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 الرقم عنوان الكتاب المؤلف

 10 النظم السياسية والقانون الدستوري عبدالكريم علوان 30

 13 العربية واألجنبيةدراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين  -الوجيز في الضبطية القضائية عبدهللا ماجد العكايلة 30

 12 الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي محمد وليد المصري. د 30

 10 الوجيو في قانون العالقات الدولية بن داود إبراهيم 30

 10 حقوق اإلنسان –المتاب الثالث  –الوسيط في القانون الدولي العام  عبدالكريم علوان 30

 10 الوسيط في النظرية العامة للقانون مع تطبيقات للتشريعات العربية عمار بوضياف 30

-دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر–الوسيط في قضاء اإللغاء  عمار بوضياف 30
 مصر-تونس-فرنسا

10 

 10 عبر القنوات الفضائيةجرائم القذف والسب  القاضي سالم الموسوي 30

 10 دراسة مقارنة –حجة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني  أحمد يوسف الزواهرة 30

 01 0/3حماية الديون في الفقه اإلسالمي  إبراهيم رحماني. د 30

 00 القانون الدولي العامحماية الطيران المدني من األنشطة العسكرية للدول في ضوء قواعد  محمد عبدالرحمن السوقي.د 30

 03 مجلس الدولة دراسة قانونية مقارنة عن مجالس الدولة الهيئات عصمت عبدالحميد بكر 30

 02 مسؤولية المنتج في القوانين المدنيةواإلتفاقيات الدولية سالم الغزاوي.د 30

 00 دراسة مقارنة -األشخاص وأمتعتهمعن الضرر الواقع في  -مسؤولية الناقل الجوي الدولي عيسى غسان ربضي 30

 00 دراسة مقارنة –مسؤولية طبيب التخذير الدنية  فاطمة الزهراء منار 30

مطلب حيوي إلستقرار  -مسؤولية مراقب الحسابات عن كشف الغش والفساد وغسل األموال عبدالوهاب نصر علي 30
 أسواق المال العربية

00 

 00 بالبشر مكافحة اإلتجار أمير فرج يوسف 30

 00 مكافحة فساد الدليل إلى إتفاقية األمم المتحدة ثانر سعود االلعدوان 30

 00 مكافحة غسيل األموال في الدول العربية عمرو عيسى الفقي 30

المسؤولية التقصيرية اإللكترونية لمسؤولية الناشئة عن إساءة إستخدام أجهزة الحاسوب والنترنت  عايد رجا الخاليلة 30
 دراسة مقارنة–

31 

دراسة تحليلية تاصيلية مقارنة في التشريعات الردنية –المسؤولية الجزائية عن الجرائم اإلقتصادية  أنور محمد صدقي المساعدة 30
 والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها

30 

 33 المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية أحمد خالد الناصر 30

 32 (مع تلرجمة كاملة على اللغة العربية)المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية  زيد محمود العقايلة 30

 30 عربي-الصطلحات القانونية في العقود اإلنجليزية إنجليزي  مصطفى سلمان حبيب 30

 30 (دراسة تطبيقية)المعاهدات الدولية في القانون الدولي  بن داود إبراهيم 30

 30 النظام الدستوري في الشريعة اإلسالمية علي الشكري. الوزير د 30

 30 النظام القانوني لشركات اإلستثمار المالي مرتضي حسين السعدي. د 30

 30 نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكيفها وتنظيمها وحمايتها –المدخل إلى الملكية الفكرية  صالح زين الدين 30

 30 المدخل إلى دراسة التشريع اإلسالمي رحمانيإبراهيم . د 30

 21 العقد السياحي بتول صراوة عبادي. دة 30

 20 دراسة شرعية قانونية تطبيقية -الفحص الطبي قبل الزواج   صفوان محمد عضيبات 30

دراسة موازنة بين المذاهب  -المسائل الفرعية في حد الزنا والقذف والشرقة الفروق الفقهية في في سراج الدين بالل 30
 األربعة

23 

 22 الفساد اإلداري وعالجه في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة مع القانون اإلداري محمود محمد معابرة 30

 20 النشاط اإلداري-اإلداريالتنظيم -ماهية القانون اإلداري -الكتاب األول-القانون اإلداري نواف كنعان 30

 20 العقود اإلدارية واألموال العامة-القرارات اإلدارية-الوظيفة العامة-الكتاب الثاني-القانون اإلداري نواف كنعان 30

 20 النشاط اإلداري-التنظيم اإلداري-ماهية القانون اإلداري -القانون اإلداري هاني علي الطهراوي 30

التامين -الحوادث البحرية-البيوع البحرية-النقل البحري-أشخاص المالحة-السفينة-القانون البحري عادل علي المقدادي 30
 البحري

20 

 20 دراسة مقارنة –القانون التجاري الشركات  أكرم يامكلي 30

 20 (في األعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية) القانون التجاري دراسة مقارنة  أكرم يامكلي 30

 01 التنظيم السياسي والنظام الدستوري مصطفى صالح العماوي 30

 00 الجريمة مجلد–الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي  اإلمام محمد أبو زهرة 30

 03 دراسة مقارنة مجلد -الحد من الضمانات اإلجرائية للمتهمين بالجرائم اإلرهابية فتحية بن نصر 30

 02 الحريات في الشريعة اإلسالمية مقارنة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عبدالفتاحخالد سليم . د 30

 00 الخط الشخصي للطبيب  عبدالقادر بن تيشة 30

 00 الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية دراسة مقارنة أسعد عبيد الجميلي 30

 00 الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق سهيل حسين الفتالوي 30



 
.3102أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية لسنة  القتناء من قبل   الكتب المقترحةعناوين قائمة   

 

 

 00 المسؤولية الجزائية والمدنية –اإلستخدام غير المشروع لبطاقة التأمين  كميت طالب البغدادي 30

 00 دراسة مقارنة –األسس العامة للعقود اإلدارية  سليمان الطماوي 30

 00 اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنائية عبدالعزيز محمد 30

إبراهيم .د 30
 مجموعة مؤلفين+رحماني

 01 المفاهيم واألبعاد -البيئة وحقوق اإلنسان

 00 التحكيم في القوانين العربية حمزة أحمد حداد 30

 03 جزء أول القانون اإلداري العام/القانون اإلداري العام والمنازعات اإلدارية  جورج سعد. د 30

المحكمة -حقوق اإلنسان)السياسية والحاكمية العالميةوالقانون الدولي الحديث بين الواقعية .......  رودريك إيليا خليل.د 30
 (اإلتحاد األوروبي-منظمة التجارة العالمية-القانون البيئي العالمي-الجنائية الدولية

02 

بشار عدنان /عبدالقادر الفار 30
 ملكاوي

 00 أثار الحق في القانون المدني –أحكام اإللتزام 

 00 دراسة مقارنة -في ضوء الشريعة اإلسالمية أحكام اإللتزام د بلحاج العربي.أ 30

 00 دراسة مقارنة –أحكام التجارب الطبية على اإلنسان في ضوء الشريعة والقوانين المعاصرة  بلحاج العربي 30

 مع التعديالت ومدعم بأحدث إجتهادات)أحكام التركات والمواريثعلى ضوء قانون األسرة الجديد  د بلحاج العربي.أ 30
 (المحكمة العليا

00 

 00 أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد د بلحاج العربي.أ 30

 00 في الشريعة اإلسالمية والقانون( قطع الطريق)أحكام السرقة والحرابة  خليل الزكروط.د 30

 01 أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارن بين الشريعة والقانون منذر عبدالكريم القضاة 30

-المرافق العامة-التنظيم اإلداري وتطبيقه-أسس وقواعد القانون اإلداري التعريف بالقانون اإلداري سعيد السيد علي 30
 الضبط اإلداري كرتوني

00 

 03 دراسة تحليلية وصفية موجزة–أصول علم اإلجرام وعلم العقاب  محمد صبحي نجم 30

موسوعة القانون الجنائي واألدلة الجنائية المستجدات العلمية -الصناعيأطفال األنابيب والتلقيح  أمير فرج يوسف 30
 والجرائم المستحدثة

02 

 00 إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق بهاء بهيج شكري 30

 00 دراسة مقارنة –إعتراف المتهم وأثره في اإلثبات  مراد أحمد فالح العبادي 30

-حقوق الالجئين-حقوق المرأة –الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة حقوق الطفل  اإلتفاقيات المحامي وسيم األحمد 30
 حقوق السجناء-حقوق المعوقين–حقوق العمال 

00 

 00 دراسة مقارنة –اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني  مراد محمود الشيكات 30

 00 في التشريعات الدولية التوقيعات والبصمات اإللكترونيةاإلثبات في المعامالت اإللكترونية  معوان مصطفى 30

 00 مجلد -اإلثبات وخطة البحث في جرائم السرقة مقارنة بالشريعة اإلسالمية  مصطفى محمد الدغيدي 30

 01 اإلحتجاج في القانون الدولي حيدر ادهم الطائي.د 30

 00 األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لجال القضاء واإلدعاء العام والمحامين وأفراد الضابطة العدلية .........منصور عمر   30

 03 اإلستجواب في النظام البرلماني العربي المحامي وسيم األحمد 30

30 
 على الجوهري

 (غالف )بروتوكوالت حكماء صهيون 
 

73 

 74 استراتجية الصراع  توماس شلينج 30

 75 و االستراتجية التطور التاريخى لتوازن القوى المصالح االقتصادية و السياسية النظام العالمى  خالدعبدالعظيم 30

 00 الدمقراطية و حقوق االنسان فى االسالم  راشدالغنوشى  30

 70 مشروع قناة البحرين _الصراع على المياه فى المنطقة العربية    30

 00 المخاطر الطبعية و االثار البيئية  عبد العطى بدر سلمان  30

 00 كرتونى _المدخل الى علم العالقات الدولية  عامر مصباح 30

 01 سراب الحماية االلكترونية و التكنولوجية  روبرت فاموسى  30

 00 نظريات التحليل االستراتجى و االمنى للعالقات الدولية  عامر مصباح 30

 03 مبادئ العلوم ا لسياسية  الحميدرجب عبد  30

 83 النظرية السياسية الحديثة  عبد الصمد سعدون الشمرى  30

 84 و دورها في تسوية المنازعات بين الدولمجلس التعاون العوامل المحلية و االقلمية و الذولية  30

 85 بعثية  حتقة_ تطور الفكر السياسى فى التاريخ الحديث و المعاصر  لطيفة محمد  سالم  30

30 

 زين الدين الخفجى
االجتماعىاالقتصادى السياسة و العالقات الدولية السباق التاريخى و النمو السكاني و 

 مداخل التنمية المستدامة

00 

 00 الصحافة و صنع القرار السياسى في الوطن العربى بسيونى ابراهيم حمادة  30

 00 مجلد_العالقات الدولية معجم العلوم السياسية و  عامر مصباح 30
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