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1
4-728-25-9948-2021145978ادارة اعمالحسام قرنيالمدخل الحديث الدارة االداء في المؤسسات9789948257284

2
9789948847151

 

دروازة الحياة السعادة وجودة الحياة

احمد عبد هللا علي القصيب 

النقبي

تشريعات 

االمارات
202180978-9948-847-15-1

3
9789948847182

 

2008/69شرح قانون المعامالت اإللكترونية العماني 
حسين بن سعيد الغافري

تشريعات 

االمارات
202195978-9948-847-18-2

4
مبادئ القانون التجاري اإلماراتي9789948847000

عيسى &رضوان الحبيب

الحسين

تشريعات 

االمارات
2021130978-9948-847-00-0

5
سامر محمد القطانوفق أحدث التعديالت فيس كل منها- شرح قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي والئحته التنظيمية 9789948847250

تشريعات 

االمارات
2022155978-9948-847-25-0

6

9789948847199

 

المحل - التاجر - األعمال التجارية  - 1993 لسنة 18الوجيز في قانون المعامالت التجارية االتحادي رقم 

معزًزا بأهم االجتهادات الفقهية واألحكام القضائية- التجاري 

سوزان علي حسن
تشريعات 

االمارات
2021130978-9948-847-19-9

7
طارق محمد احمد البلوشي(وباء كورونا والعمل عن بعد)األحكام العامة إلصابات العمل دراسة تطبيقية 9789948857587

تشريعات 

االمارات
2021165978-9948-8575-8-7

8

9789948847168

 

دراسة تحليلية للمسؤولية الجنائية عن حوادث المركبات ذاتية - الذكاء االصطناعي والمسؤولية الجنائية 

القيادة في التشريع اإلماراتي

عبد هللا علي القرطاسي النعيمي
تشريعات 

االمارات
2021100978-9948-847-16-8

9
عزت السيد سيد احمد حسنفيتو جامعة الدول العربية9789948191797

تشريعات 

االمارات
2021100978-9948-19-179-7

10
9789948191070

Veto power & effects on international balance (Period between 1945 and 2015)
عزت السيد سيد احمد حسن

تشريعات 

االمارات
202185978-9948-19-107-0

11
محمد جبريل ابراهيمدراسة مقارنة- الحماية الجنائية للعقود االدارية 9789770493663

تشريعات 

االمارات
2021130978-977-04-9366-3

12
9789948847236

 واخر تعديالنه الصادر بالقانون 1992 لسنة 11قواعد التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية رقم 

2021 لسنة 75 والئحته التنظيمية المعدلة بالقرار رقم 2021 لسنة 15االتحادي رقم 

محمود مختار عبد المغيث 

محمد

تشريعات 

االمارات
2021145978-9948-847-23-6

13
9789948847229

 1992 لسنة 11إجراءات التنفيذ الجبري في القانون اإلمارتي وفق قانون اإلجراءات المدنية االتحادي رقم 

 وتعديالتها  2018 لسنة 57وتعديالته، والئحته التنظيمية رقم 
مريم احمد الصندل

تشريعات 

االمارات
2021135978-9948-847-22-9

14

9789948847175

 

لسنة  (11)الوافي في شرح أحكام التنفيذ وفقًا آلخر التعديالت في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي رقم 

 2018لسنة  (57) لدولة اإلمارات العربية المتحدة والئحته التنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1992

2020لسنة  (33)وقرار مجلس الوزراء رقم 

نجالء توفيق فليح
تشريعات 

االمارات
2021130978-9948-847-17-5

2021-2022 النهضة دار اصدارات احدث

 العدل وزارة-  القانوني الكتاب معرض
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15

9789948847144

 Forum Non- التخلي عن االختصاص القضائي الدولي في القانون المقارن والقانون اإلماراتي 

Conveniens in comparative law and Emirati lawنشوى احمد محمد
تشريعات 

االمارات
2021145978-9948-847-14-4

16
9789948847137

 Drawings and industrial Design- حماية الرسوم والنمازج الصناعية في القانون الدولي الخاص 

protection in private international law
نشوى احمد محمد

تشريعات 

االمارات
2021155978-9948-847-13-7

17
9789948847212

دراسة معززة بأحدث التشريعات وأحكام - الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في التشريع اإلماراتي 

المحاكم العليا
نصر ابو الفتوح فريد

تشريعات 

االمارات
2021135978-9948-847-21-2

18
9789948847205

-  وتعديالته 1985لسنة  (5)الوجيز في أحكام االلتزام وفقًا ألحكام قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم 

دراسة معززة بأحدث التشريعات وأحكام المحاكم العليا
نصر ابو الفتوح فريد

تشريعات 

االمارات
2021140978-9948-847-20-5

19
نصر ابو الفتوح فريدالمسؤولية العقدية للمطور العقاري دراسة تحليلية مقارنة9789948847243

تشريعات 

االمارات
202190978-9948-847-24-3

20
هيثم عوض عبد هللا2018 لسنة 6بطالن حكم التحكيم وفقًا لقانون التحكيم اإلماراتي رقم 9789948847120

تشريعات 

االمارات
2021135978-9948-847-12-0

21
اشرف امين فرج يوسفالمنافسة في النقل الجوي9789948847021

تشريعات 

اإلمارات
2021155978-9948-847-02-1

22
9789948847014

المسئولية المدنية عن خداع المستهلك في التشريع اإلماراتي و المصري و الفرنسي وفقا  الحدث التعديالت و 

احكام النقض و االتحادية العليا
اشرف امين فرج يوسف

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-847-01-4

23
اشرف امين فرج يوسفالحماية المقررة للعالمات التجارية في القوانين المصرية و االماراتية و اإلتفاقيات الدولية9789948847007

تشريعات 

اإلمارات
2021110978-9948-847-00-7

24
اشرف بن مالك بشان تنظيم و زراعة اعضاء البشرية2016 لسنة5شرح مرسوم بقانون اتحادي رقم 9789948259763

تشريعات 

اإلمارات
2021115978-9948-25-976-3

25
اشرف بن مالكاإلمارات في المستقبل عبر بوابة الذكاء اإلصطناعي9789948857570

تشريعات 

اإلمارات
2021130978-9948-8575-7-0

26
المناصحة في إطار السياسة الجنائية لمواجهة اإلرهاب

اميرة علي محمد عبد الكريم 

البلوشي

تشريعات 

اإلمارات
2022110

27
اميرة معيوفدور القضاء و القانون اإلماراتي من تاثير االوبئة و الظروف الطارئة علي اإللتزامات العقدية9789948258643

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-864-3

28
انغام سالم بن غانمالمسئؤولية الجنائية عن  عمليات نقل و زراعة االعضاء البشرية9789948340058

تشريعات 

اإلمارات
2020120978-9948-34-005-8

29
2018 لسنة 8احكام تاديب الموظف العام وفقا لقانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 9789948259046

جمعة عبيد سليمان حمد 

المطوع

تشريعات 

اإلمارات
2021110978-9948-25-904-6

30
حسني عبد الدايم عبد الصمدالطبيعة القانونية للعقد الطبي دراسة مقانة و معمقة بالفقة اإلسالمي9789948253969

تشريعات 

اإلمارات
2021130978-9948-25-396-9
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2021-2022 النهضة دار اصدارات احدث

 العدل وزارة-  القانوني الكتاب معرض

31
عقود انتقال الالعبين المحترفين-العقود الرياضية دراسة قانونية مقارنة بفقة الشريعة اإلسالمية 9789948254300

نصر -حسني محمود عبد الدايم

ابو الفتوح فريد

تشريعات 

اإلمارات
2021135978-9948-25-430-0

32
حليمة خالد ناصر المدفعاستخدام تقنية اإلتصال عن بعد في التحقيق و المحاكمة الجزائية9789948847267

تشريعات 

اإلمارات
2022140978-9948-847-26-7

33
حمد هالل شعباناإلقرار بحقوق اإلنسان في  في المواثيق الدولية9789948254454

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-445-4

34
حمد هالل شعبانالحماية الدولية لخدمات الطبية اثناء النزاعات المسلحة9789948254553

تشريعات 

اإلمارات
2021140978-9948-25-455-3

35
خالد هالل شعبانابعاد اإلجانب في ظل المواثيق الدولية9789948254478

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-447-8

36
خولة عبيد مبارك علي خليفةادلة اإلثبات الجنائي و الحديثة و سلطة القاضي في تقديرها9789948352365

تشريعات 

اإلمارات
2020145978-9948-35-236-5

37
راشد عتيق سلطان الظاهريجريمة تحسين المعصية في قانون العقوبات اإلتحادي9789948340362

تشريعات 

اإلمارات
202090978-9948-34-036-2

38
عيسى الحسن/رضوان الحبيبالوجيز في التشريعات المصرفية اإلماراتية9789948847069

تشريعات 

اإلمارات
2021140978-9948-847-06-9

39
سارة  محمد رمضان محمدمكافحة الفساد في التشريعات  الوطنية و التشريعات الدولية9789948254485

تشريعات 

اإلمارات
2021160978-9948-25-448-5

40
سامية سعيد ايوب2017 لسنة 5استخدام تقنية اإلتصال عن بعد في اإلجراءات الجزائية  وفقا ألحكام  القانون اإلتحادي رقم 9789948354567

تشريعات 

اإلمارات
202090978-9948-35-456-7

41
سلوى سالم الزحمياندماج الشركات المساهمة في القانون اإلماراتي

تشريعات 

اإلمارات
2022120

42

الضمانات القانونية لإلستثمار األجنبي المباشر و دورها على دولتي اإلمارات العربية المتحدة و جمهورية 

مصر العربية
سندس حميد الجبوري

تشريعات 

اإلمارات
2022155

43
سوزان علي حسناإلطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري للحاويات طبقا للقانون التجاري البحري اإلماراتي9789948353843

تشريعات 

اإلمارات
2020100978-9948-35-384-3

44
شيخة جمعةاثر حكم اإللغاء في قضاء المحكمة اإلتحادية العليا  في اطار الوظيفة العامة9789948255925

تشريعات 

اإلمارات
202190978-9948-25-592-5

45
شيخة حسين الزهراني(السيبراني)مواجهة القانون الدولي للهجوم اإللكتروني 9789948254966

تشريعات 

اإلمارات
2021140978-9948-25-496-6

46
شيخة محمد ال عليدراسة تطبيقية علي دولة اإلمارات  العربية المتحدة-المواجهة التشريعية و االمنية  لجرائم التهرب الضريبي9789948254362

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-436-2
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2021-2022 النهضة دار اصدارات احدث

 العدل وزارة-  القانوني الكتاب معرض

47
9789948251910

ضمانات حقوق اإلنسان في السلم و النزاعات المسلحة  وفقا للقاوانين الدولية و التشريعات الوطني لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة
صالح محفةظ عبد هللا الشحى

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-191-0

48
9789948857532

بدائل الدعوى الجزائية التقليدية كمسرعات في تحقيق رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة للعادالة 

(التصالح الجزائي-الصلح الجزائي -االمر الجزائي)الناجزة
طارق احمد جاسم الراشد

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-8575-3-2

49
طارق محمود عبد السالمالمالية العامة في ضوء التشريعات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة9789948257271

تشريعات 

اإلمارات
2021140978-9948-25-727-1

50
مع التطبيق علي قانون تنظيم  (التحليل االقتصادي الكلي -التحليل االقتصادي الحزئي )مبادئ علم  االقتصاد 9789948847052

المنافسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و االثار االقتصادية الزمة الكورونا
طارق محمود عبد السالم

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-847-05-2

51
تحديات السياسة المالية والضريبية في ظل ازمة كورونا9879770491843

طارق محمود عبد السالم 

السالوس

تشريعات 

اإلمارات
202090978-977-04-9184-3

52
التصالح الجنائي كوسيلة إلتهاء الدعوى الجزائية9789948847274

عائشة حسين علي احمد 

المنصوري

تشريعات 

اإلمارات
2022120978-9948-847-27-4

53
9789948361008

 15الوجيز في شرح أحكام  قانون العقوبات اإلتحادي وفات الخر تعديل  بموجب المرسوم بقانون احادي رقم 

النظرية العامة للجريمة-القسم العام -2020لسنة 
عبد العزيز احمد الحسن

تشريعات 

اإلمارات
2021155978-9948-36-100-8

54
عبد القادر عبد العزيز  توكليضوابط التحقيق اإلداري مع الموظف العام  في دول اإلمارات العربية المتحدة9789948254621

تشريعات 

اإلمارات
2021110978-9948-25-462-1

55
عبد هللا سعيد عبد هللا الوليالمسئولية المدنية عن اضرار تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في القانون اإلماراتي9789948857525

تشريعات 

اإلمارات
2021130978-9948-8575-2-5

56
عبد الوهاب عبدولالطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية دراسة في التشريع و القضاء اإلماراتي9789948258636

تشريعات 

اإلمارات
202195978-9948-25-863-6

57
عمرو طبة بدوي محمدالجوانب القنونية لالعالنات الرقمية9789948353836

تشريعات 

اإلمارات
202080978-9948-35-383-6

58
عمرو طبة بدوي محمدالنظام القانون للتطوير العقاري9789948353812

تشريعات 

اإلمارات
2020105978-9948-35-381-2

59
عمرو طبة بدوي محمددراسة تطبيقية على معالجة التسجيالت الرقمية-التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية9789948353829

تشريعات 

اإلمارات
2020120978-9948-35-382-9

60
غزال العوسيالتنظيم القانوني و الفني للموازنة العامة  دراسة في التشريع اإلماراتي و المقارن9789948250500

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-050-0

61
فارس يوسف السويدياستخدام االقمار الصناعية في القانون الدولي العام  قاعدة لدراسة قانونية لقمر خليفة سات9789948343042

تشريعات 

اإلمارات
2020100978-9948-34-304-2

62
فاطمة عبد هللا محمد سليماندور الذكاء اإلصطناعي في مجال القانون9789948847038

تشريعات 

اإلمارات
2021110978-9948-847-03-8
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 العدل وزارة-  القانوني الكتاب معرض

63
فيصل عبد هللا الطربانالحكومة في  دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع النظام الفرنسي و المصري

تشريعات 

اإلمارات
2022165

64
الوجيز في تاريخ التشريع اإلسالمي و مصادرة9789948347255

اسماء /قيس عبد الوهاب

سالمين

تشريعات 

اإلمارات
2020120978-9948-34-725-5

65
ماجد حمدان بن خادم النعيميالمسئولية الجمائية عن اختراق المنظومة  المعلوماتية  الحكومية9789948256151

تشريعات 

اإلمارات
2021110978-9948-25-615-1

66
مالك احمد الذياباثر الغش علي تنفيذ البيوع عن طريق المستندات9789948857594

تشريعات 

اإلمارات
2021165978-9948-8575-9-4

67
محمد اسحق الحاجةدراسة في التشريع اإلماراتي و التشريعات المقارنة-المسؤولية الجنائية عن جرائم التنظيم اإلرهابي9789948857549

تشريعات 

اإلمارات
2021140978-9948-8575-4-9

68
التعاون الدولي لحماية الحقوق الملكية الفكرية و آثارها  اإلقتصادية9789948256274

محمد سالم جمعة ساحوه 

السويدي

تشريعات 

اإلمارات
2021100978-9948-25-627-4

69
2019 لسنة 260قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي وفقا الخر التعديالت الصادرة و القرار الوزاري رقم 9789948259152

محمود مختار عبد المغيث 

محمد

تشريعات 

اإلمارات
2021155978-9948-25-915-2

70
أليات تسوية المنازعات الرياضية وفقا الحكام  القانون المصري و اإلماراتي9789948847090

محمود مختار عبد المغيث 

محمد

تشريعات 

اإلمارات
2021100978-9948-847-09-0

71
استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسيير اجراءات التقاضي المدني دراسة مقارنة9789948847106

محمود مختار عبد المغيث 

محمد

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-847-10-6

72
اعالن  االوراق القضائية و التحكيمية في ضوء احكام القانون اإلماراتي و الفرنسي و المصري9789948857518

محمود مختار عبد المغيث 

محمد

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-8575-1-8

73
مريم احمد خلفان الصندلالوالية و االختصاص و إشكاالت التنازع في القضاء اإلتحاديو المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة9789948256229

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-25-622-9

74
مريم احمد صندل1992 لسنة 11شرح اإلجراءات المدنية وفقا للقانون اإلتحادي رقم 9789948252849

تشريعات 

اإلمارات
2021155978-9948-25-284-9

75
مريم احمد صندلدراسة مقارنة-دور الترجمة امام القضاء9789948254492

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-25-449-2

76
9789948252672

 و تعديالتة و القرارات الوزارية  1980 لسنة 8الوجيز في شرح قانون العمل اإلماراتي وفقا لقانون العمل رقم

المتعلقة به
مريم احمد صندل

تشريعات 

اإلمارات
2021135978-9948-25-267-2

77
منى كامل تركيجريمة الدخول للنظام المعلوماتي والمواقع والشبكات في ممارسات العمل باألنظمة الذكية الحكومية

تشريعات 

اإلمارات
2022145

78
منى كامل تركي(19فيروس كوفيد )دور االجهزة االمنية في مواجهة االزمات و االوبئة -االزمات االمنية 9789948253976

تشريعات 

اإلمارات
2021165978-9948-25-397-6
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79
منى كامل تركي19حقوق اإلنسان و حالة ظوارئ اإلستثنائية  في ظل جائحة  الكرونا كوفيد 9789948254850

تشريعات 

اإلمارات
2021120978-9948-25-485-0

80
منى كامل تركياسس و قواعد البحث العلمي القانوني-مناهج البحث القانوني9789948355281

تشريعات 

اإلمارات
2020125978-9948-35-528-1

81
نايف خليل المذهاتمبادئ القانون الدولي الخاص اإلماراتي وفقا الحدث التعديالت التشريعية9789948857556

تشريعات 

اإلمارات
2021145978-9948-8575-5-6

82
ندى محمد محمود المازميدراسة نقدية مقارنة-ضمانات تنفيذ المشروع العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة 9789948857563

تشريعات 

اإلمارات
2021135978-9948-8575-6-3

83
هيثم محمد حرمي شريفدراسة مقارنة بالنظام المالي اإلسالمي-تطور القطاع المصرفي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

تشريعات 

اإلمارات
2022120

84

دراسة مقارنة للنقود في دولة اإلمارات العربية المتحدة - التطور االقتصادي  للنقود  من المقايضة الي الرقمية

و النظام المالي اإلسالمي
هيثم محمد حرمي شريف

تشريعات 

اإلمارات
2022120

85
6-357-36-9948-2019130978شريعةمحمد ولي هللا/خلف محمد خلفالميسر في اصول الفقة اإلسالمي9789948363576

86
9-356-36-9948-2019130978شريعةمحمد ولي هللا/خلف محمد خلفالميسر في فقه المواريث و الوصايا و الوقف في الفقه اإلسالمي9789948363569

87
3-08-847-9948-202160978شريعةمحمد ولي هللاالتببين الحكام التلقين9789948847083

88
7-9186-04-977-202045978علوم شرطيةممدوح عبد الحميد عبدالمطلبخوارزميات الذكاء االصطناعي وانفاذ القانون9789770491867

89
9789770492772

دراسة في إطار تمكين ذوي اإلعاقة بمؤسسات التعليم العالي - الحقوق الدستورية والتشريعية لذوي اإلعاقة 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة
أماني عمر حلمي

قانون اداري و 

دستوري
2021100978-977-04-9277-2

90

9789770492864

دراسة فقهية قضائية، في ضوء قرار - الضوابط القانونية لصحة إجراءات اإليجاب والقبول بالعقد اإلداري 

 وأحكام المحكمة االتحادية العليا وأحكام القضاء اإلداري 2014لسنة  (22)مجلس الوزراء بدولة اإلمارات رقم

المصري

أماني عمر حلمي
قانون اداري و 

دستوري
202190978-977-04-9286-4

91
أماني عمر حلميسلطات اإلدارة ودورها في حماية وتنمية نشاط السياحة المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة9789770492857

قانون اداري و 

دستوري
2021120978-977-04-9285-7

92
9789770492833

دراسة فقهية - االتجاهات المتطورة في القضاء اإلماراتي للرقابة على مشروعية أعمال اإلدارة القانونية 

قضائية في ضوء أحكام القضاء االتحادي والمحلي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
أماني عمر حلمي

قانون اداري و 

دستوري
202190978-977-04-9283-3

93

9789770492789

التأديب الرئاسي بين الفاعلية والضمان في تشريعات الموارد البشرية للحكومة االتحادية بدولة اإلمارات 

دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات والمحكمة - العربية المتحدة 

اإلدارية العليا بمصر

أماني عمر حلمي
قانون اداري و 

دستوري
2021110978-977-04-9278-9

94
أماني عمر حلميالنظام القانوني لعقود الطاقة9789770492932

قانون اداري و 

دستوري
202195978-977-04-9293-2
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95
أماني عمر حلميدراسة مقارنة- الضوابط الدستورية لتشريعات الضرورة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 9789770492925

قانون اداري و 

دستوري
2021110978-977-04-9292-5

96
9789770492802

دراسة فقهية قضائية في ضوء المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة - الدعوى الدستورية 

والمحكمة الدستورية العليا بمصر
أماني عمر حلمي

قانون اداري و 

دستوري
2021115978-977-04-9280-2

97
عبد هللا سيف علي العجميالسلطات االستثنائية لرئيس الدولة في الدستور الكويتي9789770490747

قانون اداري و 

دستوري
2020200978-977-04-9074-7

98

9789770492291

انهاء الدولة للعقود بارادتها المنفردة واثره علي خسائرها من التحكيم في ضوء قانون االستثمار الدولي 

تاصيل وتطبيق في قضاء التحكيم واحكام المحاكم افول عصر العقود االدارية المبرمة مع المستثمرين االجانب 

ودخولها في عقود االستثمار

1-9229-04-977-2021225978قانون التحكيمعبد المنعم زمزم

99
0-9239-04-977-2020150978قانون التحكيمعالء محمد العوينيمنازعات عقود االستثمار بين التحكيم والقضاء ووسائل التسوية الودية9789770492390

100
9789770493427

 بشان 1994لسنة 27الوجيز في بطالن احكام التحكيم فقها وقضاء وعمال دراسة في ضؤ احكام القانون رقم 

التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
صافي للمؤلف202185قانون التحكيمفتحي محمد عبد المالك

101
صافي للمؤلف2021425قانون التحكيمفتحي واليالوسيط في التحكيم الوطني والتجاري الدولي9789770483519

102
4-9244-04-977-202075978قانون الكترونيهالة احمد الرشيدياالرهاب السيبراني ماهيته وجهود مكافحته في ضؤ التشريعات والقوانين الوطنية والدولية9789770492444

103
6-9211-04-977-202035978قانون الكترونيهيثم السيد احمد عيسينشاة العقود الذكية في عصر البلوك تشين9789770492116

104
9789770490440

التشخيص الرقمي لحالة االنسان في عصر التنقيب في البيانات عبر تقنيات الذكاء االصطناعي وفقا لالئحة 

م2016االوروبية العامة لحماية البيانات لعام 
صافي للمؤلف201940قانون الكترونيهيثم السيد احمد عيسي

105
احمد عاصم عبد المعطيالرقابة علي تسبيب االحكام9789770491140

قانون 

المرافعات
202080978-977-04-9114-0

106
سعيد احمد بيوميفنيات الصياغة في دالالت االلفاظ واصول الكتابة الصحيحة9789779303208

قانون 

المرافعات
202030978-977-930-320-8

107
عبد التواب مباركالمنع من الحجز باالرادة الخاصة دراسة تحليلية نقدية مقارنة لدور اإلرادة في تحديد محل الحجز ونطاقه9789770492642

قانون 

المرافعات
202135978-977-04-9264-2

108
عبد التواب مبارك2015 لسنة 115التنفيذ على المنقول الضامن وفقا لقانون الضمانات المنقولة رقم 9789770492901

قانون 

المرافعات
202135978-977-04-9290-1

109
عبد التواب مباركالتنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات وقانون الضمانات المنقولة9789770492611

قانون 

المرافعات
2021195978-977-04-9261-1

110
عبد التواب مباركالتدخل فى خصومة االستئناف امام القضاء المدنى9789770497932

قانون 

المرافعات
200525978-977-04-9793-2
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111
فتحي واليالتنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون المرافعات وقانوني الحجز االداري والتمويل العقاري9789770488478

قانون 

المرافعات
20192150

112
حمدي ياسين عكاشة وديا وقضائيا وتحكيمياFIDIC وعقود الBOTموسوعة طرق تسوية منازعات العقود االدارية وعقود ال9789779083100

قانون إداري و 

دستوري
2021150978-977-90-8310-00

113
حمدي ياسين عكاشةموسوعة الدفوع االدارية في التطبيق العملي9789779072531

قانون إداري و 

دستوري
2020175978-977-90-7253-1

114
خالد حمدان سعيد العميريدور أجهزة الرقابة اإلدارية في مقاومة الفساد اإلداري دراسة مقارنة9789770492987

قانون إداري و 

دستوري
2021120978-977-04-9298-7

115
خالد محمد القاضيوقداسية القضاء- دار القضاء العالي رمز العدالة 9789779068558

قانون إداري و 

دستوري
202275978-977-90-6855-8

116
9789779086439

 الموجات الكهروميغناطيسية Covid19رابطة السببية العلمية تعويض اضرار التطعيمات االجبارية وكورونا 

المحطات الكهرونووية- لمحطات ارسال التليفون المحمول 
رجب محمود احمد طاجن

قانون إداري و 

دستوري
202145978-977-90-8643-9

117
رمزي الشاعرقضاء التعويض مسئولية الدولة عن اعمالها غير اللتعاقدية9789770492628

قانون إداري و 

دستوري
صافي للمؤلف2021400

118
سري محمود صيامقواعد واجراءات صناعة التشريع المصري في ظل الدستور الجديد- الكتاب الثاني - صناعة التشريع 9789770491966

قانون إداري و 

دستوري
2021110978-977-04-9196-6

119
عبد الناصر علي عثمانمدي فاعلية الضمانات االجرائية امام القضاء االداري تنظيما وتطبيقا9789779080697

قانون إداري و 

دستوري
2020140978-977-90-8069-7

120
9789770491683

 2018لسنة 182المناقصات و المزايدات دراسة مقارنة وفقا للقانون رقم - ابرام وتنفيذ التعاقدات العامة 

2019 لسنة 692والئحته التفيذية بالقرار الوزاري رقم 
عطية عبد المقصود عطية

قانون إداري و 

دستوري
2020180978-977-04-9168-3

121
9789779093017

الترقية - الندب - النقل - التعيين  )احدث احكام مجلس الدولة بخصوص العاملين المدنيين بالدولة في مجاالت 

(المرتب والبدالت- االقدامية - 
علي إسماعيل ابوبكر

قانون إداري و 

دستوري
صافي للمؤلف2021140

122
محمد ابراهيم درويشالنظام السياسي المصري9789770479087

قانون إداري و 

دستوري
2016200

123
دور مجلس الدولة في الموازنة بين مبداي المشروعية واالمن القومي9789779082400

هانم - محمد شكري ابورحيل 

احمد سالم

قانون إداري و 

دستوري
2021185978-977-90-8240-0

124
9789779085296

الدفع - تنفيذ عقود الدولة وعوارض هذا التنفيذ _ المختار من أحكام المحكمة االدارية العليا في عقود الدولة 

 مفهرسة ومبوبة تبويبا موضوعيا2021 - 2019بعض الصور من عقود الدولة - بعدم التنفيذ 
محمد عبد المجيد اسماعيل

قانون إداري و 

دستوري
2021170978-977-90-8529-6

125
محمد علي سويلمالمناعي الدستورية دراسة مقارنة9789770493236

قانون إداري و 

دستوري
صافي للمؤلف2021200

126
محمد محمد عبد اللطيفالقرار االداري االصول النظرية والمشكالت العملية9789770492529

قانون إداري و 

دستوري
2021155978-977-04-9252-9
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127
محمد محمد عبد اللطيفقانون التنمية المستدامة9789770492512

قانون إداري و 

دستوري
2021115978-977-04-9251-2

128
محمد محمد عبد اللطيفدعاوي المناخ9789770492505

قانون إداري و 

دستوري
202160978-977-04-9250-5

129
محمد موسي حسن البخيتالمنازعات االدارية97897704900760

قانون إداري و 

دستوري
2019160978-977-04-9007-60

130
محمود حمدي عطيةابعاد التكييف القانوني للدعوي في قضاء المحكمة اإلدارية العليا9789770493311

قانون إداري و 

دستوري
صافي للمؤلف202170

131
مصباح عمر رمضان التائبالحماية االدارية للبيئة دراسة مقارنة9789770492550

قانون إداري و 

دستوري
202155978-977-04-9255-0

132
هانم احمد محمود سالممسئولية الدولة دون خطا عن القرارات الني اتخذتها للحد من انتشار وباء كورونا9789770493403

قانون إداري و 

دستوري
صافي للمؤلف202145

133
هانم احمد محمود سالمدعوى البطالن االصلية  الطعن على احكام محكمة النقض و المحكمة االدارية العليا9789770496778

قانون إداري و 

دستوري
202060978-977-04-9677-8

134
9789770491108

اجراءات دعوي االلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الفرنسي دراسة مقارنة بالنظامين المصري 

والليبي
يوسف الغيثي

قانون إداري و 

دستوري
2020200978-977-04-9110-8

135
2-9222-04-977-202030978قانون تجارياحمد رجب عبد الخالقشرح قانون االفالس الجديد واثرة في قانون االستثمار9789770492222

136
5-8986-04-977-202025978قانون تجاريحمدان محمد سيف الغفليحوكمة الموسسات9789770489864

137

9789779088785
موسوعة شرح احكام قانون االستثمار والئحته التنفيذية في ضؤ احكام محكمة النقض ومحكمة القضاء 

اإلداري والمحكمة اإلدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
صافي للمؤلف2021550قانون تجاريحمدي ياسين عكاشة

138
1-7505-90-977-2020360978قانون تجاريحمدي ياسين عكاشةموسوعة منازعات قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية9789779075051

139
9-9281-04-977-202150978قانون تجاريرضا محمد عبد الجوادالجوانب القانونية فى اعادة هيكلة االعمال التجارية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي9789770492819

140
2020900.35قانون تجاريعاطف ياسين الشريفاندماج وتقسيم وتغيير الشكل القانوني للشركات التجارية9789779082431

141
6-9208-04-977-2020100978قانون تجاريفايدي توكلالبتكوين و القانون9789770492086

142
5-9263-04-977-2021115978قانون تجاريفهد علي محمد عبد العزيزحماية العالمة التجارية في اتفاقية الجات9789770492635
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143
6-9079-04-977-202065978قانون تجاريليث محمد متعباالستثمار االجنبي غير المباشر في سوق االوراق المالية دراسة مقارنة9789770489976

144
6-105-805-977-202025978قانون تجاريلينا حسن زكيالتبرير القانوني لتقييد المنافسة في عقود التوزيع التكاملي9789778051056

145
5-9078-04-977-2020180978قانون تجاريمحمد سامر سلطانالمسئولية االجتماعية لشركات المساهمة في ضوء االحكام المنظمة لالدارة9789770490785

146
6-9295-04-977-202195978قانون تجاريمحمد فيصل يوسف محمدانتقال المخاطر وتبعة الهالك في عقود بيوع التجارة البحرية الدولية9789770492956

147
4-6882-90-977-2020300978قانون تجاريمعتز عفيفيقانون الرياضة9789779068824

148
97898770489253

اليات نقل التكنولوجيا الدوائية وفقا التفاقية التريبس والقانونين المصري والفرنسي الصعوبات وسبل التغلب 

عليها
3-8925-04-977-201950978قانون تجاريمني السيد عادل عمار

149
1-7154-90-977-202030978قانون جنائيبهاء حلميشغب المالعب واساليب المواجهة في القانونين االنجليزي والمصري9789779071541

150
2-8460-90-977-202145978قانون جنائيجمال صالح عبد الحليمالخطأ الطبي في قانون العقوبات9789779084602

151
6-07-847-9948-2021120978قانون جنائيدينا عبد العزيز فهميالحماية الحنائية للخاليا الجزعية9789948847076

152
0-09-78-90-977-2020100978قانون جنائيزياد ابراهيم شيحا كوسيلة للتحقيق والمحاكمة عن بعد بين التاصيل والتفعيلVisioconferenceاالستعانة بتقنية ال 9789779078090

153
2-9011-04-977-202065978قانون جنائيسعيد علي بحبوح النقبيالمحكمة االلكترونية المفهوم والتطبيق في تشريعات دولة االمارات العربية المتحدة97897704900112

154
8-9291-04-977-202150978قانون جنائيعيسي عبد الرحمن المعالالوسيط في أصول االستجواب الجنائي9789770492918

155
المسئولية المدنية للناقل الجوي دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه االسالمي978-603-01-3915-6

فائز بن حسن بن ابراهيم  

جمال
6-3915-01-603-085978قانون جنائي

156
االكراه واثره على المسئولية الجنائية في الفقه والنظام603-01-3916-3--978

فائز بن حسن بن ابراهيم  

جمال
3-3916-01-603-045978قانون جنائي

157
9789948257264

وفقا للتشريعات الالتينية واألنجلو أمريكية وقانون اإلجراءات الجنائية – قاعدة مشروعية الدليل الجنائي 

 ونهج المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في مسألة قبول واستبعاد الدليل الجنائي1988اإليطالي لسنة 
4-726-25-9948-2021220978قانون جنائيهابس عشوي العنزي

158
صافي للمؤلف202185قانون جنائيهدي حامد قشقوششرح قانون اإلجراءات الجنائية الجزء األول20217201
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159
9789770492697

التطبيقات العسكرية للذكاء االصطناعي فى ضوء القانون الدولى العام منظومات االسلحة ذاتية التشغيل 

Autonomous Weapon Systems
7-9269-04-977-2021175978قانون دوليابوبكر محمد الديب

160
صافي للمؤلف202130قانون دولياياد مطشر صيهودالمنطق االستقرائي في الهندسة القانونية واألخالقية للطائرات الذكية بالطيار9789770493205

161
صافي للمؤلف202145قانون دوليأبو بكر محمد الديبقمع انتهاكات الطائرات المسلحة بال طيار دراسة في اطار القانون الدولي العام واإلنساني9789770493656

162
2-9149-04-977-202190978قانون طبيباسم محمد فاضلالتزام الجراح بضمان السالمة في الجراحات الروبوتية9789770491492

163
4-9301-04-977-202165978قانون طبيوليد سعد الدين محمد سعيدCovid19- المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل الفيروسات كورونا 9789770493014
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