اإلصدارات واملنشـورات
الرقم

عنوان اإلصدار

املؤلـــــــف

سنة

دراسات استشراف المستقبل ودورها في دعم اتخاذ
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القرار بدولة اإلمارات العربية المتحدة – بالتركيز على
أداة التخطيط بالسيناريو – (دراسة ميدانية بمشاركة

دكتور /نواف وبدان الجشعمي

2017

عينة من أعضاء الهيئة العلمية بجامعة الشارقة)
االستشعار األمني للكوارث واألزمات محتملة الوقوع
194

جراء نقل صهاريج نقل الغاز في دولة اإلمارات
العربية المحدة – إمارة الشارقة مثاال

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205

من قصتي خذوا العبر (نور على درب األمل)
تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين األجيال من
االنحراف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إسهامات منصات التواصل االجتماعي في تعزيز
األمن ومواجهة الجريمة
االستشراف والتنبؤ األمني إلمارة الشارقة خالل العقود
الثالثة القادمة ()2045-2016

المسؤولية الجنائية عن سوء استخدام حرية التعبير
الصحفي (دراسة مقارنة)
فلسفة التجريم والعقاب للمشرع اإلماراتي في ضوء
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة 2016م

إطاللة على جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في

الدكتور /نواف وبدان الجشعمي
الرقيب /محمد الحافظ بلعمش
مركز بحوث شرطة الشارقة

2017

العقيد الدكتور /خالد حمد الحمادي

2017

الدكتور /قاسم أحمد عامر

2017

المقدم الدكتور /أحمد عادل
المعمري

العقيد الدكتور /خالد حمد الحمادي
فريق حقوق اإلنسان بالقيادة العامة

مجال حقوق اإلنسان 2015-2016

جهود إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة لدعم البحث

المقدم /عبدهللا محمد المليح

الق اررات اإلدارية الناشئة عن سكوت اإلدارة وموقف

المقدم /مقرب خليفة عبدهللا

العلمي

الرقيب /أحمد أمين الزرعوني

قانون الشرطة اإلماراتي

المقرب السويدي

الحماية الجنائية لالنتخابات البرلمانية في دولة

الرائد الدكتور /عبدهللا سيف بن

اإلمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة)

عيسى الذباحي

البحث العلمي الشرطي والقانوني في دولة اإلمارات

المقدم الدكتور /صالح مصبح

لدورية الفكر الشرطي مع الكشاف التحليلي للدورية

الدكتور /محمد صالح الدين

العربية المتحدة على مدى ربع قرن دراسة تحليلية

2017

2017

لشرطة الشارقة

لألعداد 100-1
206

الرائد /عبدهللا المليح

المزروعي

2017
2017
2017
2017
2018
2018

2018

محمد مضوي

التحديات العامة لو ازرة الداخلية لدخول دولة اإلمارات

الرائد الدكتور /عبدالناصر حسن

مرحلة استكشاف الفضاء عبر مسبار األمل

الزعابي

2018

الرقم
207
208
209

عنوان اإلصدار

املؤلـــــــف

حماية المستهلك عبر الشبكة العالمية للمعلومات

المقدم /جاسم محمد بن هده

االنترنت"في القانون الدولي الخاص

مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر
اإلجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014

المقدم /عبدهللا محمد المليح

الشرطة نشأتها وتطورها منذ بدايتها حتى العصر

الدكتورة  /حليمة سالم علي حمدان

الحديث" شرطة اإلمارات العربية المتحدة نموذجا"

النقبي

الرؤية االستباقية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
210

السويدي

ودورها في تحقيق األمن بدولة اإلمارات العربية
المتحدة

211

حوكمة اإلدارة الشرطية

212

Morals of my story
Light on the path of hope
المواجهة التشريعية واألمنية للجرائم المتصلة بمواقع

سنة
2018
2018
2018

العميد د .خالد حمد الحمادي
الباحثة /عائشة إبراهيم البريمي
الباحثة /مريم محمد آل علي

2018

الباحثة /والء عبدالهادي صيام
المقدم الدكتور /أحمد عادل

المعمري
Sergeant/ Mohamed
Balaamsh
Translated by
Dr. Amany Abdelghany
Alsabbagh

2018

2018

الرائد /فايز خليفة بن يعروف

2019

المقدم /عبدهللا علي الزعابي

2019

المقدم /فيصل جاسم الدوخي

2019

216

حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

المقدم /عبدالرحمن خلفان الخيال

2019

217

ضحايا االحتيال اإللكتروني في المجتمع اإلماراتي

األستاذة /ناهد علي سيار

2019

213
214
215

218
219
220
221
222
223

التواصل االجتماعي
إدارة المعرفة األمنية ودورها في تطوير اإلبتكار
األمني

الدور األمني للبنوك والمصارف في مكافحة جريمة
غسل األموال

دراسات استشراف المستقبل ودورها في دعم اتخاذ

القرار بو ازرة الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
المواجهة القانونية واألمنية لالتجار بالبشر
دراسة تحليلية ونقدية لجهود دولة االمارات العربية
المتحدة
فعالية التميز المؤسسي في ادارة الموارد البشرية
الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة
الدور األمني للكالب البوليسية ) (K9وطرق تدريبها
جرائم السرقة من المساكن بواقع اإلحصاء الجنائي
بإمارة الشارقة 2020-2012

العميد /د .خالد حمد الحمادي
المقدم /عبدهللا محمد المليح

2019

الدكتور /نواف وبدان الجشعمي
عبد هللا سيف عبيد آل علي

2020

عبدالعزيز راشد مخلوف النقبي

2020

المقدم  /د .أحمد عادل المعمري

2020

العقيد /د .علي أحمد سلطان أبو
الزود

الباحثة /رقية عبدهللا الخالقي

2020
2021

