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ھم و أحدث اإلصدارات في مختلف و التي تتمثل في أ 2009 جويليةإلى شھر  2009

  .البرلماني و المجاالت العلمية المتصلة بالعمل التشريعي
  

للحصول على المعلومات الالزمة  يرجى االتصال بالمكتبة، التي ھي في خدمتكم  
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  إدارة و تسيير
  
  
  
  
  

  Ad 21794/ 01 
 

  أيمن النحراوي
   .  ص 404 -.2009 الجامعي،دار الفكر : اإلسكندرية - . موانئ الحاويات الدولية 

 يشتمل على مالحق
 3- 5702-17-977: ردمك 

 موانئ الحاويات الدولية// إدارة الموانئ  : الكلمات الدالة
 
 

Ad 22081/ 1 
 

  عيد أحمد أبو بكر
 2009دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان -. وليد اسماعيل السيفو / رة الخطر و التأمين  إدا
   .  ص 386 -.

 يشتمل على بيبليوغرافية
   إدارة الخطر// التأمين : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22082/ 1  
 

 
  محمد عاطف السعيد

 التوزيع،مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و : دريةاإلسكن - . إدارة الخدمة التأمينية في إدارة األعمال 
   .  ص 151 -.2009

 11- 153-378-977: ردمك 
 إدارة األعمال// التأمين : الكلمات الدالة

  
 

Ad 22083/ 1 
 

  طارق شريف يونس
إثراء : عمان -  .اإلسالميمفاھيم و مبادئ وسياسات مع إشارة للمعطى العربي و  :العامةإدارة العالقات 

   .  ص 303 - .2008 التوزيع،و   للنشر
 يشتمل على بيبليوغرافية

  العالقات العامة: الكلمات الدالة
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Ad 22084/ 1 
 

  محمد أحمد السريتي
          مؤسسة رؤية للطباعة و النشر: المعمورة - . تخطيط المشروعات االستثمارية و دراسات الجدوى 

   .  ص 318 -.2009 التوزيع،و 
 يوغرافيةيشتمل على بيبل

 8- 126-377-977: ردمك 
 االقتصاديالتخطيط // دراسات الجدوى : الكلمات الدالة

 
Ad 22085/ 1 

 
  محمد عاطف السعيد

 التوزيع،مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و : المعمورة -. إدارة إستراتيجية التفاوض في إدارة األعمال 
   .  ص 185 -.2009

 15- 157-378-977: ردمك 
 التفاوض// إدارة األعمال : لدالةالكلمات ا

 
Ad 22086/ 1 

 
  مصطفى الخواجة

   .  ص 352 - .2009 التوزيع،مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و : المعمورة - .اإلحصائيالتحليل 
 يشتمل على ملحق

 6- 149-339-977: ردمك 
 اإلحصاء: الكلمات الدالة

 
Ad 22087/ 1 

 
  دالل صادق

                    - .2008، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع: عمان -. اصر الفتال حميد ن/ أمن المعلومات   
   .  ص 149

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9-152- 12- 9957: ردمك 

 شبكة المعلومات// أمن الحواسيب // أمن المعلومات : الكلمات الدالة
 

Ad 22088/ 1 
 

  آالن كالدار
 ISO 17799/ISO الدليل التنفيذي لمعايير األيزو: في تكنولوجيا المعلوماتاإلدارة الدولية الرشيدة  

 .  ص 516 -.2007 العربية،مجموعة النيل  :القاھرة -). ترجمة(ستيف واتكينز، بھاء شاھين  /  .27001
  
 X -  077- 377-977: ردمك 

 المواصفات القياسية// اإلدارة الدولية : الكلمات الدالة
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Ad 22089/ 1 

 
  السيد محمد أحمد السريتي

      مؤسسة رؤية للطباعة: المعمورة -.  االجتماعيةو  االقتصاديةالوجيز في دراسات الجدوى التجارية و 
   .  ص 304 -.2008 التوزيع،و  و النشر  

 يشتمل على بيبليوغرافية
 X-179-384-977: ردمك 

 االقتصاديالتخطيط // دراسات الجدوى : الكلمات الدالة
Ad 22090/ 1 

 
  بشير العالق
                 دار اليازوري العلمية للنشر: عمان - .متكاملمدخل : اإللكتروني و التقليدي تطبيقات الترويجأساسيات و 
   .  ص 550 - . 2009و التوزيع، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 اإلعالن// رويج الت// التسويق اإللكتروني // التجارة اإللكترونية : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22091/ 1 
 

  محمود جاسم الصميدعي
   .  ص 441 - . 2008دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، : عمان -. إدارة التوزيع بمنظور متكامل 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 تسويق إدارة// إدارة : مواد: الكلمات الدالة

 
 

Ad 22093/ 1 
 

  فريج النجار
   .  ص 587 - . 2009الدار الجامعية ، : اإلسكندرية -. السلوك التنظيمي االستراتيجي مھارات و فنون 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 إدارة األعمال// إدارة و تنظيم : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22094/ 1 
 

  زيد منير عبوي
   .  ص 238 -. 2008دار الراية للنشر و التوزيع ، : عمان -. نظم المعلومات التسويقية 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  معالجة البيانات اإللكترونية: التسويق: الكلمات الدالة
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Ad 22095/ 1 
 
  

دار : القاھرة -] . نو و أخر...[علي لطفي؛ /تطوير تخطيط و  -إدارة و تنمية: تكنولوجيا الموارد البشرية
   .  ص 242 -.2008السحاب للنشر و التوزيع، 

 2- 47- 6190-977: ردمك 
 إدارة األفراد// الموارد البشرية : الكلمات الدالة

  
  
 

Ad 22097/ 1 
 

  صالح الدين عبد الباقي
 للكتاب،مركز اإلسكندرية : اإلسكندرية -  .حسنعلي عبد الھادي مسلم، راوية  /البشرية إدارة الموارد 

   .  ص 322 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

  تنظيم و إدارة: الموارد البشرية// اد إدارة األفر: الكلمات الدالة
  
  
 

Ad 22098/ 1 
 

  نادر أحمد أبوشيخة
   .  ص 397 - . 2009دار المسيرة للنشر و التوزيع ، : عمان -.  2.ط -.أصول التفاوض 

 يشتمل على بيبليوغرافية
  التفاوض// في اإلدارة  اتصاالت: الكلمات الدالة

  
  
  
 

Ad 22104/ 1 
 

   حسين مصطفى ھاللي
محمد  /القيادية بالكفاءات  االرتقاء - التنظيم و اإلدارة: التخطيط اإلستراتيجي لتطوير أداء المؤسسات

   .  ص 199 - . 2009 التوزيع،السحاب للنشر و : القاھرة - ] . نروآخو ...[محمد األلفي؛
  يشتمل على بيبليوغرافية

 4-46-6190-977: ردمك 
  تنظيم و إدارة: المؤسسات// إدارة : يالتخطيط اإلستراتيج: الكلمات الدالة
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Ad 22106/ 1 
 

   جھاد صياح بني ھاني
: عمان -. نازم محمود الملكاوي، فالح عبد القادر/ نظرية و تطبيق  : بحوث العمليات و األساليب الكمية

   .  ص 325 -. 2009دار جليس الزمان للنشر و التوزيع، 
  يشتمل على بيبليوغرافية

  األساليب الكمية// إدارة األعمال // بحوث العمليات // إتخاذ القرارات : دالةالكلمات ال
  
 
 

Ad 22107/ 1 
 

  فيليب سادلر
 .  ص 391 -.2008 العربية،مجموعة النيل  :القاھرة - ).ترجمة(عال أحمد إصالح  /اإلستراتيجية اإلدارة 

  
  يشتمل على بيبليوغرافية

 0- 071-377-977: ردمك 
  اإلدارة: دالةالكلمات ال

  
 

Ad 22109/ 1 
 

  عالء فرحان طالب
               دار صفاء للنشر : عمان -. محمد جبارا الشمري، حسين الجنابي / التسويقية   االستخباراتنظام 

   .  ص 216 -.2009و التوزيع، 
 1-423- 24- 9957-978: ردمك 

  إدارة األعمال// التسويق : الكلمات الدالة
  
  
 

Ad 22112/ 1 
 

  سالي رامسي
   .2008 العربية،مجموعة النيل : القاھرة - ).ترجمة(بھاء شاھين  /للباحثين دليل : العثور على المعلومات

   .  ص 320 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-060- 377-977: ردمك 
  شبكات: الحاسبات اإللكترونية// اإلنترنت // المعلومات : الكلمات الدالة
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Ad 22113/ 1 

 
  يوسف حجيم الطائي

محمد عاصي العجيلي ، ليث علي الحكيم، مؤيد  /  نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية و الخدمية
   .  ص 512 -. 2009دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان -) . مراجعة(الفضل 

 يشتمل على مالحق
 جودة اإلنتاج// إدارة الجودة : الكلمات الدالة

 
Ad 22114/ 1 

 
  بيليندا ستيفان

 - ).ترجمة(عال أحمد إصالح  /المالي كيف تعظم األرباح و تعزز األداء : أساسيات المحاسبة اإلدارية
   .  ص 287 -.2008 العربية،مجموعة النيل : القاھرة

 0-085- 377-977: ردمك 
 المحاسبة اإلدارية: الكلمات الدالة

  
  :الملخص

دليل عملي سھل الفھم سيزيل عن أساسيات المحاسبة ما يكتنفھا من " ة اإلداريةأساسيات المحاسب"كتاب  
رحلة قواعد المحاسبة األساسية ويبين لك كيف يمكنك أن تدمجھا ضمن المجاالت  فيإنه يأخذك . غموض

إدارة األعمال  -شركتك وينقسم الكتاب إلى ثالثة أقسام رئيسية تخطيط وتحليل األعمال فياألخرى 
مجال  فيشخص  وأيتمويل الشركات، وال غنى عنه ألصحاب المشروعات التجارية  - لياتوالعم

ويغطي الكتاب الموضوعات التالية، وضع خطط األعمال، إدارة رأس المال العامل، التسويق، . األعمال
، اإلدارة التنظيمية، إدارة (MAP) القرار، إنشاء حزمة محاسبة إدارة اتخاذالتخطيط والموازنة، 

لمشروعات، إستراتيجية المعلومات، قانون العقود، تمويل الشركات الصغيرة، طرق الخروج من ا
دراسات حالة واقعية تبين كيفية تعظيم إمكانيات  باستخدامالشركات، وقد تم إبراز الموضوعات الرئيسية 

  المستقبل فيشركتك واتخاذ قرارات جوھرية بشأن أدائھا 
  
 

Ad 22116/ 1 
 

  نجارفريد راغب ال
   .  ص 409 -.2009 الجامعية،الدار : اإلسكندرية - . بحوث العمليات في اإلدارة 

 8- 049-422-977: ردمك 
 بحوث :األعمالإدارة : الكلمات الدالة

 
Ad 22117/ 1 

 
  غسان قاسم الالمي

   .  ص 316 -. 2009إثراء للنشر و التوزيع ، : عمان -. تقنيات و نظم معاصرة في إدارة العمليات  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 بحوث العمليات// جودة اإلنتاج // إدارة الجودة : الكلمات الدالة
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Ad 22121/ 1 
 

  مارتين ريكيتس
، )تعريب(محمود حسن حسني / مقدمة في التنظيم الصناعي و نظرية المنشأة  : اقتصاديات المشروع
   .  ص 753 - . 2008للنشر ،  دار المريخ: الرياض -. مراجعة (جاب هللا عبد الفضيل 

 0-578- 24- 24- 9960: ردمك 
  إدارة صناعية// إدارة المشاريع : الكلمات الدالة

 
Ad 22122/ 1 

 
  وائل محمد صبحي إدريس
دار وائل : عمان -. طاھر محسن منصور الغالبي/ الرصف و المحاذاة  : توجيه األداء االستراتيجي

 )03ة إدارة األداء االستراتيجي؛ سلسل( - .   .  ص 176 -.2009للنشر، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  تقييم األداء// تقييم : منظمات أعمال// إدارة أعمال  // التخطيط االستراتيجي : الكلمات الدالة
  
 

Ad 22123/ 1 
 

  جالل محمد النعيمي
 - .2008و التوزيع ، للنشر  إثراء: عمان - . تقنيات الحاسوب  باستخدامالبحث العلمي في إدارة األعمال 

   .  ص 296
 يشتمل على بيبليوغرافية

  معالجة البيانات إلكترونيا: إدارة األعمال// طرق البحث : إدارة األعمال: الكلمات الدالة
  
  

Ad 22126/ 1 
 

  بشير العالق
          - .2008العلمية للنشر و التوزيع،  دار اليازوري: نعما -  .تطبيقاتمفاھيم و : التخطيط التسويقي

   .  ص 288
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-103- 12- 9957: ردمك 
  إدارة: التسويق: الكلمات الدالة

 
 

Ad 22127/ 1 
 

  ثامر البكري
   .  ص 352 -. 2008دار الحامد للنشر و التوزيع ، : عمان -. التسويقية و الترويج  االتصاالت

 7-099-32-9957-978: ردمك 
  العالقات العامة// يق التسو: الكلمات الدالة
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Ad 22128/ 1 
 

  رضا اسماعيل البسيوني
   .  ص 350 - .2009 التوزيع،مؤسسة طيبة للنشر و : القاھرة -  .اإلداريالتخطيط 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 5- 120-431-977: ردمك 

 التخطيط اإلداري: الكلمات الدالة
 

Ad 22129/ 1 
 

  خلف جاد الرب السيد
 -.2009 التوزيع،دار العلم و اإليمان للنشر و : كفر الشيخ - . القيادية للعاملين بالجامعات  تنمية القدرات

   .  ص 260
 يشتمل على بيبليوغرافية

 تنمية القدرات: الكلمات الدالة
 

Ad 22130/ 1 
 

  محمد عباس بدوي
   .  ص 424 -.2009 الحديث،المكتب الجامعي : اإلسكندرية -. المحاسبة و تحليل القوائم المالية 

  المحاسبة: الكلمات الدالة
  
 

Ad 22132/ 1 
 

  كمال الدين مصطفى الدھراوي
 الحديث،المكتب الجامعي : اإلسكندرية - .المعلوماتنظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا 

   .  ص 423 -.2009
 2-82-0159-977: ردمك 

 محاسبة: المعلومات استرجاعو  تخزين// واعد معلومات ق: المحاسبة//  اآلليةالمحاسبة : الكلمات الدالة
  
 

Ad 22134/ 1 
 

  عبد الرزاق محمد قاسم
   .  ص 416 - . 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : عمان -. تحليل و تصميم نظم المعلومات المحاسبية 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9-122- 16- 9957: ردمك 

                    تخزين// برامج الحاسوب : المحاسبة// معلومات : المحاسبة// مالية المحاسبية ال: الكلمات الدالة
 محاسبة: المعلومات استرجاعو 
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Ad 22135/ 1 
 

   أحمد محمد غنيم
   .  ص 405 -.2008 التوزيع،المكتبة العصرية للنشر و : المنصورة - .اإللكترونيةالتسويق و التجارة 

 بليوغرافيةيشتمل على بي
 2- 083-410-977: ردمك 

  االنترنيتالتسويق عبر : الكلمات الدالة
 
 

Ad 22136/ 1 
 

  فؤاد السيد المليجي
   .  ص 236 -.2007 التوزيع،مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و : اإلسكندرية - .القوميةالمحاسبة 

 7- 139-367-977: ردمك 
  المحاسبة القومية: الكلمات الدالة

 
Ad 22138/ 1 

 
  محسن أحمد الخضيري

                    رؤية علمية منھجية شاملة للمنظومة األمنية لحماية الدولة، و مشاريع االستثمار،: أمن االستثمار
إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع، : القاھرة -. و المستثمرين من الجريمة و اإلرھاب في عصر العولمة 

   .  ص 246 -. 2009
 3- 152-383-977: مكرد 

 تأمين: االستثمار: الكلمات الدالة
 

Ad 22142/ 1 
 

  فريد فھمي زيادة
 -. 2008دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان - .معاصرمدخل : وظائف منظمات األعمال

   .  ص 678
 إدارة األفراد// اإلدارة المالية // إدارة األعمال : الكلمات الدالة

 
Ad 22144/ 1 

 
   محمد عبد العظيم

   .  ص 402 - .2008 الجامعية،الدار : اإلسكندرية -  .اإللكترونيالتسويق 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-095- 422-977: ردمك 
 التسويق اإللكتروني//  االنترنتالتسويق عبر : الكلمات الدالة
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Ad 22146/ 1 

 
  محمد عبد خسين الطائي

دار : بيروت -. نعمة عباس خضير الخفاجي /   اإلستراتيجيةمنظور الميزة : ةاإلستراتيجينظم المعلومات 
   .  ص 304 - . 2009الثقافة للنشر و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-472- 16- 9957: ردمك 
  إدارة األعمال// نظم المعلومات اإلدارية : الكلمات الدالة

  
Ad 22149/ 1 

 
  طالل كداوي

   .  ص 251 -. 2008دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، : عمان - .الستثماريةاتقييم القرارات 
 يشتمل على مالحق

 القرارات اتخاذ//  االستثمار: الكلمات الدالة
 

Ad 22150/ 1 
 

  رضا اسماعيل البسيوني
   .  ص 280 -.2009 النشر،مؤسسة طيبة للطبع و : القاھرة -  .األعمالإدارة 

 بليوغرافيةيشتمل على بي
  إدارة العمال: الكلمات الدالة

 
 

Ad 22151/ 1 
 

  إيمان عبد المحسن زكي
 179 -.2009 اإلدارية،المنظمة العربية للتنمية : القاھرة - .متكاملمدخل إداري : الحكومة اإللكترونية

 ) 457بحوث و دراسات؛ ( -. .ص
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-000- 473-977-978: ردمك 
  الحكومة اإللكترونية: الدالة الكلمات

  
Ad 22154/ 1 

 
  فريد راغب النجار

الدار : اإلسكندرية - .التفوقإدارة الجودة الشاملة و اإلنتاجية و التخطيط التكنولوجي للتميز و الريادة و 
   .  ص 524 - .2009الجامعية، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 0- 011-422-977: ردمك 

  ضبط الجودة// إدارة : إنتاج// جودة اإلنتاج // الجودة الشاملة إدارة : الكلمات الدالة
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Ad 22156/ 1 
 

  جمال الدين محمد المرسى
 -.2009 الجامعية،الدار : اإلسكندرية - .إدريسثابت عبد الرحمن  /اإلمداد اإلدارة اإلستراتيجية للشراء و 

   .  ص 461
 1-99-422-977: ردمك 

  إدارة المواد// الشراء // يق إدارة التسو: الكلمات الدالة
  

Ad 22158/ 1 
 

  محمد الصيرفي
          مؤسسة حورس الدولية للنشر : اإلسكندرية -  .الجددتنمية المھارات اإلدارية و السلوكية للعاملين 

   .  ص 425 -.2009و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8- 252-368-977: ردمك 
  عمالالعمل و ال: الكلمات الدالة

  
 

Ad 22166/ 1 
 

  فريد النجار
 الجامعية،الدار : اإلسكندرية -  .البورصةفنون االستثمار في : إدارة شركات تداول األوراق المالية

   .  ص 385 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية ، يشتمل على مالحق

 تنظيم و إدارة: البنوك// تنظيم و إدارة : البورصات: الكلمات الدالة
 

Ad 22167/ 1 
 

  محمد العزازي أحمد إدريس
   .  ص 284 -. 2009ن ، .د: م.د -. المقومات السلوكية و التنظيمية للمدير العصري 

  يشتمل على بيبليوغرافية
 9- 82- 5195-977: ردمك 

  العالقات العامة// إدارة األفراد // اإلدارة : الكلمات الدالة
 
 

Ad 22170/ 1 
 

  عبد الغفار حنفي
   .  ص 430 -. 2009الدار الجامعية ، : اإلسكندرية -. داء المالي و دراسات الجدوى تقييم األ

 يشتمل على بيبليوغرافية
  دراسات الجدوى// اتخاذ القرارات // التحليل المالي : الكلمات الدالة
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Ad 22171/ 1 
 

  إسماعيل السيد
   .  ص 325 -.ت.د الجامعية،الدار : اإلسكندرية -. محمد حسان / التسويق  

 يشتمل على بيبليوغرافية
 إدارة المبيعات// التسويق : الكلمات الدالة

 
Ad 22176/ 1 

 
  محمد صالح الحناوي

 - .العبدنھال فريد مصطفى، جالل إبراھيم  /الجديدة التحليل المالي للمشروعات : اإلدارة المالية
   .  ص 416 -.2009 الحديث،المكتب الجامعي : اإلسكندرية

 ل على بيبليوغرافيةيشتم
 اإلدارة المالية: الكلمات الدالة

 
Ad 22177/ 1 

 
  محمد صالح الحناوي

 - .2009الدار الجامعية، : اإلسكندرية -. رسمية ذكي قرباقص / مدخل اتخاذ القرارات  : اإلدارة المالية
   .  ص 337

 يشتمل على بيبليوغرافية
 لقراراتا اتخاذ// اإلدارة المالية : الكلمات الدالة

 
Ad 22178/ 1 

 
  حمد راشد الغدير

   .  ص 373 - . 2009، دار زھران للنشر و التوزيع: عمان - .التخزينتكنولوجيا إدارة الشراء و 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 إدارة و تنظيم: المخازن// إدارة المواد : الكلمات الدالة
 

Ad 22179/ 1 
 

  ھاني محمد السعيد
           - .2008 التوزيع،دار السحاب للنشر و : القاھرة - . نطالقة إدارية معاصرة ا: رأس المال الفكري

   .  ص 240
 يشتمل على بيبليوغرافية

 رأس المال الفكري: الكلمات الدالة
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Ad 22180/ 1 
 

  عاطف جابر طه عبد الرحيم
   .  ص 488 -.2008 الجامعية،الدار : اإلسكندرية - .الماليةأساسيات التمويل و اإلدارة 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 التمويل// اإلدارة لمالية : الكلمات الدالة
 

Ad 22181/ 1 
 

   ناصر نور الدين عبد اللطيف
دراسات في المحاسبة اإلدارية المتقدمة : الحديثة في المحاسبة اإلدارية و تكنولوجيا المعلومات االتجاھات

   .  ص 586 -.2009، الدار الجامعية: ريةاإلسكند - .الحاسبو تطبيقاتھا على 
  معالجة البيانات إلكترونيا: المحاسبة// المحاسبة اإلدارية : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22182/ 1 
 

   عبد الحميد عبد الفتاح المغربي
   المكتبة العصرية للنشر: المنصورة - ).البورصات -منشآت التأمين -البنوك(إدارة المنشآت المتخصصة 

   .  ص 352 -.2009 لتوزيع،او 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-427- 410-977: ردمك 
  إدارة: البورصات //إدارة : شركات التأمين// إدارة : البنوك// إدارة : المنشآت: الكلمات الدالة

 
 

Ad 22185/ 1 
 

  ربحي مصطفى عليان
   .  ص 456 -.2009 التوزيع،دار صفاء للنشر و : عمان -. أسس التسويق المعاصر 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-446- 24- 9957-978: ردمك 
  إدارة األعمال// إدارة المبيعات // التسويق : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22189/ 1 
 

  محمد الصيرفي
                   .ص 332 -. 2008مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، : اإلسكندرية - .التسويقإدارة 

 ) كتب المعارف اإلداريةسلسلة ( -.
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 028-368-977: ردمك 
 إدارة التسويق: الكلمات الدالة
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Ad 22192/ 1 

 
  محمد الصيرفي

   .  ص 678 -.2009، دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية - . .I.T إدارة تكنولوجيا المعلومات
 يشتمل على بيبليوغرافية

 تكنولوجيا المعلومات// لومات اإلدارية نظم المع: الكلمات الدالة
 

Ad 22193/ 1 
 

  محمد إبراھيم عبد الرحيم
           .2008 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية - . اقتصاديات االستثمار و التمويل و التحليل المالي

   .  ص 279 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 118-212-977: ردمك 
  تحليل: اإلدارة// التمويل // ر االستثما: الكلمات الدالة

 
Ad 22194/ 1 

 
  مؤيد الفضل

 الوراق،مؤسسة : عمان -. منھج كمي مع دراسة حالة: تقييم و إدارة المشروعات المتوسطة و الكبيرة
   .  إيض.: ص 553 -.2008

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 1-148- 33- 9957-978: ردمك 

  إدارة األعمال// ة المشاريع إدار: الكلمات الدالة
 
 

Ad 22196/ 1 
 

  السيد عبد المقصود دبيان
 .اللطيفناصر نور الدين عبد  /القرارات مدخل للتخطيط و الرقابة و اتخاذ : بحوث العمليات في المحاسبة

   .  إيض.: ص 630 - . 2008 الجامعية،الدار : اإلسكندرية -
  محاسبة التكاليف// ات بحوث العملي: المحاسبة: الكلمات الدالة

 
 

Ad 22197/ 1 
 

  أحمد فوزي ملوخية
   .  إيض.: ص 308 - . 2009مركز اإلسكندرية للكتاب ، : اإلسكندرية -. نظم المعلومات اإلدارية 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 232-388-977: ردمك 
  نظم المعلومات اإلدارية: الكلمات الدالة
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Ad 22199/ 1 
 

   إبراھيم الجزراوي
دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان -. عامر الجنابي / أساسيات نظم المعلومات المحاسبية  

   .  إيض.: ص 258 -. 2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

  معالجة البيانات إلكترونيا: المحاسبة المالية// المحاسبة : الكلمات الدالة
 
 

Ad 22204/ 1 
 

   جيمس إيفان
.               جيمس دين، سرور علي إبراھيم سرور؛/ اإلدارة، و التنظيم، و اإلستراتيجية  : شاملةالجودة ال

   .  إيض. ص 580 -.ت .د للنشر،دار المريخ : الرياض -] . نوآخرو [
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-645- 24- 9960: ردمك 
  اإلدارة// ضبط الجودة : الكلمات الدالة

 
Ad 22205/ 1 

 
  محمد عباس الرماخي نواف

. ص 184 - .2009 التوزيع،دار صفاء للنشر و : عمان - .تحليليھاتصميم نظم المعلومات المحاسبية و 
   .  إيض

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6-402- 24- 9957-978: ردمك 

 المعلومات// المحاسبة // نظم المعلومات : الكلمات الدالة
 

Ad 22210/ 1 
 

  جمال خير هللا
   .  ص 264 -.2009 التوزيع،دار أسامة للنشر و : عمان -  .اإلدارياع اإلبد

 يشتمل على بيبليوغرافية
 التفكير المبدع// إدارة الفراد // اإلبداعية : الكلمات الدالة

 
Ad 22211/ 1 

 
  محمد الصيرفي

       .2008ية للنشر، مؤسسة حورس الدول: اإلسكندرية -. التميز اإلداري للعاملين بقطاع التربية و التعليم 
   .  إيض.: ص 508 -

 يشتمل على بيبليوغرافية
 7- 230-977368: ردمك 

  فرادإدارة األ: التربية و التعليم// اإلدارة المدرسية : الكلمات الدالة
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Ad 22212/ 1 
 

  أحمد الخطيب
 -.2009و التوزيع، لم الكتب الحديث للنشر عا: إربد -. خالد زيغان/ ة و نظم المعلومات  إدارة المعرف

   .  إيض.: ص 233
 يشتمل على بيبليوغرافية

 نظم المعلومات// اإلدارة : الكلمات الدالة
Ad 22215/ 1 

 
  حسين بلعجوز

مؤسسة الثقافة الجامعية، : اإلسكندرية - . نظام المعلومات المحاسبي و دوره في اتخاذ القرارات اإلنتاجية 
   .  إيض.: ص 428 -. 2009

 لى بيبليوغرافيةيشتمل ع
  المحاسبة: الكلمات الدالة

 
Ad 22216/ 1 

 
  إياد شوكت منصور

   .  ص 286 - .2008 التوزيع،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و : عمان - .العمالءإدارة خدمة 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-76-463- 9957-978: ردمك 
  الودائع البنكية// البنوك // رية الخدمات التجا// األنظمة البنكية : الكلمات الدالة

 
Ad 22218/ 1 

 
  ثابتي الحبيب

بن عبو / دعائم النجاح األساسية لمؤسسات األلفية الثالثة  : تطوير الكفاءات و تنمية الموارد البشرية
   .  ص 304 -. 2009مؤسسة الثقافة الجامعية ، : اإلسكندرية -. الجياللي 

 يشتمل على بيبليوغرافية
  الموارد البشرية// الكفاءات : الدالة الكلمات

Ad 22332/ 1 
 

  حميد الطائي
 - . 2008دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان  -. بشير العالق/ تطوير المنتجات و تسعيرھا   

   .  ص 212
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6-098- 12- 9957-978: ردمك 
  جودة اإلنتاج// إدارة الجودة // إدارة : اجإنت// أسعار // تسويق : الكلمات الدالة
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Ad 22334/ 1 
 

   عطا هللا وارد خليل
محمد عبد الفتاح / المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة و الخاصة   : الحكومة المؤسسية

   .  ص 222 -. 2008مكتبة الحرية للنشر و التوزيع ، : القاھرة -) . مراجعة(العشماوي، بسمان الفيصل 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  فساد إداري// اإلدارة الحكومية // حوكمة الشركات // تنظيم و إدارة : الشركات: الكلمات الدالة
 

Ad 22335/ 1 
 

   ثامر البكري
   .  ص 352 -. 2008إثراء للنشر و التوزيع ، : عمان -. أحمد الرحومي / تسويق الخدمات المالية  

 رافيةيشتمل على بيبليوغ
  الخدمات المالية// إدارة األعمال // الشركات المالية // التسويق : الكلمات الدالة

  
Ad 22336/ 1 

 
  جاسم ناصر حسين

دار اليازوري العلمية : عمان -. صباح مجيد النجار، حميد خير هللا سلمان / تخطيط و رقابة التخزين  
   إيض  .: ص 440 -. 2008للنشر و التوزيع ، 

 على بيبليوغرافية يشتمل
 6-131- 12- 9957: ردمك 

  إدارة العمال// رقابة التخزين // إدارة : مواد// إدارة : تخزين: الكلمات الدالة
 

Ad 22338/ 1 
 

  كمال الدين مصطفى الدھراوي
 الحديث،المكتب الجامعي : اإلسكندرية - .سرايامحمد السيد  /المراجعة دراسات متقدمة في المحاسبة و 

   إيض  .: ص 305 -.2009
 2- 048-438-977: ردمك 

 تدقيق الحسابات// المراجعة // المحاسبة : الكلمات الدالة
  

  :الملخص
ً في مجال القياس والتحليل المالي واالقتصادي للمنظمات   تلعب المحاسبة في العصر الحديث دوراً ھاما

مجاالت االقتصادية واالجتماعية والخدمية المختلفة في القطاعات المختلفة المكونة لالقتصاد الوطني في ال
واستكماالً لھذا الدور تأتي المراجعة لتلعب الدور الرقابي الھام للتحقيق من . إلى غير ذلك من القطاعات

. وتدقيق ما تقوم به المحاسبة من مھام وأعمال وما تنفذه من إجراءات بغرض تحقيق األھداف المرجوة
سبة والمراجعة من خالل قسمين حيث يتناول القسم األول االتجاھات ويتناول ھذا المرجع أسس المحا

الحديثة في مجال اإلفصاح المحاسبي ودوره في تخفيض عدم التماثل في المعلومات وزيادة كفاءة سوق 
رأس المال، ويتناول القسم الثاني األسس العامة والقواعد التي تحكم عملية المراجعة والتدقيق من حيث 

لداخلية والمعايير المھنية التي تحكمھا ومن حيث المراجعة الخارجية وتقسيماتھا وقواعدھا المراجعة ا
  .الرئيسية



2009إقتناءات السداسي األول لسنة           و تسييرو تسيير  إدارةإدارة          
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

 
2200 

 

 

  
Ad 22340/ 1 

 
  نواف قطيش

   .  ص  180 -.2009دار الراية للنشر و التوزيع، : عمان -  .األزماتإدارة 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-62-499- 9957-978: ردمك 
  الجغرافيا السياسية// األمن القومي // رة األزمات إدا: الكلمات الدالة

 
  

Ad 22342/ 1 
 

  طاھر محمود الكاللده
   .  إيض.: ص 247 - .2008 التوزيع،دار عالم الثقافة للنشر و : عمان - .البشريةإدارة الموارد  و تنمية

 يشتمل على بيبليوغرافية
  الموارد البشرية//  داألفراإدارة : الكلمات الدالة

 

  :لملخصا
قد جاء الكتاب في أربعة فصول ففي الفصل األول يتم التعريف والتوضيح حول أھمية ووظائف إدارة  

الموارد البشرية ، ثم التطرق لموضوع التخطيط للموارد البشرية وكيفية قطف الثمار من ھذا التخطيط 
منشآتھم وأماكن عملھم ، أما  وجاء الحديث أيضا عن التدريب وماله من أثر في تطوير وفاعلية األفراد في

الفصل الثاني فجاء ليوضح أھمية الحوافز وأنواعھا وشروط نجاح الحوافز مع التطرق لموضوع الترقية ، 
واھم المعايير والشروط الواجب توافرھا لتحقق الترقية ، وفي الفصل الثالث أكد على موضوع المشاركة 

سلبيات ولم يغفل المؤلف عن التطرق إلى موضوع نشأة بمفھومھا وأھميتھا وأنواعھا وااليجابيات وال
ومزايا ومفھوم اإلدارة وباألھداف وما لھا من مساس واضح في نجاح إدارة الموارد البشرية ، وجاء 

أما  .االھتمام أيضا بتقييم األداء وإبراز دور الدافعية في العمل وأثره دافعية الفرد على نتائج األعمال
مفھوم وأنواع القيادة ومراحل اتخاذ القرار وأنواع القرارات وكل ھذه العمليات صب الفصل األخير فجاء ل

 .جميعا في حسن وزيادة اإلنتاجية وتطوير الفرد كأساس ومرتكز في التنمية اإلدارية وتنمية األعمال
  
  
 

Ad 22343/ 1 
 

  حسين عجالن حسن
             .2008 التوزيع،دار إثراء للنشر و  :عمان -. استراتيجيات اإلدارة المعرفية في إدارة األعمال 

   .  إيض.: ص 210 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

  إدارة المعلومات// إدارة العمال // إدارة المعرفة : الكلمات الدالة
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Ad 22348/ 1 
 

  إلھام فخري طمليه
        .2009 التوزيع،لنشر و دار المناھج ل: عمان - .إستراتيجيمدخل : التسويق في المشاريع الصغيرة

   .  ص 291 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

 X-220- 18- 9957: ردمك 
 إدارة األعمال// المشاريع // التسويق : الكلمات الدالة

Ad 22349/ 1 
 

  فائزه ابراھيم محمود الغبان
مكتبة : غدادب -. مزيدة و منقحة  2.ط - .ثائر صبري محمود الغبان / النظم المحاسبية المتخصصة  

   إيض  .: ص 570 -.2009الذاكرة، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 محاسبة الزراعة// محاسبة النفط // محاسبة التأمين // محاسبة البنوك // المحاسبة : الكلمات الدالة
 

 
Ad 22350/ 1 

 
  نظام موسى سويدان

       دار الحامد للنشر: عمان -. واري نزار عبد المجيد البر/ إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية  
   إيض  .: ص 306 - . 2009و التوزيع ، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8-386- 32- 9957-978: ردمك 

 إدارة المبيعات// التسويق : الكلمات الدالة
 

Ad 22363/ 1 
 

  عبد الوھاب نصر علي
: الجزء األول: واألمريكيةربية والدولية موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة الع

الدار الجامعية، : اإلسكندرية -  .الصناعيةالمراجعة الخارجية الحديثة لحسابات الشركات التجارية و 
   .  ص 804 -.2009

 X-132-422-977: ردمك 
 تدقيق الحسابات// المراجعة : الكلمات الدالة

 

Ad 22364/ 1 
 

  عبد الوھاب نصر علي
: الجزء الثاني: واألمريكيةلمراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية موسوعة ا

الدار : اإلسكندرية - .الماليةمراجعة حسابات المؤسسات المالية و الشركات العاملة في مجال األوراق 
   .  ص 804 - . 2009الجامعية ، 

 3-127- 422-977: ردمك 
  تدقيق الحسابات// جعة المرا: الكلمات الدالة
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Ad 22365/ 1 

 
  عبد الوھاب نصر علي

: الجزء الثالث: واألمريكيةموسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية 
   .  ص 808 - .2009، الدار الجامعية: اإلسكندرية - . دور آليات المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات

 1- 131-422-977: ردمك 
 حوكمة الشركات// تدقيق الحسابات // المراجعة : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22366/ 1 
 

  عبد الوھاب نصر علي
: الجزء الرابع: واألمريكيةموسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية 

 - . مواجھة األزمة المالية  العالمية المراجعة و حوكمة الشركات و مسؤوليات مراقب الحسابات في
   .  إيض.: ص 798 -.2009، الدار الجامعية: اإلسكندرية

 3- 130-422-977: ردمك 
 األزمة المالية العالمية// حوكمة الشركات // تدقيق الحسابات // المراجعة : الكلمات الدالة

 
 

Ad 22367/ 1 
 

  عبد الوھاب نصر علي
: الجزء الخامس: واألمريكيةالحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية موسوعة المراجعة الخارجية 

الدار الجامعية، : اإلسكندرية - . أسواق المال انھيارلكترونية و مراجعة الحسابات في بيئة التجارة اإل
   .  إيض.: ص 800 -.2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1-128- 422-977: ردمك 

 أسواق المال// التجارة اإللكترونية // حوكمة الشركات // تدقيق الحسابات // راجعة الم: الكلمات الدالة
 
 
 

Ad 22368/ 1 
 

  بوقرة رابح
   .  إيض.: ص 347 - .2009، مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية -. بحوث العمليات

 يشتمل على بيبليوغرافية
 4- 165-212-977: ردمك 

  تالقرارا اتخاذ //بحوث العمليات : الكلمات الدالة
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Ad 22373/ 1 
 

   دان كوھين
 The Heart =أساليب و أدوات إدارة التغيير في المنظمات. دليل عملي ميداني: أسس التغيير التنظيمي

Of Change Field Guide: Tools ans Tactics for Leading Change In Your 
Organization.  /  مكتبة إيتراك للطباعة و النشر: اھرةالق - ) . ترجمة(معتز سيد عبد هللا                    

   .  إيض.: ص 349 - . 2009و التوزيع، 
 8- 155-383-977: ردمك 

 سلوك تنظيمي: المنظمات: الكلمات الدالة
 
 

Ad 22384/ 1 
 

  محمد الصيرفي
: اإلسكندرية - .يالتنظيمأبعاد السلوك الفردي و : الجزء األول. الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي

   .  ص 287 -.2009 الحديث،المكتب الجامعي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-438048-977: ردمك 
 إدارة: سلوك// سيكولوجية : إدارة األفراد: الكلمات الدالة

 
Ad 22385/ 1 

 
  محمد الصيرفي

المكتب : اإلسكندرية -. ردي التحليل على المستوى الف: الجزء الثاني. الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي
   .  إيض.: ص 405 -.2009 الحديث،الجامعي 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6- 048-438-977: ردمك 

 علم النفس اإلداري// إدارة : سلوك// سيكولوجية : إدارة األفراد: الكلمات الدالة
 

Ad 22386/ 1 
 

  محمد الصيرفي
: اإلسكندرية -. التحليل على مستوى الجماعات : الثالثالجزء . الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي

   .  إيض.: ص 299 -.2009 الحديث،المكتب الجامعي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7- 048-438-977: ردمك 
 علم النفس اإلداري// إدارة : سلوك// سيكولوجية : إدارة األفراد: الكلمات الدالة
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Ad 22387/ 1 
 

  محمد الصيرفي
المكتب : اإلسكندرية -. التحليل على مستوى المنظمات: الجزء الرابع. سوعة العلمية للسلوك التنظيميالمو

  إيض.: ص 370 -.2009 الحديث،الجامعي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8- 048-438-977: ردمك 
 علم النفس اإلداري// إدارة : سلوك// سيكولوجية : إدارة األفراد: الكلمات الدالة

 
 

Ad 22391/ 1 
 

  عدنان تايه النعيمي
            دار اليازوري العلمية للنشر: عمار -. ارشد فؤاد التميمي / معاصرة   اتجاھات. التخطيط الماليالتحليل و 

   .  ص 382 - . 2008و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-140- 12- 9957: ردمك 
 الماليالتخطيط // اإلدارة المالية : الكلمات الدالة
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 اتصالو   إعالم

 
 
 
 
 

C 21984/ 1 
  محمد سعد أبو عامود

  .ص 359 -.2009 الجامعي،دار الفكر : اإلسكندرية -  .جديداإلعالم و السياسة في عالم 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 5690-17-977: ردمك 
 الجوانب السياسية: دولياإلعالم ال// النظام العالمي الجديد // اإلعالم و السياسة : الكلمات الدالة
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  اقتصاد
  
 

 
E 21805/ 01 

 
  سھيل حسين الفتالوي

   .  ص 368 - .2009 التوزيع،دار الثقافة للنشر و : عمان - . العولمة و آثارھا في الوطن العربي
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-446- 16- 9957: ردمك 
 المالي االقتصاد// ن العربية البلدا// الدولي  االقتصاد// العولمة  : الكلمات الدالة

 
 

E 21835/ 1 
 

  أيمن النحراوي
   .  ص 756 -.2009 الجامعي،دار الفكر : اإلسكندرية - .العربيةالموانئ البحرية 

 2- 5683-17-977: ردمك 
 الموانئ البحرية العربية: الكلمات الدالة

 
 

E 22080/ 1 
 

  محمد الصيرفي
   .  ص 390 -.2008 الحديث،المكتب الجامعي : سكندريةاإل - .اإلنترنتالبيع و الشراء عبر 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 التجارة اإللكترونية: الكلمات الدالة

 
E 22092/ 1 

 
  أيمن النحراوي

   .  ص 492 -.2009 الجامعي،دار الفكر : اإلسكندرية -. لوجستيات التجارة الدولية 
 التجارة الدولية: الكلمات الدالة

 
E 22096/ 1 

 
  

        مؤسسة رؤية للطباعة و النشر: اإلسكندرية - . ي سعد زغلول حي/ و التمويل   االستثماررياضيات 
   .  ص 360 -.2009 التوزيع،و 
 2- 153-339-977: ردمك 

 رياضيات: تأمين// رياضيات : المالية: الكلمات الدالة
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E 22099/ 1 
 

  إبراھيم خريس
         دار اليازوري العلمية للنشر: عمان - ] . نروآخو ...[نضال الحواري؛ /  االقتصاداألساس في علم 

   .  ص 336 - . 2007و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 12040- 9957: ردمك 
 االقتصادعلم : الكلمات الدالة

 
 

E 22100/ 1 
 

  السيد محمد أحمد السريتي
                .2009 التوزيع،مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و : اإلسكندرية -. التجارة الخارجية  اقتصاديات

   .  ص 320 -
 9- 187-367-977: ردمك 

 صندوق النقد الدولي// التجارة الدولية // التجارة الخارجية : الكلمات الدالة
 

E 22101/ 1 
 

   أنس البكري
دار البداية  التوزيع؛المستقبل للنشر و دار : عمان - .صافيوليد  /التطبيق النقود و البنوك بين النظرية و 

   .  ص 267 -.2009 موزعون،ناشرون و 
  يشتمل على بيبليوغرافية

 االقتصاد// النقود  // المصارف : الكلمات الدالة
E 22102/ 1 

 
  أشرف أحمد العدلي

   .  ص 291 -. 2006مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و التوزيع ، : اإلسكندرية -. التجارة الدولية 
  يشتمل على بيبليوغرافية

 7- 091-375-977: ردمك 
 العولمة// السوق العربية المشتركة // الدولي  االقتصاد// التجارة الدولية : الكلمات الدالة

 
E 22103/ 1 

 
  ھاشم الشمري

   .  ص 264 - .2007 التوزيع،دار صفاء للنشر و : عمان -. ناديا الليثي / المعرفي    االقتصاد
  شتمل على بيبليوغرافيةي
 8-325- 24- 9957-978: ردمك 

 االقتصاد// الحواسيب // علم الحاسوب // تكنولوجيا المعلومات // الثقافي  االقتصاد: الكلمات الدالة
 الدولي
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E 22105/ 1 
 

  ثامر البكري
 .  ص 320 -. 2006دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، : عمان - .معاصرةأسس و مفاھيم : التسويق

  
  يشتمل على بيبليوغرافية

 التسويق: الكلمات الدالة
 
 

E 22108/ 1 
 

  محمد صفوت قابل
   .  ص 282 -. 2009الدار الجامعية ، : اإلسكندرية -. منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة الدولية 

 1- 100-422-977: ردمك 
 التجارة الدولية// الجات  //منظمة التجارة العالمية : الكلمات الدالة

 
 
 

E 22110/ 1 
 

  مدني بن شھرة
 التوزيع،دار الحامد للنشر و : عمان - ).الجزائرية التجربة(التشغيل و سياسة  االقتصادياإلصالح 

   .  ص 308 -.2009
 5-390- 32- 9957-978: ردمك 

 الجزائر//  االقتصاد//  االقتصاديةالتنمية : الكلمات الدالة
 

E 22111/ 1 
 

  سوزي عدلي ناشد
منشورات الحلبي : بيروت -. الميزانية العامة -اإليرادات العامة -النفقات العامة: أساسيات المالية العامة

   .  ص 408 -. 2008الحقوقية، 
 0-39-486- 9953-978: ردمك 

 المالية العامة: الكلمات الدالة
 

E 22115/ 1 
 

   إمتثال محمد حسن
: اإلسكندرية -. عادل محمود خالوة، لبيبة حسب النبي العطار / البحتة للتجاريين  الرياضيات المالية و 

   .  ص 363 -. 2009مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و التوزيع ، 
 3- 150-339-977: ردمك 

 الرياضيات المالية: الكلمات الدالة
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E 22118/ 1 

 
  بشير عباس العالق

: عمان -. علي محمد ربابعة)  / مدخل متكامل(تطبيقات  -ريات نظ-أسس: الترويج و اإلعالن التجاري
   .  ص 424 -. 2007دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 التسويق// الترويج // اإلعالن : الكلمات الدالة

 
E 22124/ 1 

 
  محمد صالح القريشي

   .  ص 328 -. 2009إثراء للنشر و التوزيع، : عمان - . الية اقتصاديات النقود و البنوك و المؤسسات الم
 يشتمل على بيبليوغرافية

 المالي االقتصاد// االستثمار المالي // المؤسسات المالية // البنوك التجارية // النقود : الكلمات الدالة
 
  
 

E 22133/ 1 
 

  فيصل محمود الشواورة
سس النظرية و العملية مع مدخل مقترح لتقويم األسعار السوقية األ: في بورصة األوراق المالية الستثمارا

   .  ص 467 - .2008 التوزيع،دار وائل للنشر و : عمان - . . لألسھم العادية بالتطبيق على بورصة عمان
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-726- 11- 9957-978: ردمك 
 المالياالستثمار // البورصة // األوراق المالية : الكلمات الدالة

 
  

E 22137/ 1 
 

  عبد المطلب عبد الحميد
مدخل آلليات تعامل القيادات (للقرن الحادي و العشرين  االقتصاديةالمنظور اإلستراتيجي للتحوالت 

   .  ص 467 - . 2008الدار الجامعية ، : اإلسكندرية - ).معھااإلدارية 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 107-422-977: ردمك 
منظمة التجارة //  اقتصاديةتكتالت // القرن الحادي و العشرين : االقتصاديةالسياسة : الةالكلمات الد

  )الجات(العالمية 
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E 22141/ 1 
 

  ماجد سليمان دودين
   .  ص 767 -.2009 العربي،مكتبة المجتمع : عمان -. و المالية   االقتصاديةدليل الترجمة 
 القواميس// الترجمة // اإلدارة المالية //  ديةاالقتصاالمصطلحات : الكلمات الدالة

  
E 22143/ 1 

 
  خبابه عبد هللا

   .  ص 636 -.2009مؤسسة الثقافة الجامعية، : اإلسكندرية -. السياسة السعرية في إطار العولمة 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 الجزائر: األسعار//  االقتصاد// األسعار  : الكلمات الدالة
E 22145/ 1 

 
   بسام الحجار

   .  ص 221 -. 2009دار المنھل اللبناني ، : بيروت -. نظام النقد العالمي و أسعار الصرف 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 سياسة نقدية//  ياألجنبتبادل النقد // أسعار الصرف // النظام النقدي : الكلمات الدالة
  

والعوامل التي تحكم التعقيدات في أسعار  يشرح ھذا الكتاب أساس عمليات تبادل العمالت :الملخص
 .صرف العمالت

E 22147/ 1 
 

  محمد البنا
 -. 2008الدار الجامعية ، : اإلسكندرية - . يةداالقتصامدخل حديث لتحليل المشاكل : التحليلي  االقتصاد

   .  ص 428
  التحليلي االقتصاد: الكلمات الدالة

 
 ھذا المرجع يشتمل على :الملخص

 
  االقتصادي و عمل السوقالتحليل  
  المرونات 
 قانون الطلب و نظرية سلوك المستھلك 
 قانون الطلب و تحليل السواء 
 الكفاءة في تخصيص الموارد 
 األسواق في الحياة العملية 
 الدخل و الثروة و عدالة التوزيع 
 نظرية المنشأة 
 المنافسة الكاملة 
 سوق االحتكار 
 المنافسة االحتكارية 
 الحتكار الثنائيمنافسة القلة و ا 
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E 22148/ 1 
 

  السيد محمد أحمد السريتي
   .  ص 323 -.2009 التوزيع،مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و : اإلسكندرية -. الجزئي  االقتصاد

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9- 189-387-977: ردمك 

  الجزئي االقتصاد: الكلمات الدالة
 

 ھذا المرجع يشتمل على:  الملخص
  

  القتصادعلم ا  
 مشكلة االقتصادية 
 النظم االقتصادية و كيفية عالجھا للمشكلة االقتصادية 
 نظرية طلب المستھلك 
 نظرية عرض المنتج 
 مرونات الطلب و العرض 
 توازن السوق و تطبيقاته 
 نظرية المنفعة الحدية 
  تحليل منحيات السواء 
  نظرية اإلنتاج  
 نظرية التكاليف  
  )التوازن -صالخصائ(سوق المنافسة الكاملة  
 )التوازن -الخصائص(سوق االحتكار   

 
E 22153/ 1 

 
  كمال الدين مصطفى الدھراوي

 -.2009، المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية - . المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة المالية 
   .  ص 628

 9775159865: ردمك 
 المحاسبة التحليلية// المحاسبة : الكلمات الدالة

 
 

E 22155/ 1 
 

  السيد محمد أحمد السريتي
   .  ص 411 -. 2009الدار الجامعية ، : اإلسكندرية -. التجارة الخارجية 

 التجارة الدولية// التجارة الخارجية : الكلمات الدالة
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E 22159/ 1 
 

  محسن أحمد الخضيري
و التطور  اإلبداعتصاديات االبتكار و رؤية منھجية متكاملة للتعرف على عالم اق: االقتصاد اإلبداعي

   .  ص 243 -. 2009إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع ، : القاھرة -. الفاعل في عالمنا المعاصر
 X-154- 383-977:  ردمك 

 االبتكار// اإلبداع //  االقتصاد: الكلمات الدالة
 
 

E 22160/ 1 
 

   طارق الحاج
   .  ص 260 - .2009 التوزيع،دار صفاء للنشر و : عمان - . فليح حسن / اإلداري   االقتصاد

 يشتمل على بيبليوغرافية
 0-376- 24- 9957-978: ردمك 

 اإلدارة// اإلداري  االقتصاد: الكلمات الدالة
 
E 22161/ 1 

 
  أحمد فريد مصطفى

   .  ص 509 - . 2009 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية -. النقدي و الدولي  االقتصاد
 مل على بيبليوغرافيةيشت

 3- 160-212-977: ردمك 
 النظام النقدي الدولي// الدولي  االقتصاد: الكلمات الدالة

 
 

E 22162/ 1 
 

  عادل عبد الغني محبوب
دار صفاء للنشر و التوزيع، : عمان -. سھام صديق خروفة)  / نظرية و سياسية(الحضري  االقتصاد

   .  ص 311 -.2008
 افيةيشتمل على بيبليوغر

 6-316-24-9957-978:  ردمك 
 النظام النقدي الدولي// الدولي  االقتصاد: الكلمات الدالة
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E 22163/ 1 
 

   طالل عبد الحسن حمزة الكسار
            في األسھم و السندات و تطبيقھا للمعايير المحاسبية الحديثة و القابضة لالستثمارالمحاسبة المتقدمة 

   .  ص 377 -. 2009مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ، : مانع - . و التابعة 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 المالي االستثمار //المالية المحاسبة : الكلمات الدالة
E 22164/ 1 

 
  حسين بلعجوز

 مؤسسة: اإلسكندرية - .مقارنةدراسة : مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية و البنوك الكالسيكية
   .  ص 233 -.2009 الجامعية،الثقافة 

 يشتمل على مالحق
 التمويل في البنوك// الجزائر : البنوك اإلسالمية: الكلمات الدالة

 
 

E 22165/ 1 
 

  إبراھيم عبد العزيز النجار
   .  ص 231 - . 2009الدار الجامعية ، : اإلسكندرية -. األزمة المالية و إصالح النظام المالي العالمي 

 تمل على بيبليوغرافية ، يشتمل على مالحقيش
 6-6489-17-977:  ردمك 

 العالم: النظام المالي//  اقتصاديةأزمات // مالية عامة : الكلمات الدالة
 

E 22168/ 1 
 

  عبد المطلب عبد الحميد
 -  ).يةالعالمرفية صأزمة المالية الم(الديون المصرفية المتعثرة و األزمة المالية المصرفية العالمية 

   .  ص 378 -.2009 الجامعية،الدار : اإلسكندرية
 9-107- 422-977:  ردمك 

 أمريكا: السلفية البنكية// أزمات إقتصادية // المالية العامة : الكلمات الدالة
 
 

E 22172/ 1 
 

  سيد عطا هللا السيد
   .  ص 238 - .2009 التوزيع،دار الراية للنشر و : عمان - .المحاسبيةالنظريات 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 4-33-499- 9957-978: ردمك 

  المحاسبة// المحاسبة المالية : الكلمات الدالة
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E 22174/ 1 
 

  بول كروجمان
 لالستثماراتالدار الدولية : القاھرة - ). ترجمة(رانيا محمد عبد اللطيف  /االقتصادية تحليل النظريات 

   .  ص 270 -.2007 الدولية،
 5- 286-282-977: ردمك 

  التحليلي االقتصاد: الكلمات الدالة
 

E 22175/ 1 
 

  محسن أحمد الخضيري
   إيتراك للطباعة: القاھرة -. مقدمة في علم إدارة التوازنات االقتصادية : خصخصة المصارف و البنوك

   .  ص 286 - .2009و النشر و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 153-383-977: ردمك 
  تنظيم و إدارة: البنوك// الخصخصة //  االقتصادي االستقرار//  االقتصاديالتوازن : لمات الدالةالك
 
 

E 22183/ 1 
 

  مختار  محمود الھانسي
مؤسسة رؤية للطباعة : المعمورة -. لجوانب النظرية و األسس الرياضيةا: االجتماعيالتأمين التجاري و 

   .  ص 335 - .2008 التوزيع،والنشر و 
 X-126-387-977: ردمك 

  االجتماعيالتأمين // التأمين : الكلمات الدالة
 

E 22186/ 1 
 

  حسين علي بخيت
   .  ص 440 -.2009، دار اليازوري للنشر و التوزيع: عمان -. االقتصاد القياسي 

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
  تحليليال االقتصاد// االقتصاد الرياضي : الكلمات الدالة

 
E 22187_22188/ 1 

 
  مسعود سميح

دار الشروق للنشر : عمان -.  2/2. الموسوعة االقتصادية مع مالحق ألھم االتفاقيات االقتصادية العربية
   .  إيض. ص 1047 -.2009 التوزيع،و 

 يشتمل على مالحق و كشاف بالمصطلحات العربية واإلنجليزية
 3-346- 00- 9957-978: ردمك 

  االقتصاد// االستثمار المالي // المالي  االقتصاد// موسوعات : االقتصاد: الدالةالكلمات 
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E 22190/ 1 

 
  محمد فضل مسعد

 التوزيع،دار كنوز المعرفة للنشر و : عمان - .الخطيبخالد راغب / دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات   
   .  ص 375 -.2009

 7-84-463- 9957-978: ردمك 
 المحاسبة// المحاسبة المالية // تدقيق الحسابات : ةالكلمات الدال

 
E 22191/ 1 

 
  صالح عباس
   .  ص 208 -.2008 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية - .التطبيقالمصطلح و : الخصخصة

 يشتمل على بيبليوغرافية
  الخصخصة: الكلمات الدالة

 
 

E 22198/ 1 
 

  محمد خالد المھايني
   .  إيض.: ص 435 -.2009 اإلدارية،المنظمة العربية للتنمية : القاھرة - .الحكوميةالمحاسبة 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 X-95- 5673-977: ردمك 

 المحاسبة الحكومية: الكلمات الدالة
 

E 22200/ 1 
 

  إسماعيل أحمد الشناوي
. ص 352 -.2009، الدار الجامعية: اإلسكندرية -.  أسامة أحمد الفيل /الجزئية  االقتصاديةالنظرية 

   .  إيض
  الجزئي االقتصاد: الكلمات الدالة

 
 
E 22201/ 1 

 
  أسامة عبد الخالق األنصاري

دار : ھرةالقا - . Fundamental analysis=التحليل األساسي: بالبورصة  لالستثمارالدليل العملي 
   .  إيض. ص 288 -.2008، السحاب للنشر و التوزيع
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7- 19- 6190-977: ردمك 
 البورصات// األوراق المالية // االستثمار : الكلمات الدالة
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E 22202/ 1 

 
   علي جدوع الشرفات

سليمان وارد المساعيد، إبراھيم محمد  /  Basics of Microeconomics=أساسيات االقتصاد الجزئي
   .  إيض. ص 207 -.2009دار زھران للنشر و التوزيع، : عمان -. البطاينه 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 الجزئي االقتصاد//  االقتصاد: الكلمات الدالة

 
  
 

E 22203/ 1 
 

  محمود حسين الوادي
. ص 326 - .2009دار المسيرة للنشر و التوزيع، : انعم -. أحمد عارف العساف / الكلي   االقتصاد
   .  إيض

 يشتمل على بيبليوغرافية
 الكلي االقتصاد//  اداالقتص: الكلمات الدالة

 
E 22208/ 1 

 
   فريد راغب النجار

 Real Estates=إعادة الھيكلة -المخاطر -االقتصاديات: االستثمار و التمويل و الرھن العقاري
Investment  Finance    

 Mortgage . - إيض.: ص 415 -.2009، الدار الجامعية: اإلسكندرية  .   
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8-116- 422-977:  ردمك 
  التمويل العقاري// العقارية  االستثمارات// العقاري  االقتصاد: الكلمات الدالة

 
E 22209/ 1 

 
  عبد الستار الكبيسي

 .  إيض.: ص 539 -.2008 التوزيع،دار وائل للنشر و : عمان -)  . 2(و ) 1(الشامل في مبادئ المحاسبة 
 يشتمل على بيبليوغرافية 

 المحاسبة// المحاسبة المالية : ةالكلمات الدال
 

E 22213/ 1 
 

  محمود حامد عبد الرازق
        - . 2009مكتبة الحرية للنشر و التوزيع ، : القاھرة - . الجمارك بين النظرية و التطبيق  اقتصاديات

   .  إيض.: ص 286
 يشتمل على بيبليوغرافية

  الجمركية الرسوم// مصر : الجمارك// الجمارك : الكلمات الدالة
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E 22255/ 1 

 
  آمال أحمد موسى زھران

   .  ص 287 -. 2008ن ، .د: جدة - . اآلثار االقتصادية للبطاقات البنكية 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8-0869-00-603-978: ردمك 
 البطاقات البنكية// المملكة العربية السعودية : االئتمانبطاقات : الكلمات الدالة

E 22337/ 1 
 

  طاقة محمد
: عمان -. محمد الزيود، وليد أحمد صافي، حسين عجالن )  / الجزئي و الكلي( االقتصادأساسيات علم 

   إيض  .: ص 408 -.2008 التوزيع،إلثراء للنشر و 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 الكلي االقتصاد// الجزئي  االقتصاد//  االقتصادعلم : الكلمات الدالة
  
 

E 22339/ 1 
 

  مطر لين صالح
 -. عربي -إنكليزي -فرنسي/ عربي -إنكليزي/ معجم مصطلحات التجارة االلكترونية عربي إنكليزي 

   .  ص 679 -. 2008، منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت
 6-82-486- 9953-978: ردمك 

  معاجم: مصطلحات: التجارة االلكترونية: الكلمات الدالة
  

E 22341/ 1 
 

  عبد الرحمن يسرى أحمد
، جامعة اإلسكندرية -كلية التجارة :اإلسكندرية - . السيد محمد أحمد السريتي / الكلية   االقتصاديةالنظرية 

   .  إيض.: ص 351 -.2009
  االقتصاديالتنمية // البطالة // التضخم // كلي  اقتصاد: الكلمات الدالة

  
 

 
E 22344/ 1 

 
  رعد سامي عبد الرزاق التميمي

 -.2008موزعون، دار دجلة ناشرون و : عمان -. البشرية المستدامة في الوطن العربي العولمة و التنمية 
   .  إيض.: ص 285

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8-72-478- 9957-978: ردمك 

  الدولي االقتصاد//  االجتماعيةالتنمية // الدول العربية : العولمة: الكلمات الدالة
  



2009لسداسي األول لسنة إقتناءات ا  اقتصاد اقتصاد 
 

   مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 
  

  

 

3388

 
E 22345/ 1 

 
   معن محمود عياصرة

         دار الحامد للنشر : عمان - . مروان محمد بني أحمد / دارة الصراع و األزمات و ضغوط العمل  إ
   .  إيض.: ص 167 -.2008، و التوزيع

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9-347- 32- 9957-978: ردمك 

  إدارة األعمال// إدارة األفراد : الكلمات الدالة
E 22346/ 1 

 
  محمود علي متولي عجور

.: ص 271 -.2009 الحديث،المكتب الجامعي : اإلسكندرية - .العملياتاإلحصاء و االحتماالت و بحوث 
   .  إيض

  اإلحصاء: الكلمات الدالة
 
 
 

E 22347/ 1 
 

  طاھر حيدر حردان
   .  إيض.: ص 271 -. 2009دار المستقبل للنشر و التوزيع ، : عمان -. أساسيات اإلستثمار 

 وغرافيةيشتمل على بيبلي
 االقتصادي االستثمار// المالي  االستثمار: الكلمات الدالة

 
 
 

E 22369/ 1 
 

  رفعت عزوز
مؤسسة : لقاھرةا -. طارق عبد الرؤوف عامر / أھميته   -أسسه - مفھومه: اقتصاديات و تمويل التعليم

   .  إيض.: ص 297 -.2009، رطيبة للطبع و النش
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 122-431-977: ردمك 
 تمويل: التعليم//  اقتصاديات: التعليم: الكلمات الدالة
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  سياسي اقتصاد
  
  
 

 
Ep 21991/ 1 

 
  محمد سعد أبو عامود

   .  ص 354 -.2008 الجامعي،دار الفكر : اإلسكندرية -. ولمةالنظم السياسية في ظل الع
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3- 053-379-977: ردمك 
 العولمة// النظم السياسية : الةالكلمات الد

 
Ep 22131/ 1 

 
  مصطفى العبد هللا الكفري

، منشورات اتحاد الكتاب: دمشق -. السوق في الدول العربية  اقتصادو التحول إلى  االقتصادعولمة 
   .  ص 294 -. 2008

تكامل : بلدان العربيةال//  اقتصاديةسياسات : البلدان العربية//  االقتصاديةالعالقات : الكلمات الدالة
 البلدان العربية: االقتصاديةالتنمية // ) منظمة التجارة العالمية(الجات //  اقتصادي

 
Ep 22139/ 1 

 
  موسى سعيد مطر
 - .2008 التوزيع،دار صفاء للنشر و : عمان - . شقيري نوري موسى، ياسر المومني / التمويل الدولي  

   .  ص 192
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-176- 24- 9957-978: ردمك 
 الدولي االقتصاد// العالقات النقدية الدولية // التمويل الدولي : الكلمات الدالة

 
Ep 22140/ 1 

 
  ستيجليتز. جوزيف إي

 لالستثماراتالدار الدولية : القاھرة  -. ، أحمد منيب )ترجمة(فايزة حكيم / كيف نجعل العولمة مثمرة؟  
   .  ص 312 -. 2009م ، .م.الدولية ش

 8- 374-282-977: ردمك 
  العولمة: الكلمات الدالة

  
  
  
 
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   اقتصاد سياسياقتصاد سياسي
 

   مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 
  

  

 

4400

Ep 22152/ 1 
 

  محمد إبراھيم عبد الرحيم
   .  ص 219 - .2009 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية - . العولمة و التجارة الدولية 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 العولمة// التجارة الدولية : الكلمات الدالة
Ep 22169/ 1 

 
  حسن عبد هللا العايد

   .  ص 408 - .2009 المعرفة،دار كنوز : عمان -. العولمة على السيادة الوطنية  انعكاسات
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 6-001- 74- 9957-978: ردمك 
// ت خارجية عالقا: األردن//  سياسيةأحوال : األردن// الدولي  االقتصاد// العولمة : الكلمات الدالة
 السياسة الدولية

 
Ep 22173/ 1 

 
  كامل عالوي الفتالوي

، دار صفاء للنشر و التوزيع: عمان -. عاطف الفي مرزوق /   االقتصاديالعولمة و مستقبل الصراع 
   .  ص 572 -.2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2-385- 24- 9957-978: ردمك 

 دولياالقتصاد ال// العولمة : الكلمات الدالة
 

Ep 22184/ 1 
 

  عبد المطلب عبد الحميد
   .  ص 307 -.2008، الدار الجامعية: اإلسكندرية - .  اتداعياتھمنظماتھا شركاتھا : العولمة االقتصادية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 االقتصاد الدولي// العولمة : الكلمات الدالة

 
Ep 22195/ 1 

 
  سوزي عدلي ناشد
.: ص 339 -.2009 الحقوقية،منشورات الحلبي : بيروت -. ظريات االقتصادية الن: االقتصاد السياسي

   .  إيض
 4-44-486-9953-978:  ردمك 

  االقتصاد السياسي: الكلمات الدالة
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Ep 22206/ 1 
 

  ھشام محمود اإلقداحي
   .  ص 505 - .2009 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية - . الدولية المعاصرة  االقتصاديةالعالقات 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 7- 169-212-977: ردمك 

 التجارة الخارجية// الدولي  االقتصاديالتكامل // الدولي  االقتصاد: الكلمات الدالة
 
 
 

Ep 22207/ 1 
 

  طارق عبد العال حماد
   .  إيض: .ص 814 -.2009الدار الجامعية، : اإلسكندرية -. حكومة الشركات و األزمة المالية العالمية 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2- 136-422-977: ردمك 

 إدارة و تنظيم: الشركات// األزمات المالية //  اقتصاديةسياسة : الكلمات الدالة
  

 .)األسباب، النتائج المتوقعة، الدروس المستفادة(األزمة المالية العالمية : " الملخص
 .دور حكومة الشركات في تجنب األزمات المالية "
 .المخاطردور الرقابة و المراجعة الداخلية لتخفيض  "
 

Ep 22214/ 1 
 

  شذا جمال خطيب
دار مجدالوي : عمان -) . تقديم(صعفق الركيبي / العولمة المالية و مستقبل األسواق العربية لرأس المال  

   إيض  .: ص 189 -. 2008للنشر و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-327- 02- 9957-978: ردمك 
 الدولي االقتصاد// العولمة // األسواق المالية : الكلمات الدالة

  
Ep 22217/ 1 

 
   مجدي محمود شھاب

 - .2006 الحقوقية،منشورات الحلبي : بيروت - . سوزي عدلي ناشد / الدولية   االقتصاديةأسس العالقات 
   .  ص 304

 9-08-462- 9953:  ردمك 
 التبادل التجاري الدولي// التجارة الدولية // الدولية  االقتصادية العالقات: الكلمات الدالة
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Ep 22291/ 1 
 

   محمد حسن دخيل
   .  ص 432 -.2009 الحقوقية،منشورات الحلبي : بيروت - .المتوازنة االقتصاديةإشكالية التنمية 

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 8-52-524- 9953-978: ردمك 
 لبنان: االقتصاديةالتنمية // الديمقراطية و التنمية //  االقتصاديةالتنمية : كلمات الدالةال
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  برلمان
  
  
  
 

 
Pa 21862/ 1 

 
  مراد بقالم

دراسة : نظام االزدواج البرلماني و تطبيقاته في النظام الدستوري الجزائري و النظام الدستوري المصري
 ) سلسلة الرسائل الجامعية( -.ص 291 -.2009 القانونية،مكتبة الوفاء : اإلسكندرية - .مقارنة

 يشتمل على بيبليوغرافية
 0- 786-327-977: ردمك 

 البرلمان// مصر : النظام الدستوري// الجزائر : النظام الدستوري// االزدواج البرلماني : الكلمات الدالة
 
 
 

Pa 21985/ 1 
 

  سعيد السيد علي
  .ص 237 - .2009، دار الكتاب الحديث: القاھرة - . السياسيةالبرلماني و المسؤولية  النظام

 يشتمل على بيبليوغرافية
 X-081- 350-977:  ردمك 

 البرلمان// المسؤولية السياسية // القانون الدستوري : الكلمات الدالة
 
 
 

Pa 21986/ 1 
 
  

بحوث و مناقشات الندوة التي  :مقوماتھا و آليتھا في األقطار العربية: البرلمانية االنتخاباتالنزاھة في 
مركز دراسات / أقامتھا المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية  

اد ؛ مركز دراسات الوحدة المنظمة العربية لمكافحة الفس: بيروت - . X الوحدة العربية، أحمد الدين؛
  .ص 558 -.2008، العربية

 يشتمل على فھرس
 7-229- 82- 9953-978: مكرد 

 البلدان العربية: االنتخابات البرلمانية: الكلمات الدالة
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  تاريخ
 
 
 

 
H 21737_21738/ 2 

 
  الطاھر زبيري

المؤسسة الوطنية للنشر           : الجزائر –) . 1962-1929(التاريخيين  ألوراسامذكرات آخر مذكرات 
   .ص 335 -.2008و اإلشھار، 

 حقيشتمل على مال
 4-440- 21- 9947-978: ردمك 

  مذكرات: الطاھر زبيري// الثورة الجزائرية // تاريخ : الجزائر: الكلمات الدالة
 
 

H 22392/ 1 
 

  لخضر بورقعة
  مزيدة 2.ط -) .تقديم(، سعد الدين الشاذلي )تحرير(صادق بخوش / مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة 

  إيض  .: ص 340 - .2000اعة و النشر و التوزيع، دار األمة للطب: الجزائر -. و منقحة 
 يشتمل على مالحق

 تاريخ: الجزائر// مذكرات : لخضر بورقعة// ثورة الجزائر : الكلمات الدالة
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 تاريخ سياسي
 
 
 
 

Hp 21996/ 1 
  محمود السيد

 . ص 211 -.2009 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية - .الغربيةأفريقيا و األطماع 
 على بيبليوغرافية يشتمل

 4- 124-212-977: ردمك 
: أفريقيا// األحوال السياسية : أفريقيا// العالقات الخارجية : أفريقيا// تاريخ : أفريقيا: الكلمات الدالة

 العالقات الخارجية: االقتصاديةالتنمية 
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  تربية و تعليم
  
  
  
 

 
Es 21987/ 1 

 
   حامد عمار

 - .2008مكتبة الدار العربية للكتاب، : م.د - . ھا السياسية و التربوية أعاصير الشرق األوسط و تداعيات
  . ص 207

 8- 603-293-978: ردمك 
// الشرق الوسط : ماعيةتاالجالجوانب : التربية// العدوان الصھيوني : الشرق األوسط: الكلمات الدالة
 العصر الحديث: يةالحياة الفكر:  الشرق األوسط//  التأثيرات األجنبية: الثقافة العربية

 
 

Es 21997/ 1 
 

  صالح زھران الخولي
: كفر الشيخ -. في اإلدارة التعليمية التربويمراكز المعلومات و دورھا في صنع و اتخاذ و دعم القرار 

 . ص 300 -.2008، و اإليمان للنشر و التوزيع  العلمدار 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5- 241-308-977: ردمك 
 مراكز المعلومات: ةالكلمات الدال

 
Es 22120/ 1 

 
  أبو بكر محمود الھوش

 .  ص 267 - .2007 الجامعية،مؤسسة الثقافة : اإلسكندرية -.دراسات في نظم و شبكات المعلومات 
 يشتمل على مالحق

 برامج الحاسبات: المكتبات: الكلمات الدالة
 

Es 22362/ 1 
 

  عدنان حسين الجادري
 The=امات اإلحصائية في بحوث العلوم التربوية و اإلنسانيةاألسس المنھجية و االستخد

methodological Foundations  Statistical Usages In Educational  Human Sciences 
Researches  /  إيض.: ص 560 -.2009 التوزيع،إثراء للنشر و : عمان -. يعقوب عبد هللا أبو حلو  . 

  يشتمل على بيبليوغرافية  
 على مالحقيشتمل 

   3-002- 74- 9957-978: ردمك 
 مناھج: البحوث العلمية و التربوية// اإلحصاء // البحث العلمي : الكلمات الدالة
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Es 22370/ 1 
 

  عبد المعين سعد الدين ھندي
 التوزيع،دار العلم و اإليمان للنشر و : كفر الشيخ - .و قضايا التربية المعاصرة  االقتصاديةالتحوالت 

  .إيض.: ص 416 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 274-308-977: ردمك 
 التعليم// التربية : الكلمات الدالة

 
Es 22374/ 1 

 
  جمال محمد محمد الھنيدي

، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع: المنصورة -. لتربوية لإلنترنت و أھم معوقاتھااالستخدامات ا
  .إيض.: ص 120 -.2009

 يبليوغرافيةيشتمل على ب
  التعليم// التعليم اإللكتروني // اإلنترنت : الكلمات الدالة
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  تكنولوجيا
  
  
  
  
 

T 22157/ 1 
  عالء حسين الحمامي

           دار وائل للنشر: عمان -. سعد عبد العزيز العاني/ تكنولوجية أمنية المعلومات و أنظمة الحماية  
  .ص 464   -.2007و التوزيع، 
 يبليوغرافيةيشتمل على ب

 2-697- 11- 9957-978: ردمك 
 الحواسيب// أنظمة الحماية // المعلومات // أمن المعومات : الكلمات الدالة
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  ثقافة و مجتمع
  
  
  
 

Cs 21975/ 1 
  حسن حنفي
           - .2009، المكتب المصري للمطبوعات: القاھرة -. ثقافة و السياسة في الوطن العربيالدين و ال

  . ص 320
 يشتمل على بيبليوغرافية

 X-050-407-977: ردمك 
 االجتماعيةاألحوال : الوطن العربي//  أحوال سياسية: الوطن العربي: الكلمات الدالة
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  سياسة
  
  
 

  
  

P 21952_21953_21954_21955_21956_21957/ 1 
 

  فراس البيطار
 .  ص 2544 -.2003 التوزيع،ر و دار أسامة للنش :عمان - .أجزاء 06: الموسوعة السياسية و العسكرية

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق 
األبحاث // الظروف السياسية // موسوعات : التاريخ العسكري// السياسة العسكرية : الكلمات الدالة

 العسكرية
 
 

P 21958/ 1 
 

  صالح خياط
 - .2008، يعار أسامة للنشر و التوزد :عمان - . الدبلوماسي تاإليتيكيمعجم المصطلحات الدبلوماسية و 

   .  ص 416
 يشتمل على بيبليوغرافية

 اإليتيكيت الدبلوماسي// مصطلحات : الدبلوماسية: الكلمات الدالة
 

P 21960/ 1 
 

  أماني غازي جرار
  - .2008 التوزيع،دار وائل للنشر و : عمان - .اإلنسانحقوق  -الديمقراطية -السالم: التربية السياسية

   .  ص 324
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8-723- 11- 9957-978: ردمك 
 حقوق اإلنسان// الديمقراطية // السياسة : الكلمات الدالة

 
P 21964/ 1 

 
  عزمي عبد الفتاح البشندي

 - .المقارنةدراسة في الفكر السياسي األمريكي و نظم الحكم : الديمقراطية األمريكية و سياسة الضغط
النظام السياسي األمريكي و دعائم الفلسفة ( -.. ص 415 - .2009 الحديث،مكتب العربي ال: اإلسكندرية

 )السياسية األمريكية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 35- 5125-977: ردمك 
 أمريكا: الديمقراطية// النظام السياسي األمريكي : الكلمات الدالة
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P 21965/ 1 
 

  اسماعيل عبد الفتاح
   .  ص 356 -.2008العربي للنشر و التوزيع، : القاھرة - .  اإلستراتجيةالسياسية و معجم المصطلحات 

 x-082-319-977: ردمك
 معاجم: السياسة: الكلمات الدالة

 
P 21969/ 1 

 
  

إيھاب / العالم العربي   خبرات من أوروبا الشرقية و: حركات التغيير الديمقراطي بين الواقع و الطموح
 -.2007مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، : القاھرة - . X ؛)تقديم و تحرير(ي ، سامح فوزالزالقي

 ) 18سلسلة قضايا اإلصالح؛ ( -..ص 272
  الحركات السياسية// الديمقراطية : الكلمات الدالة

 
P 21970/ 1 

 
  نبيل راغب

   .  ص 688 - . 2007زيع ، دار غريب للنشر و التو: القاھرة  - . الحكومة الخفية في السياسة األمريكية 
 بيبليوغرافيةيشتمل على 

 7- 976-215-977: ردمك 
  األحوال السياسية: الواليات المتحدة األمريكية: الكلمات الدالة

 
 فيوالعشرين ليراھا القراء على حقيقتھا ألن كثيرين  الحاديالقرن  فيإعادة اكتشاف ألمريكا :  الملخص

.  تخفى الجانب المعتم من السياسة األمريكية التيصورتھا المبھرة المنطقة العربية ال يعرفون سوى 
ال يعنى  والذي" الحكومة الخفية"عليه مصطلح  يطلقوتكمن خطورة ھذا الجانب المعتم فيما يمكن أن 

 في، بل يعنى شخصية اعتبارية تجمع كل قوى رأس المال الخاص المتمثل التقليديحكومة بالمفھوم 
 االقتصاديتجسد الجبروت  التيية والشركات العمالقة عابرة الجنسيات، المؤسسات األخطبوط

ً  االثنينأو  االجتماعيأو  السياسي بالجبروتالمصحوب  تملك كل " الحكومة الخفية"إن منظومة .  معا
وال . مقومات الحكومة الرشيدة والقوية والراسخة دون أن تكون رسمية أو علنية أو تنفيذية أو فيدرالية

 ويحلھا،ومن يدرسھا . داخل الواليات المتحدة أو خارجھا فيسلطة تستطيع أن تقيد انطالقاتھا سواء توجد 
الحكومة العلنية الرسمية بصرف النظر عن  إستراتيجيةتحدد  التييستطيع أن يرصد اآلليات والدوافع 

 .تغير الحزب الحاكم وإدارته
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P 21971/ 1 
 

  محمد نصر مھنا
   .  ص 316 -.2009 الجامعة،مؤسسة شباب : اإلسكندرية -. األصول و النظريات :علوم السياسة
 بيبليوغرافيةيشتمل على 

 X-167-212-977: ردمك 
 علوم سياسية: الكلمات الدالة

 
P 21972/ 1 

 
  محمد نصر مھنا

ندرية للكتاب، مركز اإلسك: اإلسكندرية - .الشھابيمنال أبو زيد  /السياسة في النظرية السياسية و فلسفة 
   .  ص 379 -.2009

 بيبليوغرافيةيشتمل على 
 7-185- 388-977:  ردمك 

 السياسة: الكلمات الدالة
 

P 21974/ 1 
 

  طه حسين
   .  ص 320 -.2008نفرو للنشر و التوزيع، : مصر -  ).تقديمإعداد و (إبراھيم عبد العزيز  /الديمقراطية 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9- 48- 6196-977: ردمك 

 الديمقراطية: الكلمات الدالة
 

P 21976/ 1 
 

  محمد بوعشة
سما للنشر و التوزيع : الجيزة -.   2.ط - .الفوضىة الثالثة بين التخطيط و إدارة النزاعات الدولية في األلفي

   .  ص 290 -.2009و الطباعة، 
 4- 336-258-977: ردمك 

 النزاعات الدولية: الكلمات الدالة
 

P 21983/ 1 
 

  عدنان السيد حسن
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، : بيروت -. مزيدة و منقحة  2.ط - .تطور الفكر السياسي 

   .  ص 318 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7-39-515- 9953-978: ردمك 
  تاريخ: علوم سياسية: الكلمات الدالة

  
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   سياسة سياسة 
 

   مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 
  

  

 

5533

  
  

P 21992/ 1 
 

 موريس بي فيورينا 
] ونو أخر...[؛)مراجعة و تدقيق(، عماد عمار )ترجمة(لميس فؤاد يحي  /الجديدة مقراطية األمريكية الدي

 . ص 354 - .2008األھلية للنشر و التوزيع، : عمان -.  4.ط -.
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-053- 379-977: ردمك 
  الواليات المتحدة األمريكية: الديمقراطية: الكلمات الدالة

 
 

P 22078/ 1 
 

   أمحمد مالكي
 - ]. نآخروو ...[؛)تحرير(خليفة الكواري  علي/ الديمقراطية و الحركات الراھنة للشارع العربي  

مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان ( -. .ص 295 -.2007 العربية،مركز دراسات الوحدة : بيروت
 ) العربية

 يشتمل على فھرس
 9-171- 82- 9953-978: ردمك 

: المعارضة السياسية// البلدان العربية : الحركات السياسية// البلدان العربية : الديمقراطية: الدالةالكلمات 
  البلدان العربية

 
، وبالتالي فھم  يى فھم ظاھرة تحركات الشارع العربإن أھم ما يميّز ھذا الكتاب أنه يھدف إل:  الملخص

م التعّرف على أطرافھا، ومدى قدرة توافق ھذه أسبابھا والظروف التي جعلتھا، اليوم، ممكنة، ومن ث
األطراف على قواسم مشتركة وحركة وطنية منّسقة تصل بحركة الشارع إلى بَّر األمان بشكل سلمي 
يسمح لعملية اإلصالح الجذري بالبدء في مجال التنمية ومجال الممارسة الديمقراطية في إطار من أمن 

، األولى خاصية »تحركات الشارع«على خاصيتّين تميّزان  ويسلط الكتاب الضوء. الوطن والمواطن
تعبير التحركات عن الشعب بمكّوناته كافة، أي ما يعني الحركة الوطنية ذات األھداف الجامعة، و الثانية 

وحتى تكون . خاصية الشمول لُسبل التعبير السلمي المتاح، كافة، سواء رضيت عنه السلطة أم لم ترضَ 
فية لتحقيق المرجو منھا، ال بد لھا من أن تؤّسس على وفاق وطني صادق بين القوى تحركات الشارع كا

وفي سبيل فھم ھذه . والتيارات التي تنشد التغيير السلمي، وصوالً إلى إقامة نظام حكم وطني ديمقراطي
ي، مسألة الدستور الديمقراطي وغير الديمقراط: الظاھرة يعرض الكتاب لمجموعة من العناصر، أبرزھا

ثاق مفھوم الشارع اليوم باعتباره أحد ُسبل تعزيز الديمقراطية، الديمقراطية التوافقية، ووضع عقد مي
  .ية للشارع والتغيير والديمقراطية في الوطن العربيقسياسي جديد، الرؤية االستشرا
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P 22358/ 1  
 

  قايد دياب
 - .2007 اإلنسان،ت حقوق كز القاھرة لدراسامر: القاھرة - . المواطنة والعولمة تساؤل الزمن الصعب

 )9سلسلة أطروحات جامعية؛ ( -..ص 440
 يشتمل على بيبليوغرافية

  العولمة// المواطنة : الكلمات الدالة
 

 فييعنى  والذياستقر عليھا  التيھناك حاجة ماسة لمراجعة مفھوم المواطنة بصورته التقليدية :  الملخص
إطار الدولة  فيبالحقوق ويلتزم بالواجبات  عيتمتصفة المواطن الذي  ھيإنما  أن المواطنة"ابسط تعريفاته 

تمر بھا  التي، فلم يعد ھذا المفھوم بھذه الصورة يستجيب للتحوالت " تحمل جنسيتھا التيالقومية 
دة مع األوروبية اليوم ومن أھمھا بروز ظاھرة التعددية الثقافية نتيجة للھجرة العالمية المتزاي تالمجتمعا
بسبب تنامي النزاعات العرقية والقومية،  لالھتزازالعولمة، فضال عن تعرض دعائم الدولة القومية  مجيء

إلى  لالنتماءوفرت فرصا  والتيوكذلك ظھور التكتالت السياسية اإلقليمية الكبيرة كاإلتحاد األوروبي 
 .ظل ھذه الكيانات الجديدة فية كيانات وجماعات سياسية أكبر وطرح أسئلة عن مصير المواطنة القطري
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5555

  سياسة دولية
  
  
 

 
Pi 21806/ 01 

 
  سھيل حسين الفتالوي

    .  ص 272 - .2009 التوزيع،دار الثقافة للنشر و : عمان - . الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق 
 يشتمل علي بيبليوغرافية

 4-102- 16- 9957: ردمك 
 العالقات الدولية// السياسة الخارجية // السياسية  العلوم// الدبلوماسية : الكلمات الدالة

 
 

Pi 21962/ 1 
 
  

، عزت )تحرير(وحدة البحوث بمركز المحروسة، ھويدا الرفاعي / مبادرات اإلصالح في الشرق األوسط 
    .  ص 349 - .2007مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية و المعلومات، : القاھرة  - .سعيد

 ليوغرافيةيشتمل على بيب
 3- 179-313-977: ردمك 

 الوطن العربي: اإلصالح السياسي// الشرق األوسط : اإلصالح الدولي: الكلمات الدالة
 
 

Pi 21963/ 1 
 

  ھشام محمود األقداحي
مؤسسة شباب : اإلسكندرية -. لمعاصر ملحق بالمصطلحات السياسيةالسياسي في العالم ا  االستقرار
     . ص 282 - .2009 الجامعة،

 5- 125-212-977: ردمك 
 العالم المعاصر: السياسي االستقرار// األمن القومي : الكلمات الدالة

 
Pi 21977/ 1 

 
  أحمد سعيد نوفل

 الشركة العربية المتحدة للتسويق : القاھرة - . أحمد جمال الظاھر/ الوطن العربي و التحديات المعاصرة  
    .  ص 262 - . 2008و التوريدات ، 

 مل على بيبليوغرافيةيشت
الوطن //  االقتصاديةالتحديات : الوطن العربي// التحديات السياسية : الوطن العربي: الكلمات الدالة

 البيئة: العربي
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Pi 21978/ 1 
 
  

وحدة / غروب شمس األنظمة العربية من نھايات القرن العشرين إلى بدايات القرن الواحد و العشرين  
       مركز المحروسة للنشر: القاھرة -) . إعداد و تحرير(سة، سامح سعيد عبود البحوث بمركز المحرو
    .  ص 531 - .2009 المعلومات،و الخدمات الصحفية و 

 9- 260-313-977: ردمك 
 البلدان العربية: الديمقراطية: الكلمات الدالة

 
 

Pi 21979/ 1 
 

  محمود أبو العينين
 -.2009، امعية للنشر و التوزيع و الطباعةالدار الج: غريان -. فريقياحل الصراعات العرقية في أ إدارة و

    .  ص 264
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7- 309-258-977: ردمك 
 الصراع العرقي: أفريقيا// تسوية النزاعات // الصراع الدولي : الكلمات الدالة

 
 

Pi 21980/ 1 
 

  سعاد جبرة سعيد
جدار : عمان ؛ إربد - .سيكولوجيةمقاربات : وجية االبتزاز السياسيانتھاكات حقوق اإلنسان و سيكول

    .  ص 550 -.2008للكتاب العالمي ؛ عالم الكتب الحديث، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 العالم العربي: حقوق اإلنسان// حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة
 
 

Pi 21981/ 1 
 
  

وحدة  /العشرين القرن العشرين إلى بدايات القرن الواحد و  نزاعات الحدود في الوطن العربي من نھايات
مركز المحروسة للنشر و الخدمات : القاھرة -) . إعداد و تحرير(البحوث بمركز المحروسة، سھا رجب 

    .  ص 424 - .2009 المعلومات،الصحفية و 
 X-2179-313-977: ردمك 

: البلدان العربية// حدود سياسية : البلدان العربية// ة النزاعات الدولي: البلدان العربية: الكلمات الدالة
 عالقات
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Pi 21982/ 1 
 

  عواطف سراج الدين
مصر العربية للنشر : القاھرة -  .1975 - 1973الواليات المتحدة األمريكية و الصراع العربي اإلسرائيلي 

    .  ص 303 -.2009 التوزيع،و 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 69- 5471-977: ردمك 
: سياسة خارجية: البلدان العربية// إسرائيل : سياسة خارجية :األمريكيةالواليات المتحدة : الكلمات الدالة

 البلدان العربية: سياسة خارجية :األمريكيةالواليات المتحدة // الواليات المتحدة األمريكية 
 
 

Pi 21988/ 1 
 

  محمد بوعشة
سما للنشر : الجيزة -.  2.ط -.النظرياتدراسة المفاھيم و : الدولية الراھنةالتكامل و التنازع في العالقات 

    .  ص 359 -.2009 الطباعة،و التوزيع و 
 6- 335-258-977: ردمك 

 العولمة// العالقات الدولية // النزاعات الدولية : الكلمات الدالة
 
  
 

Pi 21989/ 1 
 

  علي صبح
دار المنھل : بيروت -.  2.ط - .1995-1945في نصف قرن  الصراع الدولي): 1(العالقات الدولية 

    .  ص 225 -. 2006اللبناني للطباعة و النشر ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  النظام العالمي الجديد// الصراع الدولي : الكلمات الدالة
 
 

Pi 21990/ 1 
 

  علي صبح
دار المنھل اللبناني : بيروت - .1995- 1945الصراع الدولي في نصف قرن ): 2(العالقات الدولية 

    .  ص 304 - .1998 النشر،للطباعة و 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  النظام العالمي الجديد// الصراع الدولي : الكلمات الدالة
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Pi 21993/ 1 
 

  عمر كامل حسن
. ية و الجيوبوليتكدراسة في الجغرافية السياس: النظام الشرق أوسطي و تأثيره على األمن المائي العربي 

    .  ص 544 - .2008دار رسالن للطباعة و النشر و التوزيع، : دمشق -
 يشتمل على بيبليوغرافية

: الجوانب السياسية: الموارد المائية// الشرق األوسط : الجوانب السياسية : المواد المائية: الكلمات الدالة
البلدان // الشرق األوسط : تنمية الموارد المائية// العربية  البلدان: تنمية الموارد المائية// البلدان العربية 

 إسرائيل: عالقات خارجية: العربية
 

Pi 21994/ 1 
 

  عامر مصباح
  .  ص 338 -.2008، دار الكتاب الحديث: القاھرة -. الحوارات النظرية الكبرى : نظرية العالقات الدولية

 يشتمل على بيبليوغرافية 
 9- 227-350-977: ردمك 

  العالقات الخارجية: الكلمات الدالة
 

Pi 22022/ 1 
 

  خير الدين حسيب
  المثقف العربي- مركز دراسات الوحدة العربية-الوحدة العربية-القومية العربية :العربيةرؤية في القضايا 

سلسلة كتب المستقبل ( -. .ص 286 - .2008 العربية،مركز دراسات الوحدة : بيروت - .الديمقراطيةو 
 )61لعربي؛ ا

 يشتمل على فھرس
 3-230- 82- 9953-978: ردمك 

الصراع ) // 2006(الحرب اإلسرائيلية على لبنان // الوحدة العربية // القومية العربية : الكلمات الدالة
// مركز دراسات الوحدة العربية // البلدان العربية : الديمقراطية// المثقفون العرب // اإلسرائيلي  -العربي
 مر القومي العربيالمؤت
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  االجتماعلم ع
  
 

 
S 21967/ 1 

 
  حسين عبد الحميد أحمد رشوان

: اإلسكندرية -  .السياسي االجتماعدراسة في علم : األحزاب السياسية و جماعات المصلحة و الضغط
 ) 67جتماع؛ الكتاب رقم السلسلة كتب علم ا( - . .ص 285 -.2008 للكتاب،مركز اإلسكندرية 

 بيبليوغرافية يشتمل على
 7- 199-388-977: ردمك 

 السياسي االجتماععلم // األحزاب السياسية : الكلمات الدالة
  
 

S 22333/ 1 
 

  محي محمد مسعد
  . ص 179 -.2008 القانوني،دار الكتاب : اإلسكندرية - . المجتمع العربي و ظاھرة العولمة 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2- 960-404-977: ردمك 

 المجتمع العربي: العولمة//  االجتماعيةالتنشئة // المجتمع العربي : المرأة: الدالة الكلمات
 

  
S 22372/ 1 

 
  سھيريس قنديل

مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، : اإلسكندرية -. مسؤوليات اآلباء و األمھات في تربية األبناء 
 . ص 142 -.2009

 يشتمل على ھوامش
 X-248-368-977: ردمك 

 األسرة في اإلسالم: الكلمات الدالة
  

يتعرض ھذا الكتاب لتقديم الحلول القرآنية لكل من يريد إقامة أسرة مترابطة سعيدة يسودھا : الملخص
و قد اھتم القرآن بتربية األوالد تربية . الحب و التعاون و تنتج ثمارا يانعة بعيدة عن العبث و الضالل

تى يسھل على اآلباء و األمھات تربية أوالدھم ليسلموا لھم في صالحة و أرسى قواعد ھذه التربية ح
 .شرھم في كبرھم يؤمنواصغرھم و 
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  علم النفس
  
  
  
 

Ps 22371/ 1 
  يحي محمد نبھان

  .ص 279 -. 2008دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان -. الفروق الفردية و صعوبات التعلم 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 تربية و تعليم// الطفولة : ت الدالةالكلما
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  فلسفة
 

  
  
 

Ph 21951/ 1 
 
  

بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربية : اإلسالمي -الحوار القومي
بيروت .-.آخرون...و أبو يعرب المرزوقي، عبد اإلله بلقزيز؛/ بالتعاون مع المعھد السويدي باألسكندرية  

  . ص 736 -.2008كز دراسات الوحدة العربية ، مر: 
 يشتمل على فھرس

 0-202- 82- 9953-978: ردمك 
 القومية العربية و اإلسالم: الكلمات الدالة

 
 

Ph 21961/ 1 
 

  نبيل عبد الحميد عبد الجبار
        -.2008، دار دجلة ناشرون و موزعون: عمان - . بز و مذھبه في األخالق و السياسةتوماس ھو

  . ص 198
 يشتمل على بيبليوغرافية

 X-32-478- 9957: ردمك 
 السياسة// األخالق // توماس ھوبز : الكلمات الدالة

 
 

Ph 21968/ 1 
 

  الطاھر المناعي
 -). 1990-1975( الخطاب القومي العربي المعاصر من خالل أبحاث مركز دراسات الوحدة العربية

 ) 76سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ( -.  .ص 615 -.2008مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على فھرس

 9-212- 82- 9953-978: ردمك 
 بحوث: القومية العربية: الكلمات الدالة

 
Ph 22319/ 1 

 
  أماني غازي جرار
       - .2009توزيع، دار وائل للنشر و ال: عمان -. ة لحقوق اإلنسان و حرياته العامةاالتجاھات الفكري

  . ص 184
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-767- 11- 9957-978: ردمك 
حقوق اإلنسان: الكلمات الدالة
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D 21787/ 01  
 

  محمد أحمد غانم
                .2009، المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية - . B.O.T مشروعات البنية األساسية بنظام الـ

  .   ص 242 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

 قوانين وتشريعات: العقود اإلدارية: الكلمات الدالة
 
 

D 21788/ 01 
 

  محمد مدحت عزمى
مركز اإلسكندرية للكتاب، : اإلسكندرية -. األسس القانونية و التطبيقات: المعامالت التجارية اإللكترونية

   .  ص 436 -.2009
 7- 204-388-977: ردمك 

 قانون: التجارة// التجارة اإللكترونية // الخصخصة : الكلمات الدالة
 
 

D 21789/ 01 
 

  طارق عبد الحميد الشھاوى
دار : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة بين األنظمة السياسية المعاصرة و الفقه اإلسالمي: نظرة العقد السياسي

   .  ص 677 - .2009الفكر الجامعي، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 5882-17-977: ردمك 
 األنظمة السياسية الوضعية// العقد السياسي : الكلمات الدالة

 
D 21790/ 01 

 
  برھان أمر هللا

دار النھضة العربية، : القاھرة - . دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي: حق اللجوء السياسي
   .  ص 620 -.2008

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8-5757-04-977-978: ردمك 

 اللجوء السياسي// القانون الدولي العام : الكلمات الدالة
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D 21791/ 01 
 

  محمد لبيب شنب
   .  ص 376 -.2009مكتبة الوفاء القانونية، : دراسة قانونية، اإلسكندرية: المسؤولية عن األشياء

 يشتمل على بيبليوغرافية
 0- 691-327-977: ردمك 

 )قانون(مسؤولية // فرنسا : قانون مدني/ /مصر : قانون مدني: الكلمات الدالة
 
 

D 21792/ 01 
 

  أيمن النحراوي
   .  ص 585 -.2009دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. منظومة النقل الدولي بسفن الحاويات

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2- 5701-17-977: ردمك 

 منظومة النقل الدولي بسفن الحاويات: الكلمات الدالة
 
 
 

D 21793/ 01 
 

  عباس العبودي
دراسة مقارنة و معززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة : شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

   .  ص 445 - .2009دار الثقافة، : عمان -. التمييز
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-052-16-977: ردمك 
 اتأصول المحاكم// األردن : القانون المدني: الكلمات الدالة

 
 
 

D 21795/ 01 
 

  عيسى غسان ربضي
   .  ص 302 - . 2009دار الثقافة ، : عمان -. القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8- 16434- 9957: ردمك 

  قوانين        : توقيع إلكتروني// الحواسيب // أصول المحاكم // األردن : القانون المدني: الكلمات الدالة
 قوانين و أنظمة: تجارة إلكترونية.  // و أنظمة
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D 21796/ 01  
 

  السيد محمد الجوھري
دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة: دور الدولة في الرقابة على مشروعات االستعمار

   .  ص 260 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 5885-17-977: ردمك 
 الرقابة: األموال العامة// الرقابة البرلمانية : عات االستثمارمشرو: الكلمات الدالة

 
 

D 21797/ 01 
 

  عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن
   .  ص 545 -. 2009دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية -. حقوق الملكية الفكرية و أثرھا االقتصادي 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1- 5712-17-977: ردمك 

 منظمة التجارة العالمية// القانون المصري : حقوق الملكية الفكرية: الكلمات الدالة
 
 

D 21798/ 01 
 

   علي لبن
صيغ العقود و الدعاوي القانونية معلقا عليھا بالدفاع و الدفوع و أحكام محكمة النقض و المستندات         

 - . 2008/2009لي جديد و المذكرات و رسوم الدعاوي القانونية وفقا ألحدث التعديالت بأسلوب عم
 )الكتب القانونية( - . .ص 1124 - .2008منشأة المعارف، : اإلسكندرية

 1-1684-03-977-978: ردمك 
 العقود و الدعاوي القانونية: الكلمات الدالة

 
 

D 21799/ 01 
 

  عبد الفتاح بيومي حجازي
عمقة في التعريف بجرائم دراسة مت: نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة و المجرم المعلوماتي

مكافحة إدمان اإلنترنت لدى  -انحراف األحداث بسبب اإلنترنت. التقنية الحديثة و المجرم  المعلوماتي
   .  ص 394 - .2009منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. بعض الفئات
 المجرم المعلوماتي// جريمة اإلنترنت // علم الجريمة : الكلمات الدالة
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D 21800/ 01 
  

  لين ماتار
 La langue des gens=عربي-إنجليزي -فرنسي. قاموس ثالثي قانوني واقتصادي موسع: لغة المحاكم

de robe . - ص 1988 - .2004منشوارات الحلبي الحقوقية، : بيروت   .  
 قاموس قانوني: الكلمات الدالة

 
 

D 21801/ 01 
 

  عبد الغفار عباس سليم
   .  ص 458 -.2008دار النھضة العربية، : القاھرة -. باألمم المتحدةمستقبل العقوبات الدولية 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6-5751-04-977-978: ردمك 
 األمم المتحدة: العقوبات الدولية: الكلمات الدالة

 
 

D 21802/ 01 
 

  جوتيار محمد رشيدى صديق
دار المطبوعات : اإلسكندرية - . وق اإلنسانالمسؤولية الدولية عن انتھاكات الشركات متعددة الجنسية لحق

   .  ص 299 - .2009الجامعية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  الشركات متعددة الجنسيات: الكلمات الدالة
 
 

D 21803/ 01 
 
 

   نبيل زيد مقابلة
لثقافة  دار ا: عمان  -. النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص 

   .  ص 336 - .2009للنشر و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-359- 16- 9957: ردمك 
 العقود// خدمات المعلومات // القانون الدولي الخاص : الكلمات الدالة
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D 21804/ 01 
 

 
  أسامة حسين محي الدين

المكتب العربي الحديث، : سكندريةاإل -. دراسة تحليلية: جرائم اإلرھاب على المستوى الدولي و المحلي
   .  ص 669 -.2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9-35-5125-977: ردمك 

 جرائم اإلرھاب: الكلمات الدالة
 

  
  

D 21807/ 01 
 

  سرھنك حميد صالح البرزنجي
  -. 2009دار الثقافة  للنشر و التوزيع، : عمان  - . مقومات الدستور الديمقراطي و آليات الدفاع عنه 

   .  ص 336
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-359- 16- 9957: ردمك 
 العقود// خدمات المعلومات // القانون الدولي الخاص : الكلمات الدالة

  
  

D 21808/ 01 
 

  علي الشيخ إبراھيم ناصر المبارك
   .  ص 301 -. 2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية  -. المصلحة في دعوى اإللغاء 

 شتمل على بيبليوغرافيةي
 دعوى اإللغاء: الكلمات الدالة

  
  
 

D 21809/ 01 
 

  آمال عبد الرزاق مشالي
   .  ص 274 -. 2009مكتبة الوفاء القانونية ، : اإلسكندرية  - . الوجيز في الطب الشرعي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 X-683-327-977: ردمك 
  الطب الشرعي: الكلمات الدالة
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D 21810/ 01 
 

  مھند إبراھيم علي فندي الجبوري
دار الحامد  للنشر     : عمان -. دراسة مقارنة: ''الخصخصة''النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص 

 .  ص 264 - . 2008و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-324- 32- 9957-978: ردمك 
 لسياسة الماليةا// االقتصاد المالي // الخصخصة : الكلمات الدالة

  
  

D 21811/ 01 
 

  عبد الحميد الديسطي عبد الحميد
         دار الفكر: القاھرة -. دراسة مقارنة  : حماية المستھلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج

 .  ص 823 - .2009و القانون، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-12-6253-977-978: ردمك 
  مسؤولية المنتج// اية المستھلك حم: الكلمات الدالة

  
 

D 21812/ 01 
 

  محمد السباعي
   .  ص 385 -. 2009دار الجامعة الجديدة للنشر ، : اإلسكندرية  -. خصخصة السجون 

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 8- 432-328-977: ردمك 

  السجون// المؤسسات العقابية // الخصخصة : الكلمات الدالة
 
 

D 21813/ 1 
 

  ھشام محمد توفيق
 .  ص 307 -.2009، ردار الجامعة الجديدة للنش: اإلسكندرية -. المسؤولية اإلشرافية للقيادة الشرطية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9- 485-328-977: ردمك 

  المسؤولية اإلشرافية: الشرطة: الكلمات الدالة
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D 21814/ 1 
 

   طالب حسن موسى
  . ص 448 - .2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان - . لدولية  قانون التجارة ا

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 7-025- 16- 9957: ردمك 

  العقود التجارية// القانون الخاص // قانون : التجارة الدولية: الكلمات الدالة
 
 

D 21815/ 1 
 

  جمال عباس أحمد عثمان
: اإلسكندرية -. جنائيا و إداريا و مدنيا و تأديبيا في التشريعات العربية و األجنبيةمسؤولية رجال الشرطة 
   .  ص 631 -.2009المكتب العربي الحديث، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 35- 5125-977: ردمك 
  قوانين و تشريعات: الشرطة: الكلمات الدالة

  
  

D 21816/ 1 
 

   علي يوسف الشكري
   .  ص 380 -. 2009دار إيتراك للطباعة و النشر، :القاھرة - .تحاد الفيدرالي  رئيس الدولة في اال

 يشتمل على بيبليوغرافية
 5- 151-383-977: ردمك 

  رؤساء الجمھوريات// الحكومات االتحادية : الكلمات الدالة
  
 
 

D 21817/ 1 
 

  محمد أحمد عبد النعيم
 -.2009دار النھضة العربية، : القاھرة -. ة مقارنةدراسة تحليلي: مبدأ المواطنة و اإلصالح الدستوري

   .  ص 293
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-5500-04-977-978: ردمك 
  اإلصالح الدستوري: الكلمات الدالة
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D 21818/ 1 
  

  حسني محمود عبد الدايم
 - . لمصريدراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون المدني ا: الكفالة كتأمين شخصي للحقوق

   .  ص 441 -. 2009دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4- 058-379-977: ردمك 
 الفقه اإلسالمي// القانون المصري // الكفيل // الكفالة : الكلمات الدالة

  
D 21819/ 1 

  
   جمال عبد الفتاح عثمان

 - . دراسة مقارنة: د في ضوء أحكام القانون الدوليالمسؤولية الدولية عن عمليات البث العابر للحدو
   .  ص 469 -.2009دار الكتاب القانوني، : اإلسكندرية

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 القانون الدولي// البث التلفزيوني المباشر : الكلمات الدالة

  
  

D 21820/ 1 
 

  فايز محمد حسين
التطور التاريخي للنظام  -لتاريخ النظم القانونية في لبنان منذ أقدم العصور تاريخ النظم القانونية مع دراسة

منشورات : بيروت -. في القانون الروماني) الموجبات(أسس االلتزامات  -القانوني المصري الحديث
   .  ص 243 -.2009الحلبي، 

  الدول العربية: النظم القانونية: الكلمات الدالة
  
 
 

D 21821/ 1 
 

   محمد الھواريعبد هللا
دراسة في ضوء أحكام االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان      : المحكمة األوربية الجديدة لحقوق اإلنسان

          - .2009دار الجامعة الجديدة للنشر، : اإلسكندرية -. و البروتوكوالت الملحقة بھا و المعدلة لھا
   .  ص 157

 يشتمل على بيبليوغرافية
 3- 555-328-977: ردمك 

 القانون الدولي العام// المحكمة األوروبية الجديدة لحقوق اإلنسان // حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة
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D 21822/ 1 
 

  الوردي براھيمي
        - .2008دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية  - . دراسة مقارنة : النظام القانوني للجرائم اإلنتخابية

   .  ص 365
 لى بيبليوغرافية، يشتمل على مالحقيشتمل ع

 9- 049-379-977: ردمك 
 القانون الجزائري: الجرائم االنتخابية// الجرائم االنتخابية : الكلمات الدالة

 
 

D 21823/ 1 
 

  ھشام محمد توفيق
    دراسة مقارنة للنظام الالتيني و النظام األنجلوسكسوني  : المسؤولية اإلشرافية بين الفاعلية و الضمان

   .  ص 634 -.2008دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية  -. و نظام ھيئة الشرطة في مصر
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7- 049-379-977: ردمك 
 المسؤولية اإلشرافية: الكلمات الدالة

 
D 21824/ 1 

 
  رفاعي سيد سعد

   .  ص 596 -.2008ية، دار النھضة العرب: القاھرة - . دراسة مقارنة: تفسير النصوص الجنائية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 قانون جنائي: الكلمات الدالة
 
 
 

D 21825/ 1 
 

  عبد الحكم فوده
جرائم السرقة و اغتصاب السندات و التھديد مقارنا بالتشريعات العربية في ضوء مختلف اآلراء و أحكام 

     .ص 392 -.2009دار الفكر و القانون، : القاھرة - . محكمة النقض
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-10-6253-977-978: ردمك 
 جرائم السرقة// جرائم التھديد // تشريعات و قوانين عربية : جرائم اغتصاب السندات: الكلمات الدالة
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D 21826/ 1 
 

  شريف يوسف خاطر
من  2-521للمادة  دراسة تحليلية تطبيقية: دور القضاء اإلداري المستعجل في حماية الحريات األساسية
    -.2009دار النھضة العربية، : القاھرة -. تقنين القضاء اإلداري الفرنسي مقارنة بالقانون المصري

   .  ص 299
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-10-6253-977-978: ردمك 
  القضاء اإلداري: الكلمات الدالة

  
  
 

D 21827/ 1 
 

   نبيل إبراھيم سعد
   .  ص 462 -. 2009دار الجامعة الجديدة ، : اإلسكندرية -. أحكام االلتزام : امالنظرية العامة لاللتز

 4- 532-328-977: ردمك 
 قانون: االلتزام// قانون  مدني : الكلمات الدالة

 
 

D 21828/ 1 
 

  نبيل عبد الرحمن  ناصر الدين
دار المطبوعات : اإلسكندرية - . ضمانات حقوق اإلنسان و حمايتھا وفقا للقانون الدولي و التشريع الوطني

   .  ص 235 - .2009الجامعية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 القانون الدولي: حقوق اإلنسان: الكلمات الدالة
 

D 21829/ 1 
 

  خالد ممدوح إبراھيم
   .  ص 383 -. 2008دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية -. حماية المستھلك في العقد اإللكتروني 

 بيبليوغرافية، يشتمل على مالحقيشتمل على 
 7- 062-379-977: ردمك 

  قوانين و أنظمة: عقود إلكترونية: الكلمات الدالة
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D 21830/ 1 
 

  عبد القادر الشيخلي
الجوانب الشكلية و الموضوعية ال سيما في رسائل الماجستير و الدكتوراه و نظم : قواعد البحث القانوني

   .  ص 237 -. 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان - . مين ترقية القضاة و تدرج المحا
 9-396- 16- 9957: ردمك 

  أساليب البحث// البحث القانوني // القانون : الكلمات الدالة
 
 

D 21831/ 1 
 

  فھد المغاريز عاطف
 .  ص 224 -. 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. الحصانة الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق

 يشتمل على بيبليوغرافية 
 6-470- 16- 9957: ردمك 

 قواعد السلوك الدبلوماسي// االمتيازات و الحصانات الدبلوماسية // الدبلوماسية : الكلمات الدالة
 

  
D 21832/ 1 

 
  أحمد ھندي

قانوني و حقوقه  دراسة لشروط العمل بالمحاماة و لسلطات المحامي و مركزه ال: المحاماة و فن المرافعة
و واجباته و مسؤوليته و إنتھاء الوكالة بالخصومة، و بيان لموقف الشريعة اإلسالمية من العمل بالمحاماة، 

دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . أنواعھا و أساليبھا و آدابھا و صياغة المذكرات . و دراسة للمرافعة
   .  ص 228 -.2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 4- 482-328-977: ردمك 

  المرافعة// المحاماة : الكلمات الدالة
 

D 21833/ 1 
 

  أسامة أحمد المناعسة
دار وائل للنشر و التوزيع، : عمان -. الوسيط في شرح قانون محكمة أمن الدولة دراسة تحليلية تأصيلية

   .  ص 322 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-715-11-9957-978 :ردمك 
  المحاكم// القانون الجنائي // أمن الدولة  :مات الدالةالكل
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D 21834/ 1 
  

  محمد أحمد عطا عمارة
 -.2008دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة: النقود و آثارھا في تقييم الحقوق و الواجبات

   .  ص 652
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6- 051-379-977: ردمك 
 النقود: الكلمات الدالة

 
D 21836/ 1 

  
  محمد يوسف عمرو

   .  ص 299 - .2008دار الحامد للنشر و التوزيع، : عمان -. دراسة مقارنة: الميراث و الھبة
 0-407- 32- 9957-978: ردمك 

  الفقه اإلسالمي// اإلسالم // الميراث : الكلمات الدالة
  
  

D 21837/ 1 
  

  نجاة أحمد أحمد إبراھيم
 -.2009منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. عن انتھاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني  المسؤولية الدولية

   .  ص 487
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-5843- 04- 9977-978: ردمك 
 القانون الدولي اإلنساني: الكلمات الدالة

 
D 21838/ 1 

 
  أحمد فتحي سرور

   .  ص467 -.2008مركز األھرام للترجمة و النشر،  :القاھرة -.  2.ط - .المواجھة القانونية لإلرھاب 
 يشتمل على فھرس ھجائي

 X-0383- 13- 9977: ردمك 
  قوانين و تشريعات: اإلرھاب: الكلمات الدالة
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D 21839/ 1 
 

  أمير فرج يوسف
المكتب : ةاإلسكندري - . عالمية التجارة اإللكترونية و عقودھا و أساليب مكافحة الغش التجاري اإللكتروني 

   .  ص 579 -.2009الجامعي الحديث، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  قوانين و تشريعات: التجارة اإللكترونية: الكلمات الدالة
 
 

D 21840/ 1 
 

  ياسر كمال الدين
.                    ص 168 -.2008منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. جرائم الرشوة و استغالل النفوذ

 )الكتب القانونية( -.
 9-1573- 03- 9977-978: ردمك 

  مصر: قوانين و تشريعات: الرشوة: الكلمات الدالة
  
  

D 21841/ 1 
  

  عصام أحمد البھجي
دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. الموسوعة القانونية لبورصة األوراق المالية في التشريعات العربية 

   .  ص 1268 -.2009
 ليوغرافية، يشتمل على مالحقيشتمل على بيب

 9- 521-328-977: ردمك 
   تشريعات عربية: بورصة األوراق المالية: الكلمات الدالة

 
 

D 21842/ 1 
 

  محمد علي سويلم
.                   دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة: النظرية العامة لألوامر التحفظية في اإلجراءات الجنائية

   .  ص 926 -.2009المطبوعات الجامعية،  دار: اإلسكندرية -
 يشتمل على بيبليوغرافية

  الجريمة المنظمة// القانون الجنائي : الكلمات الدالة
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D 21843/ 1 
  

  معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان
     دار الحامد للنشر : عمان -. دراسة مقارنة: النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات األموال الخاصة

   .  ص 333 -.2008و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-320- 32- 9957-978: ردمك 
الشركات // قوانين و أنظمة : شركات مساھمة// العراق : قانون شركات// قانون شركات : الكلمات الدالة

 التجارية
  

D 21844/ 1 
 

   ماجد محمد الفي
دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. دراسة مقارنة : المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي

   .  ص 320 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6-384- 16- 9957: ردمك 
  الخطأ الطبي// اإلھمال // القانون الجنائي // المسؤولية الجزائية : الكلمات الدالة

  
  

D 21845/ 1 
 

  نبيل ابراھيم سعد
   .  ص 561 -. 2009دار الجامعة الجديدة ، : اإلسكندرية - . در االلتزاممصا: النظرية العامة لاللتزام

 االلتزامات: الكلمات الدالة
 
 

D 21846/ 1 
 

   منير عبد هللا الرواحنة
دار الثقافة : عمان - . مجموعة التشريعات و االجتھادات القضائية المتعلقة في الملكية الفكرية و الصناعية  

   .  ص 336 -. 2009للنشر و التوزيع ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-440- 16- 9957: ردمك 
 حقوق النشر// حماية التصاميم // الملكية الصناعية // الملكية الفكرية : الكلمات الدالة
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D 21847/ 1 
 

  األنصاري حسن النيداني
 - .2009الجامعة الجديدة، دار : اإلسكندرية - . دراسة مقارنة: النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم

   .  ص 325
 يشتمل على بيبليوغرافية

 الخصم: الحقوق الدستورية: الكلمات الدالة
 
 
 

D 21848/ 1 
 

  عماد محمود أبو سمرة
: المنصورة -. دراسة مقارنة): التعويض عن األعمال الخاطئة(المسؤولية المدنية لمأمور الضبط القضائي 

   .  ص 512 -. 2008دار الفكر و القانون ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 الضبط القضائي: الكلمات الدالة
  
  

D 21849/ 1  
 

  األنصاري حسن النيداني
 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . النظام القانوني للخصومة أمام محكمة إحالة بعد النقض

   .  ص 319
 يشتمل على بيبليوغرافية

 النظام القانوني: الخصومة// مصر : مرافعاتقانون ال: الكلمات الدالة
  
 

  
D 21850/ 1 

 
  بالل أمين زين الدين

دار الفكر : اإلسكندرية -. جرائم نظم المعالجة اآللية للبيانات في التشريع المقارن و الشريعة اإلسالمية
   .  ص 401 - .2008الجامعي، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8- 050-379-977: ردمك 

 نظم المعلومات// جرائم المعلوماتية : لدالةالكلمات ا



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
7777  
 

 

 
 

 
D 21851/ 1 

 
  طالب نور الشرع

   .  ص 210 - .2006دار وائل للنشر و التوزيع، : عمان - . مسؤولية الصيدالني الجنائية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-661- 11- 9957: ردمك 
 القانون الجنائي// الصيادلة : الكلمات الدالة

 
D 21852/ 1 

 
   القادر زھير النقوزيعبد 

   -.2008منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. المفھوم القانوني لجرائم اإلرھاب الداخلي و الدولي 
   .  ص 229

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1-61-486- 9953-978: ردمك 

الجرائم // اإلرھاب  ) //قانون دولي(قانون اإلجراءات الدولية // القانون الجنائي الدولي : الكلمات الدالة
 الدولية

 
 

D 21853/ 1 
 

   سليمان رمضان محمد عمر
دار الفكر : اإلسكندرية  - . دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي : النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية

   .  ص 476 - .2009الجامعي، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5- 5879-17-977: ردمك 
 خطابات الضمان// ن التجاري القانو: الكلمات الدالة

  
  

D 21854/ 1 
 

  ھدى محمد مجدي
أحكام المصروفات و الرسوم القضائية و اإلعفاء منھا و التنازع بشأنھا : النظام القانوني للرسوم القضائية

دار النھضة  : القاھرة - . و التصالح عليھا طبقا ألحدث التعديالت التشريعية و األحكام و الكتب الدورية
   .  ص 246 -. 2009بية، العر

 9- 045821-977-978: ردمك 
 القضاء المصري// الرسوم القضائية : الكلمات الدالة
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D 21855/ 1 
  

  محمد علي خليل الطعاني
دار المسيرة للنشر    : عمان -. دراسة مقارنة: سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية

   .  ص 239 -.2009و التوزيع و الطباعة، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3- 995706526-978: ردمك 
 إجراءات المحاكم// أصول المحاكم // القانون المدني : الكلمات الدالة

 
 

D 21856/ 1 
 

   حامد إبراھيم عبد الكريم الجبوري
    -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. ضمانات القاضي في الشريعة اإلسالمية و القانون

   .  ص 215
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 9-00-524- 9953-978: ردمك 
 القاضي// العدالة // القضاء : الكلمات الدالة

 
D 21857/ 1 

 
  محمد المجذوب
   .  ص 120 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. طارق المجذوب/ القضاء الدولي  

 8-49-524- 9953-978: ردمك 
  القانون المقارن// القضاء : الكلمات الدالة

  
  

D 21858/ 1 
 

  أمير فرج يوسف
موسوعة حماية الملكية الفكرية من الناحية األدبية و الفنية و الصناعية طبقا لكافة االتفاقيات و المواثيق 

  .  ص 1314 -. 2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية -. الدولية و ألحكام القوانين العربية كافة
 يشتمل على بيبليوغرافية

  موسوعات: الملكية الفكرية: الكلمات الدالة
  
 
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
7799  
 

 

 
 

 
 
 

D 21859/ 1 
  

  شروق أسامة عواد حجاب
دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة: النظرية العامة للتفويض اإلداري و التشريعي

   .  ص 649 -.2009
 يةيشتمل على بيبليوغراف

 القانون المقارن// التفويض التشريعي  // التفويض اإلداري : الكلمات الدالة
 

D 21860/ 1 
 

  رياض صالح أبو العطا
   .  ص 213 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1- 569-04-977-978: ردمك 
 القانون الدولي: حماية البيئة: لمات الدالةالك
 
 

D 21861/ 1 
 

  شريف أحمد الطباخ
دار الفكر و القانون، : المنصورة - . جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنھا في ضوء الفقه و القضاء

   .  ص 364 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-15-6256-977-978: ردمك 
  اإلھمال// القانون الجنائي // الجريمة //  الخطأ الطبي: الكلمات الدالة

  
  

D 21863/ 1 
 

  رضا متولي وھدان
دراسة مقارنة في القوانين :النظام القانوني للعقد اإللكتروني و المسؤولية عن االعتداءات اإللكترونية

 -.2008ن، دار الفكر و القانو: المنصورة -. الوطنية و قانون األونيسترال النموذجي  و الفقه اإلسالمي 
   .  ص 157

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9-04-6253-977-978: ردمك 

 العقد اإللكتروني: الكلمات الدالة
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D 21864/ 1 
 

  عبد هللا حسين العمري
   .  ص 191 - .2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. جريمة اختطاف األشخاص 
 يشتمل على بيبليوغرافية

  الجريمة// القانون الجنائي : الكلمات الدالة
  
  

D 21865/ 1 
 

  علي الشيخ إبراھيم المبارك
 - .2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة: حماية الجنين في الشريعة و القانون

   .  ص 295
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9- 047-438-977: ردمك 
  ائيةالمسؤولية الجن// األجنة : الكلمات الدالة

  
 
 

D 21866/ 1 
 

  الياس جوادي
منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت - ) . تقديم(محمد المجذوب / دراسة مقارنة  : رقابة دستورية القوانين

   .  ص 191 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-31-524- 9953-978: ردمك 
  دستورية القوانين: الكلمات الدالة

  
 

D 21867/ 1 
 

  ميد نبيهنسرين عبد الح
   .  ص 327 -. 2009مكتبة الوفاء القانونية، : اإلسكندرية -. المؤسسات العقابية و إجرام األحداث

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6-671- 327-977: ردمك 

 الجزائر: المؤسسات العقابية// المؤسسات العقابية // إجرام األحداث : الكلمات الدالة
 
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
8811  
 

 

 
 

 
 

D 21868/ 1 
 

  لزقردأحمد السعيد ا
            -.ت .المكتبة العصرية ، د: المنصورة -.  2.ط -.تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرھاب 

   .  ص 219
 يشتمل على بيبليوغرافية

 اإلرھاب// الجريمة // تعويض األضرار : الكلمات الدالة
 

D 21869/ 1 
 

  جمال مھدي محمود اآلكشة
دار الفكر : اإلسكندرية -. ناء القصر في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعيمسؤولية اآلباء المدنية عن األب

   .  ص 590 - .2009الجامعي، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 األبناء القصر// مسؤولية اآلباء // قوانين و تشريعات  : المسؤولية المدنية: الكلمات الدالة
 
 

D 21870/ 1 
 

  أحمد محمود خليل
المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. العليا معلقا عليھا بأحكام النقض المصريةجرائم أمن الدولة 

   .  ص 914 -.2009
 X-041- 438-977: ردمك 

 قوانين و تشريعات: جرائم أمن الدولة: الكلمات الدالة
 

تعلقة الجرائم الم -مقاومة الحكام -اختالس األموال األميرية -الرشوة -اإلرھاب - الجاسوسية: الملخص
جرائم تزييف  -الجرائم التي تقع بواسطة الصحف و تعطيل وسائل النقل العامة و الحريق العمد -باألديان

 .العملة و التزوير في المحررات
  
  

D 21871/ 1  
 

  مروان محي الدين القطب
: بيروت -. تفويض المرفق العام -BOT  - الشركات المختلطة -االمتياز: طرق خصخصة المرافق العامة

   .  ص 543 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-97--486- 9953-978: ردمك 
 لبنان: خصخصة المرافق العامة: الكلمات الدالة
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D 21872/ 1  
 

   وائل أنور بندق
           .         ص 137 -.2009مكتبة الوفاء القانونية، : اإلسكندرية -. المحكمة الجنائية الدولية

 )كراسات تشريعية( -.
 6- 671-327-977: ردمك 

 المحكمة الجنائية الدولية: الكلمات الدالة
  
 

D 21873/ 1  
 

  عبد الكريم بوزيد المساوي
 -.2009دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. دور القضاء الوطني في تطبيق و تفسير المعاھدات الدولية

   .  ص 198
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4- 5693-17-977: ردمك 
 القضاء الوطني// المعاھدات الدولية : الكلمات الدالة

 
D 21874/ 1  

  
  عبد الحكم فودة

جرائم القتل العمد و القتل الخطأ و جنايات و جنح الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة و جرائم 
أحمد / شربة المضرة بالصحة مقارنا بالتشريعات العربية  اإلجھاض و صنع الجواھر المغشوشة و بيع األ

   .  ص707 -. 2009دار الفكر و القانون ، : المنصورة -. محمد فودة  
 4-12-6253-977-978: ردمك 

  قانون العقوبات// تشريعات و قوانين عربية : الجريمة: الكلمات الدالة
  
 

D 21875/ 1 
 

   محمد أمين الرومي
   .  ص 427 -.2009دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية - . الحقوق المجاورةحقوق المؤلف و 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 7-5877-17-977: ردمك 

 المؤلفون// حقوق النشر  : الكلمات الدالة
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D 21876/ 1 
 

   وائل أنور بندق
مكتبة الوفاء القانونية، : ندريةاإلسك -). قواعد األونسترال و دليلھا التشريعي(قانون التجارة اإللكترونية 

 )كراسات تشريعية( -.     .ص 125 -.2009
 6- 671-327-977: ردمك 

  العقود اإللكترونية// التجارة اإللكترونية : الكلمات الدالة
 
 

D 21877/ 1 
 

   عايد رجا الخاليلة
: الحاسوب و اإلنترنتالمسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجھزة : المسؤولية التقصيرية اإللكترونية

   .  ص 368 -.2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. دراسة مقارنة 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-385- 16- 9957: ردمك 
  الشبكات الحاسوبية// الحواسيب // العقود // العقود // القانون المدني : الكلمات الدالة

  
 

D 21878/ 1 
 

  عامر فتحي البطاينة
 -.2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. دراسة مقارنة: القاضي في التحكيم التجاري الدوليدور 
   .  ص 272

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1-347- 16- 9957: ردمك 

 القانون الدولي// التحكيم الدولي : الكلمات الدالة
  

D 21879/ 1 
 

   أكرم عبد الرزاق المشھداني
نشأت بھجت / و البحث اإلحصائي الجنائي في القضاء و الشرطة و السجون  موسوعة علم الجريمة 

   .  ص 623 -. 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : عمان -. البكري 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-493- 16- 9957: ردمك 
 القانون الجنائي// البحث اإلحصائي // الجرائم // علم الجريمة : الكلمات الدالة

  
  



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
8844  
 

 

 
 

 
 
 

D 21880/ 1 
 

  إبراھيم سيد أحمد
 -.2009دار الكتاب القانوني، : اإلسكندرية -. قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر و اتفاقية األمم المتحدة 

   .  ص 215
 اتفاقيات األمم المتحدة// الجرائم : الكلمات الدالة

  
  
 

D 21881/ 1 
 

  وائل أنور بندق
: اإلسكندرية -. مزيدة و منقحة  2.ط - )).ولية و قوانين الدول العربيةاالتفاقيات الد((موسوعة التحكيم 

   .  ص 612 -.2009مكتبة الوفاء القانونية، 
 9- 611-327-977: ردمك 

 التحكيم الدولي// االتفاقيات الدولية : الكلمات الدالة
 
 

D 21882/ 1 
 

  مصطفى ياسين محمد األصبحي
 - . الدعم السلعي الصناعي في إطار منظمة التجارة العالميةالنظام القانوني لمكافحة اإلغراق و 

   .  ص 141 -.2009دار الكتاب القانوني، : اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 منظمة التجارة العالمية// الدعم السلعي : الكلمات الدالة
 

  
D 21883/ 1 

 
 

  عبد الفتاح بيومي حجازي
دراسة مقارنة مع التطبيق على نظام مكافحة جرائم : و اإلنترنت في التشريعات العربيةجرائم الكمبيوتر 

   .  ص 270 - .2009دار النھضة العربية، : اإلسكندرية  -. المعلوماتية في المملكة العربية السعودية 
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 اإلنترنت// الحواسيب // لعربية السعودية المملكة ا: جرائم الكمبيوتر: الكلمات الدالة
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D 21884/ 1 
  

  سھى حميد سليم الجمعة
 -.2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية - . تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام 

   .  ص 331
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 القانون الدولي العام// تلوث بيئة الفضاء الخارجي // لخارجي قانون الفضاء ا: الكلمات الدالة
  
 

D 21885/ 1 
  

  
  ممدوح طنطاوي

الوالية             : الجرائم التأديبية: الكتاب األول. الجرائم و الدعوى و األدلة التأديبية: الموسوعة التأديبية
الواجبات و المحظورات ) المحاكم التأديبية -الجھات الرئاسية و الرقابية -النيابة اإلدارية( و االختصاص 

   .  ص 709 -. 2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية  - . 
 مصر: الرقابة اإلدارية// مصر : المحاكم اإلدارية// مصر : القانون اإلداري: الكلمات الدالة

 

ية و االختصاص و الواجبات         الجرائم و الدعوى و األدلة التأديبية الوال: الموسوعة التأديبية: الملخص
و المحظورات ضمانات الدعوى، و موانع تحريكھا، و عقوباتھا، و أصداء الجريمة الجنائية عليھا،            

و نظرية الخطأ المرفقي و مسؤولية أمناء المخازن و أرباب العھد، و دعوى البطالن، و التماس إعادة 
 النظر

  
D 211886/ 1  

 
  

  ويممدوح طنطا
ضمانات : الدعوى التأديبية: الكتاب الثاني. الجرائم و الدعوى و األدلة التأديبية: الموسوعة التأديبية

الدعوى، و موانع تحريكھا، و عقوباتھا، و أصداء الجريمة الجنائية عليھا، و نظرية الخطأ المرفقي         
: اإلسكندرية - . التماس إعادة النظر  و مسؤولية أمناء المخازن و أرباب العھد، و دعوى البطالن، و

   .  ص 780 -.2009المكتب الجامعي الحديث، 
 مصر: القانون اإلداري: الكلمات الدالة

 

الجرائم و الدعوى و األدلة التأديبية الوالية و االختصاص و الواجبات      : الموسوعة التأديبية: الملخص
، و عقوباتھا، و أصداء الجريمة الجنائية عليھا،          و المحظورات ضمانات الدعوى، و موانع تحريكھا

و نظرية الخطأ المرفقي و مسؤولية أمناء المخازن و أرباب العھد، و دعوى البطالن، و التماس إعادة 
 النظر
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D 21887/ 1  
  

  ممدوح طنطاوي
إجراءات جمع : دلة التأديبيةاأل: الكتاب الثالث. الجرائم و الدعوى و األدلة التأديبية: الموسوعة التأديبية

 - .2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. خصائص اإلثبات التأديبي : األدلة و جمع االستدالالت
   .  ص 312

 )قانون(اإلثبات // مصر : القانون اإلداري : الكلمات الدالة
 

الوالية و االختصاص و الواجبات         الجرائم و الدعوى و األدلة التأديبية: الموسوعة التأديبية:  الملخص
و المحظورات ضمانات الدعوى، و موانع تحريكھا، و عقوباتھا، و أصداء الجريمة الجنائية عليھا،          

و نظرية الخطأ المرفقي و مسؤولية أمناء المخازن و أرباب العھد، و دعوى البطالن، و التماس إعادة 
 النظر

  
D 21888/ 1 

 
   يالسيد عفيف

المذكرات أمام القضاء المدني و المستعجل و قضايا : المجلد األول. الموسوعة الذھبية في المذكرات
مزيدة           5.ط -.سمير عفيفي/  2008اإليجارات معلقا عليھا بأحدث أحكام محكمة النقض حتى عام 

   .  ص 824 -.2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. و منقحة 
 مل على بيبليوغرافيةيشت

: اإليجار// القضاء المدني // مصر : التداعي أمام المحاكم// موسوعات : قانون المرافعات: الكلمات الدالة
  مصر: قوانين و تشريعات: عقود اإليجار// مصر 

  
  
 

D 21889/ 1 
 

   السيد عفيفي
مام محاكم الجنايات و فن المرافعة الدفوع و المرافعات أ: المجلد الثاني. الموسوعة الذھبية في المذكرات

 5.ط - .سمير عفيفي /   2008في جرائم المخدرات معلقا عليھا بأحدث أحكام محكمة النقض حتى عام 
   .  ص 748 -.2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. مزيدة و منقحة 

 يشتمل على بيبليوغرافية
: القانون الجنائي// مصر : قانون اإلجراءات الجنائية// موسوعات : قانون المرافعات: الكلمات الدالة

  مصر: جرائم المخدرات// مصر 
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D 21890/ 1 
 

   السيد عفيفي
المذكرات في القضايا الجنائية أمام محاكم الجنح و فن : المجلد الثالث. الموسوعة الذھبية في المذكرات

 -.سمير عفيفي / 2008كام محكمة النقض حتى عام المرافعة في جرائم المخدرات معلقا عليھا بأحدث أح
   .  ص 404 -. 2009المكتب الجامعي الحديث ، : اإلسكندرية  -. مزيدة و منقحة 5.ط

 يشتمل على بيبليوغرافية
: الجنح// صيغ قانونية : مصر: قانون اإلجراءات الجنائية// موسوعات : قانون المرافعات: الكلمات الدالة

  ةصيغ قانوني: مصر
  

D 21891/ 1 
 

   السيد عفيفي
المذكرات أمام محاكم األسرة للمسلمين و المسيحيين      : المجلد الرابع. الموسوعة الذھبية في المذكرات

مزيدة            5.ط -.سمير عفيفي/  2008و األجانب معلقا عليھا بأحدث أحكام محكمة النقض حتى عام 
   .  ص 412 -.2009معي الحديث، المكتب الجا: اإلسكندرية -. و منقحة 

 يشتمل على بيبليوغرافية
محاكم // صيغ قانونية : مصر: األحوال الشخصية// موسوعات : قانون المرافعات: الكلمات الدالة

 صيغ قانونية: مصر: األحوال الشخصية
  
  

D 21892/ 1  
 

  إبراھيم عبد الخالق
المكتب : مصر - . جرائم االعتداء على المال العام: ولالجزء األ. الموسوعية العملية في الجرائم الجنائية

   .  ص 559 -. 2009الفني لإلصدارات القانونية ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

: الغدر// مصر : قوانين و تشريعات: االختالس// مصر : قوانين و تشريعات: الرشوة: الكلمات الدالة
 مصر: يعاتقوانين و تشر: التربح// مصر : قوانين و تشريعات

 

شرح عملي لكافة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليمات : الملخص
العامة للنيابات مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع الخاص بھا مع نماذج 

 .لصيغ الجنح المباشرة
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D 21893/ 1 
 

  القإبراھيم عبد الخ
جرائم االعتداء على المصلحة العامة التزييف       : الجزء الثاني. الموسوعية العملية في الجرائم الجنائية

المكتب الفني لإلصدارات القانونية، : مصر -. جرائم الغش و التدليس -األسلحة و الذخائر -و التزوير
   .  ص 557 -. 2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 

قوانين         : جرائم األسلحة و الذخائر// مصر : قوانين و تشريعات: التزييف و التزوير: الكلمات الدالة
 مصر: قوانين و تشريعات: الغش و التدليس// مصر : و تشريعات

  
شرح عملي لكافة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليمات :  الملخص

مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع الخاص بھا مع نماذج العامة للنيابات 
 .لصيغ الجنح المباشرة

 
 
  

  
D 21894/ 1 

  
  إبراھيم عبد الخالق

 -السرقات: جرائم االعتداء على المال الخاص: الجزء الثالث. الموسوعية العملية في الجرائم الجنائية
المكتب الفني لإلصدارات القانونية، : مصر - . الشيك -تبديد المنقوالت -انةخيانة األم -النصب و االحتيال

   .  ص 635 -. 2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

// مصر : قوانين و تشريعات: النصب و االحتيال// مصر : قوانين و تشريعات: السرقة: الكلمات الدالة
قوانين : الشيك// مصر  -قوانين و تشريعات: التتبديد المنقو// مصر : قوانين و تشريعات: خيانة األمانة
  مصر -و تشريعات

 

شرح عملي لكافة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليمات : الملخص
العامة للنيابات مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع الخاص بھا مع نماذج 

 .لجنح المباشرةلصيغ ا
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D 21895/ 1  
  

 

  إبراھيم عبد الخالق
الضرب  -التھديد : جرائم االعتداء على األشخاص: الجزء الرابع. الموسوعية العملية في الجرائم الجنائية

 2009المكتب الفني لإلصدارات القانونية، : مصر -. إسقاط الحوامل -القتل العمد - القتل الخطأ -و الجرح
   .  ص 586 -.

 يشتمل على بيبليوغرافية
// مصر : قوانين و تشريعات: الضرب و الجرح// مصر : قوانين و تشريعات: التھديد: الكلمات الدالة
: إسقاط الحوامل// مصر  - قوانين و تشريعات: القتل العمد// مصر : قوانين و تشريعات: القتل الخطأ

  مصر -قوانين و تشريعات
 

ة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليمات شرح عملي لكاف: الملخص
العامة للنيابات مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع الخاص بھا مع نماذج 

 .لصيغ الجنح المباشرة
 
 
  

D 21896/ 1 
 

  إبراھيم عبد الخالق
إفشاء  -القذف و السب: الجرائم الماسة بالشرف: الجزء الخامس. نائيةالموسوعية العملية في الجرائم الج

المكتب الفني لإلصدارات القانونية، : مصر - . الشھادة الزور -الصحافة و النشر -البالغ الكاذب -األسرار
   .  ص 544 -. 2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
// مصر : قوانين و تشريعات: إفشاء األسرار/ /مصر : قوانين و تشريعات: القذف و السب: الكلمات الدالة
الشھادة // مصر  - قوانين و تشريعات: الصحافة و النشر// مصر : قوانين و تشريعات: البالغ الكاذب

  مصر -قوانين و تشريعات: الزور
 

ات شرح عملي لكافة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليم: الملخص
العامة للنيابات مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع الخاص بھا مع نماذج 

  .لصيغ الجنح المباشرة
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D 21897/ 1  
 

  إبراھيم عبد الخالق
ك ھت -االغتصاب: الجرائم المخلة باآلداب العامة: الجزء السادس. الموسوعية العملية في الجرائم الجنائية

المكتب الفني لإلصدارات القانونية، : مصر - . جرائم الدعارة  -جرائم الزنا -الفعل الفاضح -العرض
   .  ص 555 -. 2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
// مصر : قوانين و تشريعات: ھتك العرض// مصر : قوانين و تشريعات: االغتصاب: الكلمات الدالة
قوانين               : الدعارة// مصر   - قوانين و تشريعات: الزنا// ر مص: قوانين و تشريعات: الفعل الفاضح
  مصر -و تشريعات

 

شرح عملي لكافة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليمات : الملخص
لخاص بھا مع نماذج العامة للنيابات مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع ا

 .لصيغ الجنح المباشرة
 
 
 
  

D 21898/ 1 
 

  إبراھيم عبد الخالق
: مصر -. الجنايات و الجنح: جرائم المخدرات: الجزء السابع. الموسوعية العملية في الجرائم الجنائية

   .  ص 550 - . 2009المكتب الفني لإلصدارات القانونية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 مصر: قوانين و تشريعات: المخدرات: الةالكلمات الد
 

شرح عملي لكافة الجرائم الجنائية المھمة و العملية في ضوء أراء الفقه و القضاء و التعليمات : الملخص
العامة للنيابات مع إلقاء الضوء على القيد و الوصف الخاص بكل جريمة و الدفوع الخاص بھا مع نماذج 

 .لصيغ الجنح المباشرة
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D 21899_21900/ 1 
 

 
  إبراھيم سيد أحمد

 - . الدفوع المدنية و عوارض الخصومة: المجلد األول و الثاني. الموسوعية الوافية في الدفوع و األحكام
   .  ص 808 -.2008دار الفكر و القانون، : المنصورة

 7-08-6253-977-978: ردمك 
 مصر: اإلجراءات المدنية// أمام المحاكم  التداعي// مصر : قانون المرافعات: الكلمات الدالة

 

الدفع  -الدفع بعدم القبول -الدفع بعدم جواز نظر الدعوى -الدفع بعدم الدستورية -الدفع بالتقادم: الملخص
الدفوع الخاصة بدعاوي  -الدفوع الخاصة بعقد المقاولة - الدفع ببطالن شرط التحكيم -ببطالن عقد الصلح

عدم  - التماس إعادة النظر -الدفع ببطالن االستئناف -ة و تكرار التأخير فيھااإلخالء لعدم سداد الجر
 - الوقف الجزائي و التعليقي -اعتبار الدعوى كأن لم تكن -االختصاص المحلي و االختصاص الوالئي

 أوامر األداء - ترك الخصومة -انقضاء الخصومة -سير الخصومة -انقطاع سير الخصومة
  
 
 

D 21901/ 1 
 

  مجد ھرجةمصطفى 
الدفوع و األحكام  في قانون المرافعات المدنية     : المجلد الثالث. الموسوعية الوافية في الدفوع و األحكام

   .  ص 652 -.2009دار الفكر و القانون، : المنصورة -. و التجارية 
 6-05-6253-977-978: ردمك 

 مصر: نية و التجاريةالمرافعات المد// مصر : قانون المرافعات: الكلمات الدالة
 
 
 

D 21902/ 1 
 

  مصطفى مجد ھرجة
الدفوع و األحكام في قانون اإلثبات في المواد : المجلد الرابع. الموسوعية الوافية في الدفوع و األحكام

   .  ص 403 -. 2009دار الفكر و القانون ، : المنصورة - . المدنية 
 3-06-6253-977-978: ردمك 

 مصر: القانون المدني) // قانون(ثبات اإل: الكلمات الدالة
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D 21903/ 1 
 

  مصطفى مجد ھرجة
 - . دفوع و أحكام في اإلثبات في المواد الجنائية: المجلد الخامس. الموسوعية الوافية في الدفوع و األحكام

   .  ص 271 -.2009دار الفكر و القانون، : المنصورة
 0-07-6253-977-978: ردمك 

): إجراءات جنائية(الدفاع عن المتھم // مصر : اإلجراءات الجنائية) // قانون(اإلثبات : لةالكلمات الدا
 مصر

 
 
 

D 21904/ 1 
 

  ھشام عبد الحميد الجميلي
الدفوع الجنائية اإلجرائية و الموضوعية في : المجلد السادس. الموسوعية الوافية في الدفوع و األحكام
         -.2009دار الفكر و القانون، : المنصورة -. اءات الجنائيةضوء قانون العقوبات و قانون اإلجر

   .  ص 624
 مصر: قانون اإلجراءات الجنائية// مصر : الدفوع الجنائية: قانون العقوبات: الكلمات الدالة

 

شامل جميع الدفوع الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية و قانون العقوبات و الرد عليھا : الملخص
و الدفوع الواجب الرد على  عليھا و الغير واجب الرد  -ث أحكام محكمة النقض و مختلف اآلراءبأحد
و أمثلة على رد سائغ و غير  -و كذلك التي يجوز و ال يجوز إبداؤھا أمام محكمة النقض ألول مرة  -عليھا

 سائغ للدفوع
 
 
 

D 21905/ 1 
 

  ھشام عبد الحميد الجميلي
 - . المشاكل العملية للعمل القضائي الجنائي: المجلد السابع. لدفوع و األحكامالموسوعية الوافية في ا

   .  ص 304 -.2009دار الفكر و القانون، : المنصورة
 مصر: قانون اإلجراءات الجنائية// مصر : اإلجراءات الجنائية: الكلمات الدالة
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D 21906_21907_21908_21909/ 1 
 

  عبد الحكم فوده
 -.سالم حسين الدميري / أجزاء   04الطب الشرعي في جرائم االعتداء على األشخاص من موسوعة 

: 3.ج.ص 740: 2ج.ص 986: 1ج -.2008المكتب الدولي للموسوعات القانونية، : اإلسكندرية -. 3.ط
   .  ص 1130-573: 4.ج.ص 572

 الطب الشرعي// مصر : الطب الشرعي: الكلمات الدالة
 
 

D 21910/ 1 
 
  ل فنجان علكمنا

منشورات الحلبي : بيروت -. مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي و الشريعة اإلسالمية
   .  ص 216 - .2009الحقوقية، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6-01-524- 9953-978: ردمك 

 ة اإلسالميةالشريع: المرأة// القانون الدولي : المرأة// التمييز ضد المرأة : الكلمات الدالة
 
 

D 21911/ 1 
 

  خالد عبد الفتاح محمد خليل
   .  ص 411 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. حماية المستھلك في القانون الدولي الخاص

 يشتمل على بيبليوغرافية
 3- 541-328-977: ردمك 

 القانون الدولي الخاص// حماية المستھلك : الكلمات الدالة
 
 

D 21912/ 1 
 

  سمير عبد السميع األودن
منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. و دور التحكيم في منازعاتھا) الفرانشيز(تسويق الشھرة التجارية 

 )الكتب القانونية( -.   .ص 366 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 العقود التجارية// عقد الفرانشيز : الكلمات الدالة
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D 21913/ 1 
 

   ض خليفةعبد الكريم عو
   .  ص 224 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. قانون المنظمات الدولية

 يشتمل على ملحق
 4- 546-328-977: ردمك 

 قانون المنظمات الدولية: الكلمات الدالة
 

D 21914/ 1 
  

  عبد العزيز عبد المنعم خليفة
تعويض عن مسؤولية اإلدارة العقدية و غير ال: دعوى التعويض اإلداري في الفقه و قضاء مجلس الدولة

 - .2009منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. التعويض عن أعمال اإلدارة المادي غير المشروعة  -العقدية
   .  ص 323

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1-1705- 303-977-978: ردمك 

 قضاء مجلس الدولة// إلداري القضاء ا// المنازعات اإلدارية // القانون اإلداري : الكلمات الدالة
 
 
 

D 21915/ 1 
  

   محمد عبد هللا الوريكات
   .  ص 301 - .2009دار وائل للنشر و التوزيع، : عمان -. مبادئ علم العقاب 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6-772- 11- 9957-978: ردمك 

 العقوبات// القانون الجنائي : الكلمات الدالة
 
 
  

D 21916/ 1  
 

  اب الحياليقيس عبد الوھ
 -.2007دار حامد للنشر و التوزيع، : عمان -. ميراث المرأة في الشريعة اإلسالمية و القوانين المقارنة 

   .  ص 305
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0-308- 32- 9957-978: ردمك 
 ة المسلمةالمرأ// القانون المقارن // الفقه اإلسالمي // اإلرث // الشريعة اإلسالمية : الكلمات الدالة
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D 21917/ 1  
  

  
  محمد جالل حسن األتروشي

دار حامد للنشر و التوزيع، : عمان -. دراسة مقارنة : المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم
   .  ص 222 -.2008

 يشتمل على بيبليوغرافية
 1-343-32-9957-978: ردمك 

 بنوك الدم// نقل الدم // رر الطفل و الض// القانون المدني : الكلمات الدالة
 
 

D 21918/ 1 
 

  محمد رفعت عبد الوھاب
أموال  - الموظفون العموميون -التنظيم اإلداري  -طبيعة القانون اإلداري: النظرية العامة للقانون اإلداري

   .  ص 711 - .2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. اإلدارة العامة
 0-520-328- 9957: ردمك 
 القانون اإلداري: كلمات الدالةال
 
  

D 21919/ 1 
 

  سھير إبراھيم حاجم الھيتي
 2008دار و مؤسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزيع، : دمشق -. المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي 

   .  ص 275 -.
 يشتمل على مالحق، يشتمل على بيبليوغرافية

 قوانين و تشريعات: البيئة حماية// التلوث البيئي : الكلمات الدالة
 

D 21920/ 1 
 

  خالد مصطفى فھمي
   .  ص 817 - .2008دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية - . المسؤولية المدنية للصحفي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 5680-17-977: ردمك 
 قوانين و تشريعات: حرية الصحافة: الكلمات الدالة
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D 21921/ 1  
  

  ادمصطفى أحمد فؤ
.             ص 305 - .2008منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة

 ) الكتب القانونية( -.
 7-1632-03-977-978: ردمك 

 اإلرادة المنفردة// التصرف القانوني الدولي : الكلمات الدالة
 

D 21922/ 1 
 

  محمد عبد الوھاب حسن عشماوي
منشأة المعارف، : اإلسكندرية - . دراسة تطبيقية على جريمة الثأر: في إدارة األزمات دور الصحف

   .  ص 470 -.2008
 يشتمل على مالحق، يشتمل على بيبليوغرافية

 3-1630-03-977-978: ردمك 
 جريمة الثأر// الصحف : الكلمات الدالة

 
D 21923/ 1 

 
  بالل أمين زين الدين

: اإلسكندرية - . الدول العربية و التشريع المقارن مقارنة بالشريعة اإلسالمية ظاھرة الفساد اإلداري في
   .  ص 512 -.2009دار الفكر الجامعي، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 5- 5694-17-977: ردمك 

 قوانين و تشريعات: الفساد اإلداري: الكلمات الدالة
 

D 21924/ 1  
 

  إبراھيم أحمد البسطويسي
         -.2009 دار الفكر الجامعي،: اإلسكندرية - ). وديعة الصكوك(لمالية في البنوك إيداع األوراق ا

   .  ص 355
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 5883-17-977: ردمك 
 وديعة الصكوك// الوديعة : الكلمات الدالة
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D 21925/ 1  
 

  مصطفى المتولي قنديل
الجبري بين قاضي التنفيذ و إدارة التنفيذ وفقا للقانون رقم  النظام القانوني لإلشراف على إجراءات التنفيذ

دار الجامعة الجديدة : اإلسكندرية -. عات و اإلثبات  فالمعدل لبعض أحكام قانوني المرا 2007لسنة  76
   .  ص 271 -.2009للنشر، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 7- 299-374-977: ردمك 

 رمص: التنفيذ الجبري: الكلمات الدالة
D 21926/ 1 

 
  كامل السعيد

الشركة العربية المتحدة : القاھرة -. منذر الفضل، صاحب الفتالوي/ مبادئ القانون و حقوق اإلنسان  
   .  ص 246 -. 2009للتسويق و التوريدات، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-50-6274-977-978: ردمك 
 حقوق اإلنسان// القانون  : الكلمات الدالة

يتناول نظرية القانون و نظرية الحقـ و مفھوم القانون و أقسامه، و تطبيق ذلك على القانون          :الملخص
و الحق في النظام القانوني في األردن، و إعطاء لمحه موجزه عن القانونين التجاري و اإلداري و حقوق 

المصالح المادية و المعنوية و حريات اإلنسان األساسية، و أھمھا مبدأ المساواة و الحريات المتعلقة ب
 .لإلنسان

 
D 21927/ 1 

  
  عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن

       2009الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات، : القاھرة -. براءة االختراع و معايير حمايتھا 
   .  ص 527 -.

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2- 5713-17-977: ردمك 

 االختراع براءة: الكلمات الدالة
D 21928/ 1 

 
  عبد الحكم فوده

التشريع الكويتي و اإلماراتي و البحريني و العماني : جرائم األموال العامة مقارنا بتشريعات الدول العربية
   .  ص 422 - . 2009دار الفكر و القانون، : مصر - . 
 1-13-6253-977-978: ردمك 

جريمة اإلھمال            // جريمة الغدر و التربح // الس  جريمة االخت// جريمة الرشوة : الكلمات الدالة
 التشريعات العربية// و اإلضرار العمدي بالمال العام 
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D 21929/ 1 
 

  
  أحمد محمد بونة

.  ص 70 -. 2009المكتب الجامعي الحديث ، : اإلسكندرية - . ميثاق األمم المتحدة و منظمة العدل الدولية 
   
 6- 043-438-977: ردمك 

 ميثاق: منظمة العدل الدولية// ميثاق : األمم المتحدة: الكلمات الدالة
 
 

D 21930/ 1 
 

  عبد الفتاح بيومي حجازي
دراسة متعمقة عن جريمة غسل األموال عبر الوسائط : جريمة غسل األموال عبر شبة االنترنت

لمعارف؛ دار النھضة العربية؛ مكتبة منشأة ا: اإلسكندرية؛ القاھرة -. اإللكترونية في التشريعات المقارنة
   .  ص 283 -.2009شادي، 

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 جريمة المعلوماتية// جريمة غسل الموال : الكلمات الدالة

 
 

D 21931/ 1 
 

  إبراھيم سيد أحمد
   .  ص 773 -. 2008دار الكتاب القانوني، : م.د - . موسوعة االتفاقيات القضائية الدولية 

 المعاھدات الدولية: ردمك 
// معاھدات مجلس التعاون العربي // معاھدات الجامعة العربية // معاھدات األمم المتحدة : الكلمات الدالة

 االتفاقيات القضائية الدولية
 
 

D 21932/ 1 
 

  حيدر أدھم عبد الھادي
   .  ص 246 -. 2009للنشر و التوزيع،  دار الحامد: عمان -. تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 محكمة العدل الدولية: ردمك 

 القانون الدولي: الكلمات الدالة
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D 21933/ 1 
 

  علي عبد الرزاق الزبيدي
              2009دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،  : عمان -. حسان محمد شفيق/ حقوق اإلنسان 

   .  ص 208 -.
 حقوق اإلنسان: الكلمات الدالة

 
D 21934/ 1 

 
  أظين خالد عبد الرحمن

 -.2009دار الحامد العلمية للنشر و التوزيع، : عمان -. ضمانات حقوق اإلنسان في ضل قانون الطوارئ
   .  ص 237

 يشتمل على بيبليوغرافية
 ألوضاع السياسيةا// األحوال السياسية // حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة

 
 
 

D 21935/ 1 
 

  طلعت جياد لجي الحديدي
        - .2008دار الحامد للنشر و التوزيع، : عمان -. المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية

   .  ص 231
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-305- 32- 9957-978: ردمك 
 الشركات// قانون الشركات // نون االقتصادي الدولي القا// الشركات متعددة الجنسية : الكلمات الدالة

 
 
 

D 21936/ 1 
  

  وليم نجيب جورج نصار
.             2008مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت -. مفھوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي

   .  ص 543 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8-235- 82- 9953-978: ردمك 
القانون // قوانين و تشريعات : جرائم الحرب// قوانين و تشريعات : الجرائم ضد اإلنسانية: لدالةالكلمات ا
 الدولي
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D 21937/ 1 
  

  ھاشم علي الشھوان
دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. المسؤولية المدنية للمھندس االستشاري في عقود اإلنشاءات

   .  ص 173 -.2009
 رافيةيشتمل على بيبليوغ

 2-395- 16- 9957: ردمك 
 المسؤولية المدنية// العقود اإلنشائية : الكلمات الدالة

D 21938/ 1 
 

   عمرو عيسى الفقي
لسنة  17الموسوعة التجارية الحديثة في اإلفالس و الصلح الواقي في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 

   .  ص 474 -.2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. 1999
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5- 018-438-977: ردمك 
 مصر): 1999(قانون التجارة// الصلح القضائي // موسوعات : اإلفالس: الكلمات الدالة

 
D 21939/ 1 

 
  محمد سليمان األحمد

 :بيروت -. دراسة تحليلية تركيبية مقارنة: القصد المدني قبل التعريف: النظرية العامة للقصد المدني
   .  ص 270 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، 

 9-13-524- 9953-978: ردمك 
 القصد المدني: الكلمات الدالة

 
D 21940/ 1 

 
   جبار صابر طه

: بيروت -. دراسة مقارنة: النظرية العامة لحقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي
    . ص 304 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-19-524- 9953-978: ردمك 
 القانون// الشريعة اإلسالمية // حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة
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D 21941/ 1  
  

  به موبرويز
  .  ص 286 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. المسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد

 فيةيشتمل على بيبليوغرا
 6-30-524- 9953-978: ردمك 

 الفسخ التعسفي للعقد// العقود : الكلمات الدالة
 

D 21942/ 1  
 

  حسين عثمان محمد عثمان
   .  ص 494 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. النظم السياسية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6-83-462- 9953: ردمك 

 البرلمان// العالقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية // لسياسية النظم ا// العقود : الكلمات الدالة
 
 

D 21943/ 1 
 

  عبد هللا علي عبو سلطان
 - .2008دار دجلة ناشرون و موزعون، : عمان -. دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان

   .  ص 366
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-44-478- 9957-978: ردمك 
 حقوق اإلنسان// القانون الدولي // القانون الجنائي : كلمات الدالةال
 

D 21944/ 1  
 

  سمير عبد السميع األودن
 72و طبقا لنص القانون ) من الناحيتين الجنائية و المدنية(المسؤولية عن حوادث وسائل النقل السريع 

الناشئة عن حوادث مركبات النقل بإصدار قانون التأمين اإلجباري عن المسؤولية المدنية  2007لسنة 
   .  ص 645 -.2008منشأة المعارف، : اإلسكندرية -السريع داخل جمھورية مصر العربية  

 1-1606- 03- 977--978: ردمك 
// المسؤولية الجنائية // المسؤولية المدنية // مصر : حوادث: النقل السريع: مركبات:  الكلمات الدالة

 مصر: قانون التأمين اإلجباري
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D 21945/ 1  
  

  أنور طلبة
: اإلسكندرية - . نماذج العقود و التصرفات القانونية وفقا ألحدث التعديالت و ما استقر عليه قضاء النقض

  .ص1141 -.2009المكتب الجامعي الحديث، 
 صيغ قانونية: العقود: الكلمات الدالة

 

افة عقود البيع و الملكية الفكرية و المقايضة   نماذج لك: نماذج العقود و التصرفات القانونية: الملخص
الھبة و الشركة و الجمعية و القرض و الدخل الدائم و الصلح و اإليجار و العارية و المقاولة و العمل      

و الوكالة و الوديعة و الحراسة و المرتب مدى الحياة و التأمين و الكفالة و القسمة و االستعمال و السكني 
طبقات و الوصية و الرھن و اإلقرارات و التفاسخ و أوراق الضد وفقا ألحدث التعديالت و ما و ملكية ال

 استقر عليه قضاء النقض
  
  

  
D 21946/ 1 

  
  مصطفى كمال طه

 -.2009دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية -. شريف مصطفى كمال طه / بورصات األوراق المالية 
   .  ص 153

 3- 5891-17-977: ردمك 
 األوراق المالية// البورصة : لكلمات الدالةا
 
 
  

D 21947/ 1  
 

  طارق عبد الحميد الشھاوي
   .  ص 104 -.2009دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. رؤيا مستقبلية: الھجرة غير الشرعية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 3- 5881-17-977: ردمك 

 الھجرة غير الشرعية: الكلمات الدالة
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D 21948/ 1  
  

  رياض صالح أبو العطا
 - .2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. قضية األسرى في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني 

   .  ص 126
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-5689-04-977-978: ردمك 
 جرائم الحرب// القانون الدولي اإلنساني : الكلمات الدالة

 
 

D 21949/ 1 
 

   علي سكيكر محمد
في ضوء التشريع و الفقه        (قانون إنشاء المحاكم االقتصادية و أثره في تطوير االقتصاد و االستثمار 

مركز البحوث الضريبية و الجمركية، : م.د - . متضمنا ترجمة لنصوصه باللغة اإلنجليزية) و القضاء
   .  ص 333 -. 2008

 يشتمل على مالحق
 6- 6203-17-977: ردمك 

 المحاكم االقتصادية: الكلمات الدالة
 
 

D 21950/ 1 
 

  محمد علي سكيكر
في ضوء التشريع و الفقه             (قانون إنشاء المحاكم االقتصادية و أثره في تطوير االقتصاد و االستثمار 

   .  ص  -. 2008مركز البحوث الضريبية و الجمركية، : دم - . ملحق  ) و القضاء
 المحاكم االقتصادية: ةالكلمات الدال

 
  

D 21959/ 1  
 

  ميلود بن غربي
 .  ص 208 -.2008منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت - . مستقبل منظمة األمم المتحدة في ظل العولمة

  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-77-486- 9953-978: ردمك 
 العولمة// منظمة المم المتحدة : الكلمات الدالة
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D 21966/ 1  
 
  مد محمد بونةأح

 - .2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. ميثاق جامعة الدول العربية و منظمة الوحدة األفريقية
   .  ص 68

 2- 048-438-977: ردمك 
 ميثاق: منظمة الوحدة العربية// ميثاق : جامعة الدول العربية: الكلمات الدالة

 
 

D 21973/ 1  
 

  مصطفى أبوزيد فھمي
 - . منال أبو زيد الشھابي / النظام اإلسالمي   - النظام الرئاسي -النظام البرلماني: نظمة السياسيةمبادئ األ
   .  ص 399 -. 2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية

 قوانين و تشريعات: األنظمة السياسية: الكلمات الدالة
 
 

D 21995/ 1 
 

  حسين حنفي عمر
أحقية الدول العربية و اإلسالمية في التكنولوجيا : نظمات الدولية النوويةاالنسحاب من المعاھدات و الم

   .  ص 351 -.2008دار النھضة العربية، : القاھرة -. النووية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6-5602-04-977-978: ردمك 
 المعاھدات الدولية: الطاقة النووية: الكلمات الدالة

 
  

D 21998/ 1  
 
  

، نھاب عبد )ترجمة(ماجدة عبد المجيد زكي / للجمباز الفني سيدات  2012- 2009الدولي قانون التحكيم 
   .  ص 395 -. 2008ماھي للنشر و التوزيع و خدمات الكمبيوتر، : اإلسكندرية -. الرزاق أحمد

 يشتمل على مالحق
 الجمباز الفني سيدات: قانون التحكيم الدولي: الكلمات الدالة
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D 21999_22000_22001_22002/ 1  

 
   أحمد عبد اللطيف

صيغ الدعاوي القانونية و العقود الرسمية و العرفية طبقا ألحدث التعديالت ...: موسوعة المحامي في 
التشريعية و معلقا عليھا بأھم و أحدث أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستورية و اإلدارية العليا         

   - .2009الناشرون المتحدون، : القاھرة -.  5.ط -.ھشام زوين.  / ءو قضاء التحكيم من أربعة أجزا
   .  ص 2746

  يشتمل على مالحق، يشتمل على بيبليوغرافية
 مصر): قانون(دعوى // مصر : قوانين و أنظمة: عقود: الكلمات الدالة

 
D 22003_22004_22005_22006/ 1 

 
  

  مجدي محمود محب حافظ
الجنائية وفقا ألحدث التعديالت في قانون العقوبات و في قانون اإلجراءات  موسوعة العدالة في الدفوع

.      أربعة أجزاء.  2006في ضوء الفقه و أحكام النقض و الدستورية العليا حتى عام  2006الجنائية عام 
   .  ص 2123 - .2008دار العدالة، : القاھرة - . 

 مصر: قانون اإلجراءات الجنائية// مصر : اتقانون العقوب// مصر : العدالة: الكلمات الدالة
 

الدفوع القانونية : 2الطلبات الھامة و الدفوع الموضوعية  ج: 1محتويات الموسوعة ج: الملخص
) الدفوع المستمدة من قانون اإلجراءات الجنائية(الدفوع اإلجرائية : 3ج) المستمدة من قانون العقوبات(

الدفوع المستمدة من قانون اإلجراءات (الدفوع اإلجرائية . 4لة جالدفوع المتعلقة بإجراءات جمع األد
 الدفوع المتعلقة بإجراءات المحكمة) الجنائية

  
D 22007_22008_22009/ 1  

  
  حسن عبد الحليم عناية

تصفيتھا و صيغ العقود     -انقضاؤھا -إدارتھا - تأسيسھا . موسوعة الفقه و القضاء في الشركات التجارية
دار محمود للنشر و التوزيع؛ المكتبة القانونية، : القاھرة -. مجلدات  3. و الطلبات الفضائيةو الدعاوي 

   .  ص 2004 -.2008
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 055-400-977: ردمك 
 المشروعات التجارية// الشركات : الكلمات الدالة

 

 - شركة التضامن((شركات األشخاص  - النظرية العامة في الشركة : 1محتويات الموسوعة مج:  الملخص
الشركات المختلطة )) المساھمة((شركات األموال : 2شركة المحاصة مج -شركة التوصية البسيطة
صيغ . صيغ عقود شركات األشخاص: 3شركات ذات المسؤولية المحدودة مج. شركات التوصية باألسھم

تعليمات الشھر  -المنفذة لقانون الشركاتالقرارات . القوانين المعدلة لقانون الشركات -دعاوي الشركات
 .العقاري الصادرة بشأن الشركات نماذج الطلبات و األوراق القضائية
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D 22010_22011_22012_22013_22014_22015/ 1  
  

   ھشام زوين
رؤية علمية و عملية مستحدثة مدعمة بخبرات خمسون عاما ألدلة اإلثبات  : موسوعة المحامي في األدلة

شروح و تعليقات و دفوع و مذكرات متخصصة و صيغ . ي في جميع المواد المدنية و التجاريةو النف
المكتب الدولي للموسوعات القانونية، : اإلسكندرية -). تقديم(حسين سعد نصار  /    .مجلدات 06نموذجية 

   .  ص 3223 - 2008
 وعاتموس: محاماة// قانون : اإلثبات// أدلة : محامون: الكلمات الدالة

 

رؤية علمية و عملية مستحدثة مدعمة بخبرات خمسون عاما ألدلة : موسوعة المحامي في األدلة: الملخص
شروح و تعليقات و دفوع و مذكرات متخصصة      . اإلثبات و النفي في جميع المواد المدنية و التجارية

 :و صيغ نموذجية تتضمن
  
   اإلقرار: الدليل السادس   المحررات الرسمية            : الدليل األول 

  االستجواب: المحررات العرفية                الدليل السابع: الدليل الثاني
 اليمين: شھادة الشھود                      الدليل الثامن: الدليل الثالث
           المعاينة: القرائن                             الدليل التاسع: الدليل الرابع

  الخبرة: الحجية                           الدليل العاشر: لدليل الخامسا
 

  D 22016_22017_22018_22019_22020_22021/ 1 
 

   ھشام زوين
محمود سالمة  /    .مجلدات 06. البطالن و دفوعه و مذكراته: الجنائي - موسوعة البطالن المدني

دار القانون؛ : القاھرة -. ت التشريعية و أحكام محكمة النقضمنقحة و مزيدة بأحدث التعديال 2.ط - ).تقديم(
   .  ص 3495 - . 2008مركز بھجت، 
: قانون المرافعات// مصر : قانون جنائي// مصر : قانون مدني// مصر : قضاء مدني: الكلمات الدالة

 مصر: البطالن// مصر 
 
 

D 22023_22024/ 1 
 

   محمد وليد العبادي
 -.2007مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، : عمان -. أجزاء 02. القضاء اإلداري :الموسوعة اإلدارية

   .  ص 796
 2.ج: 2- 141-33-9957-978؛   1.ج.: 5-140-33-9957-978: ردمك 

 اإلدارة العامة// اإلدارة المالية // القانون اإلداري : الكلمات الدالة
 

األنظمة المقارنة و الجزء الثاني شروط قبول دعوى القضاء اإلداري في :  يتضمن الجزء األول: الملخص
 اإللغاء و اآلثار المترتبة على الفصل فيھا



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
110077  

 

 

 
 

 
 
  

D 22025_22026_22027_22028/ 1 
  

  معوض عبد التواب
دار المصطفى : القاھرة -. أجزاء 04. الموسوعة الشاملة في شرح التشريعات الجنائية الخاصة

   .  ص 2410 -.2007دارات القانونية، لإلصدارات القانونية؛ دار كنوز لإلص
 مصر: قانون العقوبات// مصر : القانون الجنائي: الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

D 22029_22030_22031/ 1 
 

  عبد الحكم فودة
 - .2005المكتب الدولي للموسوعات القانونية، : القاھرة - . أجزاء   03. موسوعة التعويضات المدنية

   .  ص 1643
 مصر: المسؤولية المدنية// مصر : قوانين و تشريعات: التعويضات: لةالكلمات الدا

 

 مسائل متنوعة في التعويضات: 3التعويضات العمالية ج: 2نظرية التعويض المدني ج: 1ج: الملخص
 
 
  
 

D 22032_22033_22034/ 1 
 

   ھشام زوين
ونية الشبيھة بالتقادم المنظومة اإلداري و النظم القان -الجنائي -الموسوعة الشاملة في التقادم المدني

المتكاملة ألحكام التقادم و السقوط و االنقضاء و عدم السماع في ضوء الفقه و القضاء و التشريع            
مركز محمود : القاھرة -. مزيدة و منقحة  2.ط -) .تقديم(محمود سالمة / مجلدات   03. و المحاماة

   .  ص 1645 -.ت .لإلصدارات القانونية، د
قانون // مصر : موسوعات: قانون جنائي// مصر : قانون مدني// مصر : محاكم استئناف: الكلمات الدالة

 مصر): قانون(التقادم // مصر : قانون إداري// مصر : مدني
 

 التقادم اإلداري: التقادم الجنائي المجلد الثالث: المجلد الثاني: التقادم المدني: المجلد األول: الملخص
 
 
  
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
110088  

 

 

 
 

 
 
 

D 22035/ 1 
 

  أمير فرج يوسف
: المجلد األول. الدعاوي و الطعون القضائية و العقود و التصرفات: الوسيط في التعليق على الصيغ

ت                .المكتب الفني للموسوعات القانونية، د: اإلسكندرية -. القانون المدني و قانون إيجار األماكن 
   .  ص 808 -.

صيغ : القانون المدني//.مصر : عقود اإليجار// .مصر : قوانين و تشريعات: اإليجار . :الكلمات الدالة
 مصر : قانونية

 
دعاوي  -دعاوي الشفعة -بطالن العقود و التصرفات -البيع -الصيغ المتعلقة بالقانون المدني: الملخص
رض و إيقاف األعمال  دعاوي استرداد الحيازة و منع التع - دعاوي االرتفاق و فصل الحدود -الحراسة
قوانين إيجار األماكن  -صيغ دعاوي متنوعة -دعاوي المقاولة -الھبة -دعاوي التعويض -الكفالة -الجديدة

  .صيغ العقود و التصرفات القانونية الھامة - و اإليجار
 
 
 

D 22036/ 1 
  
  

  أمير فرج يوسف
قانون : المجلد الثاني. عقود و التصرفاتالدعاوي و الطعون القضائية و ال: الوسيط في التعليق على الصيغ

المكتب الفني : اإلسكندرية -. قانون المرافعات المدنية و التجارية قانون المحكمة الدستورية العليا -اإلثبات
   .  ص 692 -.ت .للموسوعات القانونية، د

قانون المحكمة // ر مص: قانون المرافعات المدنية و التجارية//.مصر : قانون اإلثبات: الكلمات الدالة
 مصر: الدستورية العليا

 

  :الملخص
  

 بالمستجد من أحكام محكمة النقض *
 بأحدث التشريعات المتعلقة بھا و تعديالتھا *
 مع مراعاة أحكام المحكمة الدستورية العليا *
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110099  

 

 

 
 

 
 
 

D 22037/ 1 
 

  أمير فرج يوسف
قانون : المجلد الثالث. ائية و العقود و التصرفاتالدعاوي و الطعون القض: الوسيط في التعليق على الصيغ

القوانين  -صيغ األحوال الشخصية - األحوال الشخصية للمصريين جميعا طبقا ألحكام األسرة الجديد
المكتب : اإلسكندرية - . القانون البحري -قانون التجارة الجديد -قانون الضرائب -الجنائية بصفة عامة

   .  ص 684 -.ت .دالفني للموسوعات القانونية، 
// مصر : قانون الضرائب// مصر : قانون األسرة// مصر : قانون األحوال الشخصية: الكلمات الدالة
 قانون التجارة// مصر : القانون البحري

 
D 22038/ 1 

 
  أمير فرج يوسف

: لرابعالمجلد ا. الدعاوي و الطعون القضائية و العقود و التصرفات: الوسيط في التعليق على الصيغ
   .  ص 482 -.ت .المكتب الفني للموسوعات القانونية، د: اإلسكندرية -. الصيغ اإلدارية و العمالية
 يشتمل على بيبليوغرافية

: محكمة النقض// مصر : المحكمة اإلدارية العليا// مصر : المحكمة الدستورية العليا: الكلمات الدالة
 مصر

 

 :  الملخص
ة                                                                                                                      الصيغ اإلدارية و العمالي

  .معلقا عليھا بالمستجد من أحكام المحكمة اإلدارية العليا و أحكام محكمة النقض" 
  تعديالتھا حتى اآلن و بالنصوص التشريعية و القرارات الوزارية و "
  مع مراعاة أحكام المحكمة الدستورية العليا "

 ملحق بالكتاب نصوص قانون العمل الجديد الموجه و جميع القرارات الوزارية الجديد المنفذة ألحكامه
 
 
  

D 22039_22040_22041/ 1  
 

  مدحت الدبيسي
   .  ص 1557 -.2008عي الحديث، المكتب الجام: اإلسكندرية - . كتب  03. موسوعة التنفيذ الجنائي
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8- 5262-17-977: ردمك 
 مصر: تنفيذ األحكام // مصر : قانون اإلجراءات الجنائية: الكلمات الدالة
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D 22042/ 1 
  

  عبد الحميد األحدب
المكتب : اإلسكندرية -. ة مزيدة و منقح 3.ط -.الكتاب األول. التحكيم في البلدان العربية: موسوعة التحكيم

   .  ص 1320 -.2008الجامعي الحديث، 
 1-58-486- 9953-978: ردمك 

 موسوعات: التحكيم// التحكيم الدولي : الكلمات الدالة
 

التشريع اإلسالمي، األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، : الملخص
 اتفاقيات التحكيم العربية -، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمنالعراق، عمان، قطر، الكويت

 
 
 
  
 

D 22043/ 1  
 

  عبد الحميد األحدب
المكتب : اإلسكندرية - . مزيدة و منقحة  3.ط -.الكتاب الثاني. التحكيم في البلدان العربية: موسوعة التحكيم

   .  ص 800 -.2008الجامعي الحديث، 
 1-58-486-9953-978: ردمك 

 موسوعات: التحكيم// التحكيم الدولي : الكلمات الدالة
 

العقد التحكيمي، المحكم، إجراءات المحاكمة التحكيمية، الحكم التحكيمي، تنفيذ الحكم و طرق : الملخص
المراجعة، اتفاقية نيويورك، اتجاھات تعديل قواعد تحكيم األنيسترال في ضوء متطلبات الممارسين، 

ات االستثماريين الدول و مواطني الدول األخرى، التحكيم اإللزامي الدولي، الحكم اتفاقية تسوية منازع
، منازعات الملكية (ADR) التحكيمي بين بلد المنشأ و بلد التنفيذ، الوسائل البديلة لحسم المنازعات

 .الفكرية، النظام العام عبر الدول
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D 22044/ 1  
  

  عبد الحميد األحدب
المكتب : اإلسكندرية - . مزيدة و منقحة  3.ط - .الكتاب الثالث. التحكيم في البلدان العربية: موسوعة التحكيم

   .  ص 1000 -.2008الجامعي الحديث، 
 1-58-486- 9953-978: ردمك 

 موسوعات: التحكيم// التحكيم الدولي : الكلمات الدالة
 

. وانين التحكيم في البلدان األوروبيةنصوص قوانين التحكيم في البلدان العربية نصوص بعض ق: الملخص
العربية، المؤسسة العربية لضمان االستثمار، االتفاقية ) اإلكسيد(الرياض، عمان، : االتفاقيات العربية

نيويورك، جنيف، البنك : الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية االتفاقية الدولية
أنظمة مراكز التحكيم ) األونسترال(األونسترال، القانون النموذجي  ، قواعد تحكيم)اإلكسيد(الدولي 

 نماذج اتفاقية تحكيمية - العربية و الدولية
 
 
 

D 22045/ 1 
 

  عبد الحميد األحدب
 - .ملحق الكتاب األول . الجزائر اإلمارات العربية المتحدة. : التحكيم في البلدان العربية: موسوعة التحكيم

   .  ص 599 -.2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -.  مزيدة و منقحة 3.ط
 1-58-486- 9953-978: ردمك 

 موسوعات: التحكيم// التحكيم الدولي : الكلمات الدالة
 
 
 

D 22046/ 1 
 

  وجدي شفيق
دار شادي : القاھرة - . المجلد األول. موسوعة شرح قوانين الشھر العقاري و التوثيق و السجل العيني

   .  ص 731 -.2009سوعات القانونية، للمو
 مصر: قوانين و تشريعات: الشھر العقاري: الكلمات الدالة

 
مع صيغ طلبات الشھر العقاري طبقا ) مصر( 1946لسنة  114في قانون الشھر العقاري رقم : الملخص

 .آلخر التعديالت
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D 22047/ 1 
 

  وجدي شفيق
دار شادي : القاھرة -. المجلد الثاني. توثيق و السجل العينيموسوعة شرح قوانين الشھر العقاري و ال

   .  ص 538 -.2009للموسوعات القانونية، 
 مصر: قوانين و تشريعات: التوثيق العقاري: الكلمات الدالة

 
 1944لسنة  90و قانون رسوم التوثيق و الشھر رقم  1947لسنة  68في قانون التوثيق رقم : الملخص

 .مع صيغ طلبات التوثيق طبقا آلخر التعديالت 2007لسنة  73رقم المعدل بالقانون 
 
  

D 22048/ 1 
 

  وجدي شفيق
دار شادي : القاھرة -. المجلد الثالث. موسوعة شرح قوانين الشھر العقاري و التوثيق و السجل العيني

   .  ص 586 -.2009للموسوعات القانونية، 
 مصر: شريعاتقوانين و ت: السجل العيني: الكلمات الدالة

 
و إجراءات السجل العيني في األراضي  1964لسنة  142في قانون السجل العيني رقم : الملخص

مع نماذج  2008الزراعية و بيان المدن و القرى التي يسرى عليھا نظام السجل العيني الصادرة حتى عام 
 .الطلبات و استمارات التسوية طبقا آلخر التعديالت

  
 

D 22049/ 1 
 

  زوينھشام 
الطعون و التظلمات        -الدفاع -المحاكمة -التحقيق: الجرائم و القضايا العسكرية: الموسوعة العسكرية

أحمد / المجلد األول . 2007لسنة  16و االلتماسات طبقا لتعديل قانون القضاء العسكري بالقانون رقم 
 417   -.2009فى لإلصدارات القانونية، دار المصط: القاھرة -.  2.ط -).تقديم و تحقيق(إبراھيم القاضي 

   .  ص
 مصر: قوانين و تشريعات: الجرائم و القضايا العسكرية: الكلمات الدالة

 
إنھاء الوضع القانوني  -يحتوي المجلد األول على جرائم الغياب و الھروب من الخدمة العسكرية: الملخص
مشكالت السفر و الھجرة بسبب الموقف  -دعاءجرائم التخلف عن التجنيد و التخلف عن االست - للھاربين

جرائم التخلص من  -جرائم التخلص من الخدمة العسكرية بتقديم مستندات باطلة أو مزورة-من التجنيد
الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرح أو عاھة أو إصابة تفقده الصالحية لخدمة 

 .العسكري و الخدمة العسكرية و الوطنيةالقوات المسلحة طبقا لقانون القضاء 
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D 22050/ 1 
 

  ھشام زوين
الطعون و التظلمات        -الدفاع -المحاكمة -التحقيق: الجرائم و القضايا العسكرية: الموسوعة العسكرية

أحمد / المجلد الثاني . 2007لسنة  16و االلتماسات طبقا لتعديل قانون القضاء العسكري بالقانون رقم 
دار المصطفى لإلصدارات القانونية،              : القاھرة -.  2.ط -).تقديم و تحقيق(إبراھيم القاضي 

   .  ص 302 -.2009
 مصر: قوانين و تشريعات: الجرائم و القضايا العسكرية: الكلمات الدالة

 
الطعن  - يقيحتوي المجلد الثاني على الطعن على الحكم الجنائي العسكري بطريق التصد: الملخص

التظلم من  -نظر المحكمة الجديدة للدعوى الجنائية بعد قرار اإللغاء و اإلعادة -بطريق التماس إعادة النظر
اإلجراءات العملية للطعون و دعوى اإللغاء النصوص التشريعية  - القرارات الصادرة عن إدارات التجنيد

عالقة األمر  - م و المتھمين إلى القضاء العسكريمشكالت إحالة الجرائ -و القرارات التنفيذية و التفسيرية
 .أحكام دستورية طبقا لقانون القضاء العسكري و الخدمة العسكرية و الوطنية - بإعالن حالة الطوارئ

 
 
  
 

D 22051/ 1 
 

  ھشام زوين
      الطعون و التظلمات   -الدفاع -المحاكمة -التحقيق: الجرائم و القضايا العسكرية: الموسوعة العسكرية

أحمد / المجلد الثالث . 2007لسنة  16و االلتماسات طبقا لتعديل قانون القضاء العسكري بالقانون رقم 
       -.2009دار المصطفى لإلصدارات القانونية، : القاھرة -.  2.ط - ).تقديم و تحقيق(إبراھيم القاضي 

   .  ص 402
 مصر: ن و تشريعاتقواني: الجرائم و القضايا العسكرية: الكلمات الدالة

 
الحق في  -يحتوي المجلد الثالث على أسس المرافعة الشفوية أمام المحاكم الجنائية العسكرية:  الملخص

أدلة اإلثبات التي تقدمھا النيابة العسكرية و أدلة التي  - الدفاع أمام المحاكم الجنائية العسكرية و ضوابطه
 .ية و التحريات الشرطية و مدى جواز االعتماد عليھا كدليلالتحريات العسكر -يستعين بھا المحامي المتھم

  
 
 
 
 
 
  



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
111144  

 

 

 
 

 
 
 

D 22052/ 1 
 

  حسن عبد الحليم عناية
إداري من تحرير الصحيفة حتى الطعن بالنقض مع نماذج  - جنائي -الموسوعة العملية في الدعاوى مدني

المكتب : الفيوم - .  2.ط -. عامر الديرى/ الدعوى المدنية  : الجزء األول. من صيغ األوراق القضائية
   .  ص 334 -.ت .الفني لإلصدارات القانونية، د

صيغ : مصر: الدعوى المدنية// مصر : التداعي أمام المحاكم// مصر : قانون المرافعات: الكلمات الدالة
 قانونية

 
 -دعوىالحكم في ال -سير الخصومة -أنواع الدعاوى -يحتوي الجزء األول على رفع الدعوى: الملخص

 نماذج من صيغ الدعاوى المھمة و العملية -الدعوى في مرحلة االستئناف
  

 
D 22053/ 1 

  
  حسن عبد الحليم عناية

إداري من تحرير الصحيفة حتى الطعن بالنقض مع نماذج  - جنائي -الموسوعة العملية في الدعاوى مدني
المكتب : الفيوم - .  2.ط -.امر الديرى ع/ الدعوى الجنائية  : الجزء الثاني. مم صيغ األوراق القضائية

   .  ص 356 -.ت .الفني لإلصدارات القانونية ، د
صيغ : مصر: الدعوى الجنائية// مصر : التداعي أمام المحاكم// مصر : قانون المرافعات: الكلمات الدالة

 قانونية
 

الطعن في األحكام  -إجراءات المحاكمة -يحتوي الجزء الثاني على رفع الدعوى الجنائية: الملخص
 نماذج من صيغ الجنح المباشرة المھمة و العملية -الجنائية

  
 

D 22054/ 1  
  

  حسن عبد الحليم عناية
إداري من تحرير الصحيفة حتى الطعن بالنقض مع نماذج  - جنائي -الموسوعة العملية في الدعاوى مدني

المكتب : الفيوم - .  2.ط -.عامر الديرى  /الدعوى اإلدارية  : الجزء الثالث. مم صيغ األوراق القضائية
   .  ص 400 - .ت.الفني لإلصدارات القانونية، د

صيغ : مصر: الدعوى اإلدارية// مصر : التداعي أمام المحاكم// مصر : قانون المرافعات: الكلمات الدالة
 قانونية

 
اءات رفع الدعوى           إجر -يحتوي الجزء الثالث على اإلجراءات السابقة على رفع الدعوى : الملخص

 و إعالنھا و إيداع المستندات مع  نماذج من صيغ الدعاوى المھمة و العملية
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D 22055_22056_22057_22058/ 1  
 

  محمد التھامي عبد الكريم
ت معلقا عليھا بالدفاع والدفوع القانونية والمستندا: موسوعة العقود والدعاوي القانونية وإجراءاتھا العلمية 

 - .2009دار العدالة، : القاھرة -. أجزاء  04. والرسوم المستحقة على كل دعوى وفقا ألحدث التعديالت
   .  ص 1918

صيغ : مصر: الدعوى االمدنية// مصر : قانون المرافعات// مصر : الدعاوي و البيانات: الكلمات الدالة
 مصر: العقود// قانونية 

  
D 22059/ 1  

 
  يثيفخري عبد الرزاق الحد

دار الثقافة : عمان -. خالد خميدي الزعبي/ القسم العام  . شرح قانون العقوبات: 1الموسوعة الجنائية 
   .  ص 400 - .2009للنشر و التوزيع، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 4-445- 16- 9957: ردمك 

 لقانونيةالمسؤولية ا// الجريمة // العقوبات // األردن : القانون الجنائي: الكلمات الدالة
 
  

D 22060/ 1  
 

  فخري عبد الرزاق الحديثي
خالد / الجرائم الواقعة على األشخاص  : القسم الخاص. شرح قانون العقوبات: 2. الموسوعة الجنائية

   .  ص 320 - .2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. خميدي الزعبي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6-441- 16- 9957: ردمك 
 الجرائم ضد األفراد// الجريمة // العقوبات // األردن : القانون الجنائي: لمات الدالةالك
 

D 22061/ 1 
 

  فخري عبد الرزاق الحديثي
خالد خميدي / الجرائم الواقعة على األموال  : القسم الخاص. شرح قانون العقوبات: 3. الموسوعة الجنائية

   .  ص 416 - .2009توزيع، دار الثقافة للنشر و ال: عمان - . الزعبي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-491- 16- 9957: ردمك 
 الجريمة// العقوبات // األردن : القانون الجنائي: الكلمات الدالة
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D 22062_22063_22064_22065/  
  

  شريف أحمد الطباخ
دار : المنصورة -. زاء أج 04. التطبيق العملي لدعاوي التعويض: المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية

   .  ص 2227 -.2009الفكر و القانون، 
 مصر: قوانين و تشريعات: التعويضات// مصر : المسؤولية المدنية: الكلمات الدالة

 
 

D 22066/ 1  
 

  ھشام زوين
بإصدار قانون المحاكم االقتصادية             2008لسنة  120القانون رقم : موسوعة المحاكم االقتصادية

المكتب الدولي للموسوعات : اإلسكندرية -. المجلد األول . قراراته التنفيذية و مجموعة القوانين المكملةو 
   .  ص 485 - .2009القانونية، 

 مصر: الجرائم االقتصادية// مصر : المحاكم االقتصادية: الكلمات الدالة
 

المحاكم  -حاكم االقتصاديةيتناول الجزء األول من ھذه الموسوعة أسس التعامل مع الم: الملخص
االختصاص الجنائي     -اإلحالة إلى المحاكم االقتصادية - االقتصادية محاكم مستقلة أم فقط دوائر اقتصادية

حل التعارض بين اختصاص المحاكم االقتصادية و اختصاص مجلس  - و غير الجنائي للمحاكم االقتصادية
 .المرافعة أمام المحاكم االقتصادية -الدولة

  
  

D 22067/ 1  
  

  ھشام زوين
بإصدار قانون المحاكم االقتصادية             2008لسنة  120القانون رقم : موسوعة المحاكم االقتصادية

المكتب الدولي للموسوعات : اإلسكندرية -. المجلد الثاني . و قراراته التنفيذية و مجموعة القوانين المكملة
   .  ص 409 - .2009القانونية، 

 مصر: الجرائم االقتصادية// مصر : المحاكم االقتصادية: ت الدالةالكلما
 

يتناول الجزء الثاني من ھذه الموسوعة االختصاص بالمسائل المستعجلة المتعلقة بما تختص به : الملخص
األوامر على  - قضاة المسائل المستعجلة حدود االختصاص و شروطه -المحاكم االقتصادية نوعيا 

صيغ متخصصة مدعومة بالشروح             -داء التي تصدر عن المحاكم االقتصاديةالعرائض أوامر األ
 و التعليقات
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D 22068/ 1  
  

  ھشام زوين
بإصدار قانون المحاكم االقتصادية و قراراته  2008لسنة  120القانون رقم : موسوعة المحاكم االقتصادية

المكتب الدولي للموسوعات القانونية، : اإلسكندرية - . لثالث المجلد ا. التنفيذية و مجموعة القوانين المكملة
   .  ص 514 -. 2009

 مصر: الجرائم االقتصادية// مصر : المحاكم االقتصادية: الكلمات الدالة
 

المحاكم  -محكمة الجنح االقتصادية -يتناول الجزء الثالث محكمة الجنايات االقتصادية: الملخص
دور الخبرة و مدى تعارض  -دور ھيئة تخضير الدعاوي - لغير جنائياالقتصادية ذات االختصاص ا

أتعاب  -الطعن في أحكام المحاكم االقتصادية -االستعانة بالخبراء مع تخصص قضاة المحاكم االقتصادية
  .المحامي و ضماناتھا

  
 

D 22069_22070_22071/ 1 
 

  عبد الحكم فودة
 1412 -.2009دار الفكر و القانون، : المنصورة -. أجزاء 03. الموسوعة الوافية في صحة و نفاذ العقد

   .  ص
 7-11-6253-977-978: ردمك 

 صيغ قانونية: دعوى التعاقد: الشھر العقاري// مصر : البيع العقاري// مصر : العقود: الكلمات الدالة
 

نقل الملكية البناء على بيع العقار غير المسجل ال ي -أحكام البيع  االبتدائي العقاري عير المسجل: الملخص
دعوى  -أثار عقد البيع العقاري غير المسجل -التزامات المشتري و التزامات البائع -أرضية غير مسجلة
الصيغ النموذجية لطلبات الشھر العقاري المتعلقة بدعوى  -نفاذ العقد -أحكام العربون -صحة و نفاذ العقد

 صحة التعاقد
  

D 22072_22073_22074/ 1 
 

  وينھشام ز
رؤية علمية و عملية مستحدثة ألدلة اإلثبات و النفي في : موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات الجنائي

/ أجزاء   03. شروح و تعليقات و دفوع و مذكرات متخصصة و صيغ نموذجية: جميع المواد الجنائية
: اإلسكندرية -. النقض منقحة و مزيدة بأحدث التعديالت و أحكام محكمة  -) .تقديم(حسين سعد نصار 

   .  ص 1566 -.2009المكتب الدولي للموسوعات القانونية، 
 مصر): قانون(اإلثبات // مصر : اإلجراءات الجنائية: الكلمات الدالة

 
 المعاينة - الخبرة الفنية - المحررات -القرائن -شھود النفي و شھود اإلثبات -االعتراف: الملخص
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111188  

 

 

 
 

  
  

D 22075/ 1  
 

  ميفوزي محمد سا
العقود  - المتجر - التاجر -األعمال التجارية -مصادر القانون التجاري: الجزء األول. شرح القانون التجاري

  - .2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. محمد فواز المطالقة/ التجارة اإللكترونية   -التجارية
   .  ص     352

 يشتمل على بيبليوغرافية
 5-124- 16- 9957: ردمك 

 التجارة// األردن : القانون التجاري: الكلمات الدالة
 
 

D 22076/ 1 
 

  فوزي محمد سامي
محمد فواز / الشيك   -)الكمبيالة(السند ألمر  -)السفتجة(سند السحب : الجزء الثاني. شرح القانون التجاري

     .ص 320 -. 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : عمان -) . مراجعة(المطالقة  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-124- 16- 9957: ردمك 
 األردن: القانون التجاري: الكلمات الدالة

 
D 22077/ 1 

 
  محمد أمين الميداني

   .  ص 312 -. 2009منشورات الحلبي الحقوقية ، : بيروت - . النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-38-524- 9953-978: ردمك 
 حقوق اإلنسان// مجلس أوروبا : الكلمات الدالة

 
 

D 22079/ 1 
 

  محمد أحمد حلمي الطوابي
دار الفكر : اإلسكندرية - . رؤية نقدية في ضوء مقاصد الشريعة و القانون : النظام العالمي الجديد

   .  ص 222 - .2009الجامعي، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8- 5886-17-977: ردمك 
 النظام العالمي الجديد: الدالة الكلمات
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111199  

 

 

 
 

 
 
 
 

D 22119/ 1 
 

  مؤيد أحمد محي الدين عبيدات
 -. 2008دار الحامد للنشر و التوزيع، : عمان -). دراسة مقارنة(الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات 

   .  ص 383
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-330- 32- 9957-978: ردمك 
// الحكومة // الرقابة الحكومية // قانون الشركات // وانين و تشريعات ق: الشركات: الكلمات الدالة

 السياسة الحكومية
 
 
 

D 22125/ 1 
 

  علي أنور العسكري
مكتبة بستان : اإلسكندرية -. الرقابة المالية على األموال العامة في مواجھة األنشطة غير المشروعة

   .  ص 488 -. 2008المعرفة ، 
 رافية، يشتمل على مالحقيشتمل على بيبليوغ

 x-117-393-977: ردمك 
 رقابة: مالية// الفساد االقتصادي : الكلمات الدالة

 
 

D 22219/ 1 
 

   أحمد إبراھيم عطية
         دار الفكر: المنصورة -. أحكام الحبس االحتياطي و الصلح الجنائي في قانون اإلجراءات الجنائية 

   .  ص 197 - .2009و القانون، 
 تمل على بيبليوغرافيةيش

: قانون جنائي// مصر : إجراءات جنائية// مصر : قوانين و أنظمة: الحبس االحتياطي: الكلمات الدالة
 مصر: الصلح الجنائي// مصر 

 
الحد األقصى للحبس  -شروط و ضمانات الحبس االحتياطي -الحبس االحتياطي و تكييفه: الملخص
استئناف  -بدائل الحبس االحتياطي -تنفيذ الحبس االحتياطي -تياطيالحد األقصى للحبس االح -االحتياطي

األحكام المستحدثة في قانون اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس  -أمر الحبس أو اإلفراج المؤقت 
أثر الصلح بعد الفضل  -شروط التصالح التي تنقضي به الدعوى الجنائية -اعتبارات  الصلح -االحتياطي
  في الدعوى



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
112200  

 

 

 
 

 
 
 

D 22220/ 1 
 

  عبد الحميد المنشاوي
   .  ص 363 -.2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية -. اصول التحقيق الجنائي 

 مصر: تحقيق جنائي: الكلمات الدالة
 
 

D 22221/ 1 
 

  عمر كامل السواعدة
 - . دراسة مقارنة: ياألساس القانوني لحماية األسرار التجارية في القانون األردني و القانون األمريك

   .  ص 153 -. 2008دار الحامد للنشر و التوزيع، : عمان
 4-412- 32- 9957-978: ردمك 

 الواليات المتحدة األمريكية// األردن // التجارة  // الملكية الفكرية : الكلمات الدالة
 
 
 

D 22222/ 1  
  

  خالد أحمد سليمان شبكة
دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية - . نبني عليه من أحكام فقھيةالتكييف الشرعي لألوراق النقدية و ما ي

   .  ص 170 -.2008
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6- 050-379-977: ردمك 
 اإلسالم و االقتصاد// األوراق النقدية : الكلمات الدالة

 
 

D 22223/ 1 
 

  مراد محمود حسن حيدر
دار الفكر : اإلسكندرية - . دراسة مقارنة: اإلسالميأنواعه و أحكامه في منظور الفقه : التأمين الصحي

   .  ص 312 - .2009الجامعي، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 5893-17-977: ردمك 
 الشريعة اإلسالمية: التأمين الصحي// التأمين الصحي : الكلمات الدالة
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D 22224/ 1 
  

  نسرين عبد الحميد
 .  ص 458 -. 2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية  -. حدثةالمست-التقليدية: الجرائم االقتصادية

  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0- 051-438-977: ردمك 
 مصر: جرائم اقتصادية// الجريمة : الكلمات الدالة

 
D 22225/ 1  

  
  حسين عبد اللطيف حمدان

منشورات الحلبي : بيروت -. تيازدراسة تحليلية شاملة ألحكام الرھن والتأمين واالم: التأمينات العينية
   .  ص 582 -. 2009الحقوقية، 

 2-54-524- 9953-978: ردمك 
 لبنان: قوانين و تشريعات: التأمينات: الكلمات الدالة

 
D 22226/ 1  

  
  دريد محمود علي

 - . 2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. آلية التكوين و أساليب النشاط : الشركة المتعددة الجنسية
   .  ص 367

 يشتمل على بيبليوغرافية
 0-58-524- 9953-978: ردمك 

 الشركات المتعددة الجنسية: الكلمات الدالة
D 22227/ 1 

  
  عادل عزام سقف الحيط

دار : عمان - . The reliable Guide To Legal Translation :الدليل المعتمد للترجمة القانونية
   .  ص 621 -.2009الثقافة للنشر و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-477- 16- 9957: ردمك 
 الترجمة القانونية// األدلة // القانون // الترجمة : الكلمات الدالة
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D 22228/ 1  
 

  أمير فرج
من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لألطباء والمستشفيات والمھن : أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية 

   .  ص 543 -.2008المكتب العربي الحديث، : اإلسكندرية -. لمعاونة لھم ا
 يشتمل على بيبليوغرافية

// المسئولية المدنية لألطباء // المسئولية الجنائية لألطباء // القوانين و التشريعات الطبية : الكلمات الدالة
 اإلجھاض// األشخاص  جرائم االعتداء على) // قانون(الخطأ // مصر : القانون الجنائي

 
  

D 22229/ 1 
 

  وليد حيدر جابر
منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت - . دراسة مقارنة: التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة

   .  ص 687 -. 2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-21-524- 9953-978: ردمك 
 مرافق العامةال// القانون اإلداري // التفويض : الكلمات الدالة

 
D 22230/ 1  

 
  حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

دار الفكر : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون المدني : التقادم و إسقاطه للحقوق 
   .  ص 483 -. 2009الجامعي ، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6- 060-379-977: ردمك 

 القانون المقارن// مصر : المدني القانون: الكلمات الدالة
 
 

D 22231/ 1  
 

  منصور عمر المعايطة
 -. األدلة الجنائية و التحقيق الجنائي لرجال القضاء و االدعاء العام و المحامين و أفراد الضابطة العدلية

   .  ص 168 -.2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-432-16-977: ردمك 
 )قانون(اإلثبات // التحقيق الجنائي // أصول المحاكم // القانون الجنائي // الجريمة : الكلمات الدالة
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D 22232/ 1  
  

  عبد الكريم محمد محمد السروي
 .  ص 662 - .2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية -. الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة 

  
 يوغرافيةيشتمل على بيبل
الفقه // الرقابة الشعبية // رؤساء الجمھورية // القانون الدستوري // السلطة التنفيذية : الكلمات الدالة

 اإلسالمي
 

D 22233/ 1  
  

  األنصاري حسن النيداني
   .  ص 537 - . 2009دار الجامعة الجديدة ، : اإلسكندرية - . العيوب المبطلة للحكم و طرق التمسك بھا 

 لى بيبليوغرافيةيشتمل ع
 نقض الحكام// الطعن في األحكام ) // قانون و مرافعات(األحكام : الكلمات الدالة

 
D 22234/ 1  

 
  بيار ماير

المؤسسة الجامعية : اإلسكندرية -) . ترجمة(فانسان ھوزيه، علي محمود مقلد / القانون الدولي الخاص  
   .  ص 952 -. 2008للدراسات و النشر و التوزيع ، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 7-13-515- 9953-978: ردمك 

 تنازع القوانين// فرنسا : تنازع القوانين// قانون دولي خاص : الكلمات الدالة
 

أصبح القانون الدولي الخاص، القويم كقدم وجود عالقات دولية بين األفراد، منذ القرن التاسع : الملخص
وقضى تطوره السريع، . عت في ھذه السنوات األخيرةعشر، موضوع خصومات منھجية، تجددت وتوس

ومن أجل ھذه الطبعة الثامنة، من ھذا الموجز، ادخال تعديالت جوھرية، فقد توجب، بشكل خاص، ذكر، 
ليس فقط التعديالت المتنوعة فيما يتعلق بالصالحية وبالتعرف وبتنفيذ قرارات تدخل في مادة الزواج وفي 

، وفيما يتعلق بالجنسية وبظروف )2003تشرين ثاني سنة  27مجلس الدولة في  مذكرة(المسؤولية األبوية 
، بل )2003كانون أول سنة  10قانون (أو حق اللجوء ) 2003تشرين ثاني سنة  26قانون (األجانب 

أيضاً بالتغيرات العميقة التي تسببت بھا االنعكاسات المتزايدة العدد التي استخلصتھا محكمة العدل التابعة 
  .للجماعات األوروبية، في مادة تنازع القوانين، والقانون الجماعي

  
  .)والسلطات) االختصاص(تنازع القوانين والمحاكم (العالقات الدولية بين األفراد : القسم األول

 
جنسية األشخاص الطبيعيين، ووضع األجانب، (األفراد المتورطون في عالقات دولية : القسم الثاني

 .)تراف والوضع القانوني لألشخاص المعنويينالجنسية، االع
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D 22235/ 1 
 

  شريف الطباخ
 .  ص 660 - . 2008دار الفكر الجامعي ، : المنصورة -. التحقيق اإلداري و الدعوى التأديبية و دفوعھا 

  
 7-11-6253-977-978: ردمك 

 مصر: تأديب: الموظفون// التحقيق اإلداري // مصر : القضاء اإلداري: الكلمات الدالة
 
 
 

D 22236/ 1 
 

  رياض صالح أبو العطا
          - .2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدولي العام

   .  ص 211
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-5690-04-977-978: ردمك 
 لقانون الدولي العاما// الحقوق الجماعية // حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة

 

D 22237/ 1 
 

  أشرف محمد مصطفى أبو حسين
 - . التزامات البائع في التعاقد بوسائل االتصال الحديثة في ظل أحكام القانون المدني و الفقه اإلسالمي

   .  ص 504 - .2009منشأة المعارف، : اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-1690-03-977-978: ردمك 
 الفقه اإلسالمي// القانون المدني // العقود : الدالة الكلمات

 
D 22238/ 1 

  
  أحمد إبراھيم عبد التواب

دار الجامعة : اإلسكندرية - . أصول البحث العلمي في علم القانون مناھجه و مفترضاته و مصادره 
   .  ص 211 - .2009الجديدة للنشر، 

 3- 433-328-977: ردمك 
 لبحث العلميأساليب ا: الكلمات الدالة

 
 
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
112255  

 

 

 
 

 
 

D 22239/ 1 
 

  عصام عبد الفتاح مطر
ماھيته، إجراءاته، و آلياته في تسوية منازعات التجارة اإللكترونية و العالمات : التحكيم اإللكتروني

   .  ص 536 -.2009دار الجامعة الجديدة للنشر، : اإلسكندرية -. التجارية و حقوق الملكية الفكرية 
 افيةيشتمل على بيبليوغر

 9- 471-328-977: ردمك 
قوانين        : تحكيم تجاري) // قانون دولي(تحكيم // قوانين و تشريعات : التحكيم التجاري: الكلمات الدالة

 قوانين و أنظمة: تجارة إلكترونية// قوانين و أنظمة : عقود إلكترونية// و أنظمة 
 

D 22240/ 1 
 

  حسين عبد اللطيف حمدان
منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. دراسة تحليلية شاملة: أحكامه و تطبيقاته: يالضمان االجتماع

   .  ص 904 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-55-524- 9953-978: ردمك 
 قوانين و تشريعات: لبنان: الضمان االجتماعي: الكلمات الدالة

 
D 22241/ 1  

 
  بلحاج العربي

مع التعديالت و مدعم بأحدث اجتھادات (ضوء قانون األسرة الجديد  أحكام التركات و المواريث على
   .  ص 400 - . 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : عمان - ) . المحكمة العليا

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8-450- 16- 9957: ردمك 

 المواريث //اإلسالم // الفقه اإلسالمي // الشريعة اإلسالمية // التركات : الكلمات الدالة
 
 

D 22242/ 1 
 

  تھاني علي يحي زياد
: القاھرة -. دراسة مقارنة: م1998اإلرھاب و وسائل مكافحته في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرھاب لسنة 

   .  ص 518 -.2008دار النھضة العربية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-5862-04-977-978: ردمك 
// م  1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرھاب لسنة // كافحة اإلرھاب م// اإلرھاب : الكلمات الدالة

 الجرائم اإلرھابية// القانون الدولي العام 
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D 22243/ 1 
 

  مقني بن عمار
دار : اإلسكندرية -. إجراءات التقاضي و اإلثبات في منازعات الجنسية وفقا للقانون الجزائري و المقارن

   .  ص 223 -. 2009الجامعة الجديدة ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4- 451-328-977: ردمك 
 القانون المصري: الجنسية// القانون الجزائري : الجنسية// التداعي أمام المحاكم : الكلمات الدالة

 
 
 

D 22244/ 1 
 

  األنصاري حسن النيداني
   .  ص 204 -.2009يدة للنشر، دار الجامعة الجد: اإلسكندرية - . القاضي و الوسائل االلكترونية الحديثة

 يشتمل على بيبليوغرافية
 المحررات اإللكترونية// القضاة : الكلمات الدالة

 
 

D 22245/ 1 
 

  إدريس عبد الجواد عبد هللا
 - . دراسة مقارنة: األحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل و زراعة األعضاء البشرية بين األحياء

   .  ص 204 -.2009لجديدة للنشر، دار الجامعة ا: اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 قوانين وتشريعات: زراعة األعضاء واألنسجة// القانون الجنائي : الكلمات الدالة
 
 

D 22246/ 1 
 

  مسعد عبد الرحمن زيدان
   .  ص 462 - . 2009دار الكتاب القانوني ، : م.د -. اإلرھاب في ضوء القانون الدولي العام 

 مل على بيبليوغرافيةيشت
 اإلرھاب// القانون الدولي العام : الكلمات الدالة

 
 
 
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
112277  

 

 

 
 

 
 
 

D 22247/ 1 
 

  محي محمد مسعد
 - . و الئحته التنفيذية 2005لسنة  91دراسة تحليلية للقانون رقم : اإلصالح الضريبي بين الواقع و المأمول

   .  ص 271 -.2008مؤسسة رؤية للطباعة و النشر و التوزيع، : المعمورة
 X - 179-374-977: ردمك 

 مصر: القانون الضريبي// مصر  : األحوال االقتصادية// الضرائب : الكلمات الدالة
 
 
 
 

D 22248/ 1  
 

  أمير فرج يوسف
دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية - . Internet Crime=الجرائم المعلوماتية على شبكة اإلنترنت

   .  إيض.: ص 591 -.2008
حاسب // قوانين و أنظمة : إنترنت// جرائم الحاسبات اإللكترونية // الجرائم المعلوماتية : الكلمات الدالة

: شبكة معلومات) // حاسب إلكتروني(أمن معلومات // جرائم اإلنترنت // قوانين و أنظمة : إلكتروني
 قوانين و أنظمة

 
 
 
 
 

D 22249/ 1  
 

  جمال محي الدين
   .  ص 397 - .2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية - . دية لألمم المتحدة  صاتالعقوبات االق

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2- 533-328-977: ردمك 

 العقوبات االقتصادية// ميثاق : األمم المتحدة // قانون دولي ) // قانون مدني(عقوبات : الكلمات الدالة
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D 22250/ 1 
 

  سعد محمد الخطيب
: بيروت -. دراسة مقارنة: العالقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في األنظمة الدستورية العربية

   .  ص 214 -.2008منشورات الحلبي الحقوقية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7-85-486- 9953-978: ردمك 
 الدول العربية: ريالنظام الدستو// السلطة التنفيذية // السلطة التشريعية : الكلمات الدالة

 
يتضمن ھذا الكتاب دراسة تحليلية للعالقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية على صعيد : الملخص

األنظمة الدستورية العربية، فحيث إنه، تتحدث ھذه الدراسة، عن كيفية تكوين ھاتين السلطتين، و مدى 
قة بينھما، و عن الصالحيات الدستورية تأثيره على ممارستھا لبعض الصالحيات، و خاصة لجھة العال

الخاصة بكل من ھاتين السلطتين، و أھم الصالحيات التي تجسد العالقة بينھما، توصال لمعرفة مدى قدرة 
  .ھذه األنظمة الدستورية على ضمان التوازن في العالقة بين ھاتين السلطتين

 
 
 

D 22251/ 1  
 

  أحمد السيد لبيب إبراھيم
دار الجامعة : اإلسكندرية -. دراسة تحليلية مقارنة: الماھية و التنظيم القانوني: لكترونيةالدفع بالنقود اإل
   .  ص 454 - .2009الجديدة للنشر، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 5- 540-328-977: ردمك 

 قوانين و تشريعات: النقود اإللكترونية// أنظمة و قوانين : التجارة اإللكترونية: الكلمات الدالة
 
 

D 22252/ 1 
 

  عبد الكريم عوض خليفة
: اإلسكندرية - . أحكام القضاء الدولي و دورھا في إرساء قواعد العرف الدولي و المبادئ العامة للقانون

   .  ص 312 - . 2009دار الجامعة الجديدة للنشر ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 0- 484-328-977: ردمك 
 القانون الدولي العام// المنازعات الدولية // العرف الدولي // القضاء الدولي : الكلمات الدالة
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D 22253/ 1 
 

  منتصر سعيد حموده
دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. القانون الدولي اإلنساني مع اإلشارة ألھم مبادئه في الفقه اإلسالمي 

   .  ص 292 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6- 5680-17-977: ردمك 
الحماية : الحروب و النزاعات المسلحة// إسالم و قانون دولي // القانون الدولي اإلنساني : لكلمات الدالةا

 الحماية المدنية: الحروب و النزاعات المسلحة// الجنائية 
 
 

D 22254/ 1 
 

  محمد أحمد داود
   .  ص 536 -. 2008ن ، .د :م.د -. الحماية األمنية للمدنيين تحت االحتالل في القانون الدولي اإلنساني

 يشتمل على بيبليوغرافية
الحماية : الحروب و النزاعات المسلحة// حماية المدنيين // القانون الدولي اإلنساني : الكلمات الدالة

 المدنية
 

ً مھما من فروع : الملخص على الرغم من استقرار قواعد القانون الدولي اإلنساني الذي أصبح فرعا
العام، إال أن انتھاكات ھذا القانون ال تخلو منھا أية ساحة من ساحات القتال، سواء في  القانون الدولي

الحروب الدولية أو الداخلية، التي يطلق عليھا الحروب األھلية، وترجع أھمية ھذا الكتاب لتناوله موضوع 
بين الجانب النظري لتلك الحماية األمنية للمدنيين القابعين تحت االحتالل في منطقتنا العربية والمزاوجة 

الحماية، والجانب العملي المتمثل في االنتھاكات اإلسرائيلية واألمريكية لحقوق المدنيين تحت االحتالل في 
األراضي الفلسطينية والعراقية، ولم يعد المواطن الفلسطيني أو العراقي آمنا على يومه أو غده، وفقد األمن 

األمل أن تلقى ھذه المساھمة اھتماماً دولياً يغير من الوضع الحالي  وكل.. في بيته ووطنه ووسائل معيشته
 .لھؤالء الضحايا الذين ال ذنب لھم في تلك النزاعات المسلحة

 
D 22256/ 1  

 
  عبد الحميد محمد الشواربي

 -. محمد عبد الحميد الشواربي/ إدارة المخاطر االئتمانية من وجھتي النظر المصرفية والقانونية  
   .  ص 2091 -.2009المكتب الجامعي الحديث، : كندريةاإلس

 يشتمل على بيبليوغرافية
 مصر: بنوك وأعمال مصرفية // القروض : البنوك التجارية // مصر : االئتمان : الكلمات الدالة

 مصر: قانون البنوك // 
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D 22257/ 1 
  

  مصطفى محمد موسى
.             ص 377 -. 2009ن ، .د: م.د -. اجتماعية - نفسية - ةأمني -دراسة قانونية: اإلرھاب اإللكتروني

 ) 11سلسلة اللواء األمنية في مكافحة الجريمة اإللكترونية؛ ( -.
 تدابير أمنية: شبكات المعلومات اإللكترونية// اإلرھاب // الجھاد // االنحراف // التدين : الكلمات الدالة

 
 

D 22258/ 1 
 

  محمد شھاب
مكتبة : م.د -. لتحكيم التجاري الدولي و القوانين و االتفاقيات المنظمة للتحكيم عربيا و عالميا أساسيات ا

   .  ص 383 -. 2009الوفاء القانونية ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6- 699-327-977: ردمك 
 الدولي مراكز التحكيم التجاري// القانون التجاري // التحكيم التجاري الدولي : الكلمات الدالة

 
 

D 22259/ 1 
 

  محمد عادل محمد سعيد
دار الجامعة : اإلسكندرية - . دراسة في القانون الدولي العام و القانون الجنائي المقارن: التطھير العرقي

   .  ص 964 -.2009الجديدة، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7- 536-328-977: ردمك 
 القانون الجنائي// لدولي العام القانون ا// التطھير العرقي : الكلمات الدالة

 
 
 

D 22260/ 1 
 

  ماجد راغب الحلو
   .  ص 318 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. العقود اإلدارية

 4- 448-328-977: ردمك 
 العقود اإلدارية: الكلمات الدالة
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D 22261/ 1 
 

   راغب جبريل خميس راغب سكران
   .  ص 716 -.2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. لطة الدولةالصراع بين حرية الفرد و س

 يشتمل على بيبليوغرافية
 4- 448-328-977: ردمك 

 عالقتھا باألفراد و الجماعات: الدولة// الحقوق المدنية و السياسية // حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة
 
 
 

D 22262/ 1 
 
  

). ترجمة(، ممدوح عبد الجواد )مراجعة و تدقيق(عماد عمر/ اإلنسان التكتيكات الجديدة في مجال حقوق 
   .  إيض.: ص 279 -.2008األھلية للنشر و التوزيع، : عمان -

 حقوق اإلنسان: الكلمات الدالة
 
 
 

D 22263/ 1 
 

  محمد علي سويلم
دراسة مقارنة : ةاألحكام الموضوعية و اإلجرائية للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية المعاصر

 -.2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية - . بين التشريع و االتفاقيات الدولية و الفقه و القضاء
   .  إيض.: ص 1182

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2- 960-494-977: ردمك 

 الجريمة المنظمة: الكلمات الدالة
 
 

D 22264/ 1 
 

  بھاء بھيج شكري
   .  ص 800 -.2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان -. تشريع و التطبيقالتطبيق البحري في ال

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8-442- 16- 9957: ردمك 

 التأمين البحري: الكلمات الدالة
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D 22265/ 1 
 

  عصام عبد الفتاح مطر
جامعة الجديدة للنشر، دار ال: اإلسكندرية -. التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية و األجنبية 

   .  ص 433 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3- 393-328-977: ردمك 
  التشريعات العربية// العقود اإللكترونية // قوانين و تشريعات : التجارة اإللكترونية: الكلمات الدالة

 
D 22266/ 1 

 
  عصام نعمة إسماعيل

منشورات : بيروت -. يلية مقارنة في ضوء الفقه و االجتھاد دراسة تأص: الطبيعة القانونية للقرار اإلداري
   .  ص 708 -. 2009الحلبي الحقوقية ، 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 4-99-486- 9953-978: ردمك 

 القانون المقارن// القضاء اإلداري // القرار اإلداري : الكلمات الدالة
 

، أي دولة، ال تستطيع أن تحيا بدون سلطة إدارية تبرز أھمية القرار اإلداري، في أن الدولة: الملخص
ً كبيراً من القرارات اإلدارية، وذلك بخالف السلطة  تسير شؤون البالد، وتستخدم لتحقيق مھامھا كما
التشريعية، حيث يمكن أن نجد دولة أمورھا منتظمة حتى عند عدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي، 

لطة التشريعية إثر الخالف بين حركتي فتح وحماس، وقيام حكومتان، ھما بعد تعطيل الس(كحالة فلسطين 
أي قانون، لتعذر اجتماع  2007بحيث لم يصدر في العام (، ولبنان )حكومة ھنية وحكومة سالم فياض

المجلس النيابي، بعد إعالن مجلس النواب عدم دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث استعاضت 
اب المجلس النيابي، بتكبير حجم كتلة القرارات اإلدارية حيث أصدرت أكثر من أربعة الحكومة عن غي

  .)آالف قرار في عام واحد
 

D 22267/ 1 
 

  ھشام عبد الحميد الجميلي
: القاھرة -. الدفوع الجنائية اإلجرائية و الموضوعية في نطاق قانون اإلجراءات الجنائية و قانون العقوبات

   .  ص 624 -.2009ون، دار الفكر و القان
 قانون العقوبات// قانون اإلجراءات الجنائية // الدفوع الجنائية : الكلمات الدالة

 
شامل جميع الدفوع الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية و قانون العقوبات و الرد عليھا : الملخص

ى عليھا و الغير واجب الرد و الدفوع الواجب الرد عل -بأحدث أحكام محكمة النقض و مختلف اآلراء 
و أمثلة على رد سائغ و غير  - و كذلك التي يجوز و ال يجوز إبداؤھا أمام محكمة النقص ألول مرة -عليھا

 .سائغ للدفوع
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D 22268/ 1 
 

  عبد الفتاح بيومي حجازي
 881 -.2009منشأة المعارف، : اإلسكندرية -. الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة

   .  ص
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

// قوانين و تشريعات : تكنولوجيا المعلومات// قوانين و تشريعات : تكنولوجيا االتصاالت: الكلمات الدالة
 قوانين و تشريعات: القنوات التلفزيونية الفضائية// قوانين و تشريعات : التليفون الالسلكي

 
كسر شفرات  -اإلنترنت و االتصاالت -ة متعمقة و مقارنة في جرائم الھاتف المحمولدراس:  الملخص

 - عمان -المغرب -اإلمارات -األردن -مصر -فرنسا: القنوات الفضائية المدفوعة مقدما  و ذلك في قوانين
  دولة فلسطين -المملكة السعودية -البحرين -قطر

 
D 22269/ 1 

 
  محمود محمد أبو فروة

   .  ص 240 -.2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان -. لبنكية اإللكترونية عبر اإلنترنت الخدمات ا
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-378- 16- 9957: ردمك 
 العمليات البنكية اإللكترونية: الكلمات الدالة

 
 

D 22270/ 1 
 

  ماري دويوي -بيار
المؤسسة الجامعية : بيروت - ] . و آخرون...[، )ترجمة(محمد عرب صاصيال / القانون الدولي العام  

   .  ص 864 -. 2008للدراسات و النشر و التوزيع، 
 1-15-515- 9953-978: ردمك 

 القانون الدولي العام: الكلمات الدالة
 
 

D 22271/ 1 
 

  محمد سعادي
   .  ص 434 - .2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . اإلرھاب الدولي بين الغموض و التأويل 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 9- 549-328-977: ردمك 

 اإلرھاب الدولي: الكلمات الدالة
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D 22272/ 1 
 

  عبد الفتاح بيومي حجازي
 -.دراسة متعمقة في جرائم الكمبيوتر و اإلنترنت : الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت

   .  ص 283 -. 2009ن ، .د: م.د - . طبعة مزيدة و منقحة 
شبكة // اإلنترنت // قوانين و تشريعات : الحاسبات اإللكترونية// الجريمة المعلوماتية : الكلمات الدالة

 تزييف// قوانين و أنظمة : المعلومات
 
 
 
 

D 22273/ 1 
 

  عبد العزيز عبد المنعم خليفة
 .  ص 462 -. 2008منشأة المعارف ، : ريةاإلسكند -. االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري 

  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4-1704-03-977-978: ردمك 
 مصر: قانون إداري// مصر : قضاء إداري: الكلمات الدالة

 
 الحيادة عن المصلحة العامة: " الملخص

 مخالفة قاعدة تخصيص األھداف "
 إثبات اإلنحراف بالسلطة "
 نحراف اإلدارة بسلطتھاالضمانات الفردية تجاه ا "
 
 
 

D 22274/ 1 
 

  أمير فرج يوسف
و الئحته التنفيذية الصادرة بالقرار  2004لسنة  15في القانون المصري رقم : التوقيع اإللكتروني

   .  ص 386 -.2008دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية -. 2005لسنة  109الوزاري رقم 
 مصر: قوانين و تشريعات: التوقيعات // التجارة اإللكترونية //  مصر  :  التجارة البحرية: الكلمات الدالة

 مصر: قوانين و تشريعات: الحواسيب // 
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D 22275/ 1 
 

  أسعد عبيد الجميلي
.            2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان - . دراسة مقارنة : الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية

   .  ص 496 -
 يشتمل على بيبليوغرافية

 9-482- 16- 9957: ردمك 
 األخطاء الطبية// القانون الخاص : الكلمات الدالة

 
D 22276/ 1 

 
  بشار محمد األسعد

دراسة في ضوء أحكام التحكيم و االتفاقيات : الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية
   .  ص 199 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. الدولية و التشريعات الوطنية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 5-37-524- 9953-978: ردمك 

 عقود االستثمار// التحكيم  : الكلمات الدالة
 

D 22277/ 1 
 

  أحمد محمود خليل
            .   2009المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. اإلرھاب و غسل األموال: الجريمة المنظمة

   .  ص 435 -
 غسل األموال// اإلرھاب // الجريمة المنظمة : الكلمات الدالة

 
 
 

D 22278/ 1 
 

 
  عبد الكريم عوض خليفة

   .  ص 174 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
  يشتمل على ملحق

 2- 483-328-977: ردمك 
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان// حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة
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113366  

 

 

 
 

 
 
 

D 22279/ 1 
 

  عادل ماھر األلفي
   .  ص 620 -.2009دار الجامعة الجديدة للنشر، : اإلسكندرية -. الحماية الجنائية للبيئة  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1-508- 328-977: ردمك 
 القانون الجنائي// ين و أنظمة قوان: بيئة// حماية : البيئة: الكلمات الدالة

 
 
 
 

D 22280/ 1 
 

  مصطفى محمد موسى
   .  ص 706 -. 2009ن ، .د: م.د -. التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية 

 يشتمل على مالحق
 التحقيق الجنائي// جرائم الحاسوب اإللكتروني : الكلمات الدالة

 
ونية و شبكاتھا، و الجرائم التي تقع عبر الحاسب اآللي و تلك يتناول الكتاب ماھية التقنية اإللكتر: الملخص

الشبكات من معلوماتية و اجتماعية، و ماھية التحقيق الجنائي في تلك الجرائم و المحقق و نظم المعلومات 
اإلدارية في مرحلة جمع االستدالالت، و عملية تخريز الدليل اإللكتروني و ماھيته، و ما يجب أن يقوم به 

كما . ر الضبط القضائي من تفتيش و ضبط و تدوين محاضر التحقيق و مرافقاتھا و نظم معلوماتھامأمو
يوضح الكتاب مصطلحات و مفاھيم التقنية المرتبطة بعملية التحقيق الجنائي لضبط الدليل اإللكتروني 

  .الرقمي، باإلضافة إلى دليل بما وقع من جرائم عبر الحاسب اآللي و شبكاته
 
 
  

D 22281/ 1 
 

  نبيلة رزاقي
دار : اإلسكندرية -. في التشريع الجزائري و المقارن ) المؤقت(التنظيم القانوني للحبس االحتياطي 

   .  ص 399 -. 2009الجامعة الجديدة للنشر ، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8- 477-328-977: ردمك 
 رالجزائ: قوانين و تشريعات: الحبس االحتياطي: الكلمات الدالة
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D 22282/ 1 

 
  محمد محمود المصري

. . و أحكام محكمة النقض 1999لسنة  17أحكام الشيك مدنيا و جنائيا في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 
   .  ص 1076 -.2009المكتب العربي الحديث، : اإلسكندرية -

 مصر: قوانين و تشريعات: الشيكات: الكلمات الدالة
 
  

D 22283/ 1  
 

  حمد الشرقاويإبراھيم أ
        -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة: الجريمة العسكرية

   .  ص 909
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 550-328-977: ردمك 
 مصر: قوانين و تشريعات: الجرائم العسكرية// مصر : القانون العسكري: الكلمات الدالة

 
 
 

D 22284/ 1 
 

  عماد حمدي حجازي
 - . الحق في الخصوصية و مسؤولية الصحفي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و القانون المدني

   .  ص 543 -.2008دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على فھارس

 1- 054-379-977: ردمك 
 المسؤولية المدنية: حافةالص// الحق في الخصوصية : الكلمات الدالة

 
 
 

D 22285/ 1 
 

  برحماني محفوظ
 - .2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة: الضريبة العقارية في القانون الجزائري

   .  ص 447
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 9- 535-328-977: ردمك 
 الجزائر: قوانين و تشريعات: الضرائب العقارية// الضريبة العقارية : الكلمات الدالة
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D 22286/ 1 
 

   عبد الفتاح بيومي حجازي
دراسة مقارنة في ضوء القواعد : الجوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق االبتدائي في الجرائم المعلوماتية

   .  ص 955 -. 2009منشأة المعارف ، : اإلسكندرية -. العامة لإلجراءات الجنائية 
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 الجريمة المعلوماتية// التحقيق االبتدائي ) // القانون الجنائي(اإلثبات : الكلمات الدالة
 
 

D 22287/ 1 
 

  أمين فرج يوسف
األحكام الدولية المعاصرة في العنف و التميز ضد المرأة  و القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

ا من خالل معايير حقوق اإلنسان طبقا لالتفاقيات و اإلعالنات و العھود و البروتوكوالت           و ضدھ
   .  ص 295 -.2009مركز اإلسكندرية للكتاب، : اإلسكندرية -. م 2008و المواثيق الدولية حتى عام 

 حقوق اإلنسان// التمييز ضد المرأة // حقوق المرأة : الكلمات الدالة
 
 
 

D 22288/ 1 
 

  براء منذر عبد اللطيف
 - .2009دار الحامد للنشر و التوزيع، : عمان - .دراسة مقارنة: السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث

   .  ص 260
 يشتمل على بيبليوغرافية

: ثجناح األحدا// محاكم األحداث // انحراف األحداث // اإلصالحيات // القانون الجنائي : الكلمات الدالة
 قوانين و تشريعات

 
D 22289/ 1 

 
  وائل أنور بندق

منع التمييز العنصري و حقوق األقليات  و األجانب و الالجئين و السكان : األقليات و حقوق اإلنسان
   .  ص 367 -.2009مكتبة الوفاء القانونية، : اإلسكندرية -.  2.ط -.األصليين و الرق و العبودية 

 9- 611-327-977: ردمك 
 التمييز العنصري// حقوق اإلنسان // األقليات : كلمات الدالةال
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D 22290/ 1 
 

  أحمد محمد أحمد
الفعل الفاضح  -الزنا - التحريض على الفسق -ھتك العرض -االغتصاب: الجرائم المخلة باآلداب العامة

 - اإلماراتي -ويتيألعاب القمار مقارنا بتشريعات الدول العربية التشريع الك - العلني و غير العلني
   .  ص 362 -.2009دار الفكر و القانون، : المنصورة - . اليمني  -القطري - العماني -البحريني

 0-10-6253-977-978: ردمك 
 القانون الجنائي// الجرائم المخلة باآلداب العامة : الكلمات الدالة

 
 

           D 22292/ 1 
 

  أحمد سفر
 .  ص 255 -.2008منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. لبلدان العربيةالدمج و التملك المصرفي في ا

  
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-93-486- 9953-978: ردمك 
 البلدان العربية: اندماج المصارف: الكلمات الدالة

 
 

D 22293/ 1 
 

  رضا متولي وھدان
نون المدني و قانون حماية المستھلك       دراسة مقارنة في القا: الخداع اإلعالني و أثره في معيار التدليس

   .  ص 94 - .2008دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، : المنصورة -. و الفقه اإلسالمي
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-03-6253- 977-978: ردمك 
 الحماية الجنائية للمستھلك// الخداع  و التدليس // الدعاية و اإلعالن : الكلمات الدالة

 
 

D 22294/ 1 
 

   أكرم ياملكي
   .  ص 493 -. 2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. دراسة مقارنة: الشركات: القانون التجاري

 يشتمل على بيبليوغرافية
 0-101- 16- 9957: ردمك 

 قانون الشركات// األعمال التجارية // القانون التجاري : الكلمات الدالة
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114400  

 

 

 
 

 
 

D 22295/ 1 
 

  الطباخ شريف
: المنصورة - . التطبيق العملي للمسؤولية المدنية في ضوء القضاء و الفقه: التعويض عن اإلخالل بالعقد

   .  ص 702 - .2008دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، 
 4- 9-6253-977-978: ردمك 

 مصر): ونقان(تعويض // قانون مقارن // عقود // مصر ): قانون(مسؤولية : الكلمات الدالة
 

أركان  -الفسخ اإلتفاقي و الفسخ القضائي -التعويض عن فسخ العقد أو انقضاؤه أو إبطاله: الملخص
مدى استحقاق الفوائد أثار العقد بالنسبة للعاقدين    -اإلعذار كشرط الستحقاق التعويض -المسؤولية العقدية

 -التعويض الناشئ عن عقد الوديعة -ه سلطة القاضي في تكييف العقد و تفسير -و الخلف العام و الخاص
 .التعويض الناشئ عن أعمال البنوك - التعويض الناشئ عن عقد الشركة

 
 

D 22296/ 1  
 

  رضا متولي وھدان
دراسة مقارنة بالفقه : األساس و الضوابط: الخطأ المفترض في المسؤولية عن أضرار الحاسبات اآللية

   .  ص 149 -. 2009قانون للنشر و التوزيع ، دار الفكر و ال: المنصورة -. اإلسالمي 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5-15-6253-977-978: ردمك 
 الضرر الناتج عن اآللة الحاسبة) // قانون(مسؤولية : الكلمات الدالة

 
 

D 22297/ 1 
 

  صفوت محمود درويش
 -.2009المطبوعات الجامعية،  دار: اإلسكندرية -. األسباب الشائعة ألحكام البراءة في قضايا المخدرات 

   .  ص 463
 يشتمل على بيبليوغرافية

 قضاء جنائي// قوانين و تشريعات : المخدرات// قانون جنائي : الكلمات الدالة
 

 : الملخص
  شرح للمشكالت العملية في قانون المخدرات و اإلجراءات الجنائية -
 - الجلب -االتجار -التعاطي -التلبس(درات عرض لألسباب الشائعة ألحكام البراءة في قضاء المخ  -

  قضايا البيع و الشراء، األذن الالحق) الحيازة -الزراعة
   مشكالت تفتيش السيارات المالكي و األجرة  -
تعديالت  مشكالت التحفظ على المضبوطات و أماكن الضبط مع أحدث محاكم الجنايات و أحكام النقض - 

    .الملحقة به و الجداول 1989لسنة  122القانون 
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D 22298/ 1  
 

  أحمد رفعت مھدي خطاب
   .  ص 535 -. 2009دار الفكر الجامعي، : اإلثبات أمام القضاء الدوالجامعي،إسكندرية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 القضاء الدولي) // قانون(اإلثبات : الكلمات الدالة

 
 

D 22299/ 1 
  

  مشھور بخيت العريمي
   .  ص 232 - .2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. كافحة اإلرھاب الشرعية الدولية لم

 يشتمل على بيبليوغرافية
 القانون الدولي// اإلرھاب : الكلمات الدالة

 
 

D 22300/ 1 
 

  جمال محي الدين
    . ص 304 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . المصادر القانونية: القانون الدولي العام

 يشتمل على بيبليوغرافية
 القانون الدولي العام: الكلمات الدالة

 
 

D 22301/ 1 
 

  عز الدين بغدادي
مكتبة الوفاء : اإلسكندرية -. االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمھورية و رئيس الحكومة 

   .  ص 259 -. 2009القانونية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 4- 705-327-977: ردمك 
 االختصاص الدستوري: رؤساء الحكومة// االختصاص الدستوري : رؤساء الجمھورية: لمات الدالةالك
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D 22302/ 1 
 

  خضير كاظم حمود
   .  ص 424 -. 2008إثراء للنشر و التوزيع، : عمان - . موسى سالمة اللوزي / مبادئ إدارة األعمال   
 يشتمل على بيبليوغرافية

 رة العمالإدا: الكلمات الدالة
 
 

D 22303/ 1 
 

  علي يوسف الشكري
   .  ص 320 -. 2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان -. القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير

 يشتمل على بيبليوغرافية
 القانون الجنائي// المحكمة الجنائية الدولية // القانون الدولي : الكلمات الدالة

 
D 22304/ 1 

 
  ود حسننبيل محم

دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية - . الحماية الجنائية لضحايا  الجريمة في القانون الدولي اإلنساني
   .  ص 409 -.2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 6- 531-328-977: ردمك 

 القانون الدولي اإلنساني// ضحايا الجريمة // الجريمة و المجرمون : الكلمات الدالة
 

 
D 22305/ 1 

 
  ھناء عبد الحميد إبراھيم بدر

المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية -. دراسة مقارنة: الحماية الجنائية لدور المرأة في المجتمع
   .  ص 588 -.2009

 يشتمل على بيبليوغرافية
 8- 052-438-977: ردمك 

 القانون المقارن// تشريعات قوانين و : المرأة // التشريع الجنائي اإلسالمي : المرأة: الكلمات الدالة
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D 22306/ 1 
 

  الياس ناصيف
 624 -.2009منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت - . العقد االلكتروني في القانون المقارن: العقود الدولية

   .  ص
 يشتمل على مالحق

 3-15-524- 9953-978: ردمك 
 العقود اإللكتروني: الكلمات الدالة

 
ً من المفاھيم العامة للعقد، ومن يتناول ھذ: الملخص ً مفصالً للعقد اإللكتروني، انطالقا ا الكتاب شرحا

، نظراً التساع "العصر االلكتروني"خصوصية العقد اإللكتروني، في وقت أطلق على ھذا العصر تسمية 
.  قرية كونيةالعالم االلكتروني وانتشاره الشامل مختلف األمصار واألقطار، لدرجة أصبح فيھا العالم اليوم 

ً من القواعد القانونية العامة المتعلقة بنظرية العقد ليصل إلى تحديد  يتوجه البحث في ھذا الكتاب انطالقا
مفاھيم االتفاقات المتعلقة بالعقد الذي يتم بوسيلة الكترونية، تتسم بصفات خاصة تنبثق عن خصوصية 

العقد االلكتروني وأنواعه وتكوينه وصحته يبحث ھذا الكتاب في ماھية .  العقد االلكتروني وتطوره
كما يبحث في إثباته، وفي التوقيع االلكتروني، وما نشأ عنه من تطور تشريعي، وفي المسؤولية . وتنفيذه

الناجمة عن التعاقد االلكتروني، المدنية منھا والجزائية، وفي تنازع القوانين وتنازع االختصاص، وال 
رة عامة، بكونه من العقود الدولية، وأن تحديد القانون الواجب التطبيق سيما أن ھذا العقد يتصف، بصو

من خصائص الكتاب أنه يعتمد طريقة البحث المقارن، .  بشأنه والمحكمة المختصة من األمور المھمة
ويلقي الضوء على المحاوالت التشريعية الجادة إلرساء قواعد العقد اإللكتروني، وعلى مختلف التشريعات 

 .ية والعالمية في ھذا اإلطارالعرب
  

D 22307/ 1  
 

  طالب نور الشرع
   .  ص 259 - .2008دار وائل للنشر، : عمان -. الجريمة الضريبية

 يشتمل على بيبليوغرافية
 2-659- 11- 9957: ردمك 

 جمع الضرائب// التھرب من الضرائب // الضرائب : الكلمات الدالة
 

ل فكرة الجريمة الضريبية في نطاق قوانين الضرائب المباشرة، يقتصر ھذا الكتاب على تناو:  الملخص
والتركيز بصفة خاصة على ضرائب الدخل باعتبار أنھا ذات األھمية الكبرى ، وان الجريمة الضريبية 

ومن أجل ذلك قسم المؤلف الكتاب إلى فصلين ، خصص الفصل األول . تجد مجالھا فيھا بصورة واضحة 
مة الضريبية ضمن بابين، الباب األول يتناول مفھوم الجريمة الضريبية وبيان في البحث بماھية الجري

طبيعتھا القانونية، و الباب الثاني انصب على بحث أركان الجريمة الضريبية، أما الفصل الثاني فقد ركز 
على اآلثار المترتبة على الجريمة الضريبية، وقسم إلى بابين، الباب األول خصص لبحث الخصومة 

  جنائية في الجريمة الضريبية، والباب الثانيال
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D 22308/ 1  
 

  عماد مجدي عبد الملك
.           2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. الصيغ القانونية الحديثة في العقود المدنية و التجارية 

   .  ص 883  -
 صيغ قانونية: جاريةالعقود الت// صيغ قانونية : العقود المدنية: الكلمات الدالة

 

عقود  -عقود المقايضة -عقود القسمة -عقود الوصية -عقود الھبة -عقود اإليجار- عقود البيع: الملخص
 - عقود االنتفاع و االستعمال و حق الرقبة و حق السكني - عقود االرتفاق -عقود العارية و الوديعة -الكفالة

عقود الرھن  -عقود الرھن الرسمي -د الصلح عقو -عقود حوالة الحق و حوالة الدين -عقود القرض
 -عقود الشركات -عقود ملكية الطبقات و الشقق -عقود الوكالة -عقود المقاولة - الحيازي و رھن المنقول

 .عقود الدخل الدائم و المرتب مدى الحياة - عقود العمل
  
 

D 22309/ 1 
 

   ماجد سليمان دودين
 - .2009مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع، : عمان -. يةالمصطلحات و النماذج و الصياغة القانون

   .  ص 730
اللغة // اللغة العربية : ترجمة: اللغة اإلنجليزية// اللغة اإلنجليزية : الترجمة: القانون: الكلمات الدالة

 الصيغ القانونية// اللغة اإلنجليزية : ترجمة: العربية
 
  

D 22310/ 1  
  

  سمير عبد السيد تناغو
   .  ص 504 -.2005مكتبة الوفاء القانونية، : اإلسكندرية -. أحكام االلتزام و اإلثبات

 يشتمل على مالحق
 7- 9592-03-977: ردمك 

  مصر: القانون المدني// االلتزامات // اإلثبات القضائي : الكلمات الدالة
 

D 22311/ 1 
 

   السيد مصطفى أحمد أبو الخير
 .  ص 383 -. 2009مكتبة إيتراك للطبع و النشر و التوزيع، : القاھرة -. ي العام الدولة في القانون الدول

  
 0- 162-383-977: ردمك 

 الدولة// القانون الدولي العام : الكلمات الدالة
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D 22312/ 1 
 

  نوال طارق إبراھيم العبيدي
   .  ص 238 - .2009لتوزيع، دار الحامد للنشر و ا: عمان -. الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 7-411- 32- 9957-978: ردمك 

 حقوق اإلنسان// الملكية الفكرية // الحقوق السياسية : الكلمات الدالة
 
 

D 22313/ 1 
 

  ياسر األمير فاروق
        -.2009 دار المطبوعات الجامعية،: اإلسكندرية -. الشيك المتأخر التاريخ في ضوء الفقه و القضاء

   .  ص 400
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 الشيكات: الكلمات الدالة
 

التميز ) الشيك الحكومي - الشيك المسطر(صوره  -ماھيته -مشروعيته: الشيك المتأخر التاريخ:  الملخص
 المسؤولية الجنائية عنه -طبيعته -بينه و بين شيك الضمان و الشيك و الكمبيالة

 
 
 
 

D 22314/ 1 
 

  جعفر عبد السادة بھير الدراجي
دار الحامد للنشر               : عمان - . دراسة مقارنة: التوازن بين السلطة و الحرية في األنظمة الدستورية

   .  ص 241 -.2009و التوزيع، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-422- 32- 9957-978: ردمك 
 السلطة// السلطة التشريعية // قوق اإلنسان ح// الدساتير : الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
114466  

 

 

 
 

 
 

D 22315/ 1 
 

  سوزاتن علي حسن
 - .2009دار الجامعة الجديدة للنشر، : اإلسكندرية -. التنظيم القانوني لمسئولية متعھد النقل متعدد الوسائط 

   .  ص 250
 0- 467-328-977: ردمك 

 قوانين و أنظمة :نقل) // قانون دولي(مسؤولية : الكلمات الدالة
 

مسؤولية متعھد النقل . مسؤولية متعھد النقل متعدد الوسائط في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة: الملخص
قواعد المسؤولية في ظل اتفاقية األمم المتحدة . متعدد الوسائط في ظل الفراغ التشريعي الداخلي و الدولي

بشأن وثائق UNCTA/ICC المسؤولية في ظل قواعدقواعد . 1980للنقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 
  1990النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 

 
 

D 22316/ 1 
 

  بشر محمد موفق لطفي
دار النفائس للنشر و التوزيع، : عمان -. طرفه الدولية و أحكامه الشرعية: التداول اإللكتروني للعمالت

   .  ص 230 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 الشريعة اإلسالمية// العمالت // الصرف : ت الدالةالكلما
 
 

D 22317/ 1 
 

  طارق إبراھيم الدسوقي عطية
   .  ص 525 -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. النظام القانوني لحماية البيئة: األمن البيئي

 يشتمل على بيبليوغرافية
 بيئة حماية: الكلمات الدالة

 
D 22318/ 1 

 
  عبد القادربوراس 

  -.2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. التدخل الدولي اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية 
   .  ص 359

 يشتمل على بيبليوغرافية
 X - 557-328-977: ردمك 

 )قانون دولي(التدخل : الكلمات الدالة
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D 22320/ 1 
 

  منتصر سعيد حمودة
 - . القانونية، وسائل مكافحته في القانون الدولي العام و الفقه اإلسالمياإلرھاب الدولي جوانبه 

   .  ص 536 -.2008دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6- 5679-17-977: ردمك 
 القانون الدولي// اإلسالم و إرھاب // اإلرھاب // اإلرھاب الدولي : الكلمات الدالة

 
 
 

D 22321/ 1 
 

  خالد ممدوح إبراھيم
   .  ص 451 - .2008دار الفكر الجامعي، : ، اإلسكندريةترونيةلوجيستيات التجارة اإللك

 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق
 6- 049-379-977: ردمك 

سويق الت// الحكومة اإللكترونية // اإلنترنت // قوانين و تشريعات : التجارة اإللكترونية: الكلمات الدالة
 الحكومة اإللكترونية// اإللكتروني 

 
  
  

D 22322/ 1 
 

  طارق صالح يوسف عزام
       -.2009دار النفائس للنشر و التوزيع، : عمان -. أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم

   .  ص 239
 يشتمل على بيبليوغرافية

 )ه اإلسالميالفق(اإلثبات // اإلسالم و الطب الشرعي : الكلمات الدالة
  
 
 
 
 
  
  
 



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
114488  

 

 

 
 

 
 
 
 

D 22323/ 1 
 

   حسام أسامة محمد
دار : اإلسكندرية -. االختصاص الدولي للمحاكم و ھيئات التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية 

   .  ص 303 -.2009الجامعة الجديدة، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 6- 514-328-977: ردمك 
// قوانين و تشريعات : التجارة اإللكترونية// القانون الدولي التجاري // التحكيم التجاري : الكلمات الدالة

 القانون المقارن// قوانين و تشريعات : العقود اإللكترونية
  
  
 

D 22324/ 1 
 

  سعيد يوسف البستاني
منشورات الحلبي : بيروت -. الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات

   .  ص 816 - .2009ية، الحقوق
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-60-524- 9953-978: ردمك 
  القانون الدولي الخاص: الكلمات الدالة

  
  

D 22325/ 1 
 

  عادل عبد الحميد الفجال
 - . 2003لسنة  12دراسة مقارنة وفقا ألحكام قانون العمل الجديد رقم : اإلنھاء غير المشروع لعقد العمل

 )الكتب القانونية( -.     .ص 816 - .2009شأة المعارف، من: اإلسكندرية
 يشتمل على بيبليوغرافية

 7-1599-03-977-978: ردمك 
 عقد العمل: الكلمات الدالة
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D 22326/ 1 
 

  حسن علي حسين علي
 .    ص 658 - .2008منشأة المعارف، : اإلسكندرية - . الجزاء اإلجرائي في قانون اإلجراءات الجنائية 

 )الكتب القانونية( -.
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2-1671-03-977-978: ردمك 
 مصر: قانون اإلجراءات الجنائية: الكلمات الدالة

 
D 22327/ 1  

 
  طارق إبراھيم دسوقي عبد هللا

 Système judiciaire Pour la Protection=النظام القانوني لحماية المعلوماتية: األمن المعلوماتي
de l'Informatique . - ص 652 -.2009دار الجامعة الجديدة للنشر، : اإلسكندرية  .   
 يشتمل على بيبليوغرافية

 5- 473-328-977: ردمك 
         قوانين: الجريمة المعلوماتية// الجريمة المعلوماتية // الحواسيب // أمن المعلومات : الكلمات الدالة

 و تشريعات 
 

D 22328/ 1  
 

  ي حسن جبلشاكر حامد عل
 -.2009دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية -. اإلعالن التجاري و اآلثار المترتبة عليه في الفقه اإلسالمي

   .  ص 706
 يشتمل على بيبليوغرافية

 2- 5892-17-977: ردمك 
 الفقه اإلسالمي// اإلعالن التجاري : الكلمات الدالة

  
 
 

D 22329/ 1 
 

  رودريك إيليا أبي خليل
منشورات الحلبي : بيروت -. وبات االقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية و حقوق اإلنسان العق

   .  ص 270 -. 2009الحقوقية ، 
 9-39-524- 9953-978: ردمك 

 العقوبات االقتصادية// حقوق اإلنسان // القانون الدولي : الكلمات الدالة
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D 22330/ 1 
 

  رفعت رشوان
دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية -. دراسة تحليلية نقدية مقارنة : البيئي في قانون العقوبات اإلرھاب

   .  ص 157 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 444-328-977: ردمك 
 قانون العقوبات// اإلرھاب البيئي // اإلرھاب // البيئة : الكلمات الدالة

 
 
 

D 22331/ 1 
 

  دورھبة عبد العزيز الم
منشورات : بيروت - ). تقديم(عصام سليمان / الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية و اإلقليمية 

   .  ص 327 -.2009الحلبي الحقوقية، 
 يشتمل على بيبليوغرافية، يشتمل على مالحق

 2-12-524- 9953-978: ردمك 
 القانون الدولي// التعذيب // وق المدنية الحق) // القانون الدولي(حقوق اإلنسان : الكلمات الدالة

 
يعد التعذيب من أخطر االنتھاكات التي يتعرض لھا اإلنسان لما يمثله من امتھان لكرامة الفرد : الملخص

ً لضحاياه سواء كانت نفسية أم بدنية يتناول ھذا الكتاب موضوع التعذيب الذي ھو انتھاك ألبسط .. وإيالما
وھو مھما اختلفت صور ممارسته باختالف . ريمة ال يمكن تبريرھا على اإلطالققواعد اإلنسانية، ويعد ج

وبعيداً عن الظروف العديدة التي . العصور واألزمنة، إال أنھا تتماثل في الحط من قدر الفرد وكرامته
ً إلى حد الموت قد القت  تحيط بممارسات التعذيب، فإن كافة أساليب التعذيب الوحشي التي وصلت أحيانا
مناھضة شديدة على المستويين الدولي واإلقليمي، وھو ما يتناوله ھذا الكتاب في شرحه للعديد من 
االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي حاولت صياغة آليات يتم بموجبھا منع التعذيب والوقاية منه إال أنھا لم 

 لفرد من التعذيب ال يتناسب تماماً حماية اتؤد النتيجة المرجوة، إذ أن الواقع يشير إلى أن النظام المعتمد في 
مع حجم ممارسة التعذيب التي ما زالت ترتكب في المعتقالت والسجون وخلف القضبان الموصدة والتي 

في العراق وما نشر من صور تشير " أبو غريب"ليس آخرھا ما ارتكب من صنوف التعذيب في سجن 
 .يةإلى ھذه الممارسات المسيئة بحق الفرد واإلنسان
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D 22351/ 1 
 

  علي محمد جعفر
            المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر: بيروت - . االتجاھات الحديثة في القانون الدولي الجزائي 

   .  ص 240 -.2007و التوزيع، 
 8-98-463- 9953-978: ردمك 

 حكمة الجزاء الدوليةم// الجرائم الدولية // القانون الدولي الجنائي : الكلمات الدالة
 

         يتضمن ھذا الكتاب دراسة شاملة لمفھوم الجرائم الدولية و طبيعتھا التي تتصف بالقسوة : الملخص
و الوحشية، و اتساع آثارھا الضارة، و ترتكب بتخطيط من الدولة و تعرض سلم البشرية و أمنھا للخطر، 

كما . مة العفو، أو الحصانات الدبلوماسية بشأنھاو بذلك ال تسري أحكام مرور الزمن عليھا، أو أنظ
اشتملت الدراسة على المبادئ األساسية و االتجاھات الحديثة التي وردت في نظام محكمة الجزاء الدولية 
و التي تنظر في أشد الجرائم خطورة، و بھذا الوصف فقد جرى تحليل ألحكامھا الموضوعية و اإلجرائية 

يعات الجزائية المحلية، و في النظام األساسي للمحكمة الخاصة للبنان، و إظھار مقارنة بما ورد في التشر
           مواضع الخلل في نظام المحكمة الدولية، و أسباب عجزھا عن القيام بمھماتھا في مواجھة القضايا

 .و النزاعات الصعبة و الحساسة  
 
 

D 22352/ 1 
 

  نذير بن عمو
 - .2008المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، : بيروت -. عارضةالبيع و الم: العقود الخاصة

   .  ص 343
 يشتمل على ھوامش، يشتمل على فھارس

 5-17-515- 9953-978: ردمك 
 المعاوضة// البيع // العقود الخاصة // قانون مدني : الكلمات الدالة

  
  

 
D 22353/ 1  

 
  محمود سليمان موسى

دراسة مقارنة في التشريعات العربية و القانونين الفرنسي و اإليطالي في : أمن الدولةالجرائم الواقعة على 
دار : اإلسكندرية -. ضوء المفاھيم الديمقراطية و الدستورية المعاصرة و مبادئ حقوق اإلنسان

   .  ص 756 -.2009المطبوعات الجامعية، 
 يشتمل على ھوامش

 انين و تشريعاتقو: جرائم أمن الدولة: الكلمات الدالة



2009إقتناءات السداسي األول لسنة   قانونقانون
 

 
  
  مكتبة مجلس األمة مكتبة مجلس األمة 

  
115522  

 

 

 
 

 
  
  

D 22354/ 1 
 

  أحمد محمد بونة
المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية - . اتفاقيات الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية لألمم المتحدة

   .  ص 126 -.2009
 3- 048-438-977: ردمك 

 اتفاقيات:الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية لألمم المتحدة: الكلمات الدالة
  

D 22355/ 1  
 

  نعمان عطا هللا الھيتي
 - . 2007دار رسالن للطباعة و النشر و التوزيع، : دمشق -. القواعد و اآلليات: األسلحة المحرمة دوليا

   .  ص 225
 يشتمل على مالحق، يشتمل على بيبليوغرافية

 اتفاقيات دولية: أسلحة الدمار الشامل: الكلمات الدالة
 

ً تشمل األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وأنواعاً أخرى من إن األسلحة المحر: الملخص مة دوليا
األسلحة التقليدية ولعل السبب الرئيسي لتحريم ھذه األسلحة ھو تجاوزھا كونھا مجرد سالح حربي يستخدم 

جنود ضد جيوش األعداء إلى سالح أعمى يقتل الجنود والمدنيين على حد السواء بل ويتعدى تأثيره إلى ال
الذين يستخدمونه وارتفاع حاالت إصابة جنود الجيش األمريكي باألمراض السرطانية بعد حرب العراق 
ً وباألخص اليورانيوم المنضب ھو دليل حي على ذلك . مع ما رافقھا من استخدام ألسلحة محرمة دوليا

نصوص اتفاقيات حظر يتضمن الكتاب دراسة قانونية وعلمية لموضوع األسلحة المحرمة دولياً ويتضمن 
يفيد الكتاب شرائح واسعة من القراء وبشكل خاص الدارسين والباحثين في .  وتحريم استخدام ھذه األسلحة

 .مجاالت القانون والسياسة والعالقات الدولية
 
  
  
  

D 22356/ 1  
 

  سعد مظلوم العبدلي
دجلة ناشرون و موزعون، دار : عمان - . دراسة مقارنة: ضماناتھا حريتھا و نزاھتھا: االنتخابات

   .  ص 376 -.2009
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-087- 71- 9957-978: ردمك 
 الديمقراطية// االنتخابات : الكلمات الدالة
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  عامر طراف
 - .2008المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، : بيروت - . التلوث البيئي و العالقات الدولية

   .  ص 374
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8-32-515- 9953-00978: ردمك 
 العالقات الدولية// التلوث البيئي : الكلمات الدالة

 
يتناول ھذا الكتاب مخاطر التلوث البيئي وانعكاساتھا على العالقات الدولية، وتأثير التلوث : الملخص

ة المستدامة والسكان وتصاعد الغازات البيولوجي والكيميائي واإلشعاعي على نواحي الحياة والتنمي
المسبب الرئيسي لتدمير طبقة األوزون وارتفاع حرارة األرض والتغيرات المناخية وانھيار األمن الغذائي 
والمائي مما يھدد األمن والسلم الدوليين، وانعكاسات ھذه المخاطر على العالقات الدولية مستعرضاً 

واقف المتباينة وانقسام العالم بين أمريكا الرافضة للحلول وباقي العالم المؤتمرات الدولية واإلقليمية والم
كما تناول المؤلف المعالجات والحلول على .  المؤيد لھا، مما يؤدي إلى نسيج عالقات دولية جديدة

المستويات المحلية واإلقليمية والدولية محذراً من استمرار الصراع والتنافس الدولي والتحدي األمريكي 
حماية البيئة العالمية والتأخير بالحلول مما قد يؤدي إلى انھيار النظام االقتصادي العالمي وربما ل

 .العسكري
 

D 22359/ 1 
 

  معتز فيصل العباسي
منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت -. دراسة حالة العراق : التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل

   .  ص 614 -.2009
 على بيبليوغرافيةيشتمل 

 7-62-524- 9953-978: ردمك 
 السلطة المحتلة: العراق// القانون الدولي اإلنساني // العراق : الكلمات الدالة

 
تعد النصوص والقواعد التي تنظم االحتالل من المواضيع المھمة في القانون الدولي العام : الملخص

ً والقانون الدولي اإلنساني خصوصاً، وذلك با لنظر لخطورة وأھمية الموضوعات التي يعالجھا، عموما
ونظراً للمقاصد واألھداف التي ترمي أحكامه إلى تحقيقھا، فھو وضع مؤقت غير مشروع بكل األحوال، 
بل شرع ألجل حماية وحفظ حقوق األفراد وممتلكاتھم عندما تكون تحت سيطرة سلطة محتلة، ومن خالل 

فتناول ھذا  . لالحتالل وبينت بشكل واضح حالة احتالل العراقالتطورات المھمة التي رافقت النظرة 
الفصل الثاني السلطة . الفصل األول احتالل العراق والقانون الدولي المعاصر: البحث أربعة فصول

. وفي الفصل الثالث تناول التزامات سلطة االحتالل تجاه المدنيين. المحتلة وممارستھا للسلطات في العراق
صل األخير إلى موضوع سلطة االحتالل واألھداف والممتلكات المدنية على وفق ما قرره وتعرض في الف

االقانون الدولي والممارسات التي قام وھنا سيجد القارئ كيفية اعتماد المؤلف على . السلطة المحتلة ت بھ
 .الوقائع الموثقة في مناقشة أعمال وتصرفات سلطة االحتالل
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  اھيمحسام ديب إبر
دار : القاھرة -. إسرائيل و مشكلة الالجئين الفلسطينيين: االستعمار االستيطاني: التحكيم في القانون الدولي

   .  ص 340 -.2009الكتاب الحديث، 
 يشتمل على بيبليوغرافية

 1- 220-350-977: ردمك 
 االستعمار// قانون دولي : التحكيم الدولي: الكلمات الدالة

 
 

D 22361/ 1 
 
  شرف حافظأ

   .  ص 288 -.2008دار كنوز المعرفة، : عمان - . العقل العربي المعاصر و نھاية عصر البترول
 يشتمل على بيبليوغرافية

 3-002-74-9957-978: ردمك 
أحوال : البلدان العربية// الرأسمالية // اإلشتراكية // القيومية // األيدلوجية السياسية : الكلمات الدالة

 العصر الحديث: أحوال اقتصادية: البلدان العربية// عصر الحديث ال: سياسية
 
 

D 22375/ 1 
 

  ھشام زوين
رؤية علمية و عملية مدعمة بخبرات خمسون عاما في : البراءة في قضايا التحريات و اإلذن و التلبس

، 74، 2006لسنة  145إعداد خطط الدفاع طبقا ألحدث تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية بالقوانين 
 2008دار كنوز لإلصدارات القانونية ، : 2.ط -) .تقديم(أحمد العالم / المجلد األول  . م2007لسنة  153

   .  ص 586 -.
: القضاء الجنائي// مصر : القانون الجنائي// مصر : قوانين و تشريعات:التحقيق الجنائي: الكلمات الدالة

 إجراءات جنائية// مصر 
 

التحريات الجنائية و غير الجنائية، الوظائف الحقيقية للتحريات و  -ر التحرياتطلسم محض:  الملخص
القائمون بالتحري و أزمة التحريات المكتبية و الملفقة و المصطنعة و مشكلة المرشد  -االنحراف بھا

كيف نحلل محضر  -دفوع عدم جدية التحريات و عدم صحتھا و عدم دقتھا و عدم كفايتھا -السري
المراقبة و عالقتھا بالحريات و مدى اعتبارھا شرطا  -ت ببيان عناصره القانونية تمھيدا للحكم عليهالتحريا

اإلذن الصادر بناء على محضر التحريات شكال و موضوعا أمام جھات التحقيق و  -لصحة التحريات
ع مذكرات متخصصة في دفو -محضر التحريات كدليل جنائي و ما أثير بشأنه -محاكم الموضوع 

 التحريات أحدث التعديالت التشريعية
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  ھشام زوين
رؤية علمية و عملية مدعمة بخبرات خمسون عاما في : البراءة في قضايا التحريات و اإلذن و التلبس

، 74، 2006لسنة  145إعداد خطط الدفاع طبقا ألحدث تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية بالقوانين 
 2008دار كنوز لإلصدارات القانونية، : 2.ط - ) .تقديم(أحمد العالم / المجلد الثاني  . م2007لسنة  153

   .  ص 486 -.
: القضاء الجنائي// مصر : القانون الجنائي// مصر : قوانين و تشريعات:التحقيق الجنائي: الكلمات الدالة

 إجراءات جنائية// مصر 
 

حاالت التلبس . أدلة التلبس و شواھده - الزمان و المكانحالة التلبس  -أزمة قضايا التلبس:  الملخص
 -اإلدراك بحاسة البصر -الحواس البشرية و دورھا في إدراك الجريمة في أحد التلبس - القانونية حصرا 

تداخل  - اإلدراك بحاسة التذوق - اإلدراك بحاسة اللمس -اإلدراك بحاسة السمع -اإلدراك بحاسة الشم
التحلي اإلرادي و العرضي               -و انتفاء حالة من حاالت التلبس بالجريمة وجود -الحواس و خداعھا

االستيقاف الذي تبرره  -االستيقاف و أنواعه كمدخل طبيعي مرة و مختلف أخرى للتلبس -و مشكالته
طلب تقديم إثبات الشخصية و الموقف التجنيدي كمقدمة  - االستيقاف الذي تجيزه القوانين - الظنون

 .مذكرات متخصصة -ستيقافلال
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  ھشام زوين
رؤية علمية و عملية مدعمة بخبرات خمسون عاما في : البراءة في قضايا التحريات و اإلذن و التلبس

، 74، 2006لسنة  145إعداد خطط الدفاع طبقا ألحدث تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية بالقوانين 
 2008دار كنوز لإلصدارات القانونية ، : 2.ط -) .تقديم(أحمد العالم / لث  المجلد الثا. م2007لسنة  153

   .  ص 503 -.
: القضاء الجنائي// مصر : القانون الجنائي// مصر : قوانين و تشريعات:التحقيق الجنائي: الكلمات الدالة

 إجراءات جنائية// مصر 
 

ر من النيابة العامة بناء على محضر نماذج محاضر التحريات و التلبس و اإلذن الصاد :الملخص 
التحريات و صيغ طلبات التعامل مع الجھات الشرطية و النيابة العامة و قاضي التحقيق و غرفة المشورة 

 .و محاكم الجنح و المخالفات و الجنايات في المسائل الجنائية
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  شريف الطباخ
 - .2009دار الفكر و القانون، : المنصورة - . أجزاء 04. القانون المدني و الجنائيالبطالن و دفوعه في 

   .  ص 567: 4ج.ص 580: 3ج. ص 489: 2ج.ص 503: 1ج
 0-10-6253- 977-978: ردمك 

 القانون المدني// القانون الجنائي // البطالن : الكلمات الدالة
 

D 22382_22383/ 1 
 

  فرج علواني ھليل
   .  ص 1842 -.2009دار المطبوعات الجامعية، : اإلسكندرية -. جزءان . القضاء الجنائيالدفوع أمام 

 يشتمل على بيبليوغرافية
 الدفوع// القضاء الجنائي // قانون المرافعات // الدعوى المدنية : الكلمات الدالة

 
رية و المتعلقة الدفوع الجوھرية و غير الجوھ - و موقف المحكمة منھا -الدفوع بوجه عام: الملخص

الدفع بالدفاع الشرعي  -الدفوع المستمدة من قانون العقوبات -بالنظام العام و غير المتعلقة بالنظام العام
و الدفع باإلكراه  -الدفع برضاء المجني عليه - الدفع باستعمال الحق -شرائطه و قيوده و تجاوز حده و أثره

و الدفع باالعتراف المعفى من العقوبة في جريمة الرشوة      -و األھلية الجنائية -و الدفع بحالة الضرورة
الدفوع المستمدة  -التزوير و التزييف و المخدرات  -و الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي

و بطالن االستجواب و بطالن تقارير  -الدفع ببطالن القبض و التفتيش -من قانون اإلجراءات الجنائية
الدفع ببطالن  -الدفع بعدم قبول الدعوى -الدفع بعدم االختصاص -الدفع ببطالن االعترافو  -الخبراء

الدفوع في المخدرات وفقا ألراء الفقه و أحدث أحكام  - و الدفوع في جرائم الشيك -الحكم و إجراءاته
 .العليا الدستوريةالنقض و

 

D 22388/ 1 
 

  أنور طلبة
: اإلسكندرية - . الجزء األول. قضائية و طلبات الشھر العقاريالصيغ القانونية للصحف و األوراق ال

   .  ص 807 -.ت .المكتب الجامعي الحديث، د
 صيغ قانونية: طلبات: الشھر العقاري// صيغ قانونية : األوراق القضائية// القانون المدني : الكلمات الدالة

 
  :  الملخص

ر المستحق و عدم النفاذ و الصورية  و اإلعسار          صيغ دعاوي المسؤولية و اإلثراء و الفضالة و غي -
و الفسخ و البطالن  و الملكية و الحيازة و الرھن و االختصاص و االمتياز و التجاري  و البحري           

 .و الضرائب و الوصية و التركة
يوجه إليھا من دفوع        تذييل كل صيغة بمبادئھا القانونية لتحرير المذكرات الشارحة و الرد على ما    -

  .و أوجه دفاع
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  أنور طلبة
: اإلسكندرية -. الجزء الثاني . الصيغ القانونية للصحف و األوراق القضائية و طلبات الشھر العقاري

   .  ص 829 -.ت .المكتب الجامعي الحديث، د
 صيغ قانونية: طلبات: الشھر العقاري// انونية صيغ ق: األوراق القضائية// القانون المدني : الكلمات الدالة

 
صيغ دعاوي الشرعي و الحسبي و الوالية على المال و اإلثبات و المرافعات و حقوق  - :  الملخص

المؤلف و المحاماة  و الزراعة و اإلدارية و الدستورية و األوراق القضائية و الطعن بالنقض و االستئناف 
  . و االلتماس و المعارضة

 صيغ تظلمات و طلبات الشھر العقاري المتعلقة بكافة التصرفات مع إيضاح لإلجراءات  -  
 تذييل كل صيغة بمبادئھا القانونية لتحرير المذكرات و الرد على ما يوجه إليھا  -
 .قوانين الرسوم القضائية وفقا ألحدث التعديالت  -
  
  
  

D 22390/ 1 
 

  عاطف وليم أندراوس
     Rules Of=عد التفصيلية في االتفاقيات التجارية الدولية و القواعد الغير التفصيليةالقوا: قواعد المنشأ

Origins (Roo) . - ص 243 -.2008دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية  .   
 يشتمل على بيبليوغرافية

 8-049- 379-977: ردمك 
 صيغ قانونية: راق القضائيةمصرا ألو: االتفاقيات التجارية// قواعد المنشأ : الكلمات الدالة
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