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المعامالت في اإلثبات تقنين 1 الحسن د.عوض   00 

المعامالت في دبي تميز قضاء اجتهادات 2  = 00 

اإلمارات لقانون وفقا   تصفيتها و إنقضائها و الشركة إنشاء 3 شرشاب الحاج أزهري.د   00 

بطالن الشرط( –البطالن )بطالن العقد  4 حيدر بن عيسى   250 

القضائي و القانوني التعاون اتفاقيات 5  = 050 

العقود في المدني النقض قضاء 6  = 050 

والتقصيرية العقيدة المدنية المسؤولية 7  = 000 

التجارية الشركات 8  = 50 

التجارية الوكاالت 9  = 50 

البحري النقل قضاء 10  = 50 

والحراسة التحفظى الحجز 11  = 00 

 050 = مجموعة القواعد و األحكام في الفوائد المصرفية 12

االماراتي الجزائية االجراءات قانون شرح 13 الفاضل عبدهللا   00 

 020 سيدعبدالرحيم الشيمي شرح قانون األحوال الشخصية اإلتحادي 14

 00 فيصل الميل السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل األموال 15

الجزائي القانون في القرابة اثر 16 شوشارى صالح   00 

 50 عدنان حسين مصطفى األزمات المالية العالمية 17

 00 = قاموس المال و األعمال 18

 50 = اسرار التداول في سوق األسهم 19

درويش حميد تطبيق القانون األجنبي في قضايا األسرة 20  50 

 50 = قانون حقوق الطفل 21

 20 = سلطة مفتشي الجمارك 22

اإلجراءات فى النظر إعادة التماس حاالت 23 مشة مصطفى   00 

العام(الجنائي للجزاء العامة النظرية)اإلماراتي العقوبات قانون شرح 24  00 خليفة الشعالي 

 25 محمد كمال أبو قويدر الميراث بين الفريضة و الوصية و الفتوى 25

اإلمارات دولة في عليه الحفاظ آلية و الدستور سمو مبدأ 27  عصام بن سعود الشيخ 
 القاسمي

50 

اإلمارات في التأديبي الطريق بغير العام الموظف خدمة انتهاء أسباب 28 الشمري محمد منصور   50 

 50 مصبح سعيد الكتبي الرقابة على دستورية القوانين 29

 50 ماجد سلطان محمد الرقابة على دستورية القوانين 30

الشخصية األحوال في  األحكام مجموعة 31 اللة عبدالكريم عبد محمد   50 

 50 د.علي حسن كلداري البطالن فى االجراءات الجنائية 32

 00 = مختصر جرائم و أحكام 33

 50 د.ابراهيم المال المسؤولية الجنائية للبنوك ودورها فى جرائم 34

 050 حسين غنائم الشركات التجارية 35

موسىحوراء  بطالن حكم التحكيم 36  25 
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 00 محمد حنفى الموسوعة الشاملة فى شرح المخدرات 37

 00 علي بن خاتم األمر بحفظ األوراق 38

الشيك جرائم في والقواعد المبادى مجموعة 39  50 سمير األزرق 

التامين في الكاملة المجموعة 40  = 00  

البنوك عمليات في الكاملة المجموعة 41  = 00  

التجارية العالمات الكاملة المجموعة 42  = 00  

الشخصية االحوال في المبادى مجموعة 43  = 00  

االثبات في واالحكام المبادى مجموعة 44  = 00  

والجنائية المدنية المواد في الخبرة 45  = 00  

العمل قانون في احكام مجموعة 46  = 00  

الجنائي القانون و الشريعة بين الجنسية الجرائم 47 سبيحة أبو علي محمد   00  

 000 د.عبدالرزاق صالح أثر التزوير و الغش على اإلعتماد المستندي 48

 50 محمد حمد حسن أحكام جرائم اإلتجار في البشر 49

 00 حميد عبدهللا البستكي القنوات الفضائية اإلسالمية و أثرها في تربية النشء المسلم 50

عيسى الجسميعلي  القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار 51  00  

52 Dubai Process of Law Omer Eltom 050 

53 Emirates Law in Practice Omer Eltom 050 

54 The Judicial and Legal Cooperation Agreements Isa Bin Haidar 050 

55 Principles of Arbitration With Model Arbitration Forms Dr.Waleed Hamoda 000 

التعاون مجلس لدول الشخصية األحوال قوانين شرح في المبسطة الموسوعة 56  050 ناهس العنزي 

 050 = قوانين األحوال الشخصية 57

 000 = الجرائم الصحفية و األسرار التحريرية 58

 00 قدرية محمد بطاقات الدفع اإللكتروني 59

 00 محمود محمد الخضيري تشريعات السلطة القضائية 60

 00 ممدوح عبدالحميد جرائم استخدام الكومبيوتر 61

 25 آمال عبدالوهاب جرائم األحداث بين الواقع و القانون 26

 500 غير متوفر حاليا القانون الفرنسي 26

 000 فتحي الوالي الوسيط في قانون القضاء المدني 26

علي الشرجيفتحية  تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني اإلماراتي 26  50 

 50 جاسم عبدهللا ركن اإلختصاص في القرار اإلداري 22

 00 صقر إبراهيم المرزوقي انتهاء مهمة المحكم وفقا  للقانون اإلماراتي 26

 50 شيخة الزهراني عدم مشروعية استعمال أسلحة الدمار الشامل 26

 00 إسماعيل عبدول دليل أصحاب العمل و العمال 26

ضد اإلنسانية في ضوء القانونالجرائم  67  = 50 

 50 احمد عبدهللا الشامسي التعويض عن إصابات العمل في القانون اإلماراتي 67

المحاكم لدى القضائية األوراق إعالن أصول 66  50 وليد كناكرية 

 50 امير الجرد النظام القانوني للمطور العقاري 66

 70 جمال محمد عثمان اساسيات الخبير 66

اإلدارية القرارات تنفيذ وقف 66 السويدي  راشد علي   50 

 50 بقري المختصر المفيد 62
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 50 فاطمة جاسم المعاملة الجنائية للحدث في التشريع البحريني 66

 50 عمر اكرم الجريمة المشهودة 66

 50 عادل حسن محمد األسس العامة للتحكيم الدولي 66

 50 عمر اكرم جريمة غسيل األموال 67

 50 األمين حمادي اإلشتراك الجنائي و أثره في المسئولية الجنائية 67

 050 حمدي ياسين قضاء النقض في اإلخالل بحق الدفاع 66

 00 سيد وفا مسئولية اإلدارة عن اخطاء الموظفين 66

 50 راشد الهرمودي المسئولية الجنائية للتلقيح الصناعي 66

شوشاريصالح  صيغ الدعاوى اإليجارية 66  00 

 00 رائد بن سعيد حق المتهم في الدفاع خالل مرحلة المحاكمة 62

 05 وائل صديق الهادي الميزان في المحاكمات الجنائية 66

اإلمارات دولة لقوانين وفقا   القانونية العلوم لدراسة المدخل 66  020 زيد الخميري 

 00 سيد احمد محمود المشكالت العملية في التحكيم 66

 00 = المشكالت العملية في المرافعات 67

 20 = النظام االجرائي في الخبرة 67

 00 = الكترونية القضاء 66

 50 = نظام التحكيم 66

 00 = إقامة الدليل 66

 00 = دور المرافعة و المحامي 66

 00 = الغش في إجراءات التنفيذ 62

 00 = حول منع المدين من السفر 66

 20 = مفهوم التحكيم 66

الصحفي التحرير لمدير الجنائية المسئولية 66 الرئيسي علي عائشة   50 

العمل إلصابات القانوني النظام كتاب 777 00 علي محمد عكش   

 050 شعبان رأفت قضاء التحكيم 777

لألطباء المدنية و الجنائية المسئولية 776  50 عصام الدين لقمان 

البشريـــــة باألعضــاء الــتصرف نــــطاق 776  
اإلمــــــاراتي القانـــــون في  

العبــــدولي علي خــولة  00 

 تمييز محكمة أحكام و العقارية التشريعات و القوانين و المراسيم موسوعة 776
دبي إلمارة  

 500 أحمد صابر

 80 مصطفى عبدالواحد مترجم المحافظ اإلستثمارية 776

 00 = مترجم اإلتفاقيات المصرفية 772

 00 = مترجم اإلتفاقيات البنكية 776

 00 = مترجم الوكاالت 776

 00 = مترجم المستندات المالية 776

 00 = مترجم بطاقات اإلئتمان 777

 00 = مترجم مصطلحات القانونية 777

 100 = مترجم مصطلحات العقارية 776

التحكيم اتفاقيات مترجم 776  = 000 

في والدفع األداء وأوامر والعادية الرسمية السندات تنفيذ أصول 776  
العربية التشريعات  

= 000 
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2و 0 جزء ،"الجبري التنفيذ أركان   250 بسام الحاج 

0الجبري ج  التنفيذ وطوارئ مشاكل 776  = 200 

0تنفيذه ج  ومشاكل اإلخالء دعاوى 772  = 050 

5الجبري ج  التنفيذ أصول إلى المدخل 776  = 000 

0الحجوز اإلحتياطية  ج 776  = 000 

0الحجوز التنفيذية  ج 776  = 000 

0أصول التوزيع و حقوق اإلمتياز  ج 767  = 050 

المدنية شرح قانون اإلجراءات 767  050 علي تركي 

2 المدنية شرح قانون اإلجراءات 766  = 000 

القضية في اإلستئناف نطاق 766  = 000 

الجبري شرح قانزن التنفيذ 766  = 050 

 020 وليد حمودة الجامع القانوني في التحكيم 766

 050 = الجامع القانوني في الطعن الجنائي 762

 55 = المبسط في حقوق العمال 766

 020 = القوانين األساسية 766

 000 = الوجيز في التحكيم 766

 000 = الوجيز في التحكيم انجليزي 767

العقوبات قانون في حكايات 767  00 احمد اميري 

المعامالت جزئين في اإليضاحية المذكرة 766  200 دار القضاء 

التشريعات  جزئين صياغة 766  = 050 

  = المذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية 766

الشركات حوكمة 766  = 000 

القضائية األحكام صياغة 762  = 020 

التشريعات تفسير 766  = 020 

اإلختصاصاتمباشرة  766  = 00 

المدنية المعامالت قانون 766  200 عبداللطيف 

0التجارية ج التشريعات مجموعة 767  = 020 

2التجارية ج التشريعات مجموعة 767  = 020 

0مجموعة التشريعات الجزائية ج 766  = 020 

2مجموعة التشريعات الجزائية ج 766  = 020 

 00 = قانون اإلثبات 766

دخول و إقامة األجانب قانون 766  = 000 

البحري التجاري القانون 762  = 020 

االيجار قوانين مجموعة 766  = 000 

التجارية الشركات قانون 766  = 020 

 020 = قانون اإلجراءات المدنية 766

 020 = قانون العقوبات 767

 020 = قانون اإلقالس 767

 000 = قانون األحوال الشخصية 766

 020 = قانون التشريعات الضريبية 766



 السعر المؤلف عنوان الكتاب م

 000 علي قاسم القانون البحري 766

 000 سالم المطوع العقود اإلدارية على ضوء نظام المنافسة 766

 000 = منازعات اإلدارة المالية 762

 00 = األسئلة و األجوبة القانونية 766

 50 = عقود إستئجار العقار 766

إنجليزي -المعجم القانوني عربي  766  050 حارث الفاروقي 

 00 محمد عوض الميزانية العامة في دولة اإلمارات 727

 00 ماجد محمد فهاد المصارف اإلسالمية 727

 020 = التحكيم في المنازعات اإلدارية 726

 50 وائل عالم الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 726

 20 = تنازع القواعد في القانون الدولي 726

 50 عزيزة جمعدار التحرش الجنسي 726

 000 = الجرائم المنظمة بين التقدم العلمي و المكافحة األمنية 722

 000 = قاموس مصطلحات األزمات و الكوارث 726

السيطرة  –عالقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة في القانون اإلماراتي  726
 والمسؤولية

 050 بسام النعيمي

التعسفي لعقد العملاإلنهاء  726  

 (وفقا  ألحكام قانون تنظيم عالقات العمل اإلماراتي)
 00 سلوى بالهوش

اإلماراتي عوارض التحكيم في قانون التحكيم 767  05 اميرة الكثيري 

أجزاء 0 الموسوعة الشاملة في الدفوع  767  500 محمد العوامي 

اإلداري باإللغاء الوسيط في الطعن على القرار 766  = 050 

و مسئولية اإلدارة في التعويض عنها في دولة  الجديد في األخطاء المرفقية 766
 اإلمارات العربية المتحدة

= 000 

 000 = الجديد في أحوال عدم صالحية القضاة و ردهم و تنحيتهم و استشعارهم الحرج 766

 000 = التنفيذ وفقا لقانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي 766

 000 = الشرح و التعليق على القانون التجاري البحري 762

 55 = الجديد في أحوال إصدار أمر بحبس المدين و منعه من السفر 766

 00 فيصل إياد فرج هللا التنظيم القانوني لطبيب التجميل في المرفق الطبي العام 766

 00 لقمان فاروق المسئولية القانونية في العمل الطبي 766

 000 علي عبود جعفر منهجية البحث العلمي و المنهجية في علم القانون 767

 000 محمد سليمان األحمد فلسفة الحق 767

 250 رؤوف عبيد المشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية جزئين 766

 220 = السببية الجنائية بين الفقه و القضاء 766

المدنية و التجاريةإجراءات التنفيذ في المواد  766  = 00 

 55 محمد لبيب شرح عقد المقاولة 766

 000 محمد سعيد التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه اإلسالمي 762

 00 احمد أميري حكايات في قانون العقوبات 766

 000 احمد الجندوبي أصول المرافعات المدنية و التجارية 766

المدنيالنظرية العامة للنزاع  766  050 علي كحلون 

 020 تركي محمود برائة إختراع العامل 767
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 00 رضا السيد جرائم اإلختفاء 767

 00 = جرائم اإلمتناع 766

 00 = جرائم اإلهانة 766

 200 وسيم حسام الدين مجموعة القوانين و األنظمة التجارية في دولة اإلمارات 766

التنفيذيةاسس و ضوابط دعوى الصيغة  766  000 راشد سلطان 

 000 غنام محمد غنام شرح قانون العقوبات لدولة اإلمارات 762

 000 محمد الزحيلي أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة اإلمارات 766

 500 فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية جزئين 766

اجزاء 00 في شرح قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات المطول 766  500 احمد شحاتة 

 050 محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام 677

 050 = شرح قانون اإلجراءات الجنائية 677

 200 المرصفاوي شرح قانون العقوبات 676

 050 فتحي الوالي الوسيط في قانون القضاء المدني 676

 200 المرصفاوي شرح قانون اإلجراءات الجنائية 676

 020 محمد كامل عبدالعزيز التنفيذ المدني 676

اجزاء 0مبادئ القانون اإلداري  672  000 سليمان الطماوي 

 000 = السلطات الثالث 676

 200 = القضاء اإلداري قضاء التعويض 676

 200 = القضاء اإلداري قضاء التأديب 676

 200 = األسس العامة للعقود اإلدارية 677

 200 = القضاء اإلداري قضاء اإللغاء 677

 000 = الوجيز في القضاء اإلداري 676

 050 سامي جمال الدين أصول القانون اإلداري 676

 000 السنهوري مصادر الحق مصادر العقد 676

 000 السنهوري موسوعة العقود 676

فقها  الصيغ القانونية لغة و  672  000 محمد احمد شحاته 

 250 سيد أبو اليزيد الموسوعة الذهبية في الدفوع 676

 050 ابراهيم عبدالعزيز النظم السياسية القانون الدستوري 676

 000 رمسيس بهنام المجرم تكوينا  و تقديما   676

الموسوعة التشريعية و القضائية لعقود الفيدك و إنعكاسها عل قوانين  667
 المناقصات و المزايدات

 220 عصام عبدالفتاح

بين دول شبه الجزيرة العربيةالتسوية الدولية لمنازعات الحدود  667  020 محمد بن سعيد العمري 

 50 شوقي ابراهيم عبدالكريم تحديد الجنس و تغييره بين الحظر و المشروعية 666

 05 إيمان محمد الجابري الحماية الجنائية لحقوق الطفل 666

 000 محمد أحمد عبدالحميد الحماية المدنية للمستهلك التقليدي و اإللكتروني 666

 55 حسني الجندي قانون قمع الغش و التدليس في دولة اإلمارات 666

 50 حبيب ادريس المزوري تصرفات المريض مرض الموت 662

002 عبدالرحمن محمد العيسوي رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة 666  

حسام الدين عبدالحميد  أخطاء و عثرات قضائية 666
 األحمد

000 
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 00 مجدي محمد جمعة اإلستنساخ البشري بين المشروعية و التجريم 666

سؤال و جواب حول التحكيم التجاري 000 667  000 عبدالستار الخويلدي 

الوطنيةحماية البيئة من أخطار التلوث وفقا  للقانون الدولي و التشريعات  667 050 موسى محمد مصباح   

 00 كمال معيفي الضبط اإلداري و حماية البيئة 666

 00 محمد حسناوي مسئولية المنتج المدنية الناجمة عن تلوث البيئة 666

05 اسماعيل أمحمد محمد فكرة الضرر في قانون البيئة 666  

 020 عماد محمد المحمدي الحماية القانونية للبيئة 666

المسئولية عن أضرار التلوث دفع 662  000 عطاء سعد محمد 

 000 عطا سعد مجمد دعوى المسئولية عن أضرار التلوث 666

 000 عطا سعد محمد جزاء المسئولية عن أضرار التلوث البيئي 666

 020 عطا سعد محمد األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التلوث 666

التلويث البيئيالمسئولية الجنائية عن جرائم  667  020 محمد أمين يوسف 

 50 خالد عبدالفتاح قواعد النقل و الندب و الترقية للعاملين بالدولة و القطاع العام 667

 00 منير ابراهيم هندي إدارة البنوك التجارية 666

الدين عبدالغنيسام ح الجديد في العالمات التجارية 666  00 

العقاري بإمارة الشارقةالوجيز في شرح أحكام التسجيل  666  020 علي أحمد المهداوي 

 50 محمد السيد الفقي دروس في قانون التجاري الجديد 666

 050 هشام محمد القاضي التمويل العقاري 662

 020 غسان أمان هللا الحماية القانونية للموظف الدولي 666

 00 خالد عبدالفتاح محمد أحكام التعيين و أنهاء الخدمة 666

 00 احمد محمد مونس الشامل في جرائم التزييف و التزوير 666

 00 بشيرعلي باز دور الحكومة اإللكترونية 667

 50 عمرو محمد المارية مشكالت المسئولية المدنية 667

 000 محمد أمين يوسف العقد اإلداري و العقد اإلداري اإللكتروني 666

 000 غنام محمد غنام مكافحة جرائم الكومبيوتر و اإلنترنت 666

 020 مروة زين العابدين صالح الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر االنترنت 666

 50 عمر محمد بن يونس المجتمع المعلوماتي و الحكومة اإللكترونية 666

 00 حسن عبدالفتح السيد بصمة الوجه اإللكتروني 662

فتوح جمعة صفاء العقد اإلداري اإللكتروني 666  020 

 50 علي جبار الحسيناوي جرائم الحاسوب و اإلنترنت 666

 000 محمد عمر ذوابة عقد التحويل المصرفي اإللكتروني 666

 00 خالد ممدوح ابراهيم أمن الحكومة اإللكترونية 627

 00 علي القايدي االنترنت في الميزان 627

الجنبيهيمنير  أمن المعلومات اإللكترونية 626  00 

 050 أشرف عبدالقادر قنديل الوسائل اإللكترونية 626

 00 محمد نصر محمد الوسيط في جرائم المعلوماتية 626

 050 إيهاب السباطي موسوعة اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونية 622

 000 محمد كمال الدسوقي الحماية الجنائية لسرية المعلومات اإللكترونية 626

 055 سلوى جميل احمد الحماية الجنائية للملكية الفكرية 626

 000 محمد سيد حرب مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة عن افالس شركة المساهمة 626
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 020 سامح عبدهللا عبدالرحمن سحب العمل من المقاول في الحد من الفساد اإلداري 667

السنيديآمنة بنت مهنا  توزيع األرباح في شركة المساهمة 667  00 

 050 احمد مصطقى صبيح الرقابة المالية و اإلدارية و دورها في الحد من الفساد اإلداري 666

 50 محمود علي عبدالسالم خصوصية إجراءات التحكيم في كل من مصر و دول الخليج 666

 50 عبدالعزيز بن سعدون أحكام التحرش الجنسي 666

 00 محمد نصر محمد الوسيط في الجرائم المعلوماتية 666

 00 هبة غازي الدباغ اإلنهاء التعسفي لعقد المقاولة في مجال البناء و التشييد 662

 020 هناء مصطفى الخبيري دور مجلس األمن الدولي في تفعيل حماية حقوق االنسان 666

 000 محمد حسين صالح النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية في المناقصات 666

 000 بالل عطية حسين بطالن الشركات التجارية 666

 00 اجياد ثامر الدليمي أحكام قطع السير في الدعوى المدنية 667

 00 اجياد ثامر الدليمي أحكام وقف السير في الدعوى المدنية و آثاره القانونية 667

 050 شريف احمد بعلوشة إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري 666

المدنية لحقوق المؤلف المالية الحماية 666  00 مفيدة خليل السويد 

 00 هاني عطاى التحكيم في الضمانات المصرفية 666

 000 احمد علي السعدي دور البنك في مكافحة غسل األموال في ضوء التزامه بالسرية 666

 000 تامر حامد جابر القاضي عقوبة اإلعدام في ضوء التشريعات الجنائية 662

 000 سيف ناصر علي الحيمي مدى التطورات القضائية في الرقابة على سلطة اإلدارة 666

 025 حسان عبدهللا الطائي انقضاء الرابطة الوظيفية و الرقابة القضائية 666

 020 احمد علي السعدي دور غير المتقاعد في تنفيذ العقد 666

االنترنتالحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر  667  000 مروة زين العابدين 

 000 ياسر محمود الصغير الدور اإلنشائي للقضاء اإلداري 667

 000 رضوان هاشم حمدون التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في التشريعات العربية 666

 000 طارق سمير دويدار األبعاد القانونية المتداد شرط التحكيم 666

لوكيل العقود التجاريةالنظام القانوني  666  020 طارق فهمي الغنام 

 000 عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن النظام القانوني لحماية براةء االختراع 666

 00 ياسر محمود الصغير نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية 662

 00 قاصدي فايزة اخالقيات المهنة في مجال العقود اإلدارية 666

كام القانون الدولي اإلنسانيحاالنفاذ الجنائي الوطني ألنحو تفعيل  666  000 احمد لطفي السيد مرعي 

 000 داوود بن عبدالعزيز تنازع األنظمة و القوانين في حقوق الملكية الفكرية 666

 020 عباس عبدالرزاق السعيدي ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص 677

الدعوى اإلدارية و الرابطة الوظيفيةالحكم الجزائي و أثره في سير  677  000 حسن مصطفى حسين 

 000 وليد علي ماهر عقد الترخيص التجاري 676

 000 غازي بن فهد المزيني الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية 676

 020 عواد يوسف الشمري داللة البصمة الوراثية 676

اإللكترونية في اإلثبات الجنائيمدى مشروعية المراقبة  676  000 لوئ عبدهللا نوح 

 000 احمد عبدالإله المراغي شرح قانون العقوبات 672

 000 ساكار حسين كاكه مسئولية الموظف العام الممتنع عن تنفيذ األحكام القضائية 676

 50 اشرف محمد إسماعيل أثر المراقبة اإللكترونية على حق العامل في الخصوصية 676

ئالطار ينظام التحكيم التجار 676  020 مصطفى ناطق صالح 
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 000 شرف الدين أمين النظرية الحديثة في االلتزام الطبيعي 677

 000 خالد السيد محمد آثار عقد العمل اإللكتروني 677

 020 هدى مجدي النظام القضائي و قواعد المرافعات المدنية و التجارية 676

الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في عقد اإلداري و ضماناتهاسلطة اإلدارة  676  50 حسام محسن عبدالعزيز 

 000 هيمن حسين حمد الضرر المعنوي و التعويض عنه في القانون و القضاء اإلداري المقارن 676

 000 خالد مجيد الجبوري النظرية العامة للتجريم الوقائي 676

الضارة باالفراد إبطال القرارات اإلدارية 672  50 رائد نعيم العشي 

 00 اجياد ثامر الدليمي األساس القانوني لجزاء إبطال عريضة الدعوى المدنية 676

 05 ياسر حسين بهنس اإلثبات بالوسائل العلمية الحديثة 676

 50 رائد نعيم العشي الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية المتعلقة بترقية الموظف العام 676

 00 أحمد رعد الجيالوي التسجيل الصوتي و حجيته في اإلثبات الجنائي 667

 000 محمد محسن مرعي الجزاءات الجنائية و المالية في العقود اإلدارية 667

 50 محمد سامر دغمش نظرية البطالن في العقود اإلدارية 666

الببواتيوفاء محمود  المقابل المالي في العقود اإلدارية 666  00 

 00 أنسام فالح األحمدي السلطات غير التقليدية للقاضي اإلداري 666

 000 عدنان عاجل عبيد ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية 666

 00 محمد سامر دغمش الرقابة القضائية و اإلختصاص النوعي 662

 05 وليد علي ماهر عقود الفرنشايز 666

مسؤولية مأمور الضبط القضائي على التحريض الصوري في كشف مدى  666
 الجريمة

 05 يوسف حسن عبد هللا آل علي

 دور المعاينة في التحقيق الجنائي 666

 (دراسة مقارنة)
إبراهيم حسن عبد هللا آل 

 علي
05 

  أحمد عبدهللا المدفع الحماية المدنية للعالمة التجارية الرقمية 667

الجنائية لجرائم االعتداء على السمعةالمواجهة  667  
 باستخدام وسائل تقنية التواصل االجتماعي

  مها عبد هللا الجابري

 ضوابط تأديب الزوج 666
 للزوجة والصغار

  زليخة سالم سعيد البدواوي

ِّ عن األعمال اإلرهابيَّة 666   آمنة جمعة بوكتاره مسؤوليَّة النَّاقل الجوي 

العقود و الوكاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدةموسوعة صيغ  666  250 صالح الدين شوشاري 

لمحررات الرسمية و العرفية و اإللكترونية الجديد في شرح جرائم التزوير في ا 666
 و إستعمالها

  محمد العوامي

  محمد العوامي الجديد في شرح و التعليق على جرائم خيانة األمانة و اإلحتيال 662

كتاب أحــــكــام مــحكمــة تميـــيز دبـي والمحكمة اإلتحـــــادية الـعـليــا محكمة  666
 النقض المصرية فـي الـســــــداد مــن النــاحـيتيــن المــدنيــــة والجـنــائـية

  عيسى بن حيدر

الشالل العانيمحمد  الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و الداخلي في التشريع اإلماراتي 338   

  وائل أحمد عالم القانون الدولي العام مقارنا بالفقه اإلسالمي 339

  نادية محمد معوض القانون التجاري البحري اإلماراتي 340

  عدنان ابراهين سرحان شرح قواعد اإلثبات في المعامالت المدنية و التجارية 341

الحجايانور حمد  القانون الدولي الخاص اإلماراتي 342   

  عدنان سرحان أحكام عقد البيع في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 343
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قواعد التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية و أحدث أحكام القضاء و  344
 آراء الفقه

  سيد أحمد محمود

اإلنفراديالمصادر اإلرادية لإللتزام العقد التصرف  345   عدنان سرحان 

المالية العامة و التشريعات المالية و اإلقتصادية مع التطبيق على دولة  346
 اإلمارات العربية المتحدة

  محمد ابراهيم الشافعي

شرح قانون العقوبات اإلتحادي اإلماراتي النظرية العامة للجزاء الجنائي  347
 )العقوبات و التدابير االحترازية(

شالل العانيمحمد    

  وائل عالم مناهج البحث القانوني 348
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