

 التنفيذ

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 1ن 37 كتاب لىاألو بيروت

024 

 

حجيززة وسززائل االتصززال الحديثززة فززي 
 االثبات

مرافعات  محمد السعيد رشدى

و أثبات و 

 التنفيذ

 1ن 126 كتاب األولى القاهرة دار النهضة العربية 0213

القانون  جامعة القديس يوسف في بيروت القانون المدني الفرنسي بالعربية  027

 المدني

مركز الدراسات  0225

وقية للعالم الحقي

 العربي

 االولى ايطاليا

 

 1ن 0644 كتاب

شوورح احكووام القووانون الموودني العقووود  023

 المسماة 

 التامين , االيجار , المقايضة , البيع 

القانون  رمضان محمد ابو السعود

 المدني

منشورات الحلبي  0212

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 536 كتاب

 1ن 1222 كتاب االولى لبنانمنشورات الحلبي  0213القانون  محمد حسن قاسم لمسماة القانون المدني العقود ا 025



االيجوار , ( الامانات)التامين , البيع  012

 دراسة مقارنة 

  الحقوقية المدني

القانون  خالد عبد حسن الحديثي (دراسة مقارنة)تكميل العقد  011

 المدني

منشورات الحلبي  0210

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 174 تابك

بيوع )القانون المدني العقود المسوماة  010

 ( الوكالة, الاليجار, 

القانون  اسعد دياب

 المدني

منشورات زين  0210

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 575 كتاب

التحكيم في العقود االدارية و المدنية  013

 و التجارية

القانون  جعفر مشيمش

 المدني

منشورات زين  0225

 الحقوقية

 االولى بنانل

 

 1ن 627 كتاب

القانون  محمد علي عبده دور الشكل في العقود 016

 المدني

منشورات زين  0227

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 054 كتاب

القانون  عالء حسين علي عقد بيع المباني تحت اإلنشاء 015

 المدني

منشورات زين  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 006 كتاب

القانون  سمير فايز اسماعيل  ن في العقودالعربو 014

 المدني

منشورات زين  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 107 كتاب

القانون  لما احمد كوجان التحكيم في عقود االستثمار 017

 المدني

منشورات زين  0223

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 كتاب

 

 1ن 343

التوووووووازن القووووووانوني فووووووي العالقووووووة  013

 االيجارية 

القانون  جواد كامم جواد سميسم

 المدني

منشورات زين  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن---------  كتاب

 نارية العقد  015

 0ج– 1ج 

القانون  عبد الرزاق احمد السنهوري 

 المدني

منشورات الحلبي  1553

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 0ن 1232 كتاب

 \ 4موسوووووعة القضووووايا العقاريووووة ج 002

 للبيع \11ة العقارية جالقسم

القانون  المحامي بدوي حنا

 المدني

منشورات زين  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 351\4ج كتاب

\11ج

623 

 1ن

المطووول فوووي شوورح القوووانون المووودني  001

دراسووووة معمقووووة و مقارنووووة بالقفووووة )

 (الغربي و اإلسالمي

 اثار العقد 

القانون  طارق عجيل

 المدني

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن---------  كتاب

المطووول فوووي شوورح القوووانون المووودني  000

دراسووووة معمقووووة و مقارنووووة بالفقووووه )

 ( الغربي و اإلسالمي

 انعقاد العقد

القانون  طارق عجيل 

 المدني

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن---------  كتاب

راسوة د)المطول فوي القوانون المودني  003

معمقوووه و مقارنوووة بالفقوووة الغربوووي و 

 (االسالمي

التزامات المشتري موع صوور خاصوة 

 من عقد البيع 

القانون  طارق عجيل

 المدني

منشورات الحلبي  0213

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن---------  كتاب



القانون  الياس ابوعيد                          0ج\1نماذج عقود و اتفاقات  ج 006

 مدنيال

منشورات الحلبي  0225

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 0ن---------  كتاب

القانون الواجب التطبيوق علوى عقوود  005

 التجارة الدولية

القانون  هاشم علي صادق 

 المدني

االسكندر دار الفكر الجامعي 0211

 ية

 االولى

 

 1ن 373 كتاب

التناووووويم القوووووانوني لعقوووووود خووووودمات  004

 االتصاالت

القانون  يبي فؤاد الشع

 المدني

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 774 كتاب

العقووود الدوليووة عقوود الليزنوو  او عقوود  007

 االيجار التمويلي في القانون المقارن

القانون  الياس ناصيف

 المدني

منشورات الحلبي  0223

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 575 كتاب

ات فووي عقووود اليووات تسوووية المنازعوو 003

 الفيديك النموذجية 

القانون  محمد فؤاد الحريري

 المدني

 االولى القاهرة دار النهضه العربية 0210

 

 1ن 075 كتاب

القانون  جعفر محمد جواد الفضلي الوجيز في عقد البيع 005

 المدني

 االولى لبنان زين الحقوقية 0213

 

 1ن 054 كتاب

الجمووووع بوووووين تعوووووويت المسوووووؤولية  032

 نية و تعويت التامينالمد

القانون  الحاج احمد بابا عمي

 المدني

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 032 كتاب

القانون المودني العقود موع مقدموة فوي  031

 (الجزء االول) الموجبات المدنية 

القانون  مصطفى العوجي

 المدني

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 755 كتاب

الناريووة العامووة للحفوول فووي القووانون  030

الخواص دراسووة تحليليوة فووي الفسوولفة 

 التشريعية 

القانون  إسماعيل نامق حسين

 المدني

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 335 كتاب

مسؤولية المنتج في القوانين المدنية  033

 و االتفاقيات الدولية

القانون  اوي سالم محمد رديعان العز

 المدني

 االولى االردن دار الثقافة 0225

 

 1ن 622 كتاب

 التأمينات العينية و الشخصية  036

, حق االختصاص , الرهن الرسمي )

, حووووق االمتيوووواز , الوووورهن الحيووووازي 

 (الكفالة 

القانون  نبيل إبراهيم سعد

 المدني

منشورات الحلبي  0212

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 656 كتاب

القانون  نبيل إبراهيم سعد الحقوق العينية األصلية  035

 المدني

منشورات الحلبي  0212

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 533 كتاب

( B O T)العقود الدولية عقد البوت  034

 في القانون المقارن

القانون  الياس ناصيف

 المدني

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 613 كتاب

المسووووؤولية المدنيووووة الناشووووئة عوووون  037

 افشاء السر المهني دراسة قانونية 

القانون  سلمان علي حمادي الحلبوسي 

 المدني

منشورات الحلبي  0210

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 133 كتاب

 الخطأ غير المغفر 033

 (سوء السلوك الفاحش و المقصود)

القانون  محمد السعيد رشيد

 المدني

 االولى لبنان------  0210

 

 1ن 171 كتاب

احتفووام البووائع بملكيووة المبيووع دراسووة  035

 مقارنة

القانون  هادي حسين عبد علي الكعبي 

 المدني

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 142 كتاب

 1ن 667 كتاب االولى لبنانرات الحلبي منشو 0210القانون  علي عبد العالي االسديالناريووة العامووة لتعاقوود الشووخ  مووع  062



  الحقوقية المدني نفسه

القانون  جعفر محمد جواد الفضلي  الوجيز في عقد المقاولة  061

 المدني

منشورات زين  0213

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 153 كتاب

مجموعة قوانين حماية حق المؤلوف  060

 في الدول العربية 

القانون  وسيم حسام الدين األحمد 

 المدني

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 536 كتاب

مسووووؤولية المحووووامي المدنيووووة عوووون  063

 اخطائة المهنية 

القانون  عبد الباقي محمود سوادي

 المدني

 االولى لبنان دار الثقافه 0212

 

 1ن 355 كتاب

القانون  محمد عايد الشوابكة عقد التأجير التمويلي  066

 المدني

 االولى لبنان لثقافهدار ا 0211

 

 1ن 326 كتاب

مشوروعات البنيووة التحتيووة موون خووالل  065

 ونقل الملكية , و التشغيل , البناء 

(B O T  ) 

القانون  محمد بن جواد الخرس

 المدني

منشورات الحلبي  0210

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 563 كتاب

حماية الحوق فوي الحيواة الخاصوة فوي  064

 و القانون المدني  الشريعة اإلسالمية

القانون  عصام احمد البهجي

 المدني

االسكندر دار الفكر العربي 0216

 ية

 االولى

 

 1ن 551 كتاب

القانون  خالد ممدوح إبراهيم إبرام العقد االلكتروني دراسة مقارنة  067

 المدني

اإلسكندر دار الفكر العربي 0211

 ية

 االولى

 

 1ن 554 كتاب

القانون  محمد حسن قاسم ل بتنفيذ الوكالةمضمون التزام الوكي 063

 المدني

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 312 كتاب

شوورح قووانون االسووتمالك معلقووا عليووة  065

 بأحكام محكمة التمييز

القانون  فايز جبر العناتي

 المدني

 االولى االردن دار الثقافة 0211

 

 1ن 315 كتاب

ياء  و تطبيقهووا المسووؤولية عوون األشوو 052

علووووى األشووووخاص المعنويووووة بوجووووه 

 خاص دراسة مقارنه 

القانون  اياد عبد الجبار ملوكي

 المدني

 االولى االردن دار الثقافة 0225

 

 1ن 351 كتاب

الناريووة العامووة لاللتزامووات مصووادر  051

 االلتزام دراسة في القانون 

القانون  امجد محمد منصور

 المدني

 االولى دناالر دار الثقافة 0216

 

 1ن 350 كتاب

مفهوووم اإلرادة و دورهووا فووي القووانون  050

 الخاص

القانون  جميل محمد بني يونس 

 المدني

 االولى االردن دار الثقافه 0210

 

 1ن 054 كتاب

القانون  خالد عبد حسين الحديثي  دراسة مقارنة–عقد الصلح  053

 المدني

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 االولى بيروت

 

 1ن 070 كتاب

الموووودخل لدراسووووة العلوووووم القانونيووووة  056

الناريووووة العامووووة , مبووووادل القووووانون 

 للحق

القانون  عبد القادر الفار

 المدني

 

0216 

 االولى االردن دار الثقافه

 

 062 كتاب

 

 1ن

القانون  اليأس ناصيف  العقود الدولية عقد المفتاح في اليد 055

 المدني

منشورات الحلبي  0225

 يةالحقوق

 االولى بيروت

 

 1ن 030 كتاب

القانون  جعفر محمد جواد الفضلي  الوجيز في عقد اإليجار  054

 المدني

منشورات زين  0213

 الحقوقية

 االولى بيروت

 

 1ن 062 كتاب



أهووم الجوانووب العلميوووة بشووان أوامووور  057

 التغيير غي عقود اإلنشاءات 

القانون  محمد فؤاد الحريري

 المدني

 االولى القاهرة ضة العربيةدار النه 0213

 

 1ن 154 كتاب

اإلطوووووار القوووووانوني للمعرفوووووة الفنيوووووة  053

 للمشروعات الصناعية 

القانون  محمد مرسي 

 المدني

 االولى القاهرة دار النهضة العربية 0213

 

 1ن 351 كتاب

القانون  هانية محمد علي فقية  الرقابة القضائية على أالذعان 055

 المدني

الحلبي منشورات  0216

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 054 كتاب

عوارض المسوؤولية المدنيوة دراسوة  042

 تحليلية مقارنة 

القانون  فرهاد حاتم حسين

 المدني

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن  كتاب

الناريووووة العامووووة للحمايووووة المدنيووووة  041

 دراسة تحليلية مقارنة 

لقانون ا بمو برويز خان الدلوي

 المدني

منشورات الحلبي  0216

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 336 كتاب

نارية الغش في العقد دراسة تحليلية  040

 مقارنه في القانون المدني

القانون  هلدير اسعد احمد

 المدني

 االولى لبنان دار الثقافة 0210

 

 1ن 632 كتاب

الحماية القانونية لبراءة االختوراع و  043

 كام اتفاقية التريبسفقاً ألح

القانون  حنان محمود كوثراني

 المدني

منشورات الحلبي  0211

 الحقوقية

 االولى لبنان

 

 1ن 630 كتاب

إبطووووال عريضووووة الوووودعوى المدنيووووة  046

اإلهمال بالواجبوات اإلجرائيوة دراسوة 

 تأصيليه تحليلية مقارنه 

القانون  جياد ثامر نايف الدليمي 

 المدني

 االولى دادبغ بيت الحكمة 0210

 

 1ن 433 كتاب

عبد الرزاق –العميد المتقاعد  الموسوعة الفلسطينية 045

 محمد أسود

نام 

 سياسية

 1ن      

ثقافة اال عنف في )مؤتمر السليمانية  044

وقائع المؤتمر . التعامل مع األخر 

 المركزي الذي عقده بيت الحكمة 

نام  شمران العجلي .د

 سياسية

 االولى ادبغد بيت الحكمة 0223

 

 1ن 043 كتاب

حركات الحرر الوطني في المغرب  047

العربي في مناقشات مجلس النواب 

دراسة (  1535-1552)العراقي 

 تاريخية 

نام  فالح صبري الحمدي .د

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 302 كتاب

نام  حسيب الياس حديد.د ترجمة الخطاب السياسي  043

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 347 كتاب

تاريف الواليات المتحدة االمريكة  045

المرحله الممهده )تمدد اوربا 

حتى نمو ( الكتشا ف العالم الجديد

-1650)المثالية االجتماعية 

1352 ) 

نام  هنري بامفورد باركيز

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 511 كتاب

االثنيات و األقليات  واقع مشكالت 072

 بالعراق 

نام  شمرن العجلي 

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 503 كتاب

 1ن 624 كتاب االولى بغداد بيت الحكمة 0212نام  جعفر عباس حميدي.دالتطورات السياسية في  071



دراسة ( 1543-1553)العراق

وثائقية في ضوء التقارير األمنية 

 الخاصة

  سياسية

( 0223)ناام الحكم في العراق بعد  070

 و القوى المؤثرة فيه 

نام  خيري عبد الرزاق جاسم 

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 071 كتاب

نام  محمود عبد الواحد محمود.د التجربه اليابانية رةية عراقية  073

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0212

 

 1ن 014 كتاب

اك السياسي و تداعياته على الحر 076

 التخطيط االستراتيجي 

نام  نالة الجبوري

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 162 كتاب

ثنائية المجلس التشريعي في العراق  075

 دراسة في مجلس االتحاد 

نام  حنان محمد القيسي.د

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 315 كتاب

المشهد االنتخابي العراقي فصول  074

 0212عام 

نام  ازهار الغرباوي .د

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 110 كتاب

 وصال نجيب العزاوي و.د الدولة نارياتها و خصائصها  077

 سعد صالح الجبوري.د

نام 

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 103 كتاب

عبد الكريم قاسم االيام االخيرة لحكم  073

  ةفي الوثائق البريطاني

 (1540أذار 5 –كانون الثاني  03)

نام  نوري عبد الحميد العاني .د

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 110 كتاب

نام  محمود احمد البياتي بناء دولة العراق الفرص الضائعة  075

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 023 كتاب

ثورة التغيير و تداعياتها على  032

 األنامة العربية 

نام  عالء عكاب خلف.د

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 163 كتاب

نام  محمود احمد عزت البياتي  دور العسكر في السياسة  031

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 614 كتاب

030 

033 

نام  جواد مطر الموسوي  المدينة  –مقومات دولة مدينة 

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 63 كتاب

تطورات حول مستقل الديمقراطية  036

 االرث الديمقراطي االمريكي 

نام  شارلس فرانكل

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 006 كتاب

035 

 

ابعادة القانونية و )الفساد اإلداري 

و االقتصادية و االجتماعية السياسية 

وقائع الندواة العلمية التي عقدها ( 

قسم الدراسات القانونية خالل عام 

0223  

نام  جمال إبراهيم الحيدري 

 سياسية

 االولى بغداد بيت الحكمة 0225

 

 1ن 022 كتاب

السوووووولم الوووووووطني الموووووودني دراسووووووة  034

 اجتماعية سياسية  

علم  عبد السالم بغدادي 

االجتماع 

 لسياسيا

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 110 كتاب



تأويل الن  الروائوي فوي ضووء علوم  037

 اجتماع الن  األدبي

علم  عبد الهادي احمد الفرطوسي

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0225

 

 1ن 347 كتاب

مقدمووووة فووووي علووووم التبيووووؤ البشووووري  033

 ( االيكولوجيا البشرية)

علم  المراياتي كامل جاسم 

االجتماع 

 السياسي

 الثانية بغداد بيت الحكمة 0225

 

 1ن 062 كتاب

قووراءات فووي علووم الجتموواع السياسووي  035

 رةيا استشرافية 

علم  ثناء محمد صالح عبد الرحيم.د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 003 كتاب

علم  عدنان ياسين . د المجتمع العراقي ديناميات التغيير  322

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 003 كتاب

المجووووووووين البشوووووووووري االنعكاسوووووووووات  321

 االجتماعية و األخالقية 

علم  حامد خلف احمد.د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 006 كتاب

العوويش فووي الشوووارع انثروبولوجيووا  320

 التشرد 

علم  ارين غالسر ورا برجمان.د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 037 كتاب

كيوووف تشوووكل القووويم التقووودم اإلنسووواني  323

بحووث و دراسوات فووي علوم االجتموواع 

 انثروبولوجيا 

علم  لورنس ي هاريسون. د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 070 كتاب

علم  كريم محمد حمزة .د لة الفقر و انعكاساتها في العراق مشك 326

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 172 كتاب

علم  بتينا أي شميدت.د انثروبولوجيا العنف و الصراع  325

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 336 كتاب

مفهوووووم و دراسوووة االنثروبولوجيووووا ال 324

 التاريف 

علم  بيرتي ج بيلتو 

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0212

 

 1ن 143 كتاب

327 

 

علم  كامل المراياتي .د الفعل االجتماعي وصناعة القرار 

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 001 كتاب

 قاموس انثروبولوجيا  323

 –ر انكليوووووزي اثمولوجيوووووا فولكلوووووو -

 عربي 

علم  كامم سعد الدين 

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 166 كتاب



المشوووووروع الووووووطني اإلعوووووادة دموووووج  325

 االطفال االيتام و المشردين بأسرهم 

علم  مازن بشير محمد.د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 110 كتاب

ت االجتماعيوووة فوووي العوووراق السياسوووا 312

لقسم  -المؤتمر العلمي السنوي االول

 الدراسات االجتماعية

علم  شمران العجلي 

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 346 كتاب

العولمة وأثر ا على الهوية والثقافه  311
 اإليرانية

علم  تقي ازادا امركي. د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد كمةبيت الح 0210

 

 1ن 062 كتاب

أطفزززال الشزززوراع فزززي مزززدن الهيمنزززه  310
 الحضرية من وسط وجنوب العراق

علم  عبد علي الخفا ف.د

االجتماع 

 السياسي

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 43 كتاب

فوووي بووواطن الجحووويم روايوووة تسوووجيلية  313

وثائقيوووووة عووووون حملوووووة األنفوووووال مووووون 

 1533الى1537

علم  سالم إبراهيم

االجتماع 

 السياسي

من اصدارات  0213

مشروع بغداد 

عاصمة الثقافة 

 العربية

 1ن 302 كتاب االولى بغداد

بغززداد فززي مؤلفززات الرحالززة األجانززب  316
من القرن السادس عشر حتى القزرن 

 التاسع عشر الميالدي 

تاريف  شمران العجلي . د

 وأدب

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 511 كتاب

سززجالت المحززاكم الشززرعية و الطززابو  315
العثمانية المحفوظه في دار الكتزب و 

 (دراسة و فهرسة )الوثائق ب بغداد 

 جميل موسى النجار . د
 و 

 مالن إبرا يم النعيمي 

تاريف 

 وأدب

 االولى بغداد بيت الحكمة 0213

 

 1ن 035 كتاب

المسزززززكوكات النقديزززززة فزززززي البلزززززدان  314
 اً العربية قديماً و حديث

تاريف  نا ض عبد الرلاق القيسي 

 وأدب

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 675 كتاب

, سززززومر )حضززززارة وادي الرافززززدين  317
سززبة آالف سززنة مززن ( بابززل , آشززور 

 الفن و الحضارة 

تاريف  مجموعة باحثين 

 وأدب

 االولى بغداد بيت الحكمة 0212

 

 1ن 615 كتاب

 \ ز  332 األسرة البويهيه في بغزداد 313
 م1111\  224\م462

تاريف  مفال هللا كبير 

 وأدب

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 662 كتاب

ثقافه  هناء خليف غني  مقاالت في الثقافة اإلستراتيجية  315

 عامة

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 336 كتاب

افه ثق إسماعيل خليل. د اليورانيوم المنضب ومخاطر اسلحتة  302

 عامة

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 027 كتاب

المشوووروع االسوووتراتيجي التعلووويم فوووي  301

 العراق 

ثقافه  شمران العجلي .د

 عامة

 االولى بغداد بيت الحكمة 0211

 

 1ن 050 كتاب



 

ثقافه  حسن رضا النجار . د علم المعلومات و تقنياتة  300

 عامة

 االولى بغداد بيت الحكمة 0210

 

 1ن 006 ابكت

ثقافه  حسن هاني  (قصائد   (ذهول 303

 عامة

دار الشؤون  0213

 الثقافية العامة

 االولى بغداد

 

 1ن 166 كتاب

ثقافه  ذياب شاهين كف تسبح في الماء  306

 عامة

دار الشؤون  0213

 الثقافية العامة

 االولى بغداد

 

 1ن 126 كتاب


