
 

 
 
 
 

الكتاب  بمعرض المشاركة قائمة اإلصدارات القانونية

 م2021- معهد التدريب القضائي بالشارقة - القانوني 
 

 المؤلف عنوان الكتاب م

السعر 

قبل 

 الخصم

السعر 

بعد 

 الخصم

 27 45 أ.د. محمد أحمد بن فهد اقتصاديات النقوذ والبنوك 1

2 
ة الوجيز في قانون االجراءات الجزائية لدول

 االمارات العربية المتحدة
 81 135 د/ غيث غانم السويدي

 72 120 أ.د. محمد بطي الشامسي الرقابة علي أعمال اإلدارة 3

 78 130 د/ أشرف عرفات سليمان الوجيز في القانون الدولي العام 4

 48 80 د / علي محمود حمودة النظرية العامة للجزاء الجنائي )العقوبة والتدابير( 5

 48 80 د / علي محمود حمودة شرح قانون العقوبات االتحادي الجريمة والعقوبة 6

 علما االجرام والعقاب 7
+ د/ د / جودة حسين جهاد

 علي محمود حمودة
55 33 

 32 53 د / جودة حسين جهاد 2ج قانون اإلجراءات الجزائية  8

 126 210 د/ أحمد عرابي القواعد المنهجية والشكلية في تحرير المحاضر 9

 75 125 د. رمزي محمد علي الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي 10

 30 50 د / عبد الرازق حسين يس قواعد إثبات المعامالت المدنية والتجارية 11

 108 180 د/ سعيد أبوالفتوح محمد احكام الميراث والوصية في الفقة 12

 42 70 د / شريف محمد غنام القانون البحري 13

وراق التجاريةاال 14  48 80 د / شريف محمد غنام 

 51 85 د / شريف محمد غنام قانون الطيران المدني 15

 129 215 مبروك السيد  د.عاشور التنفيذ الجبريالوجيز في  16

 108 180 د/ عاشور السيد مبروك 1اإلجراءات المدنية  17

 105 175 د/ عاشور السيد مبروك 2اإلجراءات المدنية  18

 81 135 أ.د/ خالد موسى توني الوجيز في القوانين المكملة لقانون العقوبات 19

 129 215 د.عبدالعزيز فرج موسي المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 20

 66 110 د/مالك حمد أبو نصير قانون العمل والتأمينات االجتماعية 21

 26 43 حأ.د/ أسامة السوا المفاهيم األساسية لعلم إدارة االزمات 22



 العقود التجارية والعمليات المصرفية 23
 د/ محمد الجناجي +

 د أحمد شعبان
185 111 

 60 100 د/ مجدي عبدالحميد شعيب الوجيزفي القانون الدستوري 24

 75 125 أ.د/ محمد يونس محمد أحكام االلتزام واالثبات 25

 93 155 د/ محمد يونس محمد العقود المسماة 26

 66 110 د/ مدحت عبدالعال القانوننظرية  –للعلوم القانونية المدخل  27

 33 55 د/ مدحت عبدالعال نظرية الحق –المدخل للعلوم القانونية  28

29 
القضائي  واالختصاصأحكام تنازع القوانين 

 الدولي
 42 70 د/ عوض هللا شيبة

 27 45 د / عبد الخالق حسن احمد التأمينات الشخصية والعينية 30

 126 210 المواجدة د.مراد محمود مبادي القانون التجاري 31

 24 40 د/ محمد كامل عبيد نظرية الدولة 32
 


