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 السعر   المؤلف عنوان الكتاب  م

 مدخل إلى الجريمة اإلرهابية 1
د. عبد الوهاب 

 عبدول
24.00  

 م. عادل ماجد مكافحة جرائم االتجار بالبشر 2
    
24.00 

 24.00 د. عمر عبيد الغول المكاني للقانون الجنائيالتقنيات الحديثة و أثرها على التطبيق  3

 حجية الحكم القضائي في الشريعة اإلسالمية 4
د. حسن أحمد 

 الحمادي
24.00 

 المحاماة في ضوء الفقه و أحكام المحكمة االتحادية العليا 5
م. أسامة توفيق عبد 

 الهادي

24.00 

 المطول في الحدود و القصاص و الدية 6
د. حسن أحمد 

 الحمادي
 48.00 

 عقوبة االعدام 7
م. أسامة توفيق عبد 

 الهادي
    
24.00  

 المسئولية الدولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين 8
د. عبد الوهاب 

 عبدول
    
30.00 

 أحكام الطب الشرعي في الفقة اإلسالمي 9
ماجد أحمد عبد هللا 

 عبدول
    
30.00  

10 
الصادرة من الدوائر الجزائية و المدنية مجموعة األحكام القضائية 

 في المسئولية الطبية

د. حسن أحمد 
 الحمادي

  36.00  
القاضي/ علي محمد 

 سليمان

القاضي/ الغريب 
 احمد يونس

 معجم مصطلحات القضاء 11
     محمد الزحيليد.

 د. عبد الحق حميش  24.00

 القضائيةمبدأ المواجهة في المنازعات اإلدارية  12
إيمان أحمد  أ. 

 العبدولي
 

24.00 
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  24.00 خولة على العبدولي نطاق التصرف باألعضاء البشرية 13

14 
المواجهة الجنائية لإلرهاب في تشريع دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة
 سعيد علي بحبوح

    
30.00 

15 
أصول التقاضي في مسائل األحوال الشخصية أمام المحاكم 

 اإلماراتية
إبراهيم راشد 

 الشديفات
    
30.00 

16 
التأمين من المسئولية المدنية في قانون المعامالت المدنية 

 االتحادي
أحمد عبد الجبار 

 حسن بو خلف
    
24.00 

 تحديد مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل البضائع 17
حسن عبد الجبار 

 حسن بو خلف
    
24.00 

 األدلة القضائية في الفقه اإلجرائي اإلسالمينظرية تعارض  18
حسن بن أحمد 

 الحمادي
    
30.00 

 المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة ضوابط التلقيح الصناعي 19
راشد أحمد 
 الهرمودي

24.00 

 جرائم العنف األسري في دولة اإلمارات 20
عبد الناصر محمد 

 أحمد الشحي

24.00 

 24.00 أحمد حسن رمضان ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانيجرائم الحرب في  21

 النظام القانوني الدولي ألمن وسالمة الطيران المدني 22
عبد هللا يوسف احمد 

 راشد

24.00 

 تنبيه الطالب لشرح ألفاظ جامه األمهات البن الحاجب  23
عبدهللا يوسف . أ

 راشد 

24.00 

 الوجيز في تسبيب األحكام الجنائية  24
د. عبد الوهاب 

 عبدول 

24.00 

 العقد اإللكتروني  25
د.عبيد إبراهيم آل 

 علي 

24.00 

 تنفيذ أحكام المحكمين وفقا لقانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي  26
م. أحمد سعيد عبيد 

 النقبي 

24.00 

 أدب القاضي  27
عامر عبد الرحيم  . أ

 أحمد المرزوقي 

24.00 
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 شرح قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة 28
د. رنا إبراهيم 

  العطور
  30.00  

 المسؤولية الجنائية لمدير التحرير  29
عائشة علي  . أ

 سعيد الرئيسي 

24.00 

 شركة التضامن  30
عائشة مبارك  د.

 الضبعة الكتبي 

24.00 

31 
 حماية الغير " حسن النية " في تعامله مع شركات األموال.
دراسة فقهيه لألحكام القانونية في ضوء الشركات التجارية 

 اإلماراتي .

عائشة مبارك  د.
  الضبعة الكتبي

24.00 

 االعالم في ظل القانون الدولي ) دراسة مقارنة( 32
أ . حسن مال هللا 

 الحمادي
30.00 

 للعالمة التجارية الرقمية) دراسة مقارنة( الحماية المدنية 33 
أ. أحمد عبدهللا 

 المدفع

30.00 

34 
الحماية الدستورية للحق في الخصوصية المعلوماتية ) دراسة 

 مقارنة(
احمد محمد  .أ

 حسن عبدهللا 

30.00 

35 
جريمة التهرب الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع االماراتي 

 دراسة مقارنة 
أ . محمد عتيق 

 السبوسي
36.00 

36 
الجريمة المنظمة ومكافحتها دوليا واقليميا وال سيما في دولة 

 االمارات العربية العربية المتحدة 
 36.00 د . عمر أكرم السعيد 

 المرشد القانوني 
م. عبد الناصر محمد 

 الشحي
18.00 

  
مؤتمرات و ندوات قانونية من المحاضرات التي ألقيت خالل عام 

2013  +2014+2015 
  24.00 

    

 


