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تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

2000/صنعاء00جمعها صالح محمد احمد بن لزنمشعر شعبً- زوامل - قصائد - مساجالت - ٌقول بن لزنم 

2008/صنعاء00حسن عبدهللا الشرفًشعر- المجلد الثامن - االعمال الكاملة 

2017/صنعاء00جالل علً الروٌشانرواٌة- من مارب الى طشقند 

2003/صنعاء20عبدالقوي القٌسًعبدهللا االحمر رئٌس مجلس النواب/ المقابالت الصحفٌة للشٌخ 

2004/صنعاء00صالح علً المستدححجر الزنوان

0/عمان00صالح علً عمر باصرهدراسات فً تارٌخ حضرموت الحدٌث و المعاصر

00/2004عبدالوهاب الوشلًاالرهاب و القضٌة الفلسطٌنٌه نموذجا- الرئٌس الصالح فً محٌطة الدولً 

000

1994/صنعاء00ابً حاتم احمد  بن حمدان الرازيكتاب الزٌنة فً الكلمات االسالمٌة العربٌة

2004/صنعاء00عٌاش المطريمجانٌن و لكن

2006/صنعاء00عبدهللا خادم العمريالشعر الشعبً المؽنى فً

2003صنعاء199800 - 1962الحرٌة السٌاسٌة فً الٌمن 

1992/القاهرة00حدٌوي حالوهاسرار النفس و الروح

0/صنعاء00سهالة باشٌخانقلب بحجم وطن

1994/عمان00تحرٌر ثٌودر مروان  ترجمة  جورج خوريالشركات المتعددة الجنسٌات

2018/صنعاء00اعداد أمانة سر المجلس السٌاسً االعلىصالح علً الصماد/ الخطابات و اللقاءات التلفزٌونٌة و الصحفٌة لرئٌس المجلس السٌاسً االعلى 

0/صنعاء00محمد احمد الشمٌري/ اعداد الرئٌس الصماد فً بركات الخالدٌن

1992/القاهرة00آل جور- بٌل لكنتون االهتمام بالناس اوال- رإٌة  لتؽٌٌر أمرٌكا 

2001/صنعاء00عبدالكرٌم عبدهللا السوسوهمسرحٌتان- راكب الموجه المؽترب التائة 

1996/القاهرة0عبدالرحمن المرادي البٌضانًالخالصة نكون او ال نكون

2003صنعاء0حزام عبدهللا الذٌبم1998 - 1962الحرٌة السٌاسٌة فً الٌمن 



248 من 1صفحة 2012,  سبتمبر19



1982/عمانعبدالقادر الشٌخلًمعوقات تطوٌر نظم واجهزة الخدمه المدنٌه فً االقطار العربٌه

1980/مبٌروتمحمد حسنمصر فً المشروع االسرائٌلً للسالم

/مبٌروتعبدهللا االمٌنلماذا لبنان؟

1975/بٌروتهنز كروز/محمد العزازىى دراسة تمهٌدٌه تبحث فً التنمٌة العربٌه.ع.ج

1987/عماناسماعٌل ابو عال/رسام ابو خضرادارة المشترٌات والمخازن

1969/بٌروت7ابً عثمان الجاحظكتاب الحٌوان

1977/مالكوٌتمانً جوالنالمحاضر السرٌه لهانرى كسنجر فً الشرق االوسط

1978/مالقاهرةمحمد عبدهللا العربً بكمبادى علم المالٌه العامه والتشرٌع المالً

1990/عمانمحمد خضر واخرونادارة المشترٌات والمخازن

/اسكندرٌةعلً الشرقاوىتنظٌم وادارة الموانى

1990/عمانعلً ربابعه واخروناعمال المكاتب والسكرتارٌه

1970مبٌروتحٌدر طرابٌشًتقنٌات ادارة المصانع والموسسات

1981/محمد علً شكٌب/عاطؾ محمد عبٌرادارة االنتاج

1981/مبٌروتجون ولٌامسون واخرونالتكامل النقدى العربً

/معمانفٌرٌل هٌرىاالدارة العامه

1987/اسكندرٌةصالح الشنوانًادارة االفراد والعالقات االنسانٌه

1975/مبٌروتمهدى عبد الهادى1974-1934المسؤلة الفلسطٌنٌه ومشارٌع الحلول السٌاسٌه 

1990/بٌروترٌتشارد تاز باسكال وزمٌلةفن االدارة الٌابانٌه

1989/بٌروتعلً الشرٌؾاالدارة العامه

1993/اسكندرٌهصالح الشنوانىالتنظٌم واالدارة فً قطاع االعمال

1982/القاهرةحمدى امٌن عبد الهادىادارة شئون موظفً الدوله

1989/اسكندرٌهعبدالؽفار حنفً/محمد سعٌد سلطانادارة البنوك

1974/االسكندرٌةعلً الشرٌؾمذكرات فً االدارة العامه



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 2صفحة 2012,  سبتمبر19



1983/مبٌروتبشٌر عباس العالقاالسس العلمٌه فً التخطٌط والسٌطرة المخزنٌه

/القاهرة4حامد الحرقهموسوعة االدارة الحدٌثه والحوافز

1978/مصرعبدالسالم بدوىاصول االدارة

/عبدالؽفار حنفىالسلوك التنظٌمً وادارة االفراد

1978/مبٌروتاحسان عباستارٌخ االدب االندلسً عصر سٌادة قرطبه

/محمد الحناوىالسلوك التنظٌمً

1980/ماالسكندرٌةعلً علً السكرىجٌولوجٌا القمر

1980/بٌروت23عباس العقادالمجموعة الكامله لمإلفات االستاذ عباس العقاد

/اسكندرٌهعبدالؽفور ٌونسالتنظٌم الصناعً وادارة االنتاج

/علً السلمًتطور الفكر التنظٌمً

1984/مبٌروتلوزان-جفٌؾ المحاضر السرٌه الكامله

1978/القاهرةإبراهٌم عبدالرحٌمتنظٌم وادارة العملٌات المخزنٌه

1967/اسكندرٌهصالح الشنوانًاصول التسوٌق وادارة المبٌعات

1991/مصنعاءعبدهللا المجاهد/علً ٌسرى كرٌم االالت الزراعٌه

/بٌروتعبدالؽفار حنفىاالدارة المالٌه المعاصره

1992/اسكندرٌهعلً الشرقاوىالعملٌه االدارٌه فً مٌدان العمل

1980/القاهرةبكر القبانًالوسٌط فً االدارة العامه

1990/معمانمحمد قاسم القربوتىادارة االفراد

1983/بٌروتحسن الحلبىالوجٌز فً االدارة العامه

1983/مبٌروتالمركز االقلٌمً للدراساتالتنمٌه االدارٌه والتدرٌب

/اسكندرٌهاحمد محمد المصرىاالدارة  والمدٌر العصرى

1992/االسكندرٌةعبد السالم ابو قعؾمذكرات فً اقتصادٌات االدارة

1992/مبٌروتعبدالرحمن محمد النعٌمًالصراع على الخلٌج العربً



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 3صفحة 2012,  سبتمبر19



1978/مالقاهرةالقطب محمد القطبنظام االدارة فً االسالم

1992/اسكندرٌهعلً الشرقاوىالمشترٌات وادارة المواد والمخازن

/مالقاهرةعلً السلمًادارة االفراد والكفاءه االنتاجٌه

/ا

1989/مبٌروتعبدالرحمن الدورى واخرونالوحدة العربٌه تجاربها وتوقعاتها

1992/اسكندرٌهعلً الشرقاوىادارة االعمال الوظائؾ والممارسات

/القاهرةعلً السلمًالسلوك التنظٌمً

/القاهرةكمال احمد ابو الخٌراصول االدارة العلمٌه

/االردنمٌكل بترز واخرونتنظٌم المشروعات

1985/امانً محمد عامرادارة نظم الشراء والتخزٌن

1983/اسكندرٌهصالح الشنوانًاالدارة التسوٌقٌه الحدٌثه

1992/القاهرةطلعت عبدالحمٌد واخرونمقدمه فً نظم المعلومات االدارٌه

1982/االسكندرٌهاحمد نورمراجعة الحسابات من الناحٌتٌن النظرٌه والعلمٌه

1987/مقبرصمجٌد مسعود واخروناجهزة التخطٌط فً االقطار العربٌه

1988/مصراحمد ابراهٌم احمدتحدٌث االدارة التعلٌمٌه

1981/مبٌروتمركز دراسات الوحدة العربٌة1980ٌومٌات ووثائق الوحدة العربٌة 

/القاهرة15كلٌة التجارة مصرمجلة المحاسبه واالدارة والتامٌن

1978/االسكندرٌهمحمد احمد خلٌل وزمٌلهمحاسبة التكالٌؾ الصناعٌه

1991/االسكندرٌةعبدالفتاح الصحن وزمٌلهالمراجعه علما وعمال

1990/الجزائرعبدالقادر رضوانمبادى الحسابات االقتصادٌه القومٌه

1993/اسكندرٌهعبدالفتاح الصحنالمحاسبه فً شركة القطاع الخاص واالموال

1992ماالسكندرٌةعبدالفتاح الصحناصول المراجعه الداخلٌه والخارجٌه

1981/االسكندرٌةعبدالحً مرعًالموازنات التخطٌطٌه واسالٌب التحلٌل الكمى
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1975/االسكندرٌةاحمد نورالمحاسبه االدارٌه وبحوث العملٌات

1988/ماالسكندرٌةعبدالفتاح الصحنالرقابه المالٌه

1992/القاهرةاحمد نور وزمٌلهالمحاسبه المالٌه

1992/اسكندرٌهعبدالحً مرعى وزمٌلهنماذج المحاسبه االدارٌه وبحوث العملٌات

1982/االسكندرٌةمحمد كمال عكٌهالرقابه على التكالٌؾ

/االسكندرٌةمحمد الؽٌرمىالمحاسبه والمراجعه فً استخدام الحاسبات

1981/االسكندرٌةاحمد نورتصمٌم وادارة النظام المحاسبً

1987/قبرصمجٌد مسعودعالقات االنتاج واالعتماد على الذات فً الوطن العربٌاال

1986/مصرمحمد كامل دروٌشالمحاسبه الصناعٌه الحدٌثه

/بٌروت8نجٌب محفوظاالعمال الكامله نجٌب محفوظ

1990/بٌروت7شهاب الدٌن احمد المعروؾ عبدالرب االندلسًالعقد الفرٌد

1979/مبٌروتجالل احمد امٌنالمشرق العربً والؽرب

/القاهرةاحمد نور/ عبدالفتاح الصحنمراجعة الحسابات من الناحٌتٌن النظرٌه والعملٌه

1980/االسكندرٌهعبدالحً مرعى واخرونفً النظم والمشاكل المحاسبٌه

1982/االسكندرٌةعلً ابو الحسن/ احمد رجب عبدالعالالمحاسبه االدارٌه

1985/مبٌروتاحمد بعلبكىالزراعه اللبنانٌه

/ماالسكندرٌةاحمد رجب/ عبدالفتاح الصحنمحاسبة الشركات

/مبٌروتارتور لو ندوزاالعتراؾ

1979/مالقاهرةحامد ربٌعالمضمون السٌاسً للحوار العربً االوربً

1988/دمشقاحمد قائد بركاتمؤزق التنمٌة

1984/معمانالمجلس الوطنً الفلسطٌن1984ً تشرٌن الثانً 29-22الدورة السابعة عشر لمنظمة التحرٌر من

1979/االسكندرٌةعبدالفتاح الصحنالرقابه المالٌه

1981/ممصرابو زٌد رضوانشركات المساهمه والقطاع العام
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1974-1968السٌاسات االمرٌكٌه فً الشرق االوسط من خالل مذكرات نكسون وكسٌنجر  1984/مالكوٌتهانً فارس

1985/معمانتشرٌل روبنبرعمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌه المإسسات المدنٌه

1993/االسكندرٌهعبدالمقصود دٌبان وزمٌلهفً تصمٌم نظام المعلومات المحاسبٌه

1981/مبٌروتحسن سٌد احمد ابو العٌنٌٌنجؽرافٌة العالم االقلٌمٌه

1988/االسككندرٌةاحمد رجب عبدالعالقٌاس ورقابه التكالٌؾ فً المشروعات الصناعٌة

1990/مبٌروتطلعت احمد مسلمالتعاون العسكرى العربً

1987/ماالسكندرٌةعبدالمقصود ذٌبانتصمٌم النظام المحاسبً فً المنشات المالٌه

1990/القاهرةثناء القبانًنظم المعلومات المحاسبٌه

/االسكندرٌهمحمد السٌد وزمٌلهفً المحاسبه الحكومٌه والقومٌه

1979/ماالسكندرٌةفاروق عبدالعظٌم وزمالئهمقدمة الطرق االحصائٌه

1992/مبٌروتاحمد نور واخرونحلول المحاسبه المالٌه

1974/بٌروت20طه حسٌنطه حسٌن.المجموعة الكامله لمإلفات د

1981/بٌروت21جورجً زٌدانمإلفات جرجً زٌدان الكامله

1977/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحدٌوان عبدالعزٌز المقالح

1979/مبٌروتٌوسؾ الخالاالعمال الشعرٌه الكامله ٌوسؾ الخال

/القاهرةالدار الجامعٌه المصرٌهقائمة مطبوعات دار الجامعات المصرٌه

1990/معمانولٌم شكسبٌرالماسً الكبرى

1979مبٌروت2عبدالوهاب البٌاتًدٌوان عبدالوهاب البٌاتً

1978/مبٌروتمحمد جمٌل شلشدٌوان محمد جمٌل شلش

1983/مالكوٌتفرنسٌس مووالٌبهصناعة الجوع

1983/مبٌروتصالح عبد الصبوردٌوان صالح عبدالصبور

1971/مبٌروتبدر شاكر السٌابدٌوان بدر شاكر السٌاب

1979/مبٌروت2عبدهللا البرودنًدٌوان عبدهللا البرودنً
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1979/بٌروت2وضعه عبدالرحمن البرقوتىشرح دٌوان المتنبً

1991/مبٌروت4ابً علً بن حسٌن المرزوقًشرح دٌوان الحماسه

1989/مبٌروتبشٌر عباس العالقدلٌل كتابة التقارٌر

1994مامرٌكاجواد الحمدمستقبل السالم فً الشرق االوسط

1990بٌروتؼراهام ٌوستتقنٌة التجسس

1981/متونسحكمة ٌاسٌنالسٌاسه الفرنسٌه تجاة الثورة العربٌة

1984/مبٌروتهاشم بهبهان1975ً-1955سٌاسة الصٌن الخارجٌة فً العالم العربً 

/مبٌروتماماالنتاج الؽذائً فً الوطن االسالمً

1991بٌروتستٌفن ؼرٌنمساومات مع الشٌطان

1991بٌروتناٌفل وستلعبة االستخبارات الدولٌه

1987/من فاتشناوزه.غالتخرٌب االٌدٌولوجً االمبرٌالً

1988/مبٌروتسلوى شعراوى جمعهالدبلوماسٌه المصرٌه عقد السبعٌنات

1983/بٌروتاسماعٌل صبرى عبدهللافً التنمٌة العربٌه

1990/مبٌروتسعد ابو دٌهعملٌة اتخاذ القرار فً سٌاسة االردن الخارجٌة

1982/مبٌروتمحمد خلٌفه التونسًالخطر الٌهودى

1986/مبٌروتجمٌل مطر , عالء الدٌن هاللالنظام االقلٌمً العربً

1985/الكوٌتعبدالوهاب حمٌد رشٌدالدور التكاملى للمشروعات العربٌه المشتركة

1985/مالقاهرةاحمد فهمً جاللاقتصادٌات المشروع

1982/مابراهٌم سعد الدٌن واخرونصور المستقبل العربً

بٌروتاسلوب االنتاج الراسمالً

1992/مالقاهرةمجموعة مإلفٌنماذا بعد عاصفة الخلٌج رإٌه عالمٌه لمستقبل الشرق االوسط

1991/مبٌروتارٌك لورانعاصفة الصحراء

1988/ماالسكندرٌةسمٌر محمد عبدالعزٌزالمداخل الحدٌثه فً تموٌل التنمٌة االقتصادٌه
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1988/مبٌروتفٌصل ٌاشٌر- سمٌر امٌن البحر المتوسط فً العالم المعاصر

1989بٌروتبٌٌر رٌنو فانمدخل الى تارٌخ العالقات الدولٌه

1980/مبٌروتبٌٌركٌت هاتً سٌالسًالصراع فً القرن االفرٌقً

1979/مبٌروتعادل زعبوبالمٌثاق العربً

دمشقباترٌك سٌلالصراع على سورٌا

1979/ماالردنمحمد سلٌم محمد ؼزوىنظرات حول المجلس الوطنً االستشارى االردنً

1980/مبٌروتولٌد قزٌها واخرونالقومٌه العربٌه فً الفكر والممارسه

/ملندنناصر الفرجقٌام العرش السعودى

1992/ماولٌفر نورثتحت النار

1990لندننظام شرابًامرٌكا والعرب

1985/مبٌروتالمركز العربً للمعلوماتالزعامه المارونٌه من حبٌب السعد الى سمٌر جعجع

1997/عمانفائز الزعبً وزمٌلهاساسٌات االدارة الحدٌثه

1993/عمانمهدى حسن وزمٌلهالتنمٌة االدارٌه والدول النامٌه

1968/مالقاهرةاحمد عطٌه هللاالقاموس السٌاسً

1997/مبٌروتمحمد فرج الزاٌدىمذكرات فً النظم السٌاسٌه

1998/ خالد الخطٌب وزمٌلهاالصول العملٌه والعلمٌه لتدقٌق الحسابات

1989موسكواكادٌمٌة العلوم السوفٌتٌهالثورة مستمده المجتمع السوفٌتً فً ظل البٌروسترٌكا

1983/مالرٌاضهانً خاشجًمبادى االدارة المحلٌه وتطبٌقاتها فً المملكة العربٌةالسعودٌه

1978/القاهرةمحمد رشاد الحمالوىادارة المشترٌات الصناعٌه

1978/مبٌروتمحمد محمودالزبٌرىدٌوان الزبٌرى

1980/مبٌروت2محمود دروٌشدٌوان محمود دروٌش

1988/ماالسكندرٌهاحمد رجب عبدالعالقٌاس ورقابة التكالٌؾ فً المشروعات الصناعٌه

1978/االسكندرٌةعمر حسنٌن/ محمد احمد خلٌلمحاسبة التكالٌؾ الصناعٌه
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/مبٌروتفٌلٌب روندوالشرق االوسط فً سعٌه الى السالم

1981/مبٌروتحسن سٌد احمد ابو العٌنٌٌناصول الجٌومورفولوجٌا

1982مبٌروتفردهالٌداىالسٌاسه السوفٌتٌه فً قوس االزمه

1982/بٌروتسالمه شقٌراالدارة الناجحه لمزارع الدواجن

/االسكندرٌهاحمد مصطفى خاصراالدارة وتقوٌم مشروعات الرعاٌه االجتماعٌه

1997/بٌروتجمال ؼانم زٌداناعداد وكتابة التقارٌر االدارٌه

0/م00عبدهللا حنامن االتجاهات الفكرٌة فً سورٌة ولبنان

1991/مبٌروتعبدالملك المقدمًاالتجاهات النظرٌه لترات التنمٌة والتخلؾ فً نهاٌة القرن العشرٌن

1997/بٌروتجمال ؼانم زٌدانتنظٌم وادارة االجتماعات

1993/لٌبٌااحمد فرج بلخٌر/ سالم محمد بن ؼربٌهمحاسبة االموال العامه والمحاسبه القومٌه

1989/ابراهٌم محمد الجزراوى واخرونالمحاسبه فً النشاط المصرفً

1996/طرابلسعدنان السامرائىمحاسبة التكالٌؾ

1972/مبٌروت2معروؾ الرصافًدٌوان معروؾ الرصافً

1973/ممصربٌٌر جالٌهالعالم الثالث فً االقتصاد العالمً

/ملٌبٌا2القروىدٌوان القروى

1986/دمشقناٌجل هارٌس ٌسرى االٌوبًالخبز والبنادق االقتصاد العالمً فً ازمة

1991مصطفى سالمه حسٌنتسٌٌس المنظمات الدولٌه المتخصصه

1985/مبٌروتمحمد عٌسى صالحٌهتؽرٌب الثراث العربً بٌن الدبلوماسٌه والتجارة

1981/وضح الصمدالصناعات والحرؾ عند العرب

1997/االردنرشاد الساعد/ حمد العزٌز سلوك المستهلك مدخل متكامل

/مدٌنى.بروستر كنظرة شاملة على السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة

1993/بنؽازىابوبكر بعٌرهالتسوٌق ودوره فً التنمٌة

1983/مبٌروتبشٌر عباس العالقمعجم مصطلحات العلوم االدارٌه الموحده انجلٌزى عربً
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1994مطرابلسصالح عودة سعٌدادارة االفراد

1996/ماالسكندرٌة0محمد نصر مهنااالعالم العربً فً عالم متؽٌر

1996/طرابلسعبداالمٌر عبدالعظٌم العلٌكًمذكرات فً مبادى االدارة العامه

1996/عمانعلٌان الشرٌؾالمحاسبه الضرٌبٌه وتطبٌقاتها فً االردن

1994/معمانقٌس عبده علً/ عمرو وصفًالمنظمة ونظرٌة التنظٌم

/نفٌسه بشرىادارة المبٌعات

/عبدالفتاح الصحنالمحاسبه المالٌه

معبد الحمٌد مرعىمحاسبة التكالٌؾ

1989/ماالسكندرٌةعبدالسالم ابو قحؾنظرٌات التدوٌل وجدوى االستثمارات االجنبٌه

1986/ماالسكندرٌهصالح الشنوانىالتطورات التكنولوجٌه واالدارة الصناعٌه

1989/بؽدادانمار لطٌؾ نصٌؾجماعة الضؽط الٌهودى فً اربع ادارات امرٌكٌه

1992/مبٌروتحسنٌن توفٌق ابراهٌمظاهرة العنؾ السٌاسً فً النظم العربٌه

1987/قبرصسعٌد محمد ابو سعدهتنمٌة وتعبئة مصادر المٌاه فً الوطن العربً

1996/ماسكندرٌهمحمد نصر مهنامدخل الى االمن القومً العربً فً عالم متؽٌر

11هٌئة التدرٌب العسكرى اللٌبٌهموسوعة السالح المصوره

1979/مبٌروت2الهٌثم االٌوبً واخرونالموسوعة العسكرٌة

1998/مصنعاءمحمد احمد العشملًمن اوهام الهزٌمه الى واقعٌة النصر

1985/بٌروتالمعهد الدولً للدراسات1983-1982المسح االستراتٌجً 

1986/العراق2سٌؾ الدٌن سعٌد ال ٌحًم1943-1940تارٌخ البعثاث العسكرٌه العراقٌه الى الٌمن للفترة من 

1989/بٌروتبٌتز بواىترسانه اسرائٌل النووٌه

1980/مبٌروتبلند الحٌدرىدٌوان بلند الحٌدرى

1991/مالقاهرةالكٌس دى توكفٌلالدٌمقراطٌة فً امرٌكا

1986/موسكو2سٌرؼى شتمنٌكواالركان العامه السوفٌتٌه فً اٌام الحرب
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1992/سورٌهب مارٌن.ت/ اى بالموسوعة الحرب االلكترونٌه

1998/مبٌروتنعوم شومسكًاعاقة الدٌمقراطٌة الوالٌات المتحدة والدٌمقراطٌة

1981/بٌروتونتر نفهام وبالسفورواالسلحه والتكتٌك

1984/بٌروتمارتن فان كرٌفلٌدالحرب تجهٌزاًوتحوٌالً

1996/مبٌروتصالح الصاويالتعددٌة السٌاسٌة فً الدول االسالمٌة

1990/مبٌروتماهر الكٌالًانجلٌزى- القاموس العسكرى الحدٌث عربً

1986/بٌروتعبدالحمٌد طالباسلحة القرن العشرٌن

1988/بٌروتخولٌو كورتاتاراالسلحة السرٌه

1990/بؽدادمارتن لطفً السوفىالمخادعه ومعاركها الكبرى

بٌروتدرغ رٌتشارد مسونطائرات التجسس الحدٌثه

1977/مبٌروتبٌار عقل1973المسح االستراتٌجً 

/مبٌروتاالن ؼرٌشالخلٌج

1992/بٌروتالٌاس فرحان1992- 36الحروب السرٌه لالستخبارات السرٌه 

1983/بٌروتمجموعة فً القادة االلمانالقرارات المهلكه

1992/بٌروتسٌر بٌلًالحروب العربٌه االسرائٌلٌه وعملٌات السالم

1992/بٌروتٌزٌد صائػالصناعه العسكرٌه العربٌه

1988/بٌروتجان نمٌتونالفكر والحرب

1992/مبارٌسولٌد لوترانطالقه حرب الخلٌج– قصة المدفع العمالق 

1988/بٌروتقاسم محمد جعفرطائرة الهٌلوكبتر القتالٌه والمسانده فً المنطقة العربٌه

1992/ماالردنحربً محمد موسى عرٌقاتمبادى فً التنمٌة والتخطٌط االقتصادى

1985/الكوٌتعبدالوهاب علً الثماراالصول المالٌه الخارجٌه القطار الجزٌرة العربٌه المنتجة للنفظ

1984/عمانمركز دراسات جامعة تل ابٌبالتوازن العسكرى فً الشرق االوسط

1982/مبٌروتمركز دراسات الوحدة العربٌهالمراة ودورها فً حركة الوحدة العربٌه
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1980/مبٌروتعبدالقادر سٌد احمداالوبٌك ماضٌها وحاضرها وافاق تطورها

1985/دمشقمحمد شٌت خطابتعرٌب المصطلحات العسكرٌه وتوحٌدها

1968/مالقاهرةراشد البداوى/ رٌمون ارونثمانٌه عشردرسا عن المجتمع الصناعً

1987/بٌروتفاضل البراكدور الجٌش العراقً فً الدفاع الوطنً

1982/مدار الفكرحسان اسحاقالبلدان العربٌه االقتصاد والعالقات االقتصادٌه الخارجٌه

1964/مالقاهرةسامً مختار شٌمًضرٌبة المرتبات واالجور

1987/بٌروتمجدى حمادالعسكرٌون العرب وقضٌة الوحده

/ماسكندرٌهٌسرى الجوهرىجؽرافٌه االنتاج االقتصادى

1990/معمانمترجم/بدر عقٌلً سٌاسة اسرائٌل االمنٌه

1981بٌروتمحمد الماؼوطمحمد الماؼوط الثار الكامله

1982/بٌروتمجموعة من االختصاصٌٌنالمدفعٌه االرضٌه

1985/مالقاهرهانشراح الشالمدخل فً علم االجتماع االعالمً

1989/بٌروتالبٌرت مٌرؼلنحرب المباؼته

1989/بٌروتولٌم توماس/ صاموٌل هٌزتولى القٌادة العسكرٌه وعملها

1967/بؽداد3فودستر اوفوكثالث قرون من االدب

1982/مبٌروتعبدالرحٌم مراد واخرونمالمح المشروع الحضارى العربً المعاصر

1987/مالكوٌترمزى زكًاالعتماد على الذات

1989/مبٌروتعاطؾ علبًالجؽرافٌة االقتصادٌة والسٌاسٌه والسكانٌه

/مبٌروت17جرجً زٌدانمجموعة رواٌة العرب واالسالم

1981/مبٌروت3رفاعة رافع الطهطاوىاالعمال الكامله لرفاعه رافع الطهطاوى

1973/القاهرةؼرٌن الجمال, صالح الدٌن عقدهالتخلؾ االقتصادى والتنمٌة

1992/موسسه االبحاث العربٌهجراحة الحرب الطارئه

1985/دمشقمحمد شٌت خطابدراسات فً الوحده العسكرٌه العربٌه
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/بٌروت4زكرٌا الشهٌر بالخطٌب(ابو تمام )شرح دٌوان الحماسه

1981/بٌروت3(رواٌات من االدب العربً)مجهولالؾ لٌلة ولٌلة

1982/بٌروتبازل ٌرل هارتالسٌؾ والقلم

1982/بٌروتوان شٌت زونػالحرب الفٌتنامٌه الثالثه

1988/بٌروتجون وٌكسرجال ضد الدبابات

1995بٌروتمحمد عباد الجابريالعقل السٌاسً العربً

1993/بٌروتراشد الؽنوشًالحرٌات العامه فً الدوله االسالمٌه

1983/بٌروتجٌفرى رٌكوروقوات االنتشار السرٌع

1991/بٌروت4تحٌقٌق عبدالسالم محمد هارونرسائل  الجاحظ

1992/بٌروتماكس ولمرالدلٌل المصور للقوات الخاصه الحدٌثه

1985/االسكندرٌةعادل ابراهٌم هنديالمعالم الرئٌسٌه الستراتٌجٌه لتنمٌة الزراعٌه باقطار الوطن العربً

1992/بٌروتجاك وودٌزالجٌوش والسٌاسه

1987/بٌروت4علً ابو ملحم , مقدمرسائل الجاحظ السٌاسٌه والكالمٌه

/بٌروتابً العال المصريالفصول والؽاٌات فً تمجٌد هللا والمواعظ

1967/مبٌروت2الشرٌؾ على ابن حسٌن الموسوى العلوىامالً المرتضى

1991/بٌروتلوسى.هٌلركالتكتٌك العسكرى فً قناة السوٌس الى حرب الخلٌج

/مبٌروت4زكً مباركزهرة االداب وثمرة االلباب

/بٌروت3مصطفى صادق الرافعًوحً القلم

1988/مبٌروتوبلٌو مكنوت. الاالسلحه النووٌه وثاثٌراتها

1974/بٌروت2مصطفى صادق الرافعًتارٌخ اداب العرب

1986/بٌروتنخبة من العسكرٌٌناسرار عسكرٌه

1983/بٌروت3(مترجم )عبدالواحد لإلوه موسوعة المصطلح النقدى

مبٌروت4ابً عثمان عمرو الحافطالبٌان والتبٌٌن
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1990/بٌروتعلً فٌاضالتجربة العسكرٌة الفٌتنامٌه

1989/فلسطٌننسفً عومزاالستخبارات واالمن القومً

2/1969(شرح )محمد السٌد كٌالن مختارات الشعر الجاهلً

1986/بٌروتهاكوب دٌر هوفنٌان2سلسلة الدلٌل العسكرى رقم 

/بٌروت(محقق )دانٌال جٌمارٌه كتاب بلوهروبوذاسؾ

1981/بٌروتخلٌل احمد خلٌلالعرب والقٌادة

1980/ماحسان عباسمن الذى سرق النار

/منظمً عبد الودٌع محمدادب المهجر بٌن صالة الشرق وفكر الؽرب

1978/محمد ابو موسىقراءة فً االدب القدٌم

1979/بٌروتبرٌان بوندالفكر العسكرى عند لٌزل هبرت

/جعفر محمد سعدهٌئات العملٌات والكمبٌوتر فً جٌوش الدول النامٌه

1987/بؽدادجازم عبد القهار الراوىالصراع النووى

1982/بٌروتومٌلاير اسطول وزمٌلهمعارك الٌوم فً مذكرة الحرب البحرٌه

1986/بٌروتنخبه من القادة العسكرٌٌناسرار عسكرٌه

/ممحمد فتحً امٌنقاموس المصطلحات العسكرٌه

1988/مبٌروتابراهٌم سعد الدٌن واخرونكٌؾ ٌصنع القرار فً الوطن العربً

1998/بٌروتهانً الرضا ,رامز عمارالراى العام  واالعالم والدعاٌه

1981/العراقعزٌز شاهر اسماعٌلسٌاسة التنمٌة الزراعٌه

1993/معواشه محمد حقٌقالراي العام بٌن الدعاٌة واالعالم

1987/مبؽدادحامد ٌوسؾ حمادىمن حرب االٌام السته الى حرب فً عامها الثامن

1982/شكرى عباس حلمً , احمد جمال نوٌرتعلٌم الكبار

1997/ماالردنمحمود خلؾالدبلوماسٌه النظرٌة والممارسة

/ماحمد سرحانالنظم السٌاسٌه والدستورٌه فً لبنان
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1980/دمشقاسماعٌل بن علً االكوعالمدارس االسالمٌه فً الٌمن

1978/القاهرةسعٌد اسماعٌل علًاصول التربٌة االسالمٌه

1979/بٌروتعلً ماضًفلسفة التربٌة والحرٌة

1989/بٌروتعبدهللا وافق شهٌر واخروناستراتٌجٌة تطوٌر العلوم والثقافة فً الوطن العربً

1982/القاهرةعبدالرحمن حسن ابراهٌم , طاهرعبدالرزاقاستراتٌجٌة تخطٌط المناهج وتطوٌرها فً البالد العربٌه

1990/االردنجاى مافٌوزاسكالنتً افضل المعلمٌن فً امرٌكا

/منظام بركاتمبادى العلوم السٌاسٌة

1982/مبٌروتالٌاس خورىالذاكرة المفقوده دراسات نقدٌة

1973/بٌروتمحمد ؼنٌمً هاللالرومانتٌكٌه

1978/االسكندرٌةمحمد سمٌر الصبان, فاروق عبدالعالاالسس العامه فً الفحص والقٌاس الضرٌبً

1981/بٌروتحسن حنفىتربٌة الجنس البشرى

/مسبتٌؾ نون.ك.دالحٌاة والمإسسات فً امرٌكا

ممصطفى ابو زٌدمبادى علم السٌاسه

فهد القحطانًصراع االجنحه فً العائلة السعودٌة

نظام شرابًامرٌكا والعرب

1977/مالقاهرةحسٌن سلٌمان قورهدراسات تحلٌلٌه ومواقؾ تطبٌقٌة فً تعلٌم اللؽة العربٌه والدٌن االسالمً

1979/بٌروتسعدون حمادى واخروندور التعلٌم فً الوحدة العربٌة

1982/ منظمة الٌونسكوتعلٌم الكبار والتنمٌة

1987/الكوٌتجون ب دٌكسون.دالعلم والمشتؽلون فً البحث العلمً فً المجتمع الحدٌث

1992/مقدرى قلعجًامرٌكا وؼطرسة القوة

/الكوٌتسعٌد اسماعٌل علًالفكر التربوى العربً الحدٌث

1988/بٌروتتوما جورج خورىالمناهج التربوٌه

/مركز البحوث والتطوٌر التربوىدورة تدرٌبٌه مكثفه حول الخارطة المدرسٌه والتخطٌط المدرسً
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1985/مركز البحوث والتطوٌر التربوىدٌنامٌه القبول والتدفق

1976القاهرةفتح الباب عبدالحلٌم سٌدوسائل التعلٌم واالعالم

1967/ممصرمحمد رشاد محمودالمشكلة االقتصادٌه وحلولها علما وعمال

1986/الكوٌتمحمد عماد الدٌن اسماعٌلاالطفال مراة المجتمع

1987/القاهرةرمزى زكًازمة القروض الدولٌه

1962/م3محمد ابو الفضل ابراهٌم وزمالئهقصص العرب

1983/بٌروتجابر عضورمفهوم الشعر

دار الفكر العربًفان تٌجناالدب المقارن

1971/القاهرةحامد ربٌعالتعاون العربً والسٌاسه البترولٌه

1979/القاهرةالمفضل بن محمد بن بٌلً الظبًالمفضلٌات

/2السٌد احمد الهاشمًجواهر االدب

1982/مبٌروتهنرى بو اتكارىقٌمة العلم

1992/مبٌروتمحمد زٌنهم محمد عزبتارٌخ الٌمن

1983/مالكوٌتسامً مكً العانًاالسالم والشعر

1974/القاهرةمحمد منٌر مرسًالتعلٌم العام فً البالد العربٌه

1980/مبٌروتعبدالحمٌد براهٌمىابعاد االندماج االقتصادى العربً واحتماالت المستقبل

1987/بٌروترونٌه اوبٌرالتربٌة العامه

1972/بٌروتعبدهللا الداٌمالتخطٌط التربوى

1968القاهرةمحمد كامل البطرٌقمنهاج خدمة المجتمع

1970/ محمد نجٌب توفٌق , محمد كامل بطرٌقمجاالت الرعاٌة االجتماعٌه وتنظٌماتها

1979/الفونس شحاتهالتامٌنات االجتماعٌة

1973/القاهرةمحمد عبد المنعم نورالخدمة االجتماعٌة الطبٌه والتاهٌل

/ محمد طلعت عٌسى , عدلً سلٌمانالخدمة االجتماعٌة العمالٌه
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1982/ماسكنرٌهعبدهللا عبدالؽنً ؼانمالتبادل وعملٌات االستثمار واالدخار

/ محمد طلعت عٌسى , عدلً سلٌمانخدمة الجماعة

 محمد طلعت عٌسىالخدمة االجتماعٌه كاداة للتنمٌة

1980 محمد منٌر مرسًتارٌخ التربٌة فً الشرق والؽرب

1978/ماسكندرٌهصالح الدٌن علً الشامًاالسالم والفكر الجؽرافً العربً

1963/ احمد كمال حمدى , صالح مصطفى الؽوارىالخدمة االجتماعٌة والمٌثاق فً المجتمع االشتراكً العربً

1989/مبٌروتعلً الدٌن هالل1982-1945امرٌكا والوحدة العربٌة 

1979/مباكو فلٌؾ. ب. أالسعودٌه والؽرب

1986/مالقاهرةحورٌة توفٌق مجاهدمشكلة الحدود بٌن الصومال واثٌوبٌا

1998صنعاءالعزي صالح السنٌدارالطرٌق الى الحرٌة

1982/بٌروتفتح هللا ولعلواالقتصاد العربً والمجموعة االوربٌه

1979/مصنعاءاحمد بن حسٌن  الرقٌحًالشهاب الثاقب السامً على مراكب الكواكب

/ عبد الحمٌد المحسن عبد الحمٌدالخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة المسنٌٌن فً الوطن العربً

1985/مصرعبدالرحمن محمد العمرانًشعر الؽزل التقلٌدي فً الٌمن فً القرن العشرٌن

1971/مبٌروتزكً مباركحب ابن بن ربٌعه وشعره

1988/عدنعلوى عبدهللا طاهرقضاٌا تربوٌه

/مبٌروتاحمد محمد الحوفىالحٌاة العربٌه من الشعر الجاهلً

1985/القاهرةالمركز العربً للتامٌنات االجتماعٌهاهمٌة تبسٌط اجراءات منافع التامٌنات االجتماعٌة

1983/الكوٌتجورج ام ؼازو واخروننظرٌة التعلم دراسة مقارنة

/مالقاهرة15وزارة الداخلٌة المصرٌهاالمن العام

1985/بٌروتمحمود فهمً زٌدانفً فلسفة اللؽة

1988/ جنرال اندرٌه بوفربناء المستقبل

1970/محمد خلؾ هللا احمدبحوث ودراسات فً العروبه وادابها
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1984/الكوٌتعبد الحلٌم منتصرالعلم فً حٌاة االنسان

1987/بٌروتسلٌمان المنذرىاالسواق العربٌه لراس المال

1983/بٌروتانا بو نبوارالتربٌة المستقبلٌة

1992/ احمد علً الحاج محمدالتخطٌط التربوى اطار لمدخل تربوى جدٌد

1986/االردنمارى جمٌل فاشهدلٌل المدرس النشاء مكتبة

1992/ جٌرو لداسالتعلٌم العالً فً مجتمع متعلم

1988ملندنفهد القحطانًشٌوعٌون فً السعودٌه

1970/اسكندرٌهاسحاق ازمٌوؾمنابع الحٌاة

1995/ماالدارة العامه لالحصاء والتخطٌط صنعاءالتعلٌم فً موكب الثورة والوحدة

1974/القاهرةزٌن العابدٌن ناصرعلم المالٌه العامة

1980/القاهرةصالح الدٌن عبد المتعالالتؽٌٌر االجتماعً والجرٌمه فً المجتمعات العربٌه

/المركز العربً للتامٌنات االجتماعٌهدراسات فً نظم التامٌنات االجتماعٌه

1982/معزٌز صقردراسات اشتراكٌة فً الضمان االجتماعً والتجارى

/عدنمحمد سعٌد عبدهللا محسن واخرونحضور بحجم الحلم

1981/بٌروتجامعة لندنمن طفل الى طفل

1980/القاهرةعدلً محمد توفٌقالمالٌه العامه فً المجتمعات الفردٌه والجماعٌه النزعه

/االسكندرٌةعبدالمنعم فوزىالمالٌه العامه والسٌاسه المالٌه

/القاهرةهارى هو لوواىالراى العام

1984/مدمشقعبدالعزٌز ٌاسٌن السقاؾنظرٌات المالٌه العامه والنظام المالً فً الجمهورٌه العربٌه الٌمنٌه

1982/الخرطومالمركز العربً للتامٌنات العربٌهاهمٌة الصحة المهنٌه والسالمة الصناعٌه فً نظم التامٌنات االجتماعٌه

1987/بٌروتفرهنك جالل ,محمد عمٌرهحٌازة التكنولوجٌا المستورده من اجل التنمٌة الصناعٌه

1983/بٌروتمصطفى العوجًاالمن االجتماعً

1982/المركز العربً للتامٌنات االجتماعٌةاالشتراكات والموارد المالٌه فً نظم التامٌنات االجتماعٌة
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1984/اسكندرٌهسمٌره كامل محمدالتنمٌة االجتماعٌة

1983/مبٌروتدومنٌك البٌٌرالفارس الخامس

1989/مبٌروتكولن ولسونالشعر والصوفٌه

1978/محسن شحاته سعفاتدراسات فً علم االجتماع االقتصادى

1989/القاهرةعلً الدٌن السٌدالتاصٌل االسالمً للرعاٌة االجتماعٌة

1985/اسكندرٌهالسٌد عطٌه/ ماجده كمال عالمالرعاٌة االجتماعٌة والخدمة االجتماعٌة

/ممصرحسن شحاتة سعفانتارٌخ الفكر االجتماعً

/القاهرةمحمد طلعت عٌسى ,عدلً سلٌمانخدمة الفرد

/موكالة االعالم االمرٌكٌهموجز جؽرافٌة امرٌكا

1985/االردنالمركز العربً للتامٌناتاهمٌة مشاركة منظمات اصحاب االعمال فً تطوٌر نظم التامٌنات االجتماعٌة

/المركز العربً للتامٌناتمشاكل التامٌن على عمال الشحن والتفرٌػ

1982/ماالسكندرٌةعبدهللا عبدالمؽنً ؼانمالتبادل وعملٌات االستثمار واالدخار

1985/فائزه سعٌد خضٌرمناهج الخدمة االجتماعٌة

1998/مصنعاءعبدالرحمن طٌب بكر الحضرمًالرجل الذى احبه الهرم والحرم الشٌخ عبدهللا بن حسٌن االحمر

1992/اسكندرٌهمختار الهنسً وزمٌلةمقدمة فً الخطر والتامٌن

1982/مبٌروتانور عبدالملك واخروندراسات فً التنمٌة والتكامل االقتصادى العربً

1981/م ابراهٌم علً ابراهٌممقدمة فً الخطر والتامٌن

1982/مبٌروتسلٌم نصر/كلودوبار الطبقات االجتماعٌه فً لبنان

1983/مالقاهرةعبدالهادى الجواهرىدراسات فً علم االجتماع االسالمً

1981/االسكندرٌهمحمد زؼلول سالمالنقد االدبً الحدٌث اصوله واتجاهات رإادة

1992/مصرعادل عبد الحمٌدمبادى التامٌن

1985/مبؽدادجاسم محمد جرجٌس , عبدالجبار عبد الرحمنالمراجع والخدمات المرجعٌة

1980/مبٌروتعلً احمد سعٌد ادونٌسفاتحة لنهاٌة القرن
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/نوري عباسالتعلٌم الثانوى

1998/ماسكندرٌةمحمد بهجة كشكالعالقات العامه والخدمة االجتماعٌه

/10محمد مرتضى الزبٌرىتاج العروس

/بٌروت15جمال الدٌن ابن منظورلسان العرب

1979مبٌروتخالده سعٌدحركٌة االبداع دراسات فً االدب العربً الحدٌث

1980/ عبدالعزٌز شرؾ/محمد عبدالمنعم خفاجه التفسٌر االعالمً لالدب العربً

1979/مبٌروتمحمد برادهمحمد مندو وتنظٌرالنقدالعربً

/مبٌروت8ابً عبدالرحمن الفداءكتاب العٌن

/االسكندرٌهمحمد زؼلول سالمضٌا الدٌن ابن االثٌر وجهود وفً النقد والبالؼه

1996/مبٌروتصبحً عبد الحمٌدمعارك العرب الحاسمه

/مبٌروت5ابً بشر عمر ابن عثمانكتاب سٌبوٌه

1980/مبٌروتوداد القاضًمختارات من الشعر العربً

/ممحمد ابراهٌم حسندراسات فً جؽرافٌة الوطن العربً

/مبٌروت4عبدالقادر عمر البؽدادىخزانة االدب ولب لباب لسان العرب

/مبٌروت4فٌروز ابادىالقاموس المحٌط

/بٌروت3ابً الفتح عثمان ابن جنًالخصائص

/مبٌروت(مترجم  )جبرا ابراهٌم جبرا االسطوره والرمز

1984/مبٌروتعبدالعزٌز المقالح1948-1939اولٌات النقد االدبً فً الٌمن 

1979/مبٌروت6اسماعٌل ابن حماد الجوهرىالصحاح

/بٌروت3اٌن منظورلسان العرب المحٌط

/بٌروتمحمد ؼنٌمً هاللاالدب المقارن

/القاهرة4عباس حسنالنحو الوافً

/مصرطه حسٌنفً االدب الجاهلً
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1986/مبٌروتعبد العزٌز عتٌقتارٌخ النقد االدبً عند العرب

1973/ممصر2ابراهٌم انٌس وزمالئهالمعجم الوسٌط

1986/ابً نواسدٌوان ابً نواس الخمرات والفذلٌات

/بٌروت2جمال الدٌن الحسٌنًمجموعة الشافٌه من علمً الصرؾ والخط

/مبٌروت3البحترىدٌوان البحترى

/م2حسٌن ٌوسؾ هوساالفصاح فً فقه اللؽه

1985/ماالسكندرٌةكامل بكرىاالقتصاد التجمٌعً

1989/بٌروتابراهٌم سعد الدٌن واخرونالتنمٌة العربٌه

/القاهرة102العالمة موفق الدٌن النحويشرح المفصل

1981/بٌروتباسمه كٌالتطور المراه عبر التارٌخ

1982/بٌروت2ٌحً ابن حمزه ابن ابراهٌمكتاب الطراز المتضمن  السرار البالؼه وعلوم حقائق االعجاز

1982/االسكندرٌةمحمد علً رضا الجاسممقدمة اقتصادٌات المملكه السعودٌه

1979/مبٌروتابً بكر محمد ابن الحسن االزوىكتاب االشتقاق

/ماحمد فارس الشرٌاقالجاسوس على القاموس

1985/مبٌروتابراهٌم الٌازحًكتاب نجعة الرائد وشرعه الوارد فً التداوق والتورد

1984/مالقاهرةحسنً الطماوىاقتصادٌات العمل

1981/مبٌروتمحمد عبده ؼانمدٌوان محمد عبده ؼانم

2/1979محمد محً الدٌن عبدالحمٌدشرح ابن عقٌل على الفٌه ابن مالك

1985/بٌروتمحمد ابن محمد ٌحً السماوى الٌمانًالموسوعة العربٌة فً االلفاظ الضدٌه والثراث اللؽوٌه

/مبٌروتٌوسؾ خباطالتٌنً- انجلٌزى– فرنسً – معجم المصطلحات العلمٌه والفنٌه عربً 

1975/مبٌروتالخطٌب القزوٌنًاالٌضاح فً علوم البالؼه

1967/ممصر4محمد محً الدٌن عبد الحمٌداوضح المسالك الى الفٌه ابن مالك

1985/مالقاهرةمحمد سلطان ابو علًالتخطٌط االقتصادى واسالٌبه
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/الكوٌتمحمد محً الدٌن عبد الحمٌدشرح قطر الندى وبل الصدى

1981/مبٌروتبالل جنٌدى-محمد سعٌد اسٌر الشامل معجم فً اللؽه العربٌه ومصطلحاتها

1980/مبٌروتسعٌد ادرٌس جبور عبد النورالمنهل قاموس فرنسً عربً

1979/مبٌروتحسن صعبالمقاربه المستقبلٌه لالنماء العربً

1980/مبٌروت(محقق )فوزى عطوىدٌوان االعشى

1980/مبٌروت(قدمة )فوزى عطوى دٌوان طرفه ابن العٌد

/2جمال الدٌن ابن هشام االنصارىمؽنى اللبٌب عن كتب االعارٌب

1979/ماالسكندرٌه(محقق )سٌد ؼارى دٌوان ابن خفاجه

1986/مالكوٌتمحمد توفٌق صادقالتنمٌة فً دول مجلس التعاون

/مبٌروتابن نباته المصرىدٌوان ابن نباته المصرى

1969مبٌروت(شرح )مٌشٌل نعمان دٌوان ابن المعتز

1979/بٌروت20ابن ابً الجدٌدشرح البالؼه

1989/مبٌروتمحمد العدنانًمعجم االؼالط اللؽوٌه المعاصره

1992/مبٌروتمحمد الباشاالكافً معجم عربً حدٌث

1981/بٌروتمحمد عبدالشفٌعقضٌة التصنٌع فً اطار النظام االقتصادى العالمً الجدٌد

/القاهرةشوقً ضٌؾالمدارس النحوٌه

1983/بٌروتابن منظوركتاب نشار االزهار فً الٌل والنهار

/ماسكندرٌهمحمد زؼلول سالمجوهر الكنز

1980/بٌروتماٌكل تانزر واخرونمن االقتصاد القومً الى االقتصاد الكونً

1987/سورٌهعبدالمنعم فائزالسٌرا فً النحوى فً ضوء شرحه الكتابة النحوى

1982/بٌروتمحمد المنجً الصٌادى واخرونالتعرٌب ودورة فً تدعٌم الوجود العربً والوحة العربٌة

/القاهرة6جورج سارتونتارٌخ العلم

1985/بٌروت(قدمة )محمد ابن علً االكوع الحوالً دٌوان ابن عبدهللا جمال الدٌن الوصابً الهمدانً
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1982مالكوٌتعبدالوهاب محمد المسٌرىاالٌدٌولوجٌة الصهٌونٌه دراسات حاله فً علم اجتماع المعرفة

1974/القاهرةمصطفى مندوراللؽة بٌن العقل والمؽامره

/بٌروت(شرحة )محمد محمد حسٌن دٌوان االعشى الكبٌر

1973/بٌروتعباس محمود العقاداللؽة الشاعرٌه مزاٌا الفن والتعبٌر فً اللؽة العربٌه

1986/مطنطاوى محمد درازظاهرة االشتقاق فً اللؽة العربٌه

1980/بٌروتمحمد المنحى العٌادىالتعرٌب وتنسٌقه فً الوطن العربً

1980/بٌروتمحمد عمارهالثراث فً ضوء العقل

1988/مبؽدادقرواع مجٌدالمعجم البحرى التجارى انجلٌزى عربً

1986/عمانابراهٌم رضوان الجندىالصناعه فً فلسطٌن ابان االنتداب البرٌطانً

1984/مبٌروتشهاب الدٌن المؽربًدٌوان الصبابه

/م6احمد بن محمد  بن علً المقرمًقاموس اللؽه كتاب المصباح المنٌر

1980/مالقاهرةزٌن الدٌن عبدالمنصوراسس الجؽرافٌة الحٌوٌه

1981/ماسكندرٌهٌسرى الجوهرىجؽرافٌة الشعوب االسالمٌه

1984/متونسمحمد القروىحادثه جوٌه على االستطالعات البارٌسٌه

1978/القاهرةفإاد مصطفى محمودالتصدٌر واالستٌراد علما وعمال

1986/مبؽدادؼانم قدورى الحمدالدراسات الصوتٌه عند علماء التجوٌد

1978/مالقاهرةد كوبر.اجؽرافٌة النقل البحرى

/مالقاهرةاحمد نجم الدٌن فلٌجهالجؽرافٌة العملٌة والخرائط

1989/مبٌروت(شرحة )عبد المجٌد زراقط دٌوان جمٌل بثٌنه

1985/ماالسكندرٌةمحمد توفٌق ماضًتخطٌط ومراقبة االنتاج

/زهٌر منصورمفدمة فً منهج االبداع

1986/بٌروتج هنذاك. سموسوعة الطٌور المصوره

/مبٌروتاو حدادمعجم مصطلحات الكمبٌوتر المعلوماتٌه انجلٌزى فرنسً عربً
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1981/ماسكندرٌهمحمد علً سعداالتصال والراى العام

1989/بٌروتستانسالؾ فرانكموسوعة االسماك المصوره

1986/مبٌروتحاتم الطائىدٌوان حاتم الطائى

1986/موسكومارٌا فولوفسكاٌاعلم االوبئه واسس االمراض السارٌه

1988/بٌروتروك هٌدسون واخرونالسٌدا أو االٌدز

1984/اسكندرٌهسٌنوت ٌلم دوسالهرمونات بٌن الطب والقانون

/مبٌروتعباس محمود العقادشاعر اندلسً وجائزه عالٌة

/مبٌروت3مصطفى لطفى المنفلوطًالنظرات

1986/مبؽدادلبنكٌل. بٌال أاللٌزرات

1985/بٌروتمحمد منٌر المتسنًموسوعة العلوم والتكنولوجٌا المصوره

1985/اسكندرٌهصفوت محمود دروٌش/ٌسرى محمد ٌاقوتالهٌروٌٌن دعوة الى الموت

1983/صٌداعباس حمود العقادعبدالرحمن الكواكبً الرحاله

1986/مالكوٌتمحمد السٌد سعٌدالشركات عابرة القومٌات

1987/بٌروتطالب ناجً الخفاجًالذرة

/مبٌروتعباس حمود العقادالفصول

1988/مموسكورٌكٌوؾ واخرون.أ  . ؾمعجم المصطلحات التكنولوجٌا روسً عربً

/مصنعاءحمزه لقماناساطٌر فً تارٌخ الٌمن

/بٌروتعباس حمود العقادعٌدالقلم

/مبٌروتعباس حمود العقادانا

1983/بٌروتالبرؼسور ارك هولاالشعاع والحٌاة

1985دمشقشوقً ابو خلٌلاطلس التارٌخ العربً

/مبٌروتعباس حمود العقادردود وحدود ومقاالت اخرى

1989/بٌروتجان دركور وجاك باكٌهالجٌولوجٌا مواضٌع ومناهج
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1983/مالمؽربعبدهللا العروىثقافتنا فً ضوء التارٌخ

1976/مالقاهرةزٌدان عبد الباقًاسس علم السكان

1980/مبٌروتنادر فرجانًهدر االمكانٌات

1986/موسكوعزٌزوؾ,سٌمٌرنوؾالتصنٌع فً االتحاد السوفٌتً

1982/ماالسكندرٌةمحمد الفٌومى محمدالشركات الدولٌه

1981/بٌروتماٌكل تانزر , حسن زٌنهالتسابق على الموارد

/مبٌروتعباس حمود العقادمعارك العقاد االدبٌه

/مبٌروتعمر الصدٌق عبدهللا-محمد اسماعٌل حٌنً معجم تكنولوجٌا الوسائل السمعٌه والبصرٌه انجلٌزى عربً

1992/اسكندرٌهمحمد الفٌومًمقدمة الحاسبات االلكترونٌه وتطبٌقاتها فً نظم المعلومات المحاسبٌه

1980/مبٌروتمحمود الحمصًخطط التنمٌة العربٌه واتجاهات التكاملٌه والتنافرٌه

/مبٌروتعباس حمود العقادجحا الضاحك المضحك

/مبٌروتعباس حمود العقادفً بٌتً

1990/بٌروتبرٌك هٌتزتفهم تكنولوجٌا اللٌزر

1981/مبٌروتعباس حمود العقادٌسالونك

/مبٌروتعباس حمود العقادمواقؾ وقضاٌا فً االدب والسٌاسه

1987/بٌروت3ابن سٌناءالقانون فً الطب

1983/بٌروت8حسٌن ادهم حداد/احمد عبداللطٌؾ شعراء الدعوة االسالمٌه

1986/مالقاهرةمحمد احمد السعٌدىالحاله الٌمنٌه– التنمٌة فً ظل مجتمع استهالكً 

1979/بٌروتفرٌد رٌش جٌورت ٌونٌفرسقوط التكنولوجٌا

/القاهرةحشمه قاسمدراسات فً علم المعلومات

1980/بٌروتهرمان ملفلموبً دٌك

1979/بٌروتمصطفى الشقعهرحلة الشعر

/بؽدادابو عبٌده معمر البصرى(نقائض جرٌر والفرزدق )كتاب النقائض 
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1984/دمشقعبدهللا احمد جنٌدالداء السكرى دلٌل مرٌض السكرى فً الوقاٌه والعالج

1988/دمشقمحمد نذٌر المتتنًالدلٌل العالمً لرسائل التلكس

1988/مبٌروتباسم الجسرفوأد شهاب ذلك المجهول

1987/مبٌروتابحاث الجامعة االردنٌهمحاضرات موتمر الصوفً وابن النفٌس

موسكوٌفموؾ. بوسٌؾ أ. أ المنجز فً الكٌمٌاء

1981/القاهرةكرٌمه كرٌمالتخطٌط العٌنً والمالً لالقتصاد القومً

1985/عدنمحمد جعفر زٌننقل التكنولوجٌا والدوله

1983/بٌروتابً عبدهللا المرزبانًمعجم الشعراء

/مصرجلٌن سبٌروجاالنسان والذره

1986/مالقاهرةعادل ؼثٌمالنمودج المصرى لراسمالٌة الدوله التابعه

1989/الموصلنبٌل خلٌل عمر/ محمد زكً خضر مدخل الى برمجٌات الحاسبات77فوترات 

1985/مبٌروتاحمد البعلبكًالمسالة الزراعٌه او الوعد الرائد فً الرٌؾ الجزائرى

1987/الموصلداخل حسن جربو/ اسماء ؼالب قاسماساسٌات الحاسبات االلكترونٌه

1983/مالقاهرةعصام الخفاجًالدوله والتطور الراسمالً فً العراق

1987/بؽدادمترجم/ سمٌر عبد الرحٌم الجلبً عربً– معجم التعابٌر االجنبٌه فً اللؽة االنجلٌزٌه انجلٌزى 

1988مبؽدادكٌلمور. جارلس ام الحاسبات االلكترونٌه المصؽره

1985/مبؽدادعامر ابراهٌمبنوك المعلومات االلٌه وشٌكاتها

1988/بؽدادسامر عبد الجبار المطلبًلؽة البرمجة بٌسك

1989/الكاظمٌهٌوسؾ اوراها ٌاقوالمقدمه الؽنٌه فً الحاسبات االلكترونٌه

1987/بٌروتعدنان عباس الحمدانًنظم المعلومات فً االعمال والتجارة

/ماسكندرٌهمحمد سعٌد فرحالشخصٌة القومٌة

l1989/عدنمحمد مثنى ناصر واخرونعلً عنتر فً رحاب الخالدٌن

1985/مبؽدادشانٌه عبده حسٌنمعجم المصطلحات الفنٌه والعلمٌة والتطبقٌه
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1990/بٌروتمحمد احمد السعٌدىاستراتٌجٌة التصنٌع فً الٌمن

1997/بٌروتراجً ابو شقرادلٌل استعمال االنترنت لؽٌر المتخصصٌن

1984/بٌروتبالشٌرتارٌخ االدب العربً

1978/مفٌسبادنمحمد انعم ؼالبعوائق التنمٌة فً الٌمن

/ماالسكندرٌهقٌارى محمد اسماعٌلاالنتربولوجٌا العامه

1988/مسورٌهاحمد قائد بركاتمازق التنمٌة

1988بؽدادعال الدٌن شمس الدٌنالبٌسك العملً للحاسبات

1979/بٌروتجمٌل الزهرانًدٌوان جمٌل صدقى الزهرانً

/مهلٌن كاوٌروانقوس(انهٌار االمبراطورٌة السوفٌتٌة)مجد االمم 

1998/االردنمحمد شاهٌننظرٌات الترجمة

1987/الموصلرونا لدكروتزالمعالجات المٌكروٌه والتصمٌم المنطق

1978/مقبرصاسامه الخولىالتكنولوجٌا والمواد البشرٌه واالعتماد على الذات

1989/معمانابراهٌم بدران واخرونقضاٌا التنمٌة  فً الوطن العربً

1988/الموصلحسن ٌصبً ناصر واخرونالبرمجة بلؽة بٌسك

1997بٌروتفاروق حسًاالنترنت الشبكة الدولٌه للمعلومات

/بٌروت2ابن منصور عبدالملك النٌسابورىٌتٌمة الدهر

/ابً محمد ٌعقوب الهمدانًكتاب قصٌدة الدامؽه

1997/بٌروتدٌفٌد دٌتنكسمناهج النقد االدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق

1982مالبصرهرضا جاد جٌرجس17برمجة الحاسبات االلتكترونٌه بلؽة فإثرات 

1989/بها الدٌن حسٌن معروؾالوقاٌه من االشعاعات الموئٌنه

1982/مبٌروتفإاد مرسًالتخلؾ والتنمٌة

1988/مبٌروتحٌدر طرابٌشالمدخل الى جدوى التقنٌة االقتصادٌه للمشارٌع الصناعٌه وهدفها االسالمً

1989/بؽدادبروس بوزوركالرموز والشفرات والحاسبات مقدمة  الى امن المعلومات
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1983/بٌروتارٌك هولاالشعاع والحٌاة

/مالقاهرهعمر الدسوقًفً االدب الحدٌث

4/1979ابً العباس احمد القبٌسشرح مقامات الحرٌرى البصرى

/ابً القاسم البصرىالموازنه بٌن ابً تمام وابن عباد الولٌد الطائً

1987/االردنعماد عبد الوهاب الصٌاغالمفاهٌم الحدٌثه فً نظم المعلومات الحاسوسٌه

/مبٌروتعبدالؽنً النابلسًتعطٌر االنام فً تفسٌر المنام

/مرٌنٌه وٌلٌكنظرٌة االدب

1981/محسن صعباالنسان العربً وتحدى الثورة العلمٌه التكنولوجٌا

1972/اسكندرٌهحازم البالوىالمجتمع التكنولوجً الحدٌث

1981/مفرنساعادل حمٌد الرهانهندسة معامل االؼذٌه وااللبان

1984/عمانناجح الجراوىاسرائٌل والطاقه الذرٌه

/لٌبٌاعبدالفتاح عبد السالممقدمة فً الحاسوب ونظام التشؽٌل

1988/القاهرةصالح جاهٌنسداسٌه الكارٌكاتورٌه

1997/اسكندرٌهمختار محمد كاملالكنوز االلهٌه فً الثمار والحبوب والنباتات واالعشاب الطبً

/ماحمد شفٌق الخطٌبمعجم المصطلحات العلمٌه والفنٌه والهندسٌه

/محداد. د. ب قاموس المصطلحات المعلوماتٌه

/مبٌروتمحمود تٌموراالٌام المئه ومشاهد اخرى

/مبٌروتمحمود تٌمورفرعون الصؽٌر وقصص اخرى

/بٌروتمحمود تٌمورالقصة فً االدب العربً وبحوث اخرى

1982/بٌروتعبد الحلٌم محمودالتفكٌر الفلسفى فى اإلسالم

/بٌروتمحمود تٌمورقال الراوى

1981/مبٌروت6احمد الشرباصىموسوعة اخالق القرآن

1987/معبد الرزاق اسودالموسوعة الفلسطٌنٌة
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/مبٌروت7عباس محمود العقادموسوعة العقاد االسالمٌة

1965/ملٌدن7االتحاد االممً للمجامع العلمٌةالمعجم المفهرس اللفاظ الحدٌث النبوى

/بٌروت3احمد امٌنالتكامل فى االسالم

/معمانابن القٌم الجوزٌههداٌة الحٌارى فى اجوبة الٌهود والنصارى

1979/بٌروتعبد الكرٌم الخطٌبالقضاء والقدر بٌن الفلسفة والدٌن

/بٌروتعباس محمود العقادالشٌوعٌة واالنسانٌة فى شرٌعة االسالم

/بٌروتمحمود تٌمورابو الهول ٌطٌر

/بٌروتمحمود تٌمورنداء المجهول

1983/بٌروتمحمد عبدةاالسالم والنصرانٌة بٌن العلم والمدنٌة

/مصر33ٌوسؾ محمد واخرونمجلة التشرٌع المالً والضرٌبً

1991/مبٌروتكتورة. ج. دمعجم العالم االسالمى

/  2315/مبٌروتمحمود تٌمورفداء

/بٌروتمحمود تٌمورطارق االندلسً

1984/مبٌروتذوقان قرقوطروجٌه ؼارودى ووعود االسالم

1970/بٌروتنصرى سهلبلقاء المسٌحٌة واالسالم

1983/بٌروتمارسٌل بوزارانسانٌة االسالم

1979/بٌروتمصطفى السباعًهذا هواالسالم

1989/مبٌروتمصطفى الؽٌالنىالمؽرب العربً الكبٌر

1982/بٌروتمحمد محمود الزبٌرىاالسالم دٌن وثورة

1982/بٌروتمحمد متولىالشعراوىعلى مائدة الفكر االسالمً

1977/القاهرةٌوسؾ القرضاوىالحل االسالمً فرٌضه  وضرورة

1987/مقبرصمجٌد مسعودالتخطٌط للتقدم االقتصادى واالجتماعٌه

1985/مصنعاءمحمد ابن صالح ابن حسن الصنعانىمسالك االبصار فً ممالك االمصار
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1982/بٌروتالٌاس مرقصجاذبٌة االسالم

1980بٌروتمحمد ابن سالمطبقات الشعراء

1989مبٌروتجورج العببد واخرٌناالقتصاد الفلسطٌنً

1981/بٌروت6عبد الحلٌم محمودالمجموعه الكامله لمإلفات عبد الحلٌم محمود

1983/بٌروتاحمد البهادىمحاضرات فً العقٌدة االسالمٌه

1979/مصنعاءعبدالرحمن احمد العمرانًالزبٌرى ادٌب الٌمن الثائر

1968/سٌد قطباالسالم ومشكالت الحضارة

1993/االسكندرٌةعبدالعزٌز سالم , اجمد مختارتارٌخ البحرٌة االسالمٌة فً مصر والشام

1993/ممحمد السرطاويتحلٌل وتقدٌرتكالٌؾ المشروعات االستثمارٌة

عبدالعزٌزالمسنداالندلس تارٌخ وعبرة

/ماالسكندرٌهمحمد عزٌز نظمً سالمالمدخل الى الدراسات االسالمٌة والمنهج االصولً االسالمً

/محمد حامد الفقىنفائس

1984/مالكوٌتنظام عباسالعالقات الصهٌونٌه النازٌه واثرها على فلسطٌن وحركة التحرر العربً

1980/ماالسكندرٌةزٌن عبدالمقصودنصؾ الكرة الؽربً واالمرٌكً

1984/االسكندرٌةاحمد ماهر البقرىاالسالم والحق

/مالٌمنالهاشم بن ابراهٌمالمجموعة الفاخرة

1981/ممحمد عٌتامىالنضال المسلح فً االسالم

1983/بٌروتمحمد قطبهل نحن مسلمون

1988/مبٌروتكاظم نعمهالملك فٌصل االول

1978/بٌروتعبدالقادر القط(المسرحٌه )من فنون االدب

1997/ماالردنطه حٌدر جردانمبادى االستثمار

1982/ممحمد فإاد عبد الباقًالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكرٌم

1976/مبٌروتعز الدٌن اسماعٌلالمصادر االدبٌه واللؽوٌه فً الثرات العربً
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1996/معمانرضوان ولٌد,منهل مطرالنقود والبنوك

1980/مبٌروتعبدالحمٌد االنصارىالشورى واثرها فً الدٌمقراطٌة

1992/مبٌروتنادر فرجانًعن نوعٌة الحٌاة فً الوطن العربً

1983/بٌروتسٌد قطبالعداله االجتماعٌه فً االسالم

1986/مالكوٌتابراهٌم عبدهللا علومالمسرح والتؽٌٌر االجتماعً فً الخلٌج العربً

/ممصرعزالدٌن اسماعٌلالشعر العربً المعاصر

1997/اسكندرٌهسمٌر محمد عبدالعزٌزدراسات الجدوى االقتصادٌه وتقٌٌم المشروعات

/مبٌروتعباس محمود العقاداالسالم دعوة عالمٌة ومقاالت اخرى

1974/ماالسكندرٌةعبدالرحمن الحبٌبنظرٌة التجارة الدولٌة

1991/ملندنصبحً العمرىلورنس الحقٌقه واالكذوبه

1991/بٌروتاحمد بن محمد الشامًالقطوؾ الدوانً من شعر ابراهٌم الحضرانً

1982/محسن حنفىدراسات اسالمٌة

1982/بٌروت3عبود الشالجًموسوعة الكناٌات العامٌه البؽدادٌه

1980/مبٌروتعون الشرٌؾ قاسمفً معركة الثراث

1980/مبٌروتابو الحسن الندوياالسالم فى عالم متؽٌر

1990/مالموصلفوازجار الدٌلمً/ محمد صالح تركً القرشً مقدمة فً االقتصاد الدولى

1990/االسكندرٌهعبد المنعم احمد بركهاالسالم والمساواة بٌن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن

1981/بٌروتسعاد عبدالهادىقنون الشعر الفارسً

1982/بٌروتحسن القوتلىالعقل وفهم القرآن

1982/مبٌروتابراهٌم االبٌارىتارٌخ القرآن

1986/البصرهمحمد صالح عبدالقادرالمدخل الى التخطٌط الحضرى واالقلٌمً

1983/مبٌروتعلى مقلداالسالم فى القرون الوسطى

1971/االسكندرٌهمحمد زؼلول سالمنكت االنتصار لنقل القرآن
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1997/االردنحربً محمد عرٌقاتمقدمة فً التنمٌة والتخطٌط واالقتصاد

ً 1982/مدمشقسعدى ابو جٌبالقاموس الفقهى لؽًة واصطالحا

1984/مالقاهرةنوال مرمر عمردور االعالم الدٌنً فً تؽٌٌر بعض قٌم االسرة الرٌفٌه الحضارٌه

1981/مبٌروتعباس العقادالفلسفة القرآنٌة

1991/ملندنصبحً العمرىالمعارك االولى الطرٌق الى دمشق

/بٌروتشكرى فٌصلتطور الؽزل بٌن الجاهلٌه واالسالم

/مبٌروتعباس العقاداالنسان فى القرآن الكرٌم

1985/ممحمد سعٌد جرادهاالدب والثقافه فً الٌمن عبر العصور

1989/بٌروتموسى بناى العلٌلىالهجرة والنصره فً القران الكرٌم

/ممحمد ابو زهرهالدعوة الى االسالم

1987/الكوٌتمحمد خلؾ هللامفاهٌم قرآنٌه

/االسكندرٌهبدران ابو العٌنٌندراسات حول القرآن

/3بدرالدٌن الزركشىالبرهان فى علوم القرآن

/العراق6عبود الشالجًموسوعة العذاب

1960/ممصرمحمد الخضر بكتارٌخ التشرٌع اإلسالمى

1983/مبٌروتعاطؾ جوده نصرالرمز الشعرى عند الصوفٌه

1984/بٌروتسلٌمان مظهرقصة الدٌانات

/مبٌروتشوقً عبدالحكٌمالشعر الشعبً الفلكلورى عند العرب

1983/مبٌروتطه حسٌنمن ادبنا المعاصر

1988/بٌروتصفٌه عمبراوراق مبعثرة من زوبعة العمر

1991/مسامٌه سعٌد اماممن ٌملك مصر

1980/بٌروتفإاد مرسًهذا االنفتاح االقتصادى

1985/لندنعبد القادرحاتماالعالم فى القرآن الكرٌم
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1987/مالكوٌترٌنٌه رٌلٌكمفاهٌم نقدٌه

1983/بٌروتجابر عصفورالصورة الفنٌه فً الثرات النقدى والبالؼً عند الؽرب

/مالقاهرةمحمد مندورالنقد المنهجً عند العرب

1982/مبٌروتكولن ولسونسقوط الحضارة

1983/مبٌروتسعٌد علوشالرواٌه االٌدٌولوجٌه فً المؽرب العربً

1988/مالقاهرةعبدون نصر عبدونقمم وسفوح

1975/عبد المنعم السٌد علًدور السٌاسه النقدٌه فً التنمٌة االقتصادٌه

1983/مبٌروتمدحت العقاد/صبحً تادرسالنقود والبنوك والعالقات االقتصادٌه الدولٌه

1973/القاهرهالسٌد احمد صقر, شرحتاوٌل مشكل القرآن

بٌروتقرآن مجٌد شرح وترجمة الى  االنجلٌزٌه

1978/مبٌروتعبدهللا البردونًقضاٌا ٌمنٌه

1980/االسٌوطًعربً– فرنسً – معجم المصطلحات المصرفٌه والمالٌه انجلٌزى 

1987/الكوٌترمزى زكًالتارٌخ النقدى للتخلؾ

/القاهرهمحمد ابو زهره(القرآن  )المعجزة الكبرى 

1988/مدمشقمٌشٌل رٌشو نٌٌه2001-1769التحوالت االوربٌه فً الفترة الواقعه من 

/ماالسكندرٌةعبدالفتاح محمد وهٌبهجؽرافٌة العمران

1983/القاهرةمحمود ابراهٌم حسٌنالمراه فً انتاج المصور المسلم

1996/لٌبٌامحمد لطؾ فرحانمبادى االقتصاد القٌاسً

1993/مبٌروتسالم توفٌق النجفًاشكالٌة الزراعه العربٌه رإٌه اقتصادٌه معاصرة

1997/مبٌروتعبدالحمٌد ابراهٌمًالعداله االجتماعٌه والتنمٌة فً االقتصاد االسالمً

1988/معماناحمد ظاهراؼوار االردن

/مالقاهره11محمد عبد الخالق عظٌمهدراسات السلوب القرآن الكرٌم

/مبٌروت3ابى بكر احمد الرازىاحكام القرآن
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/االسكندرٌهابن الجوزىمنتخب قرة العٌون النواظر فً الوجوه والنظائر فً القران

1979/مالقاهرةحسن محمد باجودهتؤمالت فً سورة الفاتحة

1981/مبٌروتعلً زٌعورالالوعً الثقافً ولؽة الجسد والتواصل ؼٌر اللفظًٌ فً الذات العربٌه

1975/القاهرةراشد البراويالقرآن والنظم االجتماعٌة المعاصره

1975/مبٌروتعبدالكرٌم الخطٌباعجاز القرآن االعجاز فً دراسة السابقٌن

1983/مبٌروتالدوس هكسلًالجزٌرة

1978/مصرعبدالفتاح الشٌنبالؼة القرآن فً اثارالقاضً عبدالجبارواثره فً الدراسات البالؼٌه

1976/االسكندرٌهفتحً احمد عامرالمعانً الثانٌه فً االسلوب القرانً

1978/االسكندرٌهمصطفى الصاوىالجمان فً تشبٌهات القران

1981/االسكندرٌهمحمود السٌد حسناالعجاز اللؽوى فً القصه القرانٌه

1986/االسكندرٌهمنٌر سلطاناعجاز القران بٌن المعتزله واالشاعرة

2/1979محمد زكً صالحالترتٌب والبٌان عن تفصٌل اٌات القران

1988/بٌروت3محمد سالم محٌسنالمؽنى فً توجٌه القراءات العشر المتواتره

1998/االردنناظم محمد نورى الشمرىالنقود والمصارؾ

1953/محمد فرٌد وجدىالمصحؾ المفسر

1983/مبٌروتٌوسؾ القرضاوىثقافة الداعٌه

1982/الكوٌتمحمد الرمٌحًالنفط والعالقات الدولٌة

/مالمؽرب3ابن القٌم الجوزٌهمدارج السالكٌن

1980/مبٌروت3ابً زكرٌا ٌحً الفراءمعانً القران

1985/مبٌروتابً عبدهللا الحسٌن ابن خالوٌه سوره من القران الكرٌم30كتاب اعراب 

1984/مالكوٌتاحمد عثمانالشعر االؼرٌقً ثراثا انسانٌا وعالمٌا

1977/مبٌروتعبدهللا الحبٌشدراسات فً الثراث الٌمنً

/مالقاهرة4عماد الدٌن الطبرىاحكام القرآن
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1990/مبٌروتمروان فارسعلم االبداع

/مبٌروتالندوتارٌخ المسرح العربً

/بٌروت4احمد الصاوى المالكىحاشٌة العالمه الصاوى على تفسٌر الجاللٌن

1980/مبٌروت1عماد الدٌن ابن الفداء ابن كثٌر الشافعًتفسٌر ابن كثٌر

1977/مبٌروت4ابً القاسم جار هللا الزمخشرىالكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل

1992/مالسعودٌه5ابوبكر الجزائرىاٌسر التفاسٌرلكالم العلً الكبٌر

/مبٌروت30االلوسً البؽدادىروح المعانً فً تفسٌر القران العظٌم السبع المثانً

/مالقاهرة8ابً عبدهللا محمد االنصارى القرطبًتفسٌر القرطبً

1981/مبٌروتسعٌدادرٌسمواقؾ وقضاٌا ادبٌه

1968/مالقاهرة30محمد محمود حجازىالتفسٌر الواضح

/مبٌروت4عال الدٌن علً البؽدادى الخازنتفسٌر الخازن

1980/بٌروت5سٌد قطبفً ظالل القران

/بٌروت30عبدالكرٌم الخطٌبالتفسٌر القرانً للقران

1977/القاهرةنوال عبدالعزٌز راضًم1945-1930اضواء جدٌده على الحركة العمالٌه المصرٌه 

1983/مدمشقاحمد عبدالرحمن المعلمًالزلزال فً ارض بلقٌس

/مبٌروتعبدالودود ٌوسؾتفسٌر المإمنٌن

1983/مالرٌاض2فهد بن عبدالرحمن الرومًمنهج المدرسه العقلٌه الحدٌثه فً التفسٌر

1987/بٌروتعلً زٌعورالتحلٌل النفسً للذات العربٌه

1982/بٌروتروجٌه ؼارودىمن اكون فً اعتقادكم

1977/ممصرتوفٌق الحكٌممختار تفسٌر القرطبً

1983/مبٌروتمحمد على الصابونىروائع البٌان تفسٌر اٌات االحكام

1971/ماالسكندرٌهمصطفى الصاوىمناهج فً التفسٌر

/مبٌروت11محمد رشٌد رضاتفسٌر القران الحكٌم تفسٌر المنار
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/مبٌروت3محمد بن خلؾ بن حٌاناخبار القضاه

1981/مبٌروت3محمد علً الصابونًمختصر تفسٌر ابن كثٌر

1982/مبٌروتحمدى الصباحىفً التعرٌؾ بالنقود

1981/بٌروتفتح هللا ولعلواالقتصاد السٌاسً توزٌع المداخٌل النقود واالئتمان

1982/مالكوٌتسامً خلٌلالنظرٌات والسٌاسات النقدٌه والمالٌه

1982/االسكندرٌةفاروق عبدالعال محمد/محمد احمد خلٌل التكالٌؾ فً المجال االدارى

1989/ماالسكندرٌةعبدالفسالم ابو قحؾالسٌاسات واالشكال المختلفه لالستثمارات االجنبٌه

1981/مبٌروت3محمد علً الصابونًصفوة التفاسٌر

1982مبٌروتفرنسٌس الٌه خرافات عن الجوع فً العالم10

/ماالسكندرٌةسهٌر محمد حسن/احمد فرٌد مصطفىاالقتصاد المالً بٌن النظرٌة والتطبٌق

1970/مبٌروت6محمد جواد مقنٌهالتفسٌر الكاشؾ

/مبٌروت5ناصر الدٌن ابً سعٌد  الشٌرازي البٌضاوى(التفسٌر البٌضاوى)انوار التنزٌل واسرار التؤ وٌل 

/المؽرب9ابً عمر ٌوسؾ بن عبدهللا القرطبًالتمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً وواالسانٌد

1988/مالرٌاضابً بكر احمد بن علً الخطٌب البؽدادىالسابق والالحق فً تباعد ما بٌن وفاة راوٌٌن عن شٌخ واحد

/مصر21دار الحدٌثاالحادٌث القدسٌه

1977/بٌروتابوبكر السقاؾدراسات فكرٌة وادبٌه

/مبٌروتمحً الدٌن ابً زكرٌا النووىالمنهل الراوى من تقرٌب النووى

1969/مصر2ابن رجب الحنبلًجامع العلوم والحكم

/4زكً الدٌن بن عبد القوىالترؼٌب والترهٌب من الحدٌث الشرٌؾ

1980/مبٌروت3الشرٌؾ إبراهٌم بن محمد الدمشقًالبٌان والتعرٌؾ فً أسباب ورود الحدٌث الشرٌؾ

/مبٌروت8زٌن الدٌن أبو الفضلطرح التثرٌب فً شرح التقرٌب

1980/مبٌروت12أبن األثٌرجامع األصول من أحادٌث الرسول

1968/باكستانأبً محمد الحسن بن عبد الرحمن الرمهرمزيكتاب أمثال الحدٌث
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1989/بٌروتهبة هللا بن سالمة البؽدادىالناسخ والمنسوخ

1981/بٌروتمحمود الطحاناصول التخرٌج ودراسة االسانٌد

مدمشقمحً الدٌن ابً زكرٌا النووىرٌاض الصالحٌن

1980/معبدهللا محمد الحبشًحٌاة االدب الٌمنً فً عصر بنً رسول

1982/بٌروت9محمد بن علً الشوكانًنٌل اإلوطار شرح منتقى األخبار

1981/مالرٌاض2محمد مصطفى األعظمًدراسات فً الحدٌث النبوى وتارٌخ تدوٌنه

1980/بٌروتمحمد عبد السالم خضر الشقٌريالسنن والمبتدعات

1981/م5منصور علً ناصؾالتاج الجامع لالصول فً احادٌث الرسول

بٌروتتقً الدٌن ابً الفتح ابن دقٌقاحكام االحكام شرح عمده االحكام

1989/مصقر احمد صقرمحاضرات فً النقود والبنوك واالقتصاد الدولً

/ماالسكندرٌةمحمد خمٌس/ٌسرى الجوهرىدراسات فً جؽرافٌة العالم االسالمً

/ماسكندرٌةعبدالكرٌم النهشلً القٌروانًالممتع فً صنعه الشعر

1981/بٌروت2جالل الدٌن عبدالرحمن بن السٌوطًالجامع الصؽٌر فً احادٌث البشٌر النذٌر

1976/مبٌروت3ابً عبٌد القاسم بن سالم الهروىؼرٌب الحدٌث

/مبشرى الجوهرىالخرائط الجؽرافٌه

1982مبٌروتساسٌن عساؾالصوره الشعرٌه ونماذجها فً ابداع ابً نواس

1982/مالرٌاضعبدالرحمن بن ناصر السعدىبهجة قلوب االبرار وقرة عٌون االخبار

/مباكستانعبدالرحمن بن علً القرشًالعلل المتناهٌه

/دمشق2محمد ناصر الدٌن االلبانًسلسلة االحادٌث الضعٌفه والموضوعٌه

/بٌروت7الباجً األندلسىالمنتقى شرح موطؤ اإلمام مالك

1979/مالكوٌتمحمد ناصر الدٌن االلبانىسلسلة األحادٌث الصحٌحه

1973/ناصح الدٌن عبدالرحمن االنصارىاقٌسة النبى المصطفى

1983/الرٌاضابى عبد هللا محمد الحنبلىالصارم المنكى فى الرد على السبكى
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1981/مالرٌاضاحمد بن عبد هللا البعلىالروض الندى شرح كافى المبتدى

1981/مالقاهرهشرؾ الدٌن ابو النجامختصر المقنع

/بٌروتجالل الدٌن الحمامصًالقربه المقطوعه

1981/بؽداد2جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً الشافعىتنوٌر الحوالك شرح على موطؤ مالك

1981/بؽدادحمدى عبد المجٌد السلفىمرشد المحتارالى مافى مسند االمام احمد بن  حنبل من االحادٌث واألوثار

1981/القاهرهعال الدٌن ابى الحسن المرداوىالتنقٌح المشبع فى تحرٌر احكام المقنع

1980/مبٌروت4مالك بن أنس االصبحىالمدونة الكبرى

1985بٌروتتؽارٌد بٌرونالمرأة والحٌاة االجتماعٌه فى االسالم

1979/ماالسكندرٌة-الفن الشعرى فً نثر عبدالحمٌد فكر ونؽد

/مبٌروت10ابى العباس القسطالنًارشاد السارى لشرح صحٌح البخارى

1978/مبٌروت4ابى عبد هللا النٌسابورىالمستدرك على الصحٌحٌن فى الحدٌث

1995/جدهمحمد الحكٌمىاخوة اإلسالم

1967/ماالسكندرٌةاحمد خاكًبرنادشو تارٌخ حٌاته الفكرى

/2انـس بن مـالكالموطؤ

/مبٌروت8المنذرىمختصر سنن ابى داإود

1980/مبٌروت5ابى عٌسى الترمذىسنن الترمذى

1981/مبٌروت4ابى سلٌمان الخطابى البستًمعالم السـنن

1930/مبٌروت8جالل الدٌن السٌوطىسنن النسائى

/بٌروت4ابى داإد سلٌمان لبن االشعث االزدىسنن ابى داإود

1981/مبٌروتنبٌل السمالوطًعلم اجتماع التنمٌة

1995معمانفٌصل فخرىالعالقه بٌن التخطٌط والموازنه العامه

الرٌاض13عبد العزٌز بن بازفتح البارى شرح صحٌح البخارى

/بٌروت13ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًفتح البارى بشرح صحٌح البخارى
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/مبٌروت25بدر الدٌن ابً محمد العٌنًعمده القارى شرح صحٌح البخارى

1981/بٌروت18ادارة البحوث العلمٌه واالفتاء السعودٌهصحٌح مسلم بشرح النووى

1978/بٌروت5ابى الحسٌن مسلم النٌسابورىصحٌح مسلم

1974/مبٌروت10مصطفى بن علً البٌومًالمنهل العذب المورود شرح سنن ابً داود

1981/متركٌا8االمام البخارىصحٌح البخارى

/مصنعاء2عماد الدٌن بن ٌحً بن مظفرالبٌان الشافً المنتزع من البرهان الكافً

/مبٌروت20خلٌل احمد السهارنفورىبذل المجهود فً حل ابً داإد

1983/مبٌروت16زهٌر الشاوش شعٌبشرح السنه لالمام البؽوى

1997/عمانؼازى عبدالرزاقالمالٌه العامه

/ممصر24احمد عبد الرحمن البناالفتح الربانً

/مباكستان4علً بن عمر الدارقطنىالتعلٌق المؽنً على سنن الدارقطتً

1983/مبٌروتمحقق/ محمد طه الحاجرىمجموع رسائل الجاحظ

1985/مصنعاءمحمد محمود رحومةدراسات فً الشعر والمسرح الٌمنً

1988/بٌروتمحمد بن حبان حاتم التمٌمً البستًجامع فهارس الثقات

1978/بٌروتمصطفى السباعًالسنة ومكانتها فً التشرٌع االسالمً

1977/االسكندرٌةمنٌر سلطانابن سالم وطبقات الشعراء

1978/مالهند9محمد بن حبان حاتم التمٌمً البستًكتاب الثقات

1995/مالقاهرة20احمد بن  ابىحنبلالمسند

1979/بٌروت16عال الدٌن علً المتقىكنز العمال فً سنن االقوال واالفعال

/4محمدبن عالل الشافعًدلٌل الفالحٌن لطرق رٌاض الصالحٌن

1987/مبؽدادعبدالحسٌن مهدىالخدمات العامه فً بؽداد

مبٌروت4ابً عبدهللا بن عثمان الذهبًمٌزان االعتدال فً نقد الرجال

1972/م6محمد عبد الرإؾ المناويفٌض القدٌر
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1990/االردنلوٌس بٌرىتارٌخ الحٌاه الثقافٌه فً امرٌكا

/مالخطٌب البؽدادىكتاب الكفاٌه فً علم الرواٌه

1980/بٌروت5ابً محمد علً بن حزم الظاهرىالفصل فً الملل واالهواء والنحل

/مبٌروتسامح كرٌمماذا  ٌبقى  من العقاد

/الكوٌتسعٌد االعظمً الندوىمنهج الدعوه الى هللا

1980/مالقاهرةطه حسٌنمع المتنبً

/بٌروتابً منصور السمرقندىكتاب التوحٌد

/االسكندرٌةمحمد زؼلول سالمدراسات فً االدب العربً العصر العباسً

/بٌروتتقً الدٌن ابً العباس بن تٌمٌهالرد على المنطقٌٌن

1976/القاهرةابراهٌم ابراهٌم هاللالدٌن والمجتمع

1983/مبٌروتالسٌد سابقالعقائد االسالمٌه

1990/بٌروتابً الحسن بن احمد السبتًتنزٌه االنبٌاء عما نسب الٌهم حثالة األؼبٌاء

1982مبٌروتاالمام الؽزالًكتاب االربعٌن فً اصول الدٌن

1967/مالقاهرة5ابً حامد الؽزالًاحٌاء علوم الدٌن

1982/بٌروتعال الدٌن علً الطوسىالذخٌرة

/الرٌاضمجموعه من العلماء المسلمٌنمجموع الرسائل المفٌده المهمه

1974/مبٌروتنازك المالئكهالتجزٌئٌه فً المجتمع العربً

1993/عماناحمد شامٌه وزمٌلهالمالٌه العامه

1970/االسكندرٌهابً حنبل والبخارى وابن قتٌبهعقائد السلؾ

1966/القاهرةعادل طاهرالشباب والسالم العالمً

/بٌروتعبد الرحمن بن احمد وعثمان الدارمىالمواقؾ فً علم الكالم

/بٌروتسلٌمان بن عبدهللا عبد الوهابتٌسٌرالعزٌز الحمٌد

/الرٌاضمحمد عبد الوهابكتاب اصول االٌمان
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/بٌروتالؽزالًالمقصد االسنً فً شرح معانً اسماء هللا الحسنى

1992/مبٌروتخلٌل احمد خلٌلهللا والعلم

1982الرٌاضاحمد ابن عبدالحلٌم ابن تٌمٌهشرح العقٌده الواسطٌه

1979/بٌروتمحمد رشٌد رضاالوحً المحمدى

1983/مدمشقعبدهللا حنا1945-1900الحركة العمالٌه فً سورٌا ولبنان 

1978/بٌروت2ا ابً زٌد محمد  بن الخطاب القرشًجمهرة اشعار العرب

1976/بؽدادعبدالكرٌم زٌداناصول الدعوه

/بٌروتعفٌؾ عبد الفتاح طبارهروح الدٌن االسالمً

/مبٌروت2عبد الوهاب الشعرانًالٌواقٌت والجواهر فً بٌان عقائد االكابر

1981/بٌروتعباس العقادابر اهٌم ابو االنبٌاء

1981/بٌروتعبدهللا نعمـــهعقٌدتنا فً الخالق والنبوة واالخره

1988/بٌروتٌحً بن حمزهالمعالم الدٌنٌه فً العقائد االلهٌه

1987/بٌروتسعٌد النورسًمجموعة عصا موسى

1975/مبٌروت2محمد عبدالكرٌم الشهرستانًالملل والنحل

1983/مالرٌاضعبدالرحمن بن حسن  ال الشٌخفتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد

1979/بٌروتعباس العقادعقائد المفكرٌن فً القرن العشرٌن

/الرٌاضعلً بن محمد الدخٌل هللاالتٌجانٌه

1982/القاهرةمحمد البهًالجانب االلهً من التفكٌر االسالمً

/مالعراقموفق الحمرانًاللؽه وعلم النفس

/االسكندرٌهمحمد نعٌم ٌاسٌناالٌمان اركانه حقٌقته نواقضه

1988/دمشقمحمد سعٌد رمضان البوطًالسلفٌه

1978/ماسكندرٌهاحمد محمود صبحًفً علم الكالم

1977/ممصرمحمد ابو زهرةالملكٌه ونظرٌة العقد فً الشرٌعة االسالمٌه
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1979/مصراالمام البخارىاالدب المقرد

1977/مالقاهرةاودٌل. بٌتر رالنفظ والقوة العالمٌه

1986/ٌوسؾ السٌد هاشم الرفاعًالرد المحكم المنٌع

1982/بٌروتمحمد علً نصر هللاتطور نظام ملكٌة االراضً فً االسالم

1980/بٌروتاحمد فائزدستور االسرة فً ظالل القران

1982/ماالسكندرٌهمحمد كمال عطٌهنظم محاسبٌه فً االسالم

1978/مبٌروتمحمد ابو زهرةشرح قانون الوصٌه

/ماسكندرٌهزكرٌا البرىاالحكام االساسٌه لالسرة االسالمٌه

1978/ممصراسحاق القطب واخرونالتحضر فً الوطن العربً

1989/مبٌروتجورج العبد واخروناالقتصاد الفلسطٌنً

1984/مالقاهرهمحمد امٌن صالحالنظام المالً واالقتصادى فً االسالم

1972/مالقاهرهمحمد ابو زهرةمحاضرات فً الوقؾ

1969/القاهرةعبد الرزاق حسن فرجنظرٌة العقد الموقوؾ

1983/مبٌروتشمس الدٌن ابن القٌم الجوزٌهتحفة المودود باحكام المولود

1980/كاسب عبد الكرٌم البدرانعقد االستصناع فً الفقه االسالمً

1977/مالقاهرةعبد العزٌز العلً النعٌمنظام الضرائب فً االسالم

1982/بٌروتعالء الدٌن خروفهعقد القرض فً الشرٌعة االسالمٌه

1968/القاهرةعلً حسب هللاالفرقه بٌن الزوجٌن

/القاهرةعلً حسب هللاالزواج فً الشرٌعة االسالمٌه

1982/القاهرة2محمد البهىالفكر االسالمً والمجتمع المعاصر

1973/بٌروتابً نصر الحسن ابن الفضل الطبرسً مكـــارم األخــــالق

1979/مالقاهرةمحمد عبدهللا الشبانًنظام  الحكم واالدارة فً الدولة االسالمٌه

1981/بٌروتاحمد فتحً البهنسًالجرائم فً الفقه االسالمً
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1982/بٌروتاحمد فتحً البهنسًالقصاص فً الفقه االسالمً

1985/مدمشقعبدهللا حسٌن بركاتع.مصادر تموٌل خطط التنمٌة االجتماعٌه واالقتصادٌه فً ج

1982/بٌروتاحمد فتحً البهنسًالدٌه فً الشرٌعه االسالمٌه

1980/بٌروتاحمد فتحً البهنسًموقؾ الشرٌعة من نظرٌة الدفاع االجتماعً

1980بٌروتاحمد فتحً البهنسًمدخل الفقه الجنائً االسالمً

1984/مصنعاءسالم احمد السبعمن وحً الثورة

1980/ممصرصالح بن عبدالعزٌز المنصورموقؾ االسالم من الخمر

1987/بٌروتكائد ٌوسؾ محمود قرعوشطرق انتهاء والٌة الحكام فً الشرٌعة االسالمٌه

1976/مالقاهرةمحمد ابو زهرة(الجرٌمه)الجرٌمه والعقوبه فً الفقه االسالمً

/بٌروتابن القٌم الجوزٌهالطرق الحكمٌه فً الشرٌعة االسالمٌه

1399/مالقاهرةتقً الدٌن ابن تٌمٌهالسٌاسه الشرعٌه فً اصالح االراعً والرعٌه

1997/نبؽازىعقٌل جاسم عبدهللاالنقود والمصارؾ

1985/مبٌروتسعدى ابو حبٌبدراسة فً منهج ااالسالم السٌاسً

1995/القاهرةعبدالرحمن عٌادنظام الحكم والصحوة االسالمٌة

1974/مصرمحمد ابو زهرة(العقوبة )الجرٌمه والعقوبه فً الفقه االسالمً

1978/بٌروتظافر القاسمًنظام الحكم فً الشرٌعة والتارٌخ االسالمً

1996/مطرابلسعقٌل جاسم عبدهللاالمدخل الى التخطٌط االقتصادى

1989/مبٌروتابً الولٌد سلٌمان الباجًاحكام الفصول فً احكام االصول

/القاهرة2عبد القادر عودةالتشرٌع الجنائً االسالمً

1991/مالبصرهمنصور مطنً عبدالكرٌممصر وعالقاتها االقتصادٌه مع اقطار الخلٌج العربً

1975/مبٌروتابً العال المعرىرسالةالؽفران

1403/الرٌاضحمود بن عبدهللا التوٌجرىالرد القوٌم على المجرم االثٌم

/بٌروت3ابن مفتاحشرح االزهار
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/القاهرةابً الطٌب البخارىالروضه الندٌه شرح الدرر البهٌه

1986/بٌروتمحمد رضا محرمالثروة المعدنٌه العربٌه وامكانٌات التنمٌة فً اطار وحدوى

1971/مصرمحمد توفٌق عوٌضهالفقه االسالمً اساس التشرٌع

1978/مبٌروتابوبكر الجزائرىرسائل الجزائرى

1993/مالموصلائٌل عبدالجبار/ ابً محمد صبرى الوتارمدخل الى االقتصاد الرٌاضً

/المدٌنه المنوره2عبدالحمٌد بن علً ابو زنٌدشرح العمد البً الحسن البصرى

1976/مصرالقطب محمد القطب طبلٌهاالسالم وحقوق االنسان

/بٌروتابن جزىالقوانٌن الفقهٌه

1965/ممصر2برهان الدٌن ابً الحسن بن عبدالجلٌلالهداٌه شرح بداٌة المبتدى

1974/معائدة عبد الحمٌد ابو هٌؾ1973-1948المتؽٌرات فً االقتصاد االسرائٌلً 

/بٌروتاحمد الشاٌبتارٌخ الشعر السٌاسً فً منتصؾ القرن الثانً

1390/بٌروت4ابً جعفر محمد بن الحسن الطوسًاالستبصار فٌما اختلؾ من االخبار

1983/عدنسعٌدالعولقًسبعون عام من  المسرح فً الٌمن

/مالقاهرةصالح الدٌن الشامًاسترالٌا اضوء على التعمٌر والنقل واالستقالل االقتصادى

1981/بٌروتكولن ولسنالمعقول والالمعقول فً االدب الحدٌث

1985/مالقاهرةكمال عبدالحمٌد الزٌاتبناء النظرٌة فً علم االجتماع

1965/مبٌروت4ابً عبدهللا محمد الشٌبانًالحجه على اهل المدٌنه

مالرٌاض9ابً محمد عبدهللا بن قدامهالمؽنً البن قدامه

(الحوار العربً االوربً واستراتٌجٌة التعامل مع الدول الكبرى)مشاكل الوطن العربً فً السٌاسه الدولٌه 1980/مبٌروتحامد ربٌع

1981/ملبنان2عبد الرحمن الحنبلً الدمشقًزوائد الكافً والمحرر على المقنع

1988/دمشقمحمد علً وعالنً/مراون المصرى1987- 1893الكاتبات السورٌات من

دمشقمن اعمال الرفٌق عبدالعزٌز عبدالولً

/ملٌبٌا6ابً عبدهللا محمد الطرابلسً المؽربًمواهب الجلٌل لشرح مختصر الخلٌل
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1985/م3الحسن بن احمد الجاللضوء النهار المشرق على صفحات االزهار

/مبٌروت2ابً الخٌر نور الحسن خانفتح العالم لشرح بلوغ المرام

/مبٌروت8زٌن الدٌن ابن نجٌم الحنفًالبحر الرائق شرح كنز الدقائق

1990/دمشقحسام الخطٌبظالل فلسطٌنٌه فً التجربة االدبٌه

1982بٌروت(مترجم )ابراهٌم الخطٌب نظرٌة المنهج الشكلً نصوص الشكلنٌٌن الروس

/بٌروتحسٌن بن محمد عبدالؽنً المكً الحنفًارشاد السارى

1992/القاهرة5تقً الدٌن ابن تٌمٌهرسائل فتاوى شٌخ االسالم فً التفسٌر والحدٌث واالصول والعقائد واالدب واالحكام

دمشق4ابً حامد الؽزالًاحٌاء علوم الدٌن

1981/القاهرة2سعد محمد الشناوىمدى الحاجه لالخذ بنظرٌة المصالح المرسله فً الفقه االسالمً

/رمضان علً الشرنباصًاالحكام الفقهٌه المستنبطه من احكام القران السنه

1982/اسكندرٌهبدران ابو العٌنٌن بدرانبٌان النصوص التشرٌعٌة

/مبٌروت2ابً ٌحً زكرٌا االنصارىحاشٌة الشرقاوى على تحفةالطالب بشرح تحرٌر تنقٌح اللباب

1974/مصرزٌدان عبدالباقًقواعد البحث االجتماعً

/مبٌروت4شهاب الدٌن الصنهاجً القرانًالفروق

1990/مبٌروتنجٌب ابو عز الدٌنعشرون عاما فً خدمة الٌمن

1980/ممصرعبدالؽفار ابراهٌم صالحاالفالس فً الشرٌعة االسالمٌه

1980/مالقاهرةطه عبدهللا العفٌفًحق السائل والمحروم

1976/ممصرعلً حسب هللااصول التشرٌع االسالمً

1967/مبٌروت6شمس الدٌن المقدسًكتاب الفروع

1971/مالقاهرة10احمد مختارعثمانبدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع

/مبٌروت6فخر الدٌن عثمان الزٌلعًتبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق

/مالقاهرة6كمال الدٌن محمد بن عبدالواحدشرح فتح القدٌر للعاجز الفقٌر

1984/احمد راكان الدؼمًالتجسس واحكامه فً الشرٌعة االسالمٌه
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/بٌروتمحمد ابو زهرةالوالٌه على النفس

1975/ممصر2ابً الولٌد محمد بن احمد القرطبًبداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد

1988/بٌروتتوفٌق سعٌد بٌضوناالقتصاد السٌاسً الحدٌث

تونستونس والمسٌره الشاملة

1986/بٌروت2محمد رواس قلعة جًموسوعة  فقه ابراهٌم النخعً

/مبٌروتمحمد سلٌمان داإدنظرٌة القٌاس االصولً

1991/مبٌروتمحمد رواس قلعه جًموسوعة فقه سفٌان الثورى

1987/مبٌروتفوزى عطوىصالح جودة الشاعر واالنسان

1989مدمشق7وهبه الزحٌلًالفقه االسالمً وادلته

1983/اسكندرٌهمحمد سالم محٌسنالفضائل فً ضوء الكتاب والسنه

/مصرمحمد ٌوسؾ موسىالمدخل لدراسة الفقه االسالمً

1987/مصراحمد شرؾ الدٌناالحكام الشرعٌه لالعمال الطبٌه

1968/القاهرةحسٌن عمرموسوعة المصطلحات االقتصادٌه

1977/االسكندرٌهقبارى محمد اسماعٌلراد كلٌفبرر وان رائد ومإسس علم االجتماع

/مالرٌاض3مرعً بن ٌوسؾ الحنبلًؼاٌة المنتهى فً الجمع بٌن االقناع والمنتهى

1991/مبٌروترحمه بورقٌهالدوله والسلطة والمجتمع

1976/بٌروتعبدالعزٌز مإمنهالبترول والمستقبل العربً

/مالمدٌنه20بدونالمجموع  شرح المهذب

/ماسكندرٌهٌاوندز وكنجزبرىاطلس اوربا

1977/ماالسكندرٌةفإاد محمد الصقارالتخطٌط االقلٌمً

1980/مبٌروتعبدالرحمن ٌاؼًالعربٌه- االوربٌه –فً الجهود المسرحٌه االؼرٌقٌه 

1979/مبٌروتغ ماٌتوخٌن.جمشكالت النقود واالنظمة النقدٌه التسلٌفٌه فً الراسمالٌه

1982/ماالسكندرٌهمحمد الؽرٌب عبدالكرٌماالتجاهات الفكرٌه فً نظرٌة علم االجتماع المعاصر



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 46صفحة 2012,  سبتمبر19



1981/ماالسكندرٌةٌسرى الجوهرىجؽرافٌة المؽرب العربً

1982/ماالسكندرٌةمحمد دوٌداراالقتصادٌات العربٌه وتحدٌات الثمانٌنات

1977/دمشقٌحً  بن محمد االرٌانًهداٌة المستبصرٌن بشرح عدة الحصن الحصٌن

1990/مالقاهرةهناء خبر الدٌن/محمد سلطان ابو علًاصول علم االقتصاد ٌٌن النظرٌة والتطبٌق

1987/ماالسكندرٌةنعٌمه مراد محمدالعصبه االندلسٌه هجرة الالدب العربً الى امرٌكا الجنوبٌه

4/1984عماد الدٌن ٌحً بن احمد بن مظفركتاب البٌان الشافً المنتزع من البرهان الكافً

1972/مصرطه عبدالرإؾ سعدالقواعد فً الفقه االسالمً

1322/م2ابً حامد محمد الؽزالًالمستصفى من علم االصول

/مالقاهرة4ابن القٌم الجوزٌهزاد المعاد فً هدى خٌر العباد محمد صلى هللا علٌه وسلم

1980/بٌروتهبة اللة بن سالمة البؽداديالناسخ والمنسوخ

1993/مبٌروت30شمس الدٌن السرجسًكتاب المبسوط

/محمود كرم سلٌمانالتخطٌط االعالمً فً ضوء االسالم

/ابً الحسن النٌسابورياسباب النزول

1990/ملندنشفٌق مقارالسحر فً التوراة والعهد القدٌم

/مجبران خلٌل جبرانالمجموعة الكامله لمإلفات جبران خلٌل جبران المعربه

1989/القاهرةمحمد احمد سراجالنظام المصرفً فً االسالم

1987/الكوٌتسمٌح مسعود/علً احمد عتٌفه النفط والمشروعات العربٌه المشتركة

1992/ملندنشفٌق مقارالمسٌحٌة والتوراة

1983/بٌروتٌوسؾ القعٌدشكاوى المصرى الفصٌح المزاد

1987/بٌروتابً نصر محمد الفارابًكتاب البرهان لكتاب شرائط الٌقٌن

1986/ماالسكندرٌةاحمد بسٌونً ابو الروسجرائم النصب

/مبٌروتالسٌد ٌاسٌنالتحلٌل االجتماعً لالدب

/االردنعبد السالم الروبًعلم النفس االجتماعً
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/القاهرةابن تٌمٌه وابن القٌم الجوزٌهالقٌاس فً الشرع االسالمً

1980/مالقاهرة2ابى ٌعلً محمد البؽدادى الحنبلىالعدة فً اصول الفقه

/مبٌروت8ابن محمد بن احمد ابن حزمالمحلً

5/1980شٌخ االسالم بن تقً الدٌن بن تٌمٌهمجموعة فتاوى ابن تٌمٌه

1986/بٌروتوجٌه كوثرانًاالتجاهات االجتماعٌه السٌاسٌه

/م2جالل الدٌن السٌوطًالحاوى للفتاوى

1979/مسورٌاتحقٌق/علً المنتصرحلة ابن بطوطه

/بٌروتمحً الدٌن ابً زكرٌا النووىاالذكار المنتخبه من كالم سٌد االبرار صلى هللا وعلٌه وسلم

/مبؽداد16ابن قاسم الطبرانًالمعجم الكبٌر

1974/ماسكندرٌهبدران ابو العٌنٌٌن بدرانادلة التشرٌع المتعارضه ووجوه الترجٌح بٌنها

/اسكندرٌهبدران ابوالعٌنٌٌن بدراناصول الفقه االسالمً

1997/مطرابسابو القاسم عمر الطبولىمبادى االقتصاد التحلٌلً الكلً

1982/مبٌروت4جمال الدٌن عبد الرحٌم الشافعًنهاٌة السإال فً شرح منهاج االصول

1980/مصرابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًبلوغ المرام من ادلة االحكام

1987/االسكندرٌةعلً احمد ابو الحسنمحاسبة البنوك التجارٌة

1972/القاهرةحسٌن حامد حسانالحكم الشرعى عند االصولٌٌن

1982/مالخرطومالمنظمة العربٌه للتنمٌة الزراعٌهانتاج البن فً الجمهورٌه الٌمنٌه

1981/مبٌروت3سٌؾ الدٌن ابً الحسن االمدىاالحكام فً اصول االحكام

1978/القاهرهشوقً ضٌؾتارٌخ االدب العربً العصر االسالمً

1980/صالح بن عبد العزٌز ال منصوراصول الفقه وابن تٌمٌه

1985عبد الوهاب السماوىالتعامل فً االسالم

1989/بٌروتعبدهللا احمد نعمانقضاٌا ومشكالت التنمٌة الزراعٌه

/معبد العزٌز المسندالعلم المفقود فً الموارٌث االسالمٌه
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1983/مجد الدٌن ابو بركات,تقً الدٌن , شهاب الدٌن ابو المحاسن , وابو العباسالمسوده فً اصول الفقه

/القاهرةمحمد ابو زهرةاصول الفقه

2محمد رواس قلعة جىموسوعة فقه حسن البصرى

1969/ممصر3محمد ابن الحسن البدخشًشرح البدخشً

/بٌروت21البؽوى الحسٌن بن مسعود الشافعًمصابٌح السنه

1350/ممصر4محمد امٌنتٌسٌر التحرٌر

1982/ممصر2عبدهللا بن عمر البٌضاوىالؽاٌة القصوى فً دراٌة الفتوى

1981/مالقاهرةعبد الحلٌم محمودفتاوى االمام عبد الحلٌم محمود

1983/الرٌاضعبدهللا بن سلٌمان بن منٌعحوار مع المالكً فً رد منكراته وضالالته

/القاهرةمحمد بن احمد الؽرطانً المالكًقوانٌن االحكام الشرعٌه

/بٌروت6عبد الرزاق السنهورىمصادر الحق فً الفقه االسالمً

1996/االردناتاور ادٌس التل مترجمعلم اقتصاد السوق الحره

1984/مدمشق2سعدى ابو جٌبموسوعة االجماع فً الفقه االسالمً

37/1398جمع عبدالرحمن بن محمد النجدىمجموع فتاوى ابن تٌمٌة

1982/بٌروتابً الفرج ابن رجب الحنبلًاالستخراج الحكام الخراج

1982/مالقاهرهعبد السمٌع المصرىمقومات العمل فى اإلسالم

مالقاهرهعبده  سعٌد احمد الٌمنىالضمان اإلجتماعى فى اإلسالم

2/1973على الخفٌؾالضمان فى الفقه اإلسالمى

1981مبٌروتعبدالحمٌد ابراهٌمالوان من القصة الٌمنٌه المعاصرة

1978/مالقاهرةحسن الساعاتًعلم االجتماع الخلدونً

1986/اسكندرٌهبدران ابو العٌنٌن بدرانالشرٌعة االسالمٌه تارٌخها ونظرٌة الملكٌة والعقود

1980/القاهرةتقً الدٌن ابن تٌمٌهالحسبه فً االسالم

1967/بٌروتاحمد امٌنموسوعة احمد امٌن االدبٌه النقد االدبً
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1981/مالقاهرةابً عبٌد القاسم بن سالمكتاب االموال

/اسكندرٌهحسن صبحً احمد عبداللطٌؾاحكام الموارٌث فً الشرٌعة االسالمٌه

/اسكندرٌهبدران ابو العٌنٌن بدرانالموارٌث والوصٌه والهبة

1981/القاهرةحسٌن حامد حساننظرٌة المصلحة فً الفقه االسالمً

1975/مبٌروتعبدالكرٌم الخطٌبالسٌاسة المالٌه فً االسالم

1979/بٌروتحسن محمد ال قبٌسىاالرث فً خرائط

1977/اسكندرٌهمنٌر سلطاناعجاز القران بٌن المعتزله واالشاعرة

1981/بٌروتعلً محمد زٌدمعتزلة الٌمن دوله الهادى وفكره

1983/مبٌروتنصر حامد ابو زٌداالتجاه العقلً فً التفسٌر

1987/مموسكورودٌبجٌؾ.ؾالمرجع المٌكانٌكً الزراعً

1995/القاهرةدوناهو. جون د قرار التحول الى القطاع الخاص

1977/اسكندرٌهمحمد عبد الجواد محمدالحٌازة والتقادم فً الفقة االسالمً

1990/القاهرةاحمد محمود الجزارالؽناء والحب االلهً عند ابن عربً

1983/اسكندرٌهمصطفى حلمًالسلفٌه بٌن العقٌده االسالمٌه والفلسفه الؽربٌه

1990/القاهرةهانكً.ستٌؾ هـتحول الملكٌة العام الى القطاع الخاص

1990/مبٌروتٌوسؾ اٌبشاالمام واالمامه عند الشٌعة

1340/مصراحمد بن ٌحً المرتضىشرح االزهار

1982/بٌروتعبدالمجٌد الحرمعالم االدب العالمً

/بٌروت4عبد الرحمن الجزٌرىكتاب الفقه على المذاهب االربعة

1983/مبٌروتعبد الرحمن بدوىمذاهب االسالمٌٌن

/4قٌلوبً وعمٌرهشرح االمامٌن على فقه مذهب الشافعً

/7ابو عبدهللا الشافعًاألم

1985/محمود حامد شوكت/رجاء محمد عٌدمقومات الشعر العربً الحدٌث المعاصر
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/مصرابً اسحاق الفٌروزابادىالشٌرازىالمهذب فً فقه مذهب االمام الشافعً

1982/مبٌروتابً فرج قدامه البؽدادىكتاب نقد النقد

/بٌروتابً جعفر محمد بن جرٌر الطبرىاختالؾ الفقهاء

1968/بٌروتصبحً محمضانًفلسفة التشرٌع فً االسالم

/ممحمد بن ادرٌس الشافعًالرساله

/م2الوزٌر عون الدٌن ابً المظفراالفصاح عن معانً الصحاح

1400/م2احمد بن حنبلمسائل االمام احمد بن حنبل

الرٌاضأبى بكر محمد بن إبراهٌم النٌسابورىاإلشراؾ على مذاهب العلماء

1980/مبٌروت6جماعة من علماء الهندالفتاوى الهندٌه

1956م12عال الدٌن ابً الحسن المرادىاالنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ

1991/بٌروتعلً عبد الكرٌم الفضٌلالزٌدٌه نظرٌة وتطبٌق

مبٌروتعبد الرحمن بن محمد باعلوىبؽٌة المسترشدٌن

1992/بٌروتعدنان احمد بدراالفتاء واالوقاؾ االسالمٌه فً لبنان

بٌروتعبد الوهاب النجارقصص االنبٌاء

/مبٌروت2ابن القٌم الجوزٌهبدائع الفوائد

1990/جدهعلً الطنطاوىفصول اسالمٌه

/مبٌروتزكً مباركالتصوؾ االسالمً

1990/مدمشقصالح بن احمد بن ناصرالحارثًالزامل فً الحرب والمناسبات

1984/بٌروتعلً زٌن العابدٌنتاج االولٌاء واالولٌاء

1980/محمود العودىالثراث الشعبً وعالقته بالتنمٌة فً البالد النامٌه

1997/ماسكندرٌهمحمد شفٌقالتنمٌة والمتؽٌرات االقتصادٌه

1983/مبٌروتادوارد سعٌدتؽطٌة االسالم

1992/ماالسكندرٌةمحمد مرٌس/محمد عبدالعزٌز عجمٌهدراسات فً التطور االقتصادى
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1982/بٌروتسٌد قطبالسالم العالمً واالسالم

1972/بٌروت4ابن الحاجالمدخل

/الحسن بن احمد السٌاؼًالمزن الماطر على الروض الناضر

/مابو الحسن الندوىماذا خسر العالم بانحطاط المسلمٌن

1991/بٌروتاحمد نصٌب المحامٌدالحب بٌن العبد وربه

1991/ملندنالصادق النٌهوماالسالم فً االسر

/معز الدٌن اسماعٌلاالدب وفنونه دراسه ونقد

1981/اسكندرٌهاحمد ماهر البقرىالقٌادة وفاعلٌتها فً ضوء االسالم

1983/بٌروتمحمد اركون ,  لوئى ؼاردٌهاالسالم االمس والؽد

1990/ابو ظبًاسماعٌل بن مهدى الحسٌننفس الرحمن

1978/بٌروتاحمد بن محمد المقدسًمختصر منهاج القاصدٌن

1981/بٌروتحسن البناءمجموعة رسائل االمام حسن البناء

1979بٌروتباقر شرٌؾ القرشًالنظام التربوى فً االسالم

1986/دمشقاحمد بن احمد الشوكانًفً السلوك االسالمً القوٌم

/المدٌنهابً الفرج عبد الرحمن الجوزىصٌد الخاطر

1982/الرٌاض2عبد العزٌز المحمد السلمانموارد الضمان لدروس الزمان

1981/عبد الحمٌد االنصارىالزام الشورى ومبدأ االكثرٌه فً االسالم

1980/مبٌروتعون الشرٌؾ جاسماالسالم والثورة الحضارٌه

/بٌروتشعٌب الحرٌفٌشالروض الفائق فً المواعظ والرقائق

1983/مبٌروتصبحً الصالحاالسالم والمجتمع العصرى

1982/بٌروتسامح كرٌماسالمٌات

1980/مبٌروتمحمد قطبالتطور والثبات فً حٌاة البشر

1979/بٌروتعباس العقاداالسالم فً القرن العشرٌن



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 52صفحة 2012,  سبتمبر19



1981/مبٌروتطه حسٌناسالمٌات

1983مبٌروتنذٌر العظمهؼدا تقولٌن كان

1995/القاهرةعبدالمجٌد شكرىدور االعلم فً مواجهةالعلمانٌة المعادٌه

/القاهرةمحمد الؽزالًالجانب العاطفً فً االسالم

1989/بٌروتاحمد عٌسى , حسٌن عمر طهالفنون االسالمٌه

/مالقاهرةعثمان جمعه ضمٌرٌهالتصور االسالمً للكون والحٌاة واالنسان

1988/عبد السالم احمد نظٌؾدراسات فً العمارة االسالمٌه

/بٌروتعباس العقادماٌقال عن االسالم

1979/محمد بن علً الشوكانًادب الطلب

1977/مبٌروتالبٌرت حورنًم1939-1798الفكر العربً فً عصر النهضه

/ممحمد ابو زهرةفً المجتمع االسالمً

1971/بٌروتمحمد بن سالم البٌحانًاصالح المجتمع

1986/بٌروتمصطفى خالدي , عمر فروخالتبشٌر واالستعمارفً البالد العربٌه

1996/ماالسكندرٌةسمٌره كامل محمدالتخطٌط من اجل التنمٌة

1979/القاهرةعبد الحلٌم عوٌسالمسلمون فً معركة البقاء

1978/ماالسكندرٌةعبدهللا عبدالؽنً ؼانمالمشكلة االقتصادٌة ونظرٌة االجور واالسعارفً االسالم

/محمد نجٌب المطٌعًارشاد اهل المله الى اثباث االهله

1983/مالرٌاضمصطفى فوزي ؼزالدعوه جمال الدٌن االفؽانً فً مٌزان االسالم

/بٌروتابً العباس احمد مصطفىالمنح القدوسٌه فً شرح المرشد المعٌن بطرٌق الصوفٌه

1991مبٌروتحسن عاصىالمنهج فً تارٌخ العلوم عند العرب

1980/بٌروتمحمد عمارةاالسالم وقضاٌا العصر

1984/مالكوٌتجمال الدٌن سٌد محمداالدب الٌوؼسالفً المعاصر

1982/بٌروت2محمد قطبمنهج التربٌة االسالمٌه
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1978/االسكندرٌةمترجم/حسن عون نظرٌة االنواع االدبٌه

1986/مدمشقعبدهللا محمد المجاهدانتاج المحاصٌل

1982/مبٌروتمحمد شلتوتمن توجٌهات االسالم

1978/مبٌروتماجد فخرىالفكر االخالقً العربً

1989/بٌروتمحمد عمارهمعركة االسالم واصول الحكم

1981/بٌروتمحمد عمارهاالسالم والعروبه والعلمانٌه

1989/مصنعاءعبدالوهاب علً المإٌداراء فً الفكر والفن

1985/فهد القحطانًاالسالم والوثنٌه السعودٌه

1988/مبٌروتٌحى بن محمد حمزةالمعالم الدٌنٌة فى العقائد اإللهٌه

1988/بٌروتجـٌـلز كـٌبـل(الفرعون والنبى)التطرؾ الدٌنى فى مصر

1980/بٌروتهومٌروسهومٌروس  االودٌسه

1986/بٌروتادٌب قاسم(العجوز الذى قال وداعا )اقاصٌص اسطورة فً القرن العشرٌن 

1990/بٌروتٌوسؾ اٌبشالخالفة وشروط الزعامة عند اهل السنة والجماعة

1973/بٌروتشمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌةالـفــوائـد

1980/بٌروت3(مقدم )محمد عمارة    .محمد عماره االعمال الكاملة لالمام محمد عبده

/مبٌروت4احمد شهاب الدٌن الخفاجىنسٌم الرٌاض فى شرح شافى القاضى عٌاض

1983/مبٌروتدرٌنً خشبهاساطٌر الحب والجمال عند الٌونان

1979/بٌروتمنى مٌنه/نجاح العطارادب الحرب

/مبٌروتعباس محمود العقادسن ٌاتسن ابو الصٌن

1984/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحاولٌات النقد االدبً فً الٌمن

1984/مبٌروتالبردونً واخرون/ عبد العزٌزالمقالحزٌد الموشكً شاعرا وشهٌد

1987/هولوبوظوشئوون عقارٌه

1981/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحالشعر بٌن الرإٌا والتشكٌل
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1979/مالرٌاض2محمد زهرى النجارالوفاء باحوال المصطفى

1981/مبٌروتمحمد عمر بن الحسٌن التمٌمً البكرىعـصـمـة األنبٌـــاء

1982/بٌروتمحمد بن احمد عثمان الذهبىالسٌرة النبوٌة

1979/حسن كامل الملطاوىرسول هللا فى القرآن الكرٌم

/بٌروت4ابى محمد عبدالملك بن هشامسٌرة النبى صلى هللا علٌه وسلم

1403/مدمشقعماد الدٌن ابن الفداء ابن كثٌر الشافعًالفصول فى سٌـرة الرســــول

1982/ماجد ابراهٌم علًالبنك االسالمً للتنمٌة

1983/الرٌاضعبد العزٌز الحمد السلمانمن معجزات النبى

1978/ممحمد سعٌد رمضان البوطىفـقـه السٌرة

1990/مبٌروتمنٌر خورىماهً عله لبنان

1979/بٌروتمحمد باقر الناصرىمع الرسول االعظم فى حكمه ووصاٌاه

1960/مبٌروتمحمود شٌت خطابالرسول القائد

1975/مبٌروتعبد الكرٌم الخطٌبالنبً محمد

1991بٌروتمحمد سعٌد البوطًفقه السٌرة النبوٌه

1979/مالقاهرةمحمد ابو زهرةخاتم النبٌٌن صلى هللا علٌه وسلم

1980/القاهرةمحمد بن شاكر بن احمد الكتبًعٌون التوارٌخ

1991/بٌروتنصرى سهلبفً خطى محمد

/مبٌروتعبدالعزٌزالمقالحٌومٌات ٌمانٌه فً االدب والفن

1984/مالخرطومالمنظمة العربٌه للتنمٌة الزراعٌهاستراتٌجٌه مقترحه للتعاون الزراعً فً الجمهورٌه العربٌه الٌمنٌه

/بٌروتعباس العقادمطلع النور

1983/بٌروتكوتشنانس جٌورجٌونظرة جدٌده فً سٌرة رسول هللا

2/1983مجد الدٌن ابً البركات بن تٌمٌهالمنتقى من اخبار المصطفى صلى هللا علٌه وسلم

/مبٌروت3علً بن حسٌن االحمدىمكاتٌب الرسول
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1980/بٌروتعبدالعزٌزالمقالحاصوات من الزمان الجدٌد

1982/بٌروتمحمد الخضرىنور الٌقٌٌن فً سٌرة سٌد المرسلٌن

1981/ملبناناحمد الخطٌبمعجم مصطلحات البترول والصناعة النفظٌه

/بٌروتٌوسؾ بن اسماعٌل النبهانًجامع كرامات االولٌاء

/بٌروت3الواقدىالمؽازى

1970/مالقاهرة8ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًاالصابه فً تمٌٌز الصحابه

/مستٌفن ؼدٌنبالسٌؾ

1981/مبٌروتعباس العقادفاطمة الزهراء والفاطمٌٌن

/القاسم بن محمد بن علًكتاب النبذه المشٌره الى جمل من عٌون السٌرة

/بٌروتعباس العقادعثمان بن عفان

/مبٌروتعباس العقادداعٌة السماء بالل بن رباح

1979/مبٌروت4جمال الدٌن ابً الفرج الجوزىصـفـوه الصفــوه

1984/مبٌروتعبدالعزٌزالمقالحعمالقة عند مطلع القرن

1978/بٌروتعبدالعزٌزالمقالحشعرالعامٌه فً الٌمن

مبٌروتعبدالعزٌزالمقالحقراة فً ادب الٌمن المعاصر

1986/بٌروتسامً الدزاز/جانً جٌالب فانٌسسوسٌولوجٌا العالقات الزراعٌه فً الشرق االوسط

/محمد ابو زهرة(الدٌانات القدٌمه  )مقارنة االدٌان 

1991/مبؽدادعبد الستار السٌد نجماالحكام الشرعٌه

1983/مبٌروتعبدالعزٌزالمقالحمن البٌت الى القصٌده

1984/عمر عودت الخطٌبلمحات فً الثقافه االسالمٌه

1988/بؽدادٌونس الشٌخ ابراهٌم السمرائىالمرآة فً الكتاب والسنة

1997/ماسكندرٌهمحمد كمال الدٌن امامفً منهجٌة التقنٌن

/ماسكندرٌهاحمد فراج حسٌناحكام الوصاٌا واالوقاؾ فً الشرٌعة االسالمٌة
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1997/ماالردنعبد الرحمن صالح عبد هللاالمرجع فى تدرٌس علوم الشرٌعة اإلسالمٌة

1999/معمانعلً محمد المصراتًالوسطٌة فً القران الكرٌم

/صنعاءندٌم محمد عبادىكتاب الفقه المعاصر

1987/مبٌروتحسٌن الحاج حسنالنظم االسالمٌة

1991/بٌروتٌوسؾ محمود عبد المقصودموقؾ الشرٌعة اإلسالمٌة من تنظٌم النسل

1979/مبٌروتعبدالعزٌزالمقالحقراءات فً االدب والفن

1988/مبٌروتمحمد جواد علًالقاموس البحري

1997/ماسكندرٌهاحمد فراج حسٌناحكام الزواج فً الشرٌعة االسالمٌه

1981/مبٌروتعبدالعزٌزالمقالحالخروج من دوائر الساعه السٌلمانٌه

1983/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحالزبٌري ضمٌر الٌمن الثقافً والوطنً

1995/طرابلسعبد المجٌد عبدالحمٌد الذٌبانًاحكام الموارٌث والتركات والوصٌه فً الشرٌعة

1997/اسكندرٌهمحمد كمال امامالطالق عند المسلمٌن

1985/مالكوٌتعبدالمنعم السٌد علًنظام النقد الدولى والتجارة الخارجٌه للبالد العربٌه

/اسكندرٌهاحمد فراج حسٌننظام االرث فً التشرٌع االسالمً

اسكندرٌهالمكتب الجامعً الحدٌثفن التجوٌد

1988/بٌروتمحمد بن علً الشوكانًتحفة الذاكرٌن

/نائؾ معروؾالخوارج فً العصر االموى

/مالفضل شلقاالجتهاد

/مورٌس ٌوكاىالتوراة واالنجٌل والقران والعلم

محمد حمزهالتالؾ بٌن الفرق االسالمٌه

1993/مالرٌاضابً عبدالرحمن صالح حلٌس الٌافعًالمواقؾ الراهنه فً الٌمن من تطبٌق كتاب وسنة رسوله

/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحثرثرات  فً شتؤ االدب العربً

1986/مالقاهرةعادل هندى/ناصر العولقً الموارد االقتصادٌه
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1987/مبٌروتاسماعٌل صبرى عبدهللا واخرونالحركات االسالمٌة المعاصرة فً الوطن العربً

1995/عمانجواد الحمدتوجهات امرٌكٌة تجاه الشرق االوسط

l1984/االسكندرٌهمحمد زكى ابو عامراالجراءات الجنائٌة

1979/صنعاءمحمد مثنىوالجبل ٌبتسم اٌضا

1972/مالقاهرةابراهٌم شحاتهمعاملة االستثمارات االجنبٌه فً مصر

1988/مبٌروتحارث سلٌمان الفاروقىالمعجم القانونى

/مدمشقمحمد الحٌدرىفتاة الجبل

1982دمشقولٌد عدىقانون اصول المحاكمات

1987/ماالسكندرٌهعلى صادق ابو هٌؾالقانون الدبلوماسى

/الرٌاضعبد العزٌز المسندالزواج  والمهور

/مبٌروتعبد القادر مرزوق((عربى -فرنسى)مجموعة المصطلحات القانونٌة

1997/ماالسكندرٌهسمٌر عبد السٌدالنظرٌة  العامة  للقانون

1977/مالقاهرهسعٌد الصادقالمنهج القانونى فى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومصر

1972/مالقاهرهاحمد محمد ؼنٌمتطور الفكر القانونى

1978/ممصرحمدى عبد الرحمنفكرة القانون

/مالقاهرةحسن عبدهللاالتنظٌم الزراعً الدولً والهٌئات الزراعٌه الدولٌه

1991/معمانجورج خربون/ عباس الصراؾالمدخل الى علم القانون

1983/مبٌروتحارث سلٌمان الفاروق(عربى ـ انجلٌزى  )المعجم القانونى 

1988/مبٌروتٌوسؾ شالل(فرنسى ـ عربى  )القاموس القانونى

1990/ماالسكندرٌهحسن كٌرهالمدخل الى القانون

1967/مالقاهره2حسن الفكهانىم66 ـ61الفهرس الزمنى للتشرٌعات من 

1977القاهره2عز الدٌن عبد هللاالقانون الدولى الخاص

1974/مالقاهرهالشافعى محمد بشٌرالقانون الدولى العام فى السلم والحرب
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1994/ماالردناحمد ضٌؾ هللا العواضىان بً رؼبة للبكاء

1990/ماالسكندرٌهاحمد عبد الحمٌد عشوشالنظام القانونى لعقد القرض الدولى

1973/مالقاهرهعبد العزٌز محمد سرحانقواعـد القانون الدولى العام

1986/ماالسكندرٌهمصطفى احمد فإادالنظرٌة العامة لقانون التنظٌم الدولى

/مدمشقمحمد محسن الحٌدرىالهمتنً فقلت شٌئا

/ماالسكندرٌهمحمد منصور الصاوىاحكام القانون الدولى فى مجال مكافحة الجرائم الدولٌة للمخدرات

1981/مدمشقاحمد عبدالرحمن المعلمًكابوس مرعب

1984/ماالسكندرٌهمصطفى سالمه حسٌنالعالقات الدولٌة

1981بٌروتمحمد سعٌد الدقاؾالقانون الدولى المصادر

1988/ماالسكندرٌهعبد المنعم محمد داإدمجلس تعاون دول الخلٌج

بٌروت3فان ؼالؾ/ جٌر هارد القانون بٌن األمم

1977/ماالسكندرٌهمحمد طلعت الؽنٌمىاحكام المعاهدات فى الشرٌعة اإلسالمٌة

/ماالسكندرٌهاحمد بدٌع بلٌـحاإلقتصاد الدولى

1985/مبٌروتمحمد محمود الزبٌرىمؤساة واق الواق

/ممحمد سعٌد الدقاقشرط المصلحة فى دعوى المسئولٌة عن انتهاك الشرعٌة الدولٌة

1994/ماسكندرٌهمحمد ٌسرى ابراهٌماالدمان بٌن التجرٌم والمرض

1980/مبٌروتخالد عاٌد/ روزماى صاٌػ الفالحون الفلسطٌنٌون

1989/مالقاهرةاحمد حسن الزهٌرىاالدارة المالٌه

1994/دمشقاحمد عبدالرحمن المعلمًحدٌث االعوام

1979/صنعاءعبدالكافً محمد سعٌدالسفر فً الظالم

/مدمشقمحمد محسن الحٌدرىالحٌاة وطن وحب

1986/ماالسكندرٌهسامٌة راشدالتحكٌم فى اطار المركز االقلٌمى بالقاهره

1975مالقاهرةفإاد دهمانبعض النظم النقدٌه والمصرفٌه فً البالد العربٌه



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 59صفحة 2012,  سبتمبر19



1990/مبٌروتاحسان محمد الحسنعلم االجتماع العسكرى

1985/مالقاهرةابراهٌم ابو القارعلم االجتماع القانونً والضبظ االجتماعً

1987/مٌسرى الجوهرى واخرونمقاالت فً الجؽرافٌا التارٌخٌه

1985/بؽداد5نزار عدنان الجٌرودىموسوعة برنامج تطوٌر المشرفٌن

1988/الموصلنجمان ٌاسٌنتطور االوضاع االقتصادٌه فً عصر الرساله والراشدٌن

/ماالسكندرٌهمحمد عبد الجواد محمدحماٌة الطفولة فى الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون

1968/ماالسكندرٌهسامى جمال الدٌنتدرج القواعد القانونٌه ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة

1979/مالقاهرةعلوى أمجد علىالنظام القانونى للفضاء الخارجى واالجرام السماوٌه

1979صنعاءحسن اللوزىاشعار للمرأة الصعبة

1971/مالقاهرةمحمد طلعت الؽنٌمىاالحكام العامة فى قانون األمم

1973/مالقاهرةابراهٌم محمد العنانىاللجإ الى التحكٌم الدولى

1974/مالقاهرةمحمد بها الدٌن باشاتالمعاملة بالمثل فى القانون الدولى الجنائى

2124القاهرةســلٌمان عبد المجٌدالنظرٌة العامة للقواعد اآلمره فى النظام القانونى الدولى

1987/ماالسكندرٌهمصطفى احمد فإادفكرة الضرورة فى القانون الدولى العام

1986/ماالسكندرٌهمصطفى احمد فإادمفهوم انكار العدالة

1977/ماالسكندرٌههشــام على صادقتنازع القوانٌن فى مسائل المسئولٌة التقصٌرٌة المترتبه على التصادم البحرى

1988/بٌروتهٌثم احمد الناصرىخطؾ الطائرات

1996/ماالسكندرٌهمصطفى ابو زٌد فهمىالدستور المصرى المعدل فقهاً وقضاء

1979/االسكندرٌةمصطفى رشدىاالقتصاد النقدى

1991/مبٌروتســـــمٌر عالــــــٌهعلم القانون والفقه اإلسالمى فى نظرٌة القانون والمعامالت الشرعٌة

/ماالسكندرٌهمحمد منصور/همام محمد حمودمـبـادئ الـقـانـون

1986/ماالسكندرٌهسمٌر عبد السٌد تناؼـوالنظرٌة العامة للقانون

/صنعاءعبدالحفٌظ النهارىاشواق فً كؾ الرٌح
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/صنعاءناجً عبدهللا الحمٌدىصوارٌخ الحسٌن

1974/ماالسكندرٌههشام علً صادقتنازع القوانٌن

1990/مالقاهرةمصطفى سٌد عبدالرحمنقانون التنظٌم الدولً

1982/محمد بن محمدالذهبانًاناشٌد ثورة الٌمن

1988/ماالسكندرٌههشام خالدشرط الجنسٌه وفقا للنظام العربً لضمان االستثمار

1987/ماالسكندرٌهاحمد نبٌل جوهرقرارات منظمة الوحدة االفرٌقٌه

1986/مبٌروتابراهٌم احمد شلبًالتنظٌم الدولً

1978/ماالسكندرٌهمحمد السعٌد الدقاقالمنظمات الدولٌه

1979/مالقاهرة2ابراهٌم محمد العنانًالتنظٌم الدولً

1974/ماالسكندرٌهمحمد طلعت الؽنٌمًبعض االتجاهات الحدٌثه فً القانون الدولً العام قانون االمم

1996/مصنعاءعبدالرضا علًموسٌقى الشعر العربً

1976/ممصرمحمد الحسٌن مصٌلحًمنظمة الوحدة االفرٌقٌة

1977/القاهرةعبدالمنعم راضًاقتصادٌات النقود والبنوك

1986/ماالسكندرٌهمحمد سعٌد الدقاقالتنظٌم الدولً

1973/ماالسكندرٌهمحمد سعٌد الدقاقالنظرٌة العامة لقرارات المنظمات الدولٌه

1980/مدمشقاحمد الزٌن/ احمد رفٌق الخٌاطقانون الجنسٌه العربٌه السورٌه

1982/الموصلرافت عبدالمنعماالستراتٌجٌات المستقبلٌه لمكافحة االفات

1974/مالقاهرةعٌسى محمد ابو طبلضرٌبة التركات

1992/مبٌروتعكاشة محمد عبد العالاالنابه القضائٌه فً نطاق العالقات الخاصه الدولٌه

1974/القاهرةعبدالهادى علً النجارالفائض االقتصادى الفعلى

1970/مالقاهرةجابر جاد عبد الرحمنمجموعة قوانٌن الجنسٌه

1981مالقاهرةمحمد مجدى مرجاناثار المعاهدات بالنسبة للدول ؼٌر االطراؾ

/ممحمد صالحاصول التعاهدات
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1984/مدمشقاحمد عبدالرحمن المعلم1948ًنقد وشعر من سجون حجه 

1980/ممصرمحمد عبدالواحد الفارقواعد تفسٌر المعاهدات الدولٌه

1979/ماالسكندرٌهرضا زٌن العابدٌن بن جمعهاالؼتنام البحرى

1980/مالقاهرةاحمد حسنًالنقل البحرى الدولً للبضائع والحوادث البحرٌه

1985/ممصطفى احمد فإاددولٌة الصراع اللبنانً

1976/مالقاهرةابراهٌم مصطفى مكارمالشخصٌة القانونٌه للمنظمات الدولٌه

/احمد عبدالرحمن المعلمًصدى الحنٌن

1977/مالقاهرةحسٌن ابراهٌم صالحالقضاء الدولً الجنائً تارٌخه وتطبٌقاته ومشروعاته

/مبٌروتجوناتان دٌمبلًالفلسطٌنٌون

1977/ماالسكندرٌهمحمد سعٌد الدقاقاالمم المتحده والمنظمات االقلٌمٌه

1972/القاهرةمحمد عادل محمد الهامًالمٌزانٌات التقدٌرٌة فً قطاعً االعمال والخدمات

1978/مالقاهرهعصام صادق رمضانالمعاهدات ؼٌر المتكافئه فً القانون الدولً

1976/مؼصان ٌوسؾ مزاحمالمنظمات العربٌه المتخصصه فً اطارجامعة الدول العربٌه

1973/مالقاهرهعز الدٌن فوده/محمد عبد الوهاب الساكتاالمٌن العام لجامعة الدول العربٌه

1964القاهره(االبن )كلود. اٌنٌس ل النظام الدولً والسالم العالمً

1980/ممحمود ماهر محمد ماهرنظام الضمانات الدولٌه لالستخدامات السلمٌه للطاقه النووٌه

/محسن الهداوىالجنسٌه ومركز االجانب واحكامهم فً  القانون العراقً

1983/مالقاهرةاحمد حسٌنالبٌوع البحرٌه

1985/مالقاهرةاحمد حسٌنعقود اٌجار السفن

1990/ماالسكندرٌهعبد الفتاح مرادالوسٌط فً القانون البحرى

1979/صنعاءالعزي مصوعًالحان الشاطىء

1981/القاهرهمختار الشوٌفًاساسٌات النقل لبحرى والتجارة الخارجٌه

/مبٌروتابراهٌم عبد العزٌز شٌمامبادى االنظمة السٌاسٌه
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1986/مااالسكندرٌهسعٌد ٌحًمسئولٌة الناقل البحرى

1989/مااالسكندرٌهمحمد طلعت الؽنٌمًقانون السالم فً االسالم

1982/مااالسكندرٌهمحمد طلعت الؽنٌمًالؽنٌمً الوسٌط فً قانون السالم

1992/مبٌروتمصطفى كمال طهمبادى القانون البحرى

1966/ممحمد الفاضلمحاضرات فً تسلٌم المجرمٌن

1979/بٌروتعبدالرزاق عٌد/محمد كامل الخطٌبعالم حنامٌنه الروانى

1988/ممصطفى كمال طهالقانون البحرى

1977/مالقاهرةمحمد طلعت الؽنٌمًاالؽنٌمً الوجٌز فً قانون السالم

1975/ممصرفإاد عبد المنعم رٌاضالجنسٌه فً التشرٌعات العربٌه المقارنه

1981/القاهرةعبدالصمد عبدالجباراعراس الفراشات

1980/مالقاهرهعبدالعزٌز محمد سرحانمبادى القانون الدولً العام

1986/مبٌروتسلوى البناالعاموره عروس اللٌل

1985/دمشقمحمد محسن الحٌدرىامانً واؼانً

1985/مبٌروتجٌمس ورثً واخرونالنظرٌات المتضاربه فً العالقا ت الدولٌه

1966/ماسكندرٌهعبد الحمٌد متولىمبادى نظام الحكم فً االسالم

1989/ماسكندرٌهمحمد كمال حمدىعقد العمل البحرى

1972/ممصرعبد الفتاح محمد اسماعٌلجهود االمم المتحده لنزع السالح

1991/القاهرةقائد محمد طربوش.ى. ع . نظام الحكم فً ج 

1992/مبٌروتعبد الؽنً بسٌونً عبدهللاالنظم السٌاسٌه والقانون الدستورى

1982/بٌروتطالل عامر المهتارمسئولٌة الموظفٌن ومسئولٌة الدوله فً القانون المقارن

1984/ماسكندرٌهمصطفى احمد فإادالنظرٌة العامه للتصرفات الدولٌه

1981/بٌروتحسن اللوزىهنا الطقوس وهذا جو الملكة
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1982/مالقاهرةصبحً عبده سعٌدالسلطه والحرٌه فً النظام االسالمً

1978/بٌروتحسن الشرفًالؽابه

1979/معبد الحمٌد متولىنظام الحكم فً اسرائٌل

1972/ماالسكندرٌهمصطفى رضواناالدعاء العام والرقابه االدارٌه فقهاء وقضاء

1981/محمٌد الساعدىالوظٌفه التنفٌذٌه لرئٌس الدوله فً النظام الرئاسً

/االسكندرٌةعادل احمد حشٌشاصول الفن المالً لالقتصاد العام

1982/ماالسكندرٌهابو الٌزٌد على المتٌتالنظم السٌاسٌه والحرٌات العامه

1981/ممصرحسنً دروٌش عبدالحمٌدنهاٌة القرار االدارىعن ؼٌر طرٌق القضاء

1970/مالقاهرةثروت بدوىتدرج القرارات االدارٌه ومبدأ الشرعٌه

1980/ماسماعٌل البدوىدعائم الحكم فً الشرٌعة االسالمٌه والنظم الدستورٌة المعاصرة

1980/مالقاهرةانور احمد رسالنمسإولٌة الدوله ؼٌر التعاقدٌه

1985/مدمشقمحمد ابراهٌم الكوٌفًالقانون االساسً للعاملٌن فً الدوله

1988/مالقاهرةعادل عمر شرٌؾالقضاء الدستورى فً مصر

1981/ممصر2احمد حافظ نجمالقانون االدارى

1987/مالقاهرهحمدى ٌاسٌن عكاشهالقرار االدارى فً قضاء مجلس الدوله

1986/مالقاهره3سلٌمان محمد الطماوىالقضاء االدارى

1978/مالكوٌت6وزارة العدل الكوٌتٌهمجموعة التشرٌعات الصادره خالل فترة المراجعه الدستورٌه

1975/مالكوٌتاحمد سعٌد عبدالخالقالموسوعه القضائٌه فً احكام المحاكم الكوٌتٌه

/ماإلسكندرٌهمحمد سلٌم ؼزوىالحرٌات العامه فً االسالم

مصرعبد الؽنً بسٌونًالنظم السٌاسٌه اسس التنظٌم السٌاسً

/ماإلسكندرٌةمحسن خلٌل/ سعد عصفورالقضاء االدارى

/ممصرحمدى عبد الرحمنالحقوق والمراكز القانونٌه

1984/مصنعاءحسٌن الصٌاؼًتحفة المشتاق الى شرح ابٌات المولى اسحاق
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1976/ممصرسلٌمان الطماوىالنظرٌة العامه للقرارات االدارٌه

1981األسكندرٌةعبدالحمٌد متولىاالسالم ومبادى نظام الحكم فً الماركسٌة والدٌمقراطٌة الؽربٌه

/معمر عمروالموسوعة التشرٌعٌة فى شئون الحكم المحلى

/مبٌروت/تحقٌق/ٌحً ابن منصور ابن نصروادى الدور القسم الحمٌنً من دٌوان القاضً علً العٌنً

1982مبٌروتعبدهللا البرودنًرحلة فً الشعر الٌمنً قدٌمه وحدٌثه

1981/ممحمود حلمىنظام الحكم اإلسالمى مقارنة باألنظمة المعاصرة

اإلسكندرٌةسعد عـصفورالمبادئ األساسٌة للقانون الدستورى والنظم السٌاسٌة

1991اإلسكندرٌةفإاد عبد المنعماصول نظام الحكم باإلسالم مع بٌان التطبٌق فى مصر

1982/القاهرةترجمة احمد حمدي محمود/ب بٌورى.جفكرة التقدم

1984/بٌروتحسٌن حموىاٌقاعات من ذاكرة االٌام

1981/بؽدادعبدالرحمن االرٌانًملحمة من سجون حجه

/ممؤمون الشامىقسمة  الملك الشائع فى القانون  المدنً المصرى والٌمنى

1980/عدنادرٌس حنبلهشئون وشجون

1955/مالقاهرهعبد الفتاح ساٌر داٌرنظرٌة اعمال السٌادة

1987/اإلسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىالحقوق السٌاسٌة للمرأة فى اإلسالم

1983/ماإلسكندرٌةبدر  الوٌساثر التطور التكنولوجً على الحرٌات العامه

1987/مماجد راؼب الحلوالقانون االدارى

1992/معمانخالد سماره الزعبًالقانون االدارى وتطبٌقاته فً االردن

1989/مدمشقعبد الحمٌد الرفاعًالقضاء االدارى بٌن الشرٌعة والقانون

1978/مبٌروتمجموعة من الكتاب العرباضاءة نقدٌة عن عبدالعزٌز المقالح

1979/ممصر2سلٌمان محمد الطماوىمبادى القانون االدارى

/مالقاهرةعاصم احمد عجٌلهطاعة الرإساء وحدودها فً الوظٌفة العامه

1982/مالقاهرةجبرهارموناضواء على دستورالوالٌات المتحده االمرٌكٌه
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/ماسكندرٌهسمٌر عبد السٌدعقد البٌع

1983/بٌروتحسٌن جمعهقضاٌا االبداع الفنً

/اسكندرٌهابراهٌم عبد العزٌزاصول االدارة العامه

1992/دمشقعبدالرحمن منٌؾ واخرون1الثقافة الوطنٌه 

1983/مبٌروتمارى ماكتوث- مٌشال بازهاالسره الهامشٌه

1976/مالقاهرةسعادعٌد الشرقاوىالمنازعات االدارٌه

1988/مالقاهرةوجدى ثابث ؼلاير للدستور المصرى والرقابه القضائٌه علٌها74السلطات االستنائٌه لرئٌس الجمهورٌة طبقا للماده 

1962/ممٌشٌل سٌخورتنظم الحكم الحدٌثه

1979ممصرعبد الفتاح عبد الحلٌمالضمانات التؤدٌبٌه فً الوظٌفه العامه

1982/مسورٌاعبد الحً والً/نبٌل الظواهرىاحكام العقد االدارى فً القانون السورى

14081982/مبٌروتمحمد محمود الزبٌرىنقطة فً الظالم

1985مصرعبد الؽنً بسٌونًالمبادى العامه للقانون الدستورى

1983/ممصرمطهر اسماعٌل العزي.ى . ع . التطور الدستورى فً ج 

1978/مالقاهرةطعٌمه الجرؾنظرٌة الدوله

1984مالقاهرةعاصم احمد عجٌله/محمد رفعت عبدالوهاباصول القانون االدارى

/ممحمود اسماعٌل محمددراسات فً العلوم السٌاسٌه

/مصابر طعٌمهالماسونٌه ذلك العالم المجهول

1970/ماسكندرٌهمحمد فإاد مهناحقوق االفراد ازاء المرافق والمشروعات العامه

1987/االسكندرٌةمصطفى الجندىاالدارة المحلٌة واستراتٌجاتها

1979/مدمشقعادل الذهبًقانون السٌر الجدٌد

1980/ممصرعمر حلمً فهمًالوظٌفة التشرٌعٌه لرئٌس الدوله فً النظامٌن الرئاسً والبرلمانً

1988/ماسكندرٌهمصطفى مجدى هرجهالتعلٌق على قانون الحجز االدارى

1971/مالقاهرهاحمد عباس عبد البدٌعتدخل الدوله ومدى اتساع مجاالت السلطه العامه
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/مالقاهرة3المحكمة العلٌا المصرٌهالمحكمة العلٌا مجموعة احكام وقرارات

1972/ممصرمحمد فإواد المهنامسئولٌة االدارة فً تشرٌعات البالد العربٌه

1968/مبٌروتعبد الفتاح حسنمبادى النظام الدستورى فً الكوٌت

1989/مالقاهرةكونت.ولٌام ب كامب دٌفٌد بعد عشر سنوات

1969/مبٌروتعبد الفتاح حسنمبادى القانون االدارى الكوٌتً

1988/ماسكندرٌهاحمد محمود جمعهاختصاص القضاء االدارى بالمنازعات االدارٌه لالفراد وتطبٌقاتها فً العمل

1993/صنعاءعبدهللا خادم العمرىاللهجه التهامٌه فً االمثال الٌمانٌه

1989/مبٌروتاسماعٌل الؽزالالقانون الدستورى والنظم السٌاسٌه

1993/مالسكندرٌهفادٌة عمرالجوالنىالتؽٌر االجتماعً مدخل النظرٌه الوظٌفٌة لتحلٌل التؽٌر

1982/مالجزائرمٌشال مٌاىدولة القانون

1976/ممصرعبد المنعم حسنًالحجز االدارى علما وعمال

/مالقاهرة13عبد الرزاق السنهورىمجلة مجلس الدولة

1986/مالقاهرةعبدالحمٌدد الشواربً/ محمد محمود المصريدستورٌة القوانٌن

1مصرعبد الوهاب البندارىاالختصاص التؤدٌبً والسلطات التؤدٌبٌه

1977/مالقاهرهحماد محمد شطاالنظام القانونً لالجور والمرتبات فً الوظٌفه العامه

/مصنعاءناجً عبدهللا الحمٌدىنفحات من وادى سبا

1992/ممصرمحسن خلٌلالطائفٌه والنظام الدستورى فً لبنان

/بٌروت20ابن الفرج االصفهانً علً ابن الحسٌنكتاب االؼانً

1981/ماسكندرٌهوحـٌد  رأفـتدراسات فً بعض القوانٌن المنظمه للحرٌات

1970/مالقاهرةعصمت الهوارىتشرٌعات العاملٌن فى القطاع العام

/ماإلسكندرٌةمحمد عبد هللا عمرالموسوعة الشاملة فى التشرٌع الجمركى والمنازعات القضائٌة

1989/بٌروتعلً محمد سالمهاالدب العربً فً االندلس

1992/دمشقعبدالرحمن منٌؾ واخرون2الثقافه الوطنٌه 



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 67صفحة 2012,  سبتمبر19



1981/ماالسكندرٌةفرج علوانً لٌلتشرٌعات التموٌن والتسعٌر الجبرى

1988/االسكندرٌةمصطفى مجدى هرجهاحكام واراء فً التموٌن والتسعٌر الجبرى

/عبدهللا خادم العمرىالفلكور التهامً

1990/ماالسكندرٌةاحمد محمود حسنًقضاء النقض الضرٌبً

1982مالقاهرةصالح مصطفى النوالالمقدمه لعلم االجتماع العربً واالسالمً

1987/ممصراسامه عثماناحكام التصرؾ فً امالك الدوله العامه والخاصه

1981/مبٌروتانور عبدالملكالفكر العربً فً معركة النهضة

1986/مبؽداددوى ؼلفرادب امرٌكا الالتٌنٌه الحدٌث

1978/ممصراحمد مدحت علًنظرٌة الظروؾ االسثتنائٌه

1996ماسكندرٌهمحمد ماجد ٌاقوتاالجراءات والضمانات فً تادٌب ضباط الشرطه

1981/مالقاهرةحقً اسماعٌل بربوتىالرقابه على اعمال السلطه القائمه على حالة الطوارى

1990/مدمشقعبدالرحمن منٌؾ واخرون2الحداثه

1987/مالقاهرةزكرٌا محمد بٌومًقانون الضرائب على الدخل

1975/اسكندرٌهابو الٌزٌر علً المتٌتالضرائب ؼٌر المباشرة

1998/محمد سالم الحدادفنون الزامل والمهٌر

1977/مالقاهرةعبد المنعم عبد الرحٌم العوضًقانون الرقابه على النقد والتهرٌب

1997/بٌروتهائل الؽابرى(دراسة نقدٌه)تروٌض النص 

1991/مدمشقعبدالرحمن منٌؾ واخرون1الحداثه 

1978/مالقاهرةاحمد شوقً محمد عبد الرحمنقواعد استحقاق مكافئه مدة الخدمه

/مبٌروتاحمد ولٌد سراج الدٌنشرح قانون التامٌنات االجتماعٌه

1990/ماسكندرٌهمعوض عبد التوابقوانٌن الرسوم القضائٌه والرسوم والتوثٌق والشهر العقاري

1989/ماالسكندرٌةمحمد كمال حمدىجرٌمة التهرٌب الجمركً وقرٌنة التهرٌب

/مالقاهرهقدرى عبد الفتاحالنظرٌة العامه للقضاء العسكرى المصرى والمقارن
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1967/مادوار حشوهشرح قانون العمل الموحد

1989/بؽدادمجموعة من النقاددراسات فً الرواٌه االمرٌكٌه المعاصرة

1978/القاهرةاحمد صدقً الدجانً واخرونالفلسطٌنٌون فً الوطن العربً

1996بٌروتالصافً سعٌدالحمى الانبٌاء وال شٌاطٌن

/مدمشقعبدالرحمن منٌؾ واخرونطه حسٌن العقالنٌه الدٌمقراطٌة الحداثه

1987/مالكوٌتشاكر عبدالحمٌدالعملٌة االبداعٌه فً فن التصوٌر

1983/مالكوٌتاحمد شرؾ الدٌناحكام التامٌن فً القانون والقضاء

1983/بٌروتعبدهللا عبد الدائمفً سبٌل ثقافة عربٌه ذاتٌة

1983/مبٌروتجمال الفٌطانًكتاب التجلٌات

1977/ممصرالسٌد عبد المولىالتشرٌع الضرٌبً المصرى

1990/ماالسكندرٌهمعوض عبد التوابالمستحدث فً شرح قانون الضرٌبه االٌلوله الجدٌده

1979/مالقاهرةاحمد شوقً محمد عبد الرحمنالخطؤ الجسٌم للعامل واثره على حقوقه الوارده فً قانون العمل

1992بٌروتحسٌن عبد اللطٌؾ حمداناحكام الضمان االجتماعً

1978/مالقاهرةنبٌل ارسالنالحوافز فً قوانٌن العاملٌن بالحكومه والقطاع العام

1985/ماالسكندرٌهالبشرى الشوربجًرعاٌة االحداث فً االسالم والقانون المصري

1988/القاهرةمحمد فتحً عبدالهادىالتكشٌؾ لؽرض استرجاع المعلومات

1984/ماالسكندرٌةمصطفى الجمالالوسٌط فً التامٌنات االجتماعٌة

1988/القاهرةمحمد فتحً عبدالهادىالمكانز كادوات للتكشٌؾ

1983/بٌروتنفوجً واٌثو نفوتوٌجات الدم

1997/مبٌروت2نخبه من القادة العسكرٌٌن الفرنسٌٌن ٌوما من اٌام الحرب العالمٌه الثانٌه2194

1980/ممحمد ابو زهرةالخطابه اصولها وتارٌخها فً ازهً عصورهاعند العرب

1974/مصرترٌدان عبدالباقًوسائل واسالٌب االتصال فً المجاالت االجتماعٌه والتربوٌه واالدارٌه

1985/مدمشقسلٌمان الدوساصابة العمل فً التشرٌع السورى
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1991/مبٌروتمحمد عابد الجابرى.الثراث والحداثه دراسات ومناقشات 

/معبدهللا الحبشًاالدب الٌمنً

/معبداله البرودنًفنون االدب الشعبً فً الٌمن

/معدنمحمد صالح حٌدرهقضاٌا راهنه فً الثقافه الٌمنٌه

/محمد بن علً الشوكانًدٌوان الشوكانً

/القاهرةعادل عبد الحمٌد عزالتامٌنات االجتماعٌه

1989/ماالسكندرٌهمحمد السٌد ؼالبالبٌئة والمجتمع

1983/مالقاهرة2سامً نجٌبموسوعة التامٌنات االجتماعٌه للعاملٌن

1979/م3عصمت الهوارىقضاء النقض فً منازعات العمل والتامٌنات االجتماعٌه

1990/مالقاهرةعدلً خلٌلالتعلٌق على نصوص قانون العمل

1978/معلً العرٌنالتامٌنات االجتماعٌه

/معبدالرحمن االنسًترجٌع االطٌار بمرقص االشعار

/ممحمد ال ٌاسٌندٌوان الصاحب بن عباد

1989/معدنٌاسٌن ناشر واخرونالثقافه الجدٌده

1984/مالقاهرةعبدالؽفار رشاددراسات فً االتصال

1987/ماالسكندرٌههمام محمد محمودقانون العمل عقد العمل الفردى

1979/ماالسكندرٌةحسن كٌرهاصول قانون العمل عقد العمل

/دمشق2احمد عبدالرزاق الرقٌحً واخرونصنعاء– فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبٌر 

1974/ماالسكندرٌةحمدى عبد الرحمن/ مصطفى الجمالالتامٌنات االجتماعٌه

/محافظ ابراهٌمدٌوان حافظ ابراهٌٌم

/عبدالمجٌد زرقاءعشاق العرب

1987/ماالسكندرٌةمجلس الشعب المصرىقوانٌن التامٌنات االجتماعٌه

1978/مالقاهرةاحمد برردراسات فً المكتبة والثقافتٌن
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/معلً ابو ملحمالمحاسن واالضداد

1976/مالقاهرةاحمد شوقى محمد عبد الرحمنمسئولٌة المتبوع باعتباره حارساً

1982/مالقاهرةهشام ابو الفتوحالنظرٌة العامة للظروؾ المشددة

1981/مبٌروتٌوسؾ نجم جبرانالقانون والجرم وشبه الجرم

1986/مدمشقشفٌق حرباعقد التؤمٌن

1974/مالقاهرهمحمد ابراهٌم زٌدقانون العقوبات المقارن

/مابن قٌم الجوزٌهروضه المحٌبن ونزهة المشتاقٌن

1978/مالقاهرةاحمد انور عمرالمكتبات العامه بٌن التخطٌط والتنفٌذ

1989/مالقاهرةهاللى عبد هللا احمدالمركز القانونى للمتهم

1982/مدمشقولٌد عدىقانون العقوبات

1987/ممصرحسن عبد الباقى مؽٌبجرائم الرشوة واالعتداء على المال العام

1985/مدمشقمحمد خلؾمبادئ علم اإلجرام

1996/مبٌروتمحمد ناصر حمادةمقدمة فً تارٌخ الكتب والمكتبات

1961/مالقاهرةمحمد نٌازى حتاتهجرائم البؽاء

/مالقاهرةمصطفى كامل كٌرهجرائم النقد

1979/مالقاهرةرإوؾ عبٌدمبادئ االجراءات الجنائٌة فى القانون المصرى

/مالقاهرةمصطفى عفٌفًفلسفة العقوبة التؤدٌبٌة واهدافها

1965القاهرة30ولدٌووانتقصة الحضارة نشؤت الحضارة الشرق االدنى

1970/مالقاهرةمحمد حلمى عبد العاطىالتعلٌمات القانونٌة

/ممحمد فتحً عبدالهادىالفهرسة الموضوعٌة

1981/ماإلسكندرٌة2انور العمروسىالتشرٌعات الجنائٌة الخاصة

/ماالسكندرٌةنبٌل اسماعٌل عمرعدم فعالٌة الجزاءات االجرائٌه فى قانون المرافعات

1988/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىالمشكالت العملٌة لتشرٌعات امن الدولةالجزئٌه
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1995/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىشرح قانون العقوبات

1988/ماالسكندرٌةفتحى حسن مصطفىاخالء العٌن المإجرة

1987/ممصرهاللى عبد الاله احمدالنظرٌة العامة لإلثبات فى المواد الجنائٌة

1987/مالقاهرةمحسن فإاد فرججرائم الفكر والرأى والنشر

1979/ماإلسكندرٌةاحمد بسٌونى ابو الروسالتحقٌق الجنائى

1981/مالقاهرةاحمد فتحى سرورالوسٌط قى قانون العقوبات

1979/القاهرةاحمد انور عمراالجراءات الفنٌه للمكتبات

1992/مالقاهرةامجد العمرزسى/ انور العمروسىموسوعة القٌود واالوصاؾ الجنائٌة

1987/بٌروت6مجموعة من الكتاب الؽربٌٌنتارٌخ الحضارة العام العهد المعاصر

1327/الهند12ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًتهذٌب التهذٌب

1990/مالقاهرةادوارد ؼالى الذهبىحجٌة الحكم الجنائى

1976/ماالسكندرٌةابو الٌزٌد على المتٌتالبحث العلمى عن الجرٌمة

/محمد حسنٌن هٌكلخرٌؾ الؽضب

1983مبٌروتملحم قربانالقوة: قضاٌا الفكر السٌاسً 

1988/ماالسكندرٌةمحمد حامد قمحاوى/محمد احمد عابدٌنجرائم اآلداب العامة

1991/معمانكامل السعٌدشرح قانون العقوبات األردنى

1980/ماالسكندرٌةابو الٌزٌد على المتٌتجرائم اإلهمال

/ماحمد جابر عفٌؾالحركة الوطنٌه فً الٌمن

1982/مبٌروت8شمس الدٌن محمد بن احمدالذهبًسٌر اعالم النبالء

1982/بٌروتمحمد عجاج الخطٌبلمحات فً المكتبه والبحث والمصادر

/ماحمد عطٌه المصرىالنجم االحمر فوق الٌمن

/مصطفى السٌد سعد هللاالمإتمرات

1980/مالفرد هٌسٌلتارٌخ المكتبات
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1983/مالمؽربعبدهللا العروىمفهوم الحرٌة

1978/بٌروت8ابن العباس شمس الدٌن خلكانوفٌات االعٌان وانباء ابناء الزمان

1987/مالقاهرةاحمد الظاهر الطٌبجرائم الجلسات

ممصر12عماد الدٌن ابن الفداء ابن كثٌر الشافعًالبداٌه والنهاٌة فً التارٌخ

/مالقاهرةمحمد فتحً/احمد بدرالمكتبات الجامعٌه

/مبٌروت5محمد ابن شاكر الكتٌبًفوات الوفٌات والدلٌل علٌها

1986/مالقاهرةكمال التابعًالقٌم والتنمٌة الرٌفٌه دراسة فً علم االجتماع الرٌفً

/القاهرة13ابراهٌم زكً واخروندائرة المعارؾ االسالمٌه

1992/مبٌروت2احمد جابر عفٌؾ واخرونالموسوعة الٌمنٌه

/الرٌاض12خٌر الدٌن  الزركلً(قاموس مترجم )االعالم الشهرالرجال والنساء من العرب المستعربٌٌن 

1982/بٌروت3احمد امٌن بكشرح قانون العقوبات األهلى

1977/مالقاهرهاحمد فتحى سرورالشرعٌة واإلجراءات الجنائٌة

1970/مانور العمروسىجرائم التموٌن والتسعٌرة

1987/ماالسكندرٌةاحمد بسٌونى ابو الروسجرائم السرقات

مالقاهرةعبد الحمٌد الشواربى/عز الدٌن الدناصورىالمسئولٌة الجنائٌة فى قانون العقوبات واالجراءات الجنائٌة

1983/مالقاهرةحسن صادق المرصفاوىالمرصفاوى فى جرائم الشٌك

1981/مبٌروت4برنال. د.جالعلم فً التارٌخ

1989/مالقاهرةعبد الفتاح مرادالتصرؾ فى التحقٌق الجنائى وطرق الطعـن فٌه

1985/مالقاهرةحسن صادق المرصفاوىالمرصفاوى فى قانون العقوبات

1981/مالقاهرةامال عـثمانشرح قانون العقوبات اإلقتصادى فى جرائم التموٌن

/محسن صادق المرصفاوىالمرصفاوى فى المحقق الجنائى

1975/مالقاهرهحسن صادق المرصفاوىالمرصفاوى فى قانون العقوبات الخاص

/مانور العمروسىقـضاء العـمال



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 73صفحة 2012,  سبتمبر19



1988/ماالسكندرٌةالسٌد خلؾ احمدالتجرٌم والعقاب فى قانون المرور

/ماالسكندرٌةجالل ثروةالظاهرة اإلجرامٌة

/ماالسكندرٌةحسن المرصفاوىقانون الكسب ؼٌر المشروع

1988/مالقاهرةحامد عبد الحمٌد الشرٌؾالمشكالت العملٌة فى جرٌمة البناء بدون ترخٌص

نجٌب سعٌداالمارات الٌمنٌه الجنوبٌه

/المدٌنه المنوره14الحافظ ابً بكر احمد ابن الخطٌب البؽدادىهـ463تارٌخ بؽداد مدٌنة السالم منذ تؤسٌسها حتى سنة 

1992/معمانحسن الجوخدارقانون احداث الجانحٌن

1980/مالقاهرةابراهٌم على صالحالمسئولٌة الجنائٌة لالشخاص المعنوٌة

1970/القاهرة3حسن الفكهانًموسوعة المعارؾ الحدٌثه

1977/االسكندرٌةعوض محمددراسات فى الفقه الجنائى اإلسالمى

1989/بٌروت4عبدالجٌار عبدالرحمن1984-1876كشاؾ الدورٌات العربٌه 

/بٌروت6تاج الدٌن تقً الدٌن السبكًطبقات الشافعٌه الكبرى

1981/بٌروت3الٌاس طنوس الحوٌكتارٌخ نابلٌون االول

6/1979ابن خلدونتارٌخ ابن خلدون

1981/مالقاهرةحسن صادق المرصفاوىالمرصفاوى فى قانون اإلجراءات الجنائٌة

1980/م محمد ابو شادى عبد الحلٌمنظام المحلفٌن فى التشرٌع الجنائى

1973/مالقاهرةمحمود نجٌب حسنىعلم العقاب

1973/مبٌروت4ابً الحسن ابن الحسٌن المسعودىمروج الذهب ومعادن الجوهر

1979/مالقاهرةرإوؾ عـبٌدمبادئ القسم العام من التشرٌع العقابى

1989/مالقاهرةحسن صادق المرصفاوىالمرصفاوى فى الدعاوى المدنٌة امام المحاكم الجنائٌة

1988/مالقاهرةرإوؾ عبٌدجرائم اإلعتداء على االشخاص واالموال

1982/بٌروت2حلٌم سعٌد ابو عز الدٌنتلك االٌام مذكرات وذكرٌات

1990/مبٌروتمهدى محفوظاتجاهات الفكر السٌاسً فً العصر الحدٌث
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1983/معمانكامل الســــٌدشرح األحكام العامة فى شرح قانون العقوبات األردنى والقانون المقارن

1985/ماإلسكندرٌةمحمد زكً ابو عامرشائبة الخطؤ فى الحكم الجنائى

1964/بٌروت3القلقشندىماثر االنافه فً معالم الخالفه

1979/م2محمد ابن ٌحً زبارهنزهه النظر فً رجال القرن الرابع عشر

1978/مالقاهرةرإوؾ عـبٌدجرائم التزٌٌؾ والتزوٌر

1991/ملندن4عارؾ تامرتارٌخ االسماعٌلٌه الدعوه والعقٌده

/بٌروت12عارؾ العارؾاوراق عارؾ العارؾ

1980/مالقاهرة2رإوؾ عـبٌدالمشكالت العملٌة الهامة فى االجراءات الجنائٌة

/مالقاهرةمحمد حسنى عبد اللطٌؾالنظرٌة العامة إلشكاالت التنفٌذ فى االحكام الجنائٌة

1983/القاهرة8احمد شلبًموسوعة التارٌخ االسالمً والحضارة االسالمٌه

1979/القاهرة11البن جعفر محمد ابن جرٌر الطبرىتارٌخ الطبرى تارٌخ الرسل والملوك

1981/صٌدا9محمد عزة دروزةالعرب والعروبه فً حقبه التؽلب التركً

1976/القاهرةمرنى عبدالقادر عالقًتنمٌة القوى البشرٌة

1971/بٌروت10محمد فرٌد وجدىدائرة معارؾ القرن العشرٌن

1977/مالقاهرةمحمود نجٌب حسنىقوة الحكم الجنائى فى انهاء الدعوى الجنائٌة

1986/مبٌروت3مجموعة من الكتابموسوعة الحضارة العربٌة االسالمٌة

1983/مبٌروت5محمد عزة دروزةتارٌخ الجنس العربً

1966/مبٌروت12الشٌخ عزالدٌن ابن الحسن ابن االثٌرالكامل فً التارٌخ

1978/بٌروت9جواد علًالمفصل فً تارٌخ العرب قبل االسالم

1981/مبٌروت2سمٌر شٌخانىاعالم الحضارة

1959/مبٌروت2محمد عزة دروزةالقضٌة الفلسطٌنٌه

1968/مالقاهرةرإوؾ عـبٌدشرح قانون العقوبات التكمٌلى

1974القاهرةرإوؾ عـبٌدالسببٌه فى القانون الجنائى
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1977/مالقاهرةرإوؾ عـبٌدضوابط تسبٌب االحكام الجنائٌة

بٌروتمجدى وهبة , وجدى ؼالبمعجم العبارات السٌاسٌه الحدٌثه

1988/مالقاهرةزكرٌا فاٌدالعلمانٌه المنشاة واالثر فً الشرق والؽرب

1979/مبٌروتجولد ماٌٌر ,ترجمة منٌر بهجتالحقد

/ماالسكندرٌةعلى عبد القادر/رمسٌس بهنامعلم االجرام والعقاب

1982/مدمشقاحمد جابر عفٌؾالحركة الوطنٌة فً الٌمن

1989/ممصررإوؾ عـبٌداصول علمى االجرام والعقاب

1983/بٌروتس اى.هارولدؾ ٌعقوب كملوك شبه الجزٌرة العربٌة

1983/مسورٌارإوؾ عبٌد/ صبحى سالمتشرٌعات قمع الؽش والتدلٌس

1990/مدمشقمجموعة من الباحثٌنالتلفزٌون واالطفال

1975/مالقاهرةفاروق عثمان اباظه1918- 1872الحكم العثمانً فً الٌمن من 

1992/مبٌروتطوم جٌلٌنػالتجربة والخطاء

/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىالخبرة الجنائٌة فى مسائل الطب الشرعى

1989/بٌروتحسٌن عبدهللا العمرىاالمراء العبٌد والممالٌك فً الٌمن

1989/مبٌروتفائز عبد الرحمنفضائح ملوك النفظ

/مقبرصسمٌر امٌن واخرونالعرب فً عالم احادى القطب

1995/مالقاهرةحسنٌن كرومعبد الناصر المفترى علٌه

1990/مدمشقادٌب خضورالحدٌث الصحفً

1992/مبٌروتعٌزٌزة العظمه-مركزدراسات الوحده العربٌه العلمانٌه من منظور مختلؾ

/مرإوؾ عـبٌدقانون العقوبات فى احكام النقض

1983/بٌروتجارفً. ولٌم داالتصال اساس النشاط العلمً

1967/م16بطرس ؼالًمجلة السٌاسة الدولٌة

1988/ماالسكندرٌةرمسـٌـس بهنامعلم االجرام
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1980/مالقاهرةمحمود العودىالمدخل االجتماعً فً دراسةالتارٌخ والثراث العربً

/مالقاهرةٌاسٌن احمد البطرٌقلؽة السٌنما والتلفزٌون

1979/مصنعاءوجٌه الدٌن عبدالرحمن الوصابًتارٌخ وصاب االعتبار فً التوارٌخ واالثار

1982/مبٌروتملحم قربانالقانون الطبٌعً: قضاٌا الفكر السٌاسً

1988/ماالسكندرٌةاحمد عبد الرحٌم/رمضان عبد العالالؽش والتدلٌس

1989/ماالسكندرٌةرمسٌس بهنامشرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومٌه

1990بٌروت2ٌوسؾ محمد عبدهللااوراق فً تارٌخ الٌمن واثارة

1992/مالكوٌتماٌكل أ بالمرحراس الخلٌج

ً /ماالسكندرٌةرمسٌس بهنامالمجرم تكوٌناً وتقوٌما

1976/ماالسكندرٌةرمسٌس بهنامالجرٌمة والمجرم والجزاء

1988/مالقاهرةحامد عبد الحلٌمنظرٌة الدفوع امام القضاء الجنائى

1989/مبؽدادسده فٌلمالسٌنارٌو

1986/مبٌروتعلى عبد القادر القهوجىقانون اإلشتباه وفقاً إلحدث التعدٌالت

1989/مبؽدادمحمد السماكتبعٌة االعالم الحر

/3محمد ابن محمد ابن ٌحً زبارةائمة الٌمن فً القرن الرابع عشر للهجرة

1990/ماالردندٌفٌد اس برووروراء الصفحة االولى

/معبدهللا بن احمد الثور1968-1948ثورة الٌمن 

1989/االردنمٌخائٌل جورباتشوؾعملٌة اعادة البناء التفكٌر السٌاسً

1978/مصنعاءحمزه علً لقمانمعارك حاسمة فً تارٌخ الٌمن

1990/معبدالكرٌم الشرجبًاذاعة صنعاء البداٌة والنهوض

1982/مبٌروتحسن علً االبراهٌمًالدول الصؽٌره والنظام الدولً

1989/مبٌروتمركز دراسات الوحدة العربٌهالقضٌة الفلسطٌنٌه فً اربعٌن عاما بٌن ضراوات الواقع وطموحات المستقبل

1983/مالجزائرعبدالقادر جؽلولتارٌخ الجزائر الحدٌث
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1990/مدمشقبورتٌسكً.أ.دالصحافة التلفزٌونٌة

1992/القاهرةعبدالسالم ابو قحؾاقتصادٌات االدارة واالستثمار

1990/مبٌروتعبدالرحمن بعكركواكب ٌمنٌة فً سماء االسالم

1989/مالقاهرةانشراح الشالصوت العرب بٌن االمس والٌوم

1986/بٌروت3محمد ٌحً الحدادالتارٌخ العام للٌمن

/مبٌروتمحمد ابن احمد ابن عمر الشاطرىادوار التارٌخ الحضرمً

1992/مبٌروتحٌٌمم ابن سالم ابن حبشوشرإٌة الٌمن بٌن حبشوش وهالٌفً

1980/معبدالرحمن سبٌت السبٌت-محمد عبدهللا المنٌع السٌاسة الثقافٌه فً السعودٌه

1987/ممصرحسن عبد الباقى مؽٌبجرائم الرشوة واالعتداء على المال العام فى ضوء قضاء النقض الجنائى

/مالقاهرهتوفٌق محمد الشاوىمجموعة قانون االجراءات الجنائٌة

1406/ماحمد محمد الشامً/محمد عبدهللا الفسٌل كٌؾ نفهم القضٌة الٌمنٌه نحو النور

1991مجموعة من الباحثٌنالبٌرٌستروٌكا

1989/مبٌروتفهمً جمعانالمحنه بحث فً جدلٌة الدٌنً والسٌاسً فً االسالم

1974/ م     القاهرةعلى راشدالقانون الجنائى

1976مصرنجم الدٌن عماره ابن علً الٌمنًتارٌخ الٌمن المسمى المفٌد فً اخبار صنعاء وزبٌد

1992/مالرٌاضمركز الدراسات واالبحاث فً دار الكاتب العرب1992ً-1830الجزائر الى اٌن ؟ 

1978/مالقاهرةمحمود نجٌب حسنىشرح قانون العقوبات القسم الخاص

1989/مالقاهرةسعٌد عبد اللطٌؾ حسنالحكم الجنائى الصادر باالدانة

1993/مالقاهرةصالح الدٌن حافظاحزان حرٌة الصحافة

1990/مالقاهرةفاروق ابو زٌدفن الكتابة الصحفٌه

1949/مالقاهرةعلى حسن الشامًجرٌمة األتفاق الجنائى

1977/مالقاهرةمحمد ابراهٌم الجٌوشالشعبً عالمة التابعٌن وحبر االمه

1985/مالقاهرةفاروق ابو زٌدالصحافة العربٌه المهاجرة
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1988/مالقاهرةعصام احمد محمدالنظرٌة العامة للحق فى سالمة الجسم

1987/مبٌروتلورانس دٌوناالٌمن التً شاهدت

1990/مجدهعلً الطنطاوىمقاالت فً كلمات

1985/مبٌروتعادل حسٌننحو فكر عربً جدٌد الناصرٌه والتنمٌة والدٌمقراطٌة

1988/معدنعز الدٌن كشابالٌمن دنٌا ودٌن

1986/مبٌروتصالح نصرعبد الناصر وتجربة الوحده

1988/القاهرة3مصطفى مجدى هرجهالتعلٌق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء

1979/مرإوؾ عبٌدشرح قانون العقوبات التكمٌلى

1988/مبٌروتعبدالرحٌم ؼالبمئة عام فً تارٌخ الصحافة لسان الحال

1998/مبؽدادعلً محمد العلفًنصوص ٌمانٌه

1995/ممصرسلٌمان صالحازمة حرٌة الصحافة فً النظم الراسمالٌه

1986/مبٌروتالبن المجاورصفة بالد الٌمن ومكة وبعض الحجاز

1985/القاهرة15حسن الفكهانًالموسوعة الحدٌثة لالمن الصناعً والسالمة والصحة المهنٌة

969/مبٌروتصالح زكً احمدمصر والمسالة الدٌمقراطٌة

1992/مبٌروتامٌن هوٌدىالفرص الضائعه

1995/ممصرسلٌمان صالح1985-1945ازمة حرٌة الصحافة فً مصر من 

1984/احمد محمد الشامًرٌاح التؽٌر فً الٌمن

1979/مبٌروتنٌقوال مٌكافٌلًمطارحات مٌكافلً

1979/ماسكندرٌهمحمد طه بدوىالمنهج فً علم السٌاسه

1991/مبٌروتنورتون فرٌش , فرٌتشارد ستٌؽرالفكر السٌاسً االمرٌكً

1981/بٌروت3محمد عماره/العرب ٌستٌقضون 

1979/مالقاهرةمؤمون محمد سالمهقانون العقوبات القسم العام

1990/مالقاهرةمصطفى مجدى هرجهجرائم القتل والجرح والضرب فى ضوء الفقه والقضاء
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1991/صنعاءحسٌن ابن علً الوٌسالٌمن الكبرى

/منبٌل مدحت سالم/على راشد القانون الجنائى الخاص

/مسلطان ناجًالتارٌخ العسكرى للٌمن

1989/مبٌروت2مركز دراست الوحدة العربٌهاالمه  والدوله واالندماج فً الوطن العربً

1982/مالرٌاضصالح بن عبدهللا العبودفكرة القومٌه العربٌه فً ضوء االسالم

1982/ماسكندرٌةفإاد عبد المنعم احمد ,محققمجموع فً السٌاسه

1992/مملحم قربانالعداله:  قضاٌا الفكر السٌاسً 

/مالقاهرهعبد المنعم عبد الرحٌم العوضىقاعدة تقٌد المحكمة الجنائٌة باإلتهام

1977/مالقاهرهمحمود نجٌب حسنًشرح قانون العقوبات القسم العام

1986/مبٌروتمركز الدراسات والبحوث صنعاء سبتمبر26ثورة 

1980مبٌروتاحمد فضل ابن علً العبدلًهداٌة الزمن فً اخبار ملوك لحج وعدن

1985/القاهرةصلٌٌن رزفائٌل/زكً احمد عزمًاالدوات والمفاهٌم االحصائٌه للمشتؽلٌن فً العلوم االجتماعٌه

1985/مبٌروتعلً عبد القادر القهوجًعلم االجرام وعلم العقاب

/معبدهللا محمد الحبشحولٌات ٌمانٌه

1980/القاهرةعلٌاء  شكرى/محمد الجوهرى علم االجتماع الرٌفً والحضرى

1978/بٌروتلمإلؾ مجهولصفحات مجهولة من تارٌخ الٌمن

1992/مبٌروتسمٌر عالٌهقانون العقوبات القسم العام

1988/ماالسكندرٌهحسنً مصطفىجرائم الجرح والضرب فً ضوء الفقه والقضاء

1988/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربًالتلبس بالجرٌمه فً ضوء القضاء والفقه

1987/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربًجرائم الصحافة والنشر فى ضوء القضاء والفقه

1988/ماسكندرٌهٌوسؾ مرزوقفن الكتابه لالذاعة والتلفزٌون

1991/مدمشقارنست ماندلالى اٌن ٌسٌر االتحاد السوفٌتً فً ظل ؼورباتشوؾ

1989/مبٌروتمحمد سعٌد عبدهللا محسنعدن كفاح شعب وهزٌمة امبراطورٌه
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1986/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربًالجرائم المالٌة والتجارٌة

1986/دمشقحسٌن عبدهللا العمرىفترة الفوضى وعودة االتراك الى صنعاء

1990/مالقاهرةعدلى خلٌلجرٌمة الســـرقة

1987/مالقاهرةعبد الحمٌد الشواربىجرائم المخدارات

1984/مبٌروتعبد العزٌز المقالحاحمد الحورش الشهٌد المربً

1988/مالقاهرةمحمد الؽرٌب عبدالكرٌمعلم االجتماع الرٌفً

1990/مبٌروتمحمد عبدهللا سالمهشبام الؽراس

/مالقاهرةعبد الحمٌد الشواربىجرٌمة شرب الخمر

1988/مالقاهرةعلى عوض حسنجرٌمة التبدٌد

1986/مالقاهرهفاروق ابو زٌدالنظم الصحفٌه فً الوطن العربً

1992/مبٌروتهشام شرابًالنظام االبوي واشكالٌات تخلؾ المجتمع العربً

1978/مبٌروتمجموعة من الضباط االحرارااسرار ووثائق الثورة الٌمنٌه

1980/بٌروتمجموعة من االقتصادٌٌنالموسوعة االقتصادٌة

1979/مبٌروتعبدهللا الثورهذه هً الٌمن

1979/مبٌروتمهدى بازركانالحد الفاصل بٌن الدٌن والسٌاسه

1991/مبٌروتبرنار بللودواالقتصاد الوصفى

1988/مالقاهرةعبد الرحٌم صدقىجرائم االسرة فى الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المصرى والفرنسى

1987/مدمشقعبد الوهاب حومددراسات معمقة فى الفقه الجنائى المقارن

1979/مصنعاءعبدالرحمن ابن سلٌمان االهدلالنفس الٌمانً

1991معمانعمر سعٌد وزمالئةمبادى االدارة الحدٌثة

1988/ماالسكندرٌةعدلى خلٌلالعود ورد اإلعـتبار

1986/مدمشقاحمد وصفً زكرٌارحلتً الى الٌمن

1988/مروسٌارامً محمد الشاعرالسوفٌت بٌن الٌوم والؽد
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1990/متودوروؾتارٌخ الصحافة العالمٌة

1987/مدمشقحسٌن عبدهللا العمرىحولٌات النعمً التهامٌه

1987القاهرةعدلى خلٌلجرائم القتل العمد علماً وعمالً

1988/ماالسكندرٌةمحمد قمحاوى/محمد احمد عابدٌنجرائم اآلداب العامة

1985/ماالسكندرٌةعبد الفتاح مصطفىحق الدولة فى العقاب

1983/بٌروتمحمد محمود الزبٌرىالمنطلقات النظرٌه فً فكر الثورة الٌمنٌه

1985/مدمشقعبدالكرٌم ناصٌؾسٌاسة االمر الواقع نظرٌة وممارسة فً الوطن العربً

1990/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىجرائم التبدٌد فى ضوء الفقه والقضاء

/صنعاءعبدالرحمن ابن علً ابن عمر ابن الربٌعبؽٌة المستفٌد فً تارٌخ مدٌنة زبٌد

1992/مبٌروتؼٌردروغؼورباتشوؾ صانع القرار وضحٌته

1988/مالقاهرهابراهٌم نافعافاق التسعٌنات

1983/متونسجامعة الدول العربٌهشئون عربٌه

1990/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىحجٌة االحكام المدنٌة والجنائٌة فى ضوء القضاء والفقه

1970/مالقاهرةالسٌد مصطفى سالمتكوٌن الٌمن الحدٌث

1983/مبٌروتامٌن اسبرمسٌرة الوحدة االفرٌقٌه

1989/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىسلطة المحكمة الجنائٌة فى تكٌٌؾ وتعدٌل وتؽٌٌر وصؾ االتهام

/مدمشقعلً ابن علً صبرهالحسن ابن علً ابن جابر الهبل

1983/مبٌروتفردها لٌداىالسٌاسه السوفٌتٌه فً قوس االزمه

1988/معمانسعد الدٌن ابراهٌممستقبل المجتمع والدوله فً الوطن العربً

1992لندنعلً الصراؾالٌمن الجنوبً الحٌاة السٌاسة فً االستعمار الى الوحده

1985/مصرعبدهللا ٌحً الذٌنم1974-1972الٌمن ووسائله االعالمٌه فً عام

1984/مبٌروتعبدهللا عبدالكرٌم الجرافًالمقتطؾ من تارٌخ الٌمن

1991/ملبنانشفٌق مقارقراءة سٌاسٌه للتوراة
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1988/ماالسكندرٌهعبد الحمٌد الشوربًجرائم االحداث

1990/مبٌروتاسماعٌل ابن علً االكوعتارٌخ اعالم ال االكوع

1981/مبٌروتعصام نعمانرإٌة جدٌده للقضٌة العربٌه

1983/مبٌروتسهٌل ادرٌسفً معترك القومٌه والحرٌه

1988/مبٌروتسمٌر امٌنمابعد الراسمالٌه

1983/ماالردنمنٌر محمد نجٌبالحركات القومٌه الحدٌثه فً مٌزان االسالم

1979/معبدالؽنً عبودقضٌة الحرٌة وقضاٌا اخرى

1988/مالقاهرهعبد الحمٌد الشوربًالجرائم السٌاسٌه واوامر االعتقال وقانون الطوارى

1985المانٌاحضرموت

1990/مالقاهرةعبد الحمٌد الشوربًالحكم الجنائً

1990/ممصرلٌونارد راى تلمدخل الى الصحافه

1985/مدمشقعبدالحلٌم نور الدٌنمقدمة فً االثار الٌمنٌه

1983/مبؽدادمحمد مهدى شمس الدٌنالعلمانٌه

1977/مالقاهرةمحمد الؽزالًحقٌقة القومٌة العربٌه واسطورة البعث العربً

1992/مبؽداد3مجموعة من الكتابالندوه القومٌه حول فكرمٌشٌل عفلق

1993/القاهرةمحمود نجٌباالعتداء على الحٌاة فً التشرٌعات الجنائٌة العربٌة

1981مبٌروتعلً محمد زٌدمعتزلة الٌمن ودولة الهادى وفكره

1977/مبؽدادشٌلً العٌسمىفً الوحدة والحرٌة واالشتراكٌة

1987/مبٌروتعبد المنعم سعٌدالعرب ومستقبل النظام العالمً

1985/مبٌروتلٌنً برٌنرالصهٌونٌة فً زمن الدكتاتورٌة

1982/مبٌروتجوران ثربورناٌدٌولوجٌة السلطة وسلطة االٌدٌولوجٌة

1983/مبٌروتالسٌد ٌاسٌنالشخصٌه العربٌه بٌن صورة الذات ومفهوم االخر

1988/ممحمد علً الكٌكاصول تسبٌب االحكام الجنائٌه
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/ماسكندرٌهاحمد ابو الروسمشكلة المخدرات واالدمان

1989/ممصرعلً احمد عبدهللا1987-67واقع الصحافه الفلسطٌنٌه فً الضفة والقطاع فً عام 

1987لندنفهد القحطانًزلزال جهٌمان

1987/مبٌروتابراهٌم ابراشالبعد القومً للقضٌة الفلسطٌنٌه

1986/مالقاهرةفاروق ابو زٌدمدخل الى عالم الصحافه

1992/مبٌروتمحمد زكً ابو عامرقانون العقوبات القسم العام

1985/مصنعاءمجموعة من الضباطثورة الٌمن الدستورٌه

1986/مبٌروت7عبدالرزاق محمد اسودموسوعة العراق السٌاسٌه

/ماسكندرٌهعبد الحمٌد الشوربًاالثبات الجنائً فً ضوء القضاء والفقه

1989/مالقاهرهعبد الفتاح مرادالتصرؾ فً التحقٌق الجنائً وطرق الطعن فٌه

1990/ماسكندرٌهعبد الفتاح مراداصول اعمال النٌابات

1981/مالقاهرةاحمد ٌوسؾ احمدالدور المصرى فً الٌمن

1988/موسكوكاسفٌنوؾالسقوط

1981/مبٌروتجورج خضر واخرونالمسٌحٌون العرب

1990/بٌروتاحمد قائد بركاتافاق الدٌمقراطٌة والمسٌرة الٌمانٌة

1985/مبٌروتنوبارهوفسبٌانتركٌا بٌن الصفوة التكنوقراطٌة والحكم العسكرى

1987/مالقاهرهسنٌوت حلٌم/معوض عبد التوه الطب الشرعً والتحقٌق الجنائً واالدله الجنائٌه

1987/مالقاهرةسنٌوت حلٌم/معوض عبد التوه الحبس االحتٌاطً علما وعمال

1986/مدمشقاحمد جابر عفٌؾالبٌضانً ٌرد على البٌضانً

1991/ممصرعزت معوضثورة ٌولٌو وازمة الثقافة

1981/مبٌروتهارى ماجروؾاالمبرٌالٌه فً عصر االستعمار حتى الٌوم

1989/معبدالمجٌد تراب الزمزمًتونس فً مواجهة التضلٌل

/مبٌروتمترجم جوزٌؾ صؽٌر-  موشٌه دٌانالفاشٌه موشٌه دٌان
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1988/مالمنصوره2سنٌوت حلٌم/معوض عبد التوه قانون العقوبات معلق علٌه احكام محكمة النقض منذو انشائها

1987/مالكوٌتخالد ابن محمد القاسمًالوحدة الٌمنٌه حاضرا ومستقبال

1987/مبٌروتطارق البشرىم70-52 ٌولٌو 23الدٌمقراطٌة ونظام 

1983/مبٌروتعبدهللا العروىمفهوم الدوله

1982/مالكوٌتاحمد بدراالتصال بالجماهٌر بٌن االعالم والدعاٌة والتنمٌة

/لوتار شتا بن كارل هابنسحضرموت تارٌخ وحاضر المناظر الطبٌعٌة من جنوب شبه الجزٌرة العربٌه

1985/عمانخالد الحسنالدوله الفلسطٌنٌه شرط اساسً للسالم العالمً

1985/مبٌروتابراهٌم احمد شلبًتطور الفكر السٌاسً

1988/مالقاهرهسنٌوت حلٌم/معوض عبد التوه السرقه واؼتصاب السندات والتهدٌد

/معبد المجٌد الحفناوىتارٌخ النظم االجتماعٌه والقانونٌه

/مصنعاءمحمد عبد القادر الحاجشرح قانون العمل الٌمنً

1986/مدمشقحسٌن محمد المقبلًمذكرات المقبلً

/مبٌروتبازٌل دٌفٌد سونوراء الحرب فً ارتٌرٌا

1981/مالقاهرهمعوض عبد التوابالوسٌط فً شرح  جرائم القتل واالصابه والخطاء

1984/مدمشقمجهولتارٌخ الدوله الرسولٌه

1990/عبدالوهاب علً المإٌدالصحافة التعاونٌة فً الٌمن

1988/ممصرمعوض عبد التوابالوسٌط فى جرائم الشٌك

1971/القاهرةالسٌد مصطفى سالمالمإرخون الٌمنٌون فً العهد العثمانً االول

1982/ماسكندرٌهفاروق عبدالعظٌم احمد واخرونرٌاضٌات التموٌل واالستثمار

1985/مبٌروتعبدهللا ابن عبدالوهاب المجاهد الشماحًالٌمن واالنسان والحضارة

1989/ممصرمعوض عبد التوابالوسٌط فى شرح جرائم الؽش والتدلٌس وتقلٌد االعالمات التجارٌه

1982/مبٌروتمركز الدراسات والبحوث صنعاءالمٌالد والمسٌرة والمإثرات1948ثورة 

1980/مبٌروتندٌم البٌطارمن التجزئة الى الوحده
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/مبٌروتسعد جمعهمجتمع الكراهٌه

1986/مالكوٌترشاد عبدهللا الشامىالشخصٌه الٌهودٌه االسرائٌلٌه والروح العدوانٌه

1979/مبٌروتاحمد سعٌد محمدٌه واخرونرحالت فً الوطن العربً الى الٌمن شماال

/معبدهللا عبدالوهاب المجاهد الشماحًالهجرات الٌمنٌه من بون صنعاء الى البحر االبٌض المتوسط فً شمال افرٌقٌا

1987/مبٌروتخالد بن محمد القاسمًالوحدة الٌمنٌه حاضرا ومستقبال

/مدمشقحسٌن ابن فٌض هللا الهمدانًالصٌلحٌون والحركة الفاطمٌه فً الٌمن

1974/بٌروتعبدالرحمن ٌسرى/ عمرو محً الدٌنمبادْى علم االقتصاد

1989دمشقالرازىتارٌخ مدٌنة صنعاء

1983/مبٌروتمٌشال لوساجالنظام السٌاسً واالدارى فً االتحاد السوفٌتً

1988/بٌروتالجنرال بوفرالحرب الثورٌه

1995/مبٌروتعبد العظٌم رمضانمذكرة السٌاسٌٌن والزعماء فً مصر

1984/مالقاهرةمحمود ادهمالمقابالت االعالمٌه

1989/ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابالتشرٌعات الجنائٌة الخاصة

1980/مدمشقحسٌن عبدهللا العمرىمصادر الثراث الٌمنً فً المتحؾ البرٌطانً

1990/مبٌروتٌوسؾ الحسنالبعد الدٌنً للسٌاسه االمرٌكٌه تجاه الصراع العربً الصهٌونً

1988/ملندنتوفٌق الشٌخالبترول والسٌاسه فً السعودٌه

1984/مبٌروتقرٌصه وزمٌله/صبحً تاورس مقدمة فً االقتصاد

1985/تونسانور الجندىالصحافة واالقالم المسمومه

1987/مالقاهرة3فإاد احمد عمرالموسوعة القضائٌة العسكرٌة

1988مالقاهرةمعوض عبد التوابالوسٌط فى جرٌمتى النصب وخٌانة االمانه

1988/معدنالحزب االشتراكًٌوبٌل العطاء الدائم

1990/ماالسكندرٌهاحمد ابو الروساسالٌب ارتكاب الجرائم وطرق البحث فٌها

1976/مالقاهرةفاروق ابو زٌدازمة الدٌمقراطٌة والصحافة المصرٌه
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1989/ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابالوسٌط فى شرح جرائم التخرٌب واإلتالؾ والحرٌق

1982/مبٌروتٌوسؾ الحسنالتعاون العربً االفرٌقً

1990/ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابالموسوعة الشاملة فى الجرائم المخلة باآلداب العامة وجرائم العرض

/مدمشقالشٌخ عبدهللا علً الحكٌمًدعوة االحرار

1988/ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابالقذؾ والسب والبالغ الكاذب

مبٌروتعبدهللا السالل واخرونمن وراء االسوار

1987/اسكندرٌهاحمد ومحمد علً اللٌثً/عبدالرحمن ٌسرى التحلٌل االقتصادى

1985/الكوٌتمصطفى المصمودىالنظام االعالمً الجدٌد

1976/مالقاهرةعصمت سٌؾ الدولهالنظام النٌابً ومشكلة الدٌمقراطٌة

1981/مموسكوبلجوك.ا.أ االزمات االقتصادٌه المعاصرة

ملبناناحمد شفٌق الخطٌبقاموس االقتصاد والتجارة

/القاهرهماجً الحلوانًالتلفزٌون وسٌلة اعالمٌه

1988/معدناحمد عبدهللا صالحخصائص النضال الوطنً ضد االستعمار البرٌطانً

1988/ماالسكندرٌةمعوض عبد التواباالحكام واألوامر الجنائٌة

1975/ماحمد سعٌد عبد الخالقالموسوعة القضائٌة فى احكام المحاكم الكوٌتٌه

1989/مفوأد ابن حالهالحرب االذاعٌه

1985/ماالسكندرٌهعوض محمدالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

1991/معمانمحمد صبحى نجمشرح قانون العقوبات االردنى القسم العام

1986/مالقاهرةادوارد ؼالى الذهبىاعادة النظر فى االحكام الجنائٌة

1990/ماالسكندرٌةاحمد محمود خلٌلجرائم هتك العرض

1990/ماالسكندرٌةعوض محمدقانون االجراءات الجنائٌة

1985/مبٌروت2مصطفى العوجىدروس فى العلم الجنائى

1989/ماالسكندرٌه2عبد الحكٌم فودهالتعلٌق على قانون العقوبات
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1990/ممصطفى مجدى هرجهجرائم النصب واحكام الشٌك

1978/ماالسكندرٌةعوض محمدالوجٌز فى قانون العقوبات

1989/مالقاهرةعبد الفتاح مرادالتجرٌم والعقاب فى قوانٌن المخدرات

1988/مالقاهرةمحمد شتا ابو سعٌدالبراءة فى االحكام الجنائٌة

/ماالسكندرٌةمحمد زكى ابو عامراالثبات فى المواد الجنائٌة

1981/مبٌروتفاروق ابو زٌدفن الخبر الصحفً

1985/موٌندل فٌلٌبسكنوز مدٌنة بلقٌس

1987/ماالسكندرٌةمصطفى مجدى هرجهالتعلٌق على قانون العقوبات

1989/مالقاهرةمصطفى مجدى هرجهالحٌازة داخل وخارج دائرة التجرٌم

1985/بٌروتمحمد عبدالقادر بافقٌهتارٌخ الٌمن القدٌم

1941/مالقاهرة2ادم متزالحضارة االسالمٌه فً القرن الرابع الهجرى

/مبٌروتعباس محمود العقادالصهٌونٌه وقضٌة فلسطٌن

1988/بٌروتحلمً خضر سارىصورة العرب فً الصحافة البرٌطانٌه

1985/مصنعاءحمزة علً لقمانقصص من تارٌخ الٌمن

1990/ماالسكندرٌةمصطفى مجدى هرجهجرائم الرشـــوة

1989/مالقاهرةعدلى خلٌلالتلبس بالجرٌمة

1976/مالقاهرةعبد الرإوؾ مهدىالمسئولٌة الجنائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌة

1983/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحعبدالناصر والٌمن

1986/مبٌروتمصطفى العوجىالحدث المنحرؾ والمهدد بخطر االنحراؾ بالتشرٌعات العربٌه

1983/مبٌروتاحمد قائد الصائدىحركة المعارضه الٌمنٌه فً عهد االمام حمٌد الدٌن

1990/مبٌروتمحمد حسنٌن هٌكلالزلزال السوفٌتً

1987/مبٌروتطارق البشرىدراسات فً الدٌمقراطٌة المصرٌه

1982/مبٌروتخٌرٌه قاسمٌهم1920-1918الحكومه العربٌه فً دمشق 



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 88صفحة 2012,  سبتمبر19



1978/القاهرهعبد العظٌم مرسىدور القضاء فً تنفٌذ الجزاءات الجنائٌه

1988/مبٌروتمصعب الهادى بابكراالسباب المانعه للمسئولٌه الجنائٌه

/االسكندرٌهاسماعٌل علً سعدنظرٌة القوة بحث فً علم االجتماع السٌاسً

1983/مالقاهرهسٌد البؽالالجرائم المخله باالداب فقها وقضاء

/ماسكندرٌهانور العمروسًالمخدرات اثارها ونواعها وجرائم عقوباتها

1977/مالقاهرهفوزٌه عبد الستارشرح قانون االجراءات الجنائٌه

1990/ملٌبٌاطارق محمد العمارىجرائم النشاط التجارى

1990/دمشقاحمد قائد الصائدىالمادة التارٌخٌه فً كتاب نٌبور عن الٌمن

1986/ملٌبٌاعمر الفاروق الحسٌنًتعذٌب المتهم لحمله على االعتراؾ

1990/ماالسكندرٌهفتوح الشادلًالمساوة فً االجراءات الجنائٌه

1989/ماالسكندرٌةمنٌر رٌاض حناالمسئولٌه الجنائٌه لالطباء والصٌادله

1983مبٌروتتوكٌل هانسنمن كوبنهجن الى صنعاء

1979/ماالسكندرٌةمحمد زكً ابو عامرالحماٌه الجنائٌه للحرٌات الشخصٌه

1989ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابالوسٌط فً الجنحه المباشره والدعوة المدنٌه امام القضاء الجنائً

1996/مالقاهرة3حسن الفكهانًالمسطرة المدنٌة المؽربٌة

1982/مبٌروتطارق البشرىالمسلمون واالقباط فً اطار الجماعه الوطنٌه

1982/اسكندرٌهاسماعٌل محمد هاشم(الكتاب االول)االقتصاد التحلٌلى

1990/الكوٌتؼٌورؼً ؼاتشؾالوعً والفن

/مبٌروتعمر بن سمرة الجعدبًطبقات فقهاء الٌمن

1987/معادل محمد فرٌدشرح قانون االجراءات الجنائٌه

1978/القاهرةعواطؾ عبدالرحمنم1962-54الصحافه العربٌه فً الجزائر 

1990/مبٌروتعدنان ترسٌسًبالد سباء وحضارات العرب االولى

/ممحمد احمد عابدٌنم95-93الجدٌد فً احكام النقض الجنائً 
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1985/ممحمد عبد الرحمن البصراويمشرق الٌمن السعٌد

1978/مالقاهرةمحمد منصور محمود1981-1954الصحافة االسالمٌه بٌن مصر وبٌن عبدالناصر والسادات فً عام 

1990/ممصرسامً عبدالعزٌز الكوم19ًالصحافة االسالمٌه فً مصر فً القرن 

1940-1920مؤزق البرجوازٌه الوطنٌه الصناعٌه فً العالم الثالث  تجربة بنك مصر  1985/مبٌروتارٌك دافٌز

1991/ملندنرٌاض نجٌب الرئٌسقبل ان تبهت االلوان

1980/ماالسكندرٌهاسماعٌل علً سعدالمجتمع والسٌاسه

1989/مبٌروتاحمد قائد بركاتالعرب وظاهرة التجرٌح

1996/مبٌروتاحمد محمد االصبحًاطاللة على البحر االحمر والنزاع الٌمنً االرٌتري

1986/مالقاهرهمصطفى معوض/معوض عبد التوابجرائم التلوث من الناحٌتٌن القانونٌه والفنٌه

1990/مبٌروتحسٌن عبداللة العمري واخرونفً صفة بالد الٌمن عبر العصور

ً 1987/مبٌروتسٌؾ علً مقبلوحدة الٌمن تارٌخٌا

1977/القاهرةجودة عبدالخالقمحاضرات فً االقتصاد الدولً

1941/مالقاهرة4جندى عبد الملكالموسوعه الجنائٌه

1987/مبٌروتؼسان رباحعقوبة االعدام حل ام مشكلة

1992/مدمشقمٌلفن مٌنشرتحرٌر االخبار فً الصحافه واالذاعه والتلفزٌون

1989/مبٌروتاطارق البشري واخرونالحوار القومً الدٌنً

1977/مالقاهرهمؤمون محمد سالمهاالجراءات الجنائٌه فً التشرٌع المصرى

1977/مالقاهرهعبد المهٌمن بكرالقسم الخاص فً قانون العقوبات

/معدنعبدالرزاق شائؾاالخالص والموقؾ المبدئً المعمد بالدم

1991/ممحمد كمال الدٌنالمسئولٌة الجنائٌه

1987/معمانمٌز الهور- ؼازى سعٌد االعالم االسرائٌلً

مس. ٌعقوب , ك . هارولد ؾ عدن وجنوب الٌمن فً ملوك العرب

1978/مبٌروتاسماعٌل الجرافً وزمٌلةملوك حمٌر واقٌال الٌمن
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1989/ماسكندرٌهاحمد بسٌونً/ مدٌحه فإادالطب الشرعً والبحث الجنائً

1987/اسكندرٌه6حنان السٌد عكاشهبنك المعلومات كل سإال وله جواب

/مالقاهرةالنعمانً احمد السٌدالتركٌب االجتماعً للمجتمع االسرائٌلً

1990/ممصرحسن عبد الباقً مؽٌبالموسوعه فً القوانٌن الجنائٌه الخاصه

/مالقاهرةاحمد زكً االمامالتعاون ومٌادٌن التنمٌة االجتماعٌه

/بٌروت4ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًالدرر الكامنة

1981/مالقاهرةمحمد علً محمدوقت االفراغ المجتمع الحدٌث

1991/االسكندرٌةسمٌر محمد عبدالعزٌزاالقتصاد االدارى

1987/ماسكندرٌه2معوض عبد التوابمدونه القانون المدنً

/مبٌروتجمال الدٌن ابً الحسن القنطًكتاب اخٌارالعلماء باخبار الحكماء

/ممصرامانً محمود سالمالقانون المدنً– مجموعة القوانٌن المصرٌه 

1989/مبٌروتالبٌرسوبولتارٌخ الثورة الفرنسٌة

1982/مبٌروتعبد الرحٌم مراد واخرونمالمح المشروع الحضارى العربً المعاصر

1989/ممصرانور طلبهالشهر العقارى والمفاضله بٌن التصرفات

1980/ماالسكندرٌهمحمد عاطؾ ؼٌتالمشاكل االجتماعٌه والسلوك االنحرافً

1983/بٌروتسمٌر امٌن واخرونالعرب والنظام االقتصادى الدولً الجدٌد

/القاهرهمحمد ابو زهرةمحاضرات عقد الزواج واثاره

1990/مبٌروتهشام شرابىالنقد الحضارى للمجتمع العربً

1988/ماسكندرٌهعبد الحمٌد الشواربًتشرٌعات البلدٌه

1987/االسكندرٌةانور طلبهالتشرٌعات التموٌنٌه

/بٌروتزكً مباركعبقرٌة الشرٌؾ الرضً

1976/القاهرهعبد الرزاق حسن فرحاالبراء من االلتزام

1980/ماالسكندرٌهمحمد علً محمداصول االجتماع السٌاسً
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1986/ماسكندرٌهفتحٌة محمد قرةالمستحدث فً تشرٌعات االحوال الشخصٌه الجدٌده

1990/مصر2معوض عبد التوابموسوعة االحوال الشخصٌة

1990/م10انور طلبهمجموعة المبادىالقانونٌه التً اقرتهامحكمة النقض

1980/بٌروت2عزالدٌن ابن االثٌراللباب فً تهذٌب االنساب

/ممصرعبدالعزٌز شرؾفن التحرٌر االعالمً

1990/مانور طلبهنماذج العقود والتصرفات القانونٌه

1975/م احمد امٌنفجراالسالم

1988/مالقاهرهصالح حسن سمٌعازمة الحرٌة السٌاسٌه فً الوطن العربً

1981/مبٌروتتشارلزهاملتون/ستوكلى كارماٌكل القوة السوداء

1988/طهرانصاحب تقًالوجه االخر الحداث مكه الدامٌه

1981/مالقاهرهعلً جمال الدٌن عوضعملٌات البنوك من الوجهه القانونٌه

1973/مبٌروتجالل السٌدحقٌقة االمة العربٌة وعوامل وحدتها وتمزقها

1981/ممصرمحمد علً العونًاالعالم الدولً بٌن النظرٌة والتطبٌق

1987/مالقاهرةمحمود متولًطؽــــــــاة التارٌخ

1977/مالبرت حورانًالفكر العربً فً عصر النهضه

1998/ماحمد مصطفى خاطرالتخطٌط االجتماعً

1982/مبٌروتبٌار كال سترمجتمع ال دوله

1984/مبٌروتابً محمد عبداللةسٌرة عمر ابن عبد العزٌز

/مبٌروت10عبد الرزاق السنهورىالوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد

1980/ماالردنمحمد عبد الكرٌم عكاشةقبام السلطنه القعٌطٌة

1995/ماسكندرٌهعبد الحمٌد الشواربًالدفوع المدنٌه االجرائٌه والموضوعٌه

1989/ماالسكندرٌةسعٌد احمد شعلهقضاء النقض المدنً فً التقادم وعقد البٌع

1997/اسكندرٌهخٌرى خلٌل الجمٌلًاالتصال ووسائله فً المجتمع الحدٌث
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1980/مبٌروتاللورود وٌننسحالضمان والحقوق- االجراءات القانونٌه

/مالكوٌتطلبه وهبه خطابالمسئولٌه المدنٌه لنقل االشخاص بالمجان

1979/بٌروتعبداللة احمد الثورمختصر من تارٌخ الٌمن

1989/ممصرطلبه وهبه خطابالشفعه فً المنقول

1988/مالقاهره2سعٌد احمد شعلهموسوعة قضاء النقض المنازعات االٌجارٌه

1983/بٌروتجارفً. ولٌم داالتصال اساس النشاط العلمً

1979/مالقاهرةطلبه وهبه(انجلوا امرٌكً)مقابل االلتزام بالوعد  فً القانون 

1985/ماسكندرٌهعبد العزٌز محمد او قدٌرالتعلٌق على نصوص الشفعه

1989/مبٌروترمزى زكًاالقتصاد العربً تحت الحصار

1935/القاهرهعلً الزٌتًاصول القانون التجارى

1986/ماسكندرٌهاسامه عثمان/عبد الحمٌد الشواربًمنازعات االوقاؾ واالحكام

1984/مالقاهرةمحمد حسٌن منصورالمسئولٌة المعمارٌة

1992/معمانمنذر الفضلالمدخل لدراسة القانون االردنً

1987/ماسكندرٌهبدران ابو العٌنٌن بدرانحقوق االوالد فً الشرٌعة والقانون

1981/مالقاهرهاحمد شرؾ الدٌنانتقال الحق فً التعوٌض عن الضرر الجسدى

1981/مالقاهرة2جمٌل الشرقاوىالنظرٌة العامه لاللتزام

/القاهرةعبد الولى/احمد ابو اسماعٌل اصول االقتصاد

/مبٌروتعاطؾ النقٌبالنظرٌة العامه للمواجبات

1988/دمشقحسٌن عبداللة العمريمئة عام من تارٌخ الٌمن الحدٌث

1988/مركز التوثٌق االعالمً دول الخلٌج العربًدلٌل الدورٌات الخلٌجٌه الجارٌه

1988/ماسكندرٌهعبد الحمٌد الشواربًالمشكالت العملٌة فً تنفٌذ العقد

1989/ماسكندرٌهعبد الحمٌد الشواربًاتحاد المالك

1984/بؽدادناجً زٌن الدٌنموسوعة الخط العربً
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/مبؽدادمركز التوثٌق االعالمً دول الخلٌج العربًاالعالم والصحافه قائمة مإلفات ببلٌوؼرافٌه معرفٌة

1973/بؽدادعبد هللا الجبورىفهرس المخطوطات العربٌه فً مكتبة االوقاؾ العامه فً بؽداد

1985/مبٌروتالٌاس خورىزمن االحتالل

1990/ماالسكندرٌةعزالدٌن االدناصورى/عبدالحمٌد الشواربًالمشكالت العملٌه فً دعوى صحة التعاقد وتنفٌد عقد البٌع

1987/مبٌروتعاطؾ النقٌبالنظرٌة العامه  للمسئولٌة الناشئه عن فعل الؽٌر

1988/مالقاهرهعز الدٌن الدناصورى/ عبد الحمٌد الشواربًالمسئولٌة المدنٌه فً ضوء الفقه والقضاء

1989مبٌروت2عبدالجبار عبدالرحمن1984-1867كشاؾ الدورٌات العربٌه 

/ماسكندرٌهزكرٌا البرىاالحكام االساسٌه لالسره االسالمٌه

/مالقاهرهعبد المعٌن لطفً جمعهموسوعة القضاء فً المواد التجارٌة

1976/مالقاهرةعبد العزٌز عامراالحوال الشخصٌه فً الشرٌعة االسالمٌه

1977/مالقاهرةهشام علً صادقتنازع القوانٌن فً مسائل المسئولٌة التقصٌرٌه المترتبه على التصادم البحرى

1988/ممصرعبد الحمٌد احمد سلٌمانشرح قانون اٌجار االماكن

1979/معلً حسن ٌونسالقانون التجارى

/ماالسكندرٌةبدران لبو العٌنٌن بدرانالزواج والطالق فى اإلسالم

1986/ماالسكندرٌةعمر عبد هللا قمحاوىاحكام االحوال الشخصٌة للمسلمٌن

1977/مالقاهرةحازم عبد المتعال الصعٌرىالنظرٌة اإلسالمٌة فى الدولة

1981/مالقاهرةسمٌحة القٌلوبىالقانون التجارى

(الموسسة التجارٌة, الشركات التجارٌة, عملٌات المصارؾ, االفالس)الكامل فى قانون التجارة 1983/مبٌروت4الٌاس ناصٌؾ

1982/مالقاهرة2محمود سمٌر الشرقاوىالقانون التجارى

1980/م انطوان خلٌلالدولة المملوكٌة التارٌخ السٌاسً واالقتصادي والعسكري

1959/مالقاهرةمختار القاضىحق المإلؾ

1987/احمد شرؾ الدٌناالحكام الشرعٌة لالعمال الطبٌة

1976/ماالسكندرٌةمحمد السٌد عمرانحماٌة المستهلك اثناء تكوٌن العقد
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/مالقاهرةحشمت قاسمالمكتبه والبحث

1988معمان2محمد عبد القادر بافقٌةالمستشرقون واثار الٌمن

1983/مبٌروتمحمد محمود الزبٌرىالمنطلقات الثورٌه فً فكر الثورة الٌمنٌه

/مالقاهرةحسن رشادالمكتبات ورساالتها

1998/اسكندرٌهخٌرى خلٌل الجمٌلًالسلوك االنحرافً فً اطار التخلؾ والتقدم

1982/مالقاهرةاحمد السعٌد شرؾ الدٌنعقود التؤمٌن وعقود ضمان االستثمار

1989مبٌروتعبدهللا عبدالدائم واخرونتنمٌة الموارد البشرٌه

1983/مالقاهرةمحمد عبد المجٌد برعىالتعلٌق على نصوص قانون اٌجار األماكن

1982/مبٌروتحسن حنفىقضاٌا معاصرة فً الفكر العربً اامعاصر

1989/دمشق2مركز الدراسات والبحوث الٌمنًحصار صنعاء شهادات للتارٌخ

1972/معصام الدٌن مصطفىالنظام القانونى لالستثمارات األجنبٌة فى الدول اآلخذة فى النمو

1982/مالرٌاضناصر محمد السوٌدلالتصنٌؾ فً المكتبات العربٌه

1984/مدمشقمحمد جالل عابدٌنقانون الرسوم العقارٌة

/بٌروتجان بابًالقوانٌن االساسٌه لالقتصاد الراسمالً

/معبدهللا العمرظاهرة العلم الحدٌث

1971/ممصرمحمد حسن عباسالملكٌة الصناعٌة

/مبٌروتشعبان عبدالعزٌز وزمٌلهالفهرسه الوصفٌه للمكتبات

1986/ممحمد احمد العرشًطوالع الزمان فً ذكر حمٌر وكهالن

1980/مبٌروتمحمد علً الشهارىمساجالت حول حركة االحرار الٌمنٌٌن

1990/ماالسكندرٌةمحمد احمد عابدٌندعوى اإلخال والحماٌة التشرٌعٌة للمستؤجر

1977/مبٌروتبٌوتر وفسكً.ب.مالٌمن قبل االسالم

1983/ماسكندرٌهمحمد نصر مهنا-فتحٌة النبراوى قضاٌا العالم االسالمً ومشكالته السٌاسٌه بٌن الماضً والحاضر

1978/مالقاهرةمحمد شكرى سرورنظام الزواج فى الشرائع الٌهودٌة والمسٌحٌة
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1981/مبٌروت2امٌن شاكرالموسوعه العربٌه المٌسره

1988/مبٌروتعاطؾ النقـٌبنظرٌة العقـد

1982/مالقاهرةهلر. جنظم التصنٌؾ الحدٌثه فً المكتبات

1979/مالقاهرةمحمد عبد اللطٌؾفتح العثمانٌن عدن وانتقال التوازن الدولً من البر الى البحر

1990/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربًالطعن الجنائً

1983/مالقاهرةمحمد شكرى سرورمسئولٌة المنتج عن األضرار التى تسببها منتجاته الخطره

1990/م مطهر االرٌانًنقوش مسندٌة وتعلٌقات

1989/مموسكوؼورٌلوؾ واخرون. يالثورة مستمره المجتمع السوفٌتً فً ظل البرستروٌكا

1987/ماالسكندرٌةفـتحٌة قـرهاحكام عقد المقاولة

1991/مبٌروتعبد الملك المقرمًالتارٌخ االجتماعً للثورة الٌمنٌة

1988/االسكندرٌةمحمد احمد عابدٌن/محمد محمود المعدىالفسخ واالنفساخ والتفاسخ

/مبٌروتحمزة علً لقمانتارٌخ الجزر الٌمنٌة

1985/ممحمود جالل حمزةالعمل ؼٌر المشروع باعتباره مصدراً لاللتزام

1983/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد العمدانىاسباب اإلخالء

1983/مبٌروتمحمد النوٌهًنحو ثورة فً الفكر الدٌنً

1990/معزت عبد القادرشرح احكام المنازعات التجارٌة

1981/مبٌروتعبد الرحمن عبدالواحدالنظم االسالمٌة فً الٌمن مٌالد ونشاة

1972/مالقاهرةعبد العزٌز عبد القادر ابوؼنٌمةااللتزام العٌنى بٌن الشرٌعة والقانون

/مثرٌا منقوشسٌؾ بن ذي ٌزن بٌن الحقٌقة واالسطورة واالمل

1984/مالجزائرعاطؾ النقـٌبالنظرٌة العامة للمسئولٌة الناشئة عن الفصل الشخصى

1989/مدمشقخالد عبد هللا خالدعـقـد اإلستثمار

/ملندنارٌك ماكروالٌمن والؽرب

مدحت محمد ابوالنصرادارة منظمات المجتمع المدنً
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1990حسن صالح شهابعدن فرضة الٌمن

/مبٌروتٌحً احمد الكعكًعدم االنحٌاز بٌن النظرٌة والتطبٌق

1988/مبٌروتحامد جامع مترجمفٌدل كاسترو والدٌن

1986/مبٌروتحمود العوديالتراث الشعبً وعالقتة بالتنمٌة بالبالدالنامٌة

/ممجلس الشعب التاسٌس1ًوثائق دٌمقراطٌة فً الٌمن رقم 

1984/مدمشقصبحً سلومالمسئولٌة الجزائٌة والمدنٌة فى حوادث السٌر

1989/مالقاهرةفتحى عبد الرحٌم عبد هللاالوجٌز فى النظرٌة العامة لالتزامات

زٌد ابن علً عنانتارٌخ حضارة الٌمن القدٌم

1988/مالقاهرةمحمد المنجىالمرافق المشتركة فى العقار

1987/مبٌروتمجموعة العلماء السوفٌتالموسوعه الفلسفٌه

1987/مبٌروتابو سٌؾ ٌوسؾاالقباط والقومٌه العربٌه

1976/مبٌروتسعٌد عبدالفتاح عاشورتارٌخ العالقات بٌن الشرق والؽرب فً العصور الوسطى

1981/مبٌروتحسن حنفىقضاٌا معاصره فً فكرنا المعاصر

1988/ماالسكندرٌةفـتحٌه قـرهموسوعة قضاء النقض فى المنازعات التجارٌة والبحرٌة والضرائب

1981/مالقاهرهمختار الٌوسفىاساسٌات النقـل البحرى والتجارة الخارجٌة

1987/ماالسكندرٌةاحمد ابو اللوفاءالتعلٌق على النصوص واالجراءات فى قانون اٌجار االماكن

1987/ماحمد شاكر/جمال طه جمعةالمرجع العلمى فى االمتداد القانونى لعقود االٌجار

مالقاهرةعبد الناصر توفٌق العطاراحكام العقود فى الشرٌعة االسالمٌة والقانون المدنى

1988/ماالسكندرٌةفتحى حسن مصطفىدعاوي الطالق والطاعة

/مبٌروت3نور الدٌن حاطومتارٌخ الحركات القومٌة

1987/مبٌروتجورج طرابٌشًمعجم الفالسفه

/الكوٌتمحمد ابو زهرةاالمام الصادق حٌاتة وعصرة وارائة وفقهة

1988/مالقاهرةمحمد شتا ابو سعدمنازعات الحٌازة
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/ماالسكندرٌةعلى البارودىالعقود وعملٌة البنوك التجارٌة

/مالكوٌتعبد الرحمن بدويالنقد التارٌخً

ً 1976/مالقاهرةاحمد شوقى محمد عبد الرحمنمسئولٌة المتبوع باعتباره حارسا

1990/االسكندرٌةمعوض عبد التوابالوسٌط فى شرح قوانٌن التموٌن وامن الدولة

1980/مبٌروتجورج انطٌونٌوسٌقضة العرب

1972/االسكندرٌةعلً سامً عباس الشربٌنًالفكر الٌهودى وتاثرة بالفلسلفة االسالمٌه

1991/مبٌروتاحمد عبداللة عارؾمقدمة فً دراسة االتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة فً الٌمن

1976/مالقاهرةسٌد مصطفى سالممجلة الحكمة الٌمانٌة

1983(لسان الٌمن )ابً محمد الحسن الهمدانًصفة جزٌرة العرب

1978/معبد الناصر قوفٌق العطارنظرٌة األجل فى االلتزام

1985/مكتب شإون الوحدةالٌمن الواحد

/م1987محمد عابد الجابرى واخرونوحدة المؽرب العربً

/مبٌروترمضان ابو السعودشرح العقود المسماة فى عقدى البٌع والمقاٌضة

1987/ماالسكندرٌهعبد الحمٌد الشواربى/فتحٌه قرهبٌع الجـدك

/م محمد عبد العزٌز الربٌعالهجرة الٌهودٌة من فلسطٌن المحتلة

1981/مبٌروتمحمود علً الداود واخرونتجربة دولة االمارات العربٌه المتحده

1987/مبٌروتاسماعٌل صبرى عبدهللا واخروندراسات فً الحركة التقدمٌه العربٌه

1981/ماالسكندرٌةعبدالفتاح مكاوىلم الفلسفه ؟

1979/مدمشق(لسان الٌمن )ابً محمد الحسن الهمدانً(الكتاب الثامن )االكلٌل 

1987/ماالسكندرٌةمحمد فدٌد العرٌنىالقانون الجوى

1982/بٌروتابراهٌم عبد العزٌز شٌمامبادئ األنظمة السٌاسٌة

/معبد العزٌز المسندتارٌخ وعبرة

1982/مدمشقفائز عبد هللام1952قانون االٌجارات الصادر بالمرسوم التشرٌعى لسنة 
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1958/متونساندري جولٌان.شارل تارٌخ افرٌقٌا الشمالٌة

1983/بٌروتخلٌل شرؾ الدٌنابن خلدون– ابن رشد – فً سبٌل موسوعة فلسفٌه ابوالعال 

1989/مالقاهرةمحمد عزمى البكرىموسوعة الفقه والقضاء فى االحوال الشخصٌة

1981/ماالسكندرٌةابراهٌم شحاتةاطوار العالقات المؽربٌة العثمانٌة

1990/ماالسكندرٌةمحمود المظفرالثروة المعدنٌة وحقوقه الدولة والفرد منها

1981/بٌروتعمر عبدالسالم تدمريتارٌخ طرابلس السٌاسً والحضاري عبر العصور

1987/ماالسكندرٌةمحمد النجىعقد البٌع االبتدائى

1988/ماالسكندرٌةمحمد كمال حمدىعقد الشحن والتفرٌػ فى النقل البحرى

1982/بٌروتمصطفى ؼالبنٌتشة– ارسطو – افالطون – فً سبٌل موسوعة فلسفٌه 

1988/مبؽدادزهٌر صادق رضا الخالدىصدام حسٌن والشعب

1986/مبٌروتعبدالملك خلؾ التمٌمًالخلٌج العربً والمؽرب العربً

1977/مالقاهرةمجلس الشعب المصرىتوحٌد مصطلحات الشهر العقارى فى البالد العربٌة

1993/الرٌاض2محمودشاكر/ اسماعٌل ٌاؼً تارٌخ العالم االسالمً الحدٌث والمعاصر

/ماالسكندرٌةمحمد عبدالرحمن حسٌنالعرب والٌهود الحاضر والمستقبل

1975/مبٌروتجماعة من اساتذة التجارة واالقتصاداالتجاره واصول التعامل التجارى

/مبٌروتطٌب تزٌنًمن التراث الى الثورة

/مموسكوبودندرا ٌفسكًالؽرب ضد العالم االسالمً

/مبٌروتجالل الدٌن االسٌوطًتارٌخ الخلفاء

1992صنعاءاحمد شرؾ الدٌن واخرونالنظام االنتخابً ومستقبل الدٌمقراطٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌه

1986/مطارق فتح هللا خضردور االحزاب السٌاسٌه فً ظل النظام النٌابً

1977/مبٌروتعبد العزٌز رفاعًالدٌمقراطٌة واالحزاب السٌاسٌه فً مصر

1989/مبٌروتاسعد عبد الرحمن , نواؾ الزرواالنتفاضه

1985/مالقاهرةاس سً دوبالتؽٌر االجتماعً
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1982/بٌروتمصطفى ؼالبالحالج الحسٌن بن منصور

1950/مالقاهرة7وزارة العدل المصرٌهالقانون المدنى مجموعة االعمال التحضٌرٌه

1981/مبٌروتحسن مؽنٌةدٌانات العرب وعلومهم

1986/مبؽدادشبلً العٌسمًم1949-1940حزب البعث العربً االشتراكً 

1984/مالقاهرةعبدالؽفار رشادالراى العام دراسة فً النتائج السٌاسٌه

1978/معبد الناصر توفٌق العطاراثبات الملكٌة

1988/بٌروتهنري س عبوديانجلٌزي- فرنسً -معجم الحضارةالسامٌة عربً 

/مولٌد عدىقانون اصول المحاكمات

1983/مدمشقوزارة االسكان السورىالتشرٌؽات القانونٌة واالنظمة المتعلقة بالسكان

1986/مالرٌاضعبد الفتاح ابو علٌةدراسات فً تارٌخ الجزٌرة العربٌة الحدٌث والمعاصر

1988/مالقاهرةمعوض عبد التوابالوسٌط فى دعوأ صحة التعاقد ودعوى صحة التوقٌع على البٌع

1982/بٌروتمصطفى ؼالبسقراط- ابن طفٌل- برقراندرس– فً سبٌل موسوعة فلسفٌه 

1988/مالقاهرةسعٌد احمد شعلهقضاء النقض المدنى

1984/ماالسكندرٌةنبٌل ابراهٌم سعدالتضامن ومبدأ عدم افتراض التضامن

1979/مبٌروتاحمد عبد المعطً حجازيرإٌة حضارٌة طبقٌة لعروبة مصر

1980/مبٌروتمحمد محمد فائقعبد الناصر والثورة االفرٌقٌة

1988/مبٌروتعبدالهادى خلؾالمقاومه المدنٌه

1982/بٌروتمصطفى ؼالبالفارابً- الؽزالً- ابن سٌناء– فً سبٌل موسوعة فلسفٌه 

1985/مبٌروتنجٌب صالح1956-1859تارٌخ العرب السٌاسً 

1984/ماالسكندرٌةمحمد شرعانالخطر فى عقد التؤمٌن

1979/مالقاهرةمحمد شكرى سرورالنظرٌة العامة للحق

/مالعراقٌان ٌوسٌهمبادئ نظرٌة المنشآت

1983/مالكوٌتأمنون كابلٌوكتحقٌق حول مجزرة صبرا وشاتٌال
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1980/مالكوٌتاحمد شوقى محمد عبد الرجمنااللتزام التضامنى للمسئولٌن تقصٌرٌاً فى مواجهة المضرور

/بٌروتعلى البارودىالقانون التجارى

1981/مالقاهرةفإاد مصطفىمجموعة القوانٌن الحدٌثة

1984/مدمشقصبحى سلومتشرٌعات التجارة

1983/مدمشقصبحى سلومتشرٌعات تنظٌم وعمران المدن واعمار العرصات

1989/مبٌروتوٌبر.جتً وأ . ؾاصول االقتصاد الوحدي

1982/بٌروتمصطفى ؼالبابقراط- فٌتاؼورس– افلوطٌن - فً سبٌل موسوعة فلسفٌه

1983/مبٌروتمحمد وفٌديماهً االبستمولوجٌا

1982/بٌروتمصطفى ؼالبهٌجل- برجون- سارتر-فً سبٌل موسوعه فلسفٌه

1984/مدمشقصبحى سلومالبٌوع العقارٌة

1980/معبد الناصر توفٌق العطارتشرٌعات تنظٌم المبانى

1989/ماالسكندرٌةانور العمروسىشرح قانون االحوال الشخصٌة

1969/االسكندرٌةصبحً تاورس/ جمٌل احمد توفٌقمن اقتصادٌات االعمال

1989/بٌروتمحمد عمارةعندما اصبحت مصر عربٌة

1877/ماالسكندرٌةمحمد عبد الجواد محمدالحٌازة والتقادم فى الفقه االسالمى

1983/مبٌروتاحمد عبٌدلباالمام عزان ابن قٌس

/مدمشقمحمد ابراهٌم الكوٌفىقانون البٌانات

1992/مبٌروتمصطفى كمال طهالقانون التجارى

1968/مالقاهرهعبد الودود ٌحىااللتزام باعالن الخطر فى التؤمٌن

/مصطفى ؼالبفً سبٌل موسوعة نفسٌة

1981/مدمشقمحمد صالح ضرارتارٌخ سواكن البحر االحمر

1974/مبٌروت وبارٌساالؾ بٌرفٌتٌوم تنهض الصٌن ٌهتز العالم

1979/مبٌروتمورٌس برنسوناسرائٌل البناء السٌاسٌه واالجتماعٌه
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1986/مموسكومٌخائٌل جورباتشوؾالتقرٌر السٌاسً للجنه المركزٌه للحزب الشوعً السوفٌتً

1990/ماالسكندرٌهعبد الفتاح مرادشرح قوانٌن لالستثمار

1983/مبٌروتهٌجلالعقل فً التارٌخ– محاضرات فً فلسفة التارٌخ 

1983/متونسابراهٌم سقر ابو عمشهالثقافه والتؽٌر االجتماعً

1982/بٌروتامام عبدالفتاح امامالمنهج الجدلً عند هٌجل

1980/مبٌروتعلً الشامًالصحراء الؽربٌة عقدة التجزئة فً المؽرب العربً

/مبٌروتعصمت سٌؾ الدولهاالحزاب ومشكالت الدٌمقراطٌة فً مصر

1992/مبٌروترمضان ابو السعودالعقود المسماه عقد االٌجار فى القانون المصرى واللبنانى

1989/القاهرةعبداالمٌر االعسمالمصطلح الفلسفً عند العرب

1980/مالكوٌتلجان تطوٌر التشرٌعات فىا لكوٌتقانون التجارة البحرٌة

1982/مالقاهرةاحمد حسنىقضاء النقض التجارى

/مبٌروتالحسن بن محمد الورئٌالنًنزهة االنظار فً فضل علم التارٌخ واالخبار

1990/مالقاهرةاحمد حسنىملحق قضاء النقض التجارى

1981/القاهرة1محمود محمد هاشمقانون القضاء المدنى

1983/مبٌروتجواد علًتارٌخ العرب فً االسالم

/مالقاهرةمحمود مختار احمد بربرىااللتزام باستؽالل المبتكرات الجدٌده

1984/مالقاهرةحسٌن مإنسالتارٌخ والمإرخون

1977/مالقاهرهحورٌه توفٌق مجاهدنظام الحزب الواحد فً افرٌقٌا بٌن النظرٌة والتطبٌق

1984/بٌروت2عبدالرحمن بدوىموسوعة الفلسفة

1980/مالقاهرةمحمد شكرى سرورسقوط الحق فى الضمان

1974/موزارة العدل التونسٌهمجلة االلتزامات والعقود

1980/طالل مجذوباٌران من الثورة الدستورٌة حتى الثورة االسالمٌة

1986/عمانعمر سعادةالحرب على الجبهة االقتصادٌه
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1981/مبٌروتمحمد عمارةدراسات فً الوعً بالتارٌخ

1981/ماسكندرٌهمحمود عبدالحلٌماالخوان المسلمون احداث صنعه التارٌخ

1985/ماالسكندرٌةنبٌل ابراهٌم سعدالتنازل عن العقـد

1982/القاهرةمحمود ابراهٌم حسٌناعالم المصورٌن المسلمٌن واشهر اعمالهم الفنٌة

1992/مبٌروتمٌشٌل هٌلٌرالسكرتٌر السابع واالخٌر

1981/بٌروتملحم قربانالواقعٌه السٌاسٌه

1987/مالقاهرهمصطفى مجدى هرجهقانون االثبات فى المواد المدنٌة والتجارٌة

1980/مبٌروتوجٌة كوثران1913ًوثائق المإتمر العربً االول 

1978/مبٌروتهارولدج السكًالحرٌه فً الدول الحدٌثه

1982/مبٌروتمورنٌس نخلهشرح قانون البلدٌات

1980/بٌروتحسام االولوسًدراسات فً الفكر الفلسفً االسالمً

1979/مالقاهرةاحمد ماهر البقريابن القٌم اللؽوي

1983/مبٌروتولتر ستٌسفلسفة هٌجل

1990/ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابملحق التشرٌعات الزراعٌة

1985/بٌروتجٌرار جهامًمفهوم السببٌه بٌن المتكلمٌن والفالسفه

1986/مدمشقكلود جولٌانمعرض الحرٌات او حقوق االنسان والسٌاسه

1989/مبٌروتمحمد ٌحى مطراساسٌات عقـد العمل الفرددى

1984/م محمود ابراهٌم حسٌنتارٌخ الفن االوربً

1983/بٌروتمحمد وقٌدىماهً االبستمولوجٌا؟

/بٌروتعباس العقادعمر ابن العاص

1992/اسكندرٌهمحمد السٌد ؼالبتطور الجنس البشرى

1988مدمشقاجمد عبدالرحمن السماويرحلة الى الى الفردوس المفقود االندلس

1983/مالقاهرهمصطفى مجدى هرجهمنازعات التنفٌذ الوقتٌه
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/مبٌروتٌوسؾ كرمتارٌخ الفلسفة الحدٌثه

/مدمشقمحمد نصر شقفهشرح احكام االحوال الشخصٌة

1975/مبٌروت6خٌر اللة طلفاحكنتم خٌر امة اخرجت للناس

1992/بٌروت3حسٌن مإنستارٌخ المؽرب وحضارتة

1987/مبٌروتعبد المنعم سعٌدالعرب ودول الجوار الجؽرافً

1983/مالقاهرهمحمد حسٌن منصورالنظام القانونى لإلسرة فى الشرائع ؼٌر القانونٌة

1985/ماالسكندرٌةنبٌل ابراهٌم سعدالقانون الزراعى

1988/ماالسكندرٌةمحمد احمد عابدٌندعوى الطرد الموضوعٌة والمستعجلة

1982/بٌروتفرنكفورد واخرون. هـماقبل الفلسفه

1981/بٌروت3سمٌر شٌخانًاحداث واعالم

1989/مالقاهرةمعوض عبد التوابالسجل العٌنى علماً وعمالً

1996/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصوراصول القانون الزراعى

/مالكوٌتعبد العزٌز عبدالجلٌلمدخل الى تارٌخ الموسٌقى الؽربٌة

1977/مبٌروتناصٌؾ نصارطرٌق االستقالل الفلسفً

/القاهرةمحمد ابو زهرةاالحوال الشخصٌة

1982/بٌروتؼاستون باشالرتكوٌن العقل العلمً

1979/بٌروتعلً الدٌن هالل- جمٌل مطرالنظام االقلٌمً العربً

1977/القاهرةهشام صادقالنظام العربى لضمان االستثمار

1981/مالجزائرسمٌر امٌنالمؽرب العربً الحدٌث

1983/مالقاهرةرفعت محمد عكاشهقانون المبانى الجدٌد

1981ماالسكندرٌةرمضان ابو السعودالوسٌط فى شرح مقدمة القانون المدنى

/ممصرزكرٌا ابراهٌمفلسفة الفن فً الفكر المعاصر

1981/بٌروتاحمد خلٌل عطويدولة االمارات العربٌة المتحدة نشئتها وتطورها
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1984/مطرابلسمعمر القدافًشروح الكتاب االخضر

/ماالسكندرٌةمحمد ناجى ٌاقوتمسئولٌة المعمارٌٌن بعد اتمام وتسلمها مقبول من رب العمل

1991/ماالسكندرٌةمراد منٌر فهٌمنحو قانون واحد لشركات

/مصر3رإإؾ عبٌداالنسان روح الجسد

1977/منعمان جمعهاركان الظاهر كمصدر للحق

1983/مالقاهرةطلبه وهبه خطاباحكام االلتزام بٌن التربٌة االسالمٌة والقانون

1982/مولٌد عدىالقانون المدنى

/صنعاء2مجلس الشعب التؤسٌسىالقانون المدنى المعامالت الشرعٌة

1991/مقبرصصبحً العمريمٌسلون نهاٌة عهد

1984/مالقاهرةامٌره حلمً مطرفً فلسفة السٌاسه

1989/ماالسكندرٌةخلؾ محمدقضاء النقض فى الملكٌة

1990/ماالسكندرٌةسعد عبد السالمالتعوٌض عن ضرر النفس فى القانون الوضعى والفقه االسالمى

1979/مبٌروتعمر الدٌراويالحرب العالمٌة االولى

1992/دار الهاللرٌتشارد نٌكسونالفرصه السانحه

1987/مبٌروتمارٌوس كامل دٌب1939- 1919السٌاسه الحزبٌه فً مصر الوفد وخصومه 

1991بارٌسبٌار سالٌنجرحرب الخلٌج الملؾ السرى

1983/بٌروتقٌس على جوادراٌش والتحلٌل النفسً

/القاهرةعواطؾ بٌاري/احمد التكالوىاالتجاهات االساسٌه فً علم االجتماع

1987/ماحمد شاكر/ جمال الدٌن طه جمعةالمرجع العملى فى االمتداد القانونى لعقود اإلٌجار

/ممصرمصطفى كمال فائدالبطاله ووسائل التوظٌؾ الكامل

1979/مالقاهرهحمدى عبد الرحمنفكرة الحق

1980/مالقاهرةعادل مختار الهوارىدراسة نقدٌة فً علم االجتماع والتنمٌة

1981/مالرٌاضعبد العزٌز عبد الؽن1947ً-1899السالم البرٌطانً فً الخلٌج العربً 



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 105صفحة 2012,  سبتمبر19



1987/مالقاهرةاحمد محمود خلٌلاالفالس التجارى واالعسار المدنى

1980/اسكندرٌهعبدالرحمن عٌسوىمناهج البحث فً علم النفس

1990/مالقاهرةاحمد نصر الجندىالتقاضى فى االحوال الشخصٌة

1987/عمانؼازى اسماعٌل ربابعهاقتصادٌات الضفة الؽربٌة

1982/القاهرة2رإإؾ عبٌدالجدٌد فً التكوٌن الروحً واسرار السلوك

1973/مالقاهرةابراهٌم نجٌب سعدالقانون القضائى الخاص

1981/مبٌروتماكس هور كهاٌمربداٌة فلسفة التارٌخ البرجوازٌه

/ممركز الدراسات والبحوث صنعاءكتاب التٌجان فً ملوك حمٌر

1990//مبٌروتماٌلز كوبالندالالعب واللعبه

1981/مالقاهرةمحمود محمد هاشمقانون القضاء المدنى

/عبداللة احمد الحبشًمصادر الفكر العربً االسالمً فً الٌمن

/مالقاهرهمحمود خٌرى عٌسى واخرٌنالعالقات العربٌه االفرٌقٌه

1975/معبد الناصر توفٌق العطارنظرٌة االلتزام فى الشرٌعة اإلسالمٌة والتشرٌعات العربٌة

/بٌروتبولس نوٌا الٌسوعىنصوص صوفٌه ؼٌر منشوره

1995/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىاحكام الشفعة والقسمة فى ضوء القضاء والفقه

1987/مبٌروتب بوتالٌس.ج.جان ال بالش معجم مصطلحات التحلٌل النفس

1989/مجماعة من المإرخٌن السوفٌتموجز تارٌخ العالم

1991/بٌروتؼاستون باشالرشاعرٌة احالم الٌقظة

1991/مالقاهرةعلى حسن ٌونسالشركات التجارٌة

1977/مالقاهرةكانتور. نورمان ؾ تارٌخ العصور الوسطى

1986/مسٌؾ صائل خالدوثائق المإتمر الرابع االسثتنائً لمنظمة الحزب االشتراكً الٌمنً

1995/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىالقرائن القانونٌه والقضائٌة فى المواد المدنٌة والجنائٌة واالحوال الشخصٌة

/مبٌروتؼرٌفورٌوس الملطًتارٌخ مختصر الدول
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1992/ماالسكندرٌةتوفٌق حسن فرجاإلثراء بالسبب

1989/مدمشقمجموعة من الكتابالعرب انها عصر الرق وتوحٌد العالم

/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد المنشارىالمخدرات بٌن الشرٌعة والقانون

/مصنعاء2مجلس الشعب التؤسٌسىالقانون المدنى المعامالت الشرعٌة

1973/ممارى مكنتوث- مٌشال بارتاالسره الهامشٌه

/مالكوٌتلجان تطوٌر التشرٌعات فى دولة الكوٌتالمذكرة االٌضاحٌة للقانون المدنى مع كتاب القانون

1981/مبٌروتحسن مؽنٌةمكارم العرب

1989/معدنوزارة العدل فى عدن1988قانون االجراءات المدنٌة لعام 

1978/مبٌروتصاطع الحصريالعروبة اوالً

1989/معدنوزارة العدل فى عدنم1988لعام  (8)القانون المدنى رقم 

1986/مبٌروتنقوال اسورالقانون المدنى المدخل واالصول

1989/مبٌروت2برهان الدٌن ولوجزٌرة العرب قبل االسالم

1986/مسلٌم حدادالمعجم النقدى لعلم االجتماع

/القاهرةمحمد جمال الدٌن سرورقٌام الدولة العربٌة االسالمٌة فً حٌاة رسول اللة

1981بٌروتمحمود عبد الفضٌلالنفط والوحدة العربٌة

1985/مبٌروتمحمد حسنٌن هٌكلوقائع تحقٌق سٌاسً امام المدعً االشتراكً

1964/مالقاهرة2حسن ابراهٌم حسنتارٌخ االسالم

1986/مبٌروتسعد الدٌن ابراهٌم واخرٌنعرب بال نفظ

1979/معبد الباسط جمٌعى واخرونالوسٌط فى شرح القانون المدنى األردنى

/مالكوٌتلجان تطوٌر التشرٌعات بالكوٌتقانون التجارة

1988/مدمشقمجموعة من الباحثٌنسورٌة الجنوبٌة

1978/مالقاهرةابو زٌد رضوانالشركات التجارٌة فى القانون الكوٌتى المقارن

/ممصرجٌروم ستولنٌتزالنقد الفنً
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1991/مبٌروتاسعد رزوقاسرائٌل الكبرى

1991/مبٌروتفوزي منصورخروج العرب من التارٌخ

1991/مبٌروتمحمد احمد الزعبًالتؽٌر االجتماعً بٌن علم االجتماع البرجوازى وعلم االجتماع االشتراكً

1992/ماألردنمنذر الفضلالنظرٌة العامة االلتزاام فى القانون المدنى األردنى

1981/مالكوٌتبدر جاسم الٌعقوباصول االلتزام فى القانون المدنى الكوٌتى

1978/مالقاهرةثروت عبد الرحٌمالقانون التجارى المصرى

/مالقاهرةمصطفى كامل منٌبالقانون المدنى المصرى

1987/ماالسكندرٌةكمال حمدىالموارٌث والهبه والوصٌة

1990/ماالسكندرٌةمدحت محمد الحسنىمنازعات اٌجار االراضى الزراعٌة فى القانون المدنى وقانون االصالح الزراعى

1984/بٌروتسعٌد العشماويتارٌخ الوجودٌة فً الفكر البشري

/ماسكندرٌهمصطفى حلمًالتصوؾ واالتجاه السلفى فً العصر الحدٌث

1965/مبٌروت3حسٌن خلؾ الشٌختارٌخ الكوٌت السٌاسً

1990/ماالسكندرٌةعبد الفتاح مراددعاوى البٌوع العقارٌة فى قانون المرافعات والقانون المدنى

1951/مبؽدادوزارة العدل العراقٌةم1951لسنة  ( 40 )القانون المدنى رقم 

1984/ممحمد حسن اسماعٌلالكعبة فً قبضة ابً لهب

/مسورٌامحمد عدنان البٌكشرح نظام السجل العقارى اعمال التجدٌد والتحرٌر القضاء العقارى الدائم

/ماالسكندرٌةمصطفى محمد الجمالنظام الملكٌة

1985*ماالردنوٌفٌد كسلرالفالشا

1987/بٌروتمحمد محمد طاهر ال شبٌرنقد المذهب التجرٌبً

1974/مالقاهرةربٌع حامد خلٌفةفنون القاهرة فً العصر العثمانً

1992/مبٌروتحسٌن الحاج حسنحضارة العرب فً صدر االسالم

/مالسٌد عبد العزٌز سالمتارٌخ البحرٌة االسالمٌة فً حوض البحر االبٌض المتوسط

1954/مبٌروتصبحى محمصانىالمبادئ الشرعٌة والقانونٌة
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1970/مبٌروتاحمد عزة عبد الكرٌمدراسات فً تارٌخ العرب الحدٌث

1989/مدمشقالٌكسانؾالمؽتربون تجربة الهجرة الباكرة الى امرٌكا

1979/مبٌروتاحمد ابو الوفاءاصول المحكمات المدنٌة

1982/مدمشقمحمد مصطفى الزحٌلىآداب القضاء

1990/مصرمسعود احمد مصطفىاقالٌم الدولة االسالمٌة

1980/مبٌروتبالٌورتولٌاتىالنهج االٌطالً نحو االشتراكٌة

1987/بؽدادشلبً العٌسم1958ً-1945حزب البعث العربً االشتراكً مرحلة النمو والتوسع 

1985/مبٌروتناصٌؾ نصارالفكر الواقعً عند ابن خلدون

1987/مدمشقمحمد عمارةالعرب والتحدي

1981/ماالسكندرٌةنبٌل اسماعٌل عمراعالن االوراق القضائٌة

/ممصر3الهٌئة المصرٌة العامة للكتابدراسات فً الحضارة االسالمٌة

1986/مدمشقصالح ٌونس آؼاءشرح قواعد واحكام مخالفات وجنح السٌر

/ممصرالسٌد عبد العزٌز سالم(تارٌخ الدولة العربٌة  )دراسات فً تارٌخ العرب 

/اسكندرٌهعبد الرحمن عٌسوىسٌكولوجٌة الجنوح

1987/مالقاهرهسٌد حسن البؽالالمطول فى شرح الصٌػ القانونٌة للدعاوى ةاالوراق القضائٌة

/ممصراحمد امٌنضحى االسالم

1982/مسلٌمان مرقصشرح قانون اٌجار المساكن

1977/مالقاهرةاحمد امٌنظهر االسالم

1980/ماالسكندرٌةاحمد ابو الوفاءنظرٌة االحكام فى قانون المرافعات

1980/مالقاهرهزكرٌا البرىالوسٌط فى احكام التركات والموارٌث

1985/الكوٌتعبدالستار ابراهٌماالنسان وعلم النفس

1988/ماسكندرٌهعبدالرحمن ناصر الشمرانًفٌصل القاتل والقتٌل

1985/مدمشقشتور. ا . ا التارٌخ االقتصادي واالجتماعً للشرق االوسط فً العصور الوسطى
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1987/ماالسكندرٌةماجد راؼب الحلواالستفتاء الشعبى والشرٌعة االسالمٌة

1993/االسكندرٌةالسٌد عبد العزٌز سالمالبحر االحمر فً التارٌخ االسالمً

1983/بٌروتجواهر ال نهرولمحات من تارٌخ العالم

1985/معمانالوؾ هاوبٌنالقضاٌا االستراتٌجٌه للجٌل الثانً فً اسرائٌل... حتمٌة االختٌار

/ماالسكندرٌةٌسرى الجوهرياالنسان وساللتة

1981/مبٌروتادورد سعٌداالستشراق المعرفة , السلطة , االنسان

2/1974محمد عبد الرإؾ سلٌم1918-1897تارٌخ الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة 

1983/مالقاهرهرفعت السعٌد1957-1950منظمات الٌسار المصرىمن 

1984/مالكوٌتاحمد سعٌد نوفلالعالقات الفرنسٌه العربٌه

1975/مالسٌد ٌاسٌن واخرون1973-1948االستعمار االستٌطانً الصهٌونً فً فلسطٌن من 

1989موسكوقسطنطٌن بازلىسورٌا وفلسطٌن تحت الحكم العثمانً

1985/مبٌروتمحمد علً محمدالشباب العربً والتؽٌر االجتماعً

1990/معمانستٌفن راس بٌردسارالتنسٌق االقلٌمً للمواقع فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا

1987/ماالسكندرٌةاحمد ابو الوفاءالتعلٌق على نصوص االثبات

1986/مموسكوناسٌلٌٌؾتارٌخ العربٌة السعودٌة

1981/مبٌروتانطوان زحالن واخرونهجرة الكفاءات العربٌه

1992/مقبرص/لندنانطوان مقدسًحرب الخلٌج اختراق الجسد العربً

1982/مالقاهرةعبد الناصر توفٌق العطارشرح احكام االٌجار

1987/مبٌروتمحمد حسنٌن هٌكلزٌارة جدٌدة للتارٌخ

1972/ماالسكندرٌةمحمد عبد الجواد محمدملكٌة االراضى فى اإلسالم

1982/ماالسكندرٌةبدران ابو العٌنٌن بدرانبٌان النصوص الشرعٌة

1973/مالقاهرةمطهر االرٌانًفً تارٌخ الٌمن

1982/القاهرةشهاد هابٌل البهشاوىالشهادة الزور من الناحٌتٌن القانونٌة والعلمٌة
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/اسكندرٌهعبدالرحمن عٌسوىدراسات فً السلوك االنسانً

1992/معمانحسن الجوخدارشرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة

1982/مالقاهرهسامى جمال الدٌنلوائح الضرورة

1976/القاهرةزٌنب عصمت راشدالمختصر فً تارٌخ اورباء الحدٌث

1989/مبٌروتمحمد توفٌق ابوعلًروائع االمثال الشائعة

م1970-67من محاضرات اجتماعات عبدالناصر العربٌه والدولٌه من  1985بٌروتعبدالمجٌد فرٌد

1982/ماالسكندرٌةمصطفى حلمًابن تٌمٌه والتصوؾ

/الكوٌتمحمد جمال الدٌن سرورتارٌخ الحضارة االسالمٌة فً الشرق

1987/ماالسكندرٌةسعٌد احمد شعلهموسوعة قضاء النقض العمالى

1986/ماالسكندرٌةسامى جمال الدٌندعاوى التسوٌة

1989/مالقاهرةسٌؾ النصر سلٌمان محمدمرجع القاضى والمتقاضى فى القضاء المستعجل واشكاالت التنفٌذ الوقفٌة والمستعجلة

1987/ماالسكندرٌةانور طلبهالطعن باإلستئناؾ والتماس اعادة النظر

1988/ماالسكندرٌةحسٌن مصطفىانواع الدعاوى فى ضوء قضاء النقض

1988/ماالسكندرٌةحسٌن مصطفىاعالن االوراق القضائٌة فى ضوء قضاء النقض

1986/ماالسكندرٌةاحمد محمود جمعةالطعون اإلستئنافٌة امام محاكم مجلس الدولة

1990/مالقاهرةاحمد محمود حسنىملحق قضاء النقض الضرٌبى

1982/ماالسكندرٌةاحمد محمود حسنىقضاء النقض البحرى

1981/مبٌروتماكسوٌل تٌلور واخروناالستراتٌجٌه االمرٌكٌه العلٌا فً الثمانٌنات

1983/الكوٌتبٌترفارببنو االنسان

1985/معمانمها البسطامًالطبقة العامله الفلسطٌنٌه منشؤتها وتطورها

1989/ماالسكندرٌةحلمً الدقدوقىرقابة القضاء على المشروعٌة الداخلٌة إلعمال الضبط االدارى

1981/مبٌروتاحمد صادق سعدتارٌخ العرب االجتماعً تحول التكوٌن المصري من الخط االسٌوي الى الخط الراسمالً

1992/مالقاهرةحامد عبد الحلٌم الشرٌؾالصٌػ الجنائٌة
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1989/ممصراحمد رمضان احمدتطور علم التارٌخ االسالمً

/مالقاهرةاحمد السٌد الصاوىأثر االحكام بالنسبة للؽٌر

/معصام عبد الرإوؾ الفقٌةبالد الجزٌرة فً اواخر العصر العباسً

/االسكندرٌهعبد الرحمن ٌسرى احمدالتنمٌة االقتصادٌه واالجتماعٌه فً االسالم

1962/مالقاهرةادوار ؼالى الدهبًوقؾ الدعوى المدنٌة لحٌن الفصل فى الدعوى الجنائٌة

1988/مالقاهرةخلؾ محمدقضاء المحاكم الجزائٌة واالبتدائٌة

1981/مالقاهرة2حسن البؽالالوسٌط فى شرح الصٌػ القانونٌة

1985/معماناورى دٌفٌسالمجتمع البدوى فً النقب واقتصادٌاته

1992/ماالسكندرٌةعبد الحكٌم فودهالمعارضة فى المواد المدنٌة والجنائٌة والشرعٌة

1991/معمانمحمد صبحى نجمالوجٌز فى اصول المحاكمات الجزائٌة االردنى

1972/ماسكندرٌهمحمد جالل شرؾ , عبدالرحمن عٌسوىسٌكولوجٌة الحٌاة الروحٌه فً المسٌحٌة واالسالم

1989/ماالسكندرٌةمصطفى مجدى هرجهاحكام واراء فى منازعات التنفٌـذ الوقـتٌه

/مالكوٌتمحمد ابو زهرهالعالقات الدولٌه فً االسالم

1971/مبؽدادعباس الحسنىشرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة الجدٌد

1989/االسكندرٌةنبٌل السماعٌل عمرسقوط الحق فى اتخاذ القرار

1990/مالقاهرةعلى عوض حسنالصٌػ القانونٌة للدعـوى التجارٌة

1987/مالقاهرةعلى عوض حسنالصٌػ القانونٌة للدعاوي العمالٌة

1990/مالقاهرةعلى عوض حسنالصٌػ القانونٌة فً الجنح المباشرة

1990/محلبعبد الوهاب بدرهدعوى الحق الشخصى امام القضاء الجزائى

م1981 ـ 1931مجموعة المبادئ القانونٌة التى اقرتها محكمة النقض فى عام  1982/ماالسكندرٌةانور رطلبه

1988/مالقاهرةمعوض عبد التوابالوسٌط فى قضاء االمور المستعجلة

1989/ماالسكندرٌةاسامه عثمان/عبد الحمٌد الشواربىاحكام التقادم فى ضوء القضاء والفقه

/بٌروتمحمد حامد دوٌدار مجدى محمود شهاباالقتصاد السٌاسً
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1986/ماالسكندرٌةاسامه عثمان/عبد الحمٌد الشواربىالحراسة القضائٌة فى ضوء القضاء والفقه

1991/مبٌروتجالل ثروةاصول المحاكمات الجزائٌة

1988/مالكوٌتاحمد سلٌم سعٌدانمقدمة لتارٌخ الفكر العلمً لالسالم

1987/مالقاهرة1احمد نصر الجندىمبادئ القضاء الشرعى فى خمسٌن عاما

1983/ممصر2عبد المنعم حسنىطرق الطعن فى االحكام المدنٌة والتجارٌة

1987/ماالسكندرٌةنبٌل اسماعٌل عمراالوامر على العرائض ونظامها القانونى

1981/مبٌروتٌوسؾ نجم جبرانطرق االحتٌاط والتنفٌذ

1986/معمانمحمود خالدمعسكر الٌسار االسرائٌلً

1971/بٌروتنوربٌر سٌال مًاعالم علم النفس

1981/بٌروتمصطفى ؼالبفً سبٌل موسوعة نفسٌه االحالم القلق التخٌل الجنسً عند فروٌد

1982/بٌروتمصطفى ؼالباالراده-الشخصٌه الفاجعه -السلوك -فً سبٌل موسوعة نفسٌه 

1985/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىقواعد االختصاص القضائى

1987/عمانابو السعٌدى- خالد الحسن2فلسطٌنٌان 

1983/مالقاهرةعبد الفتاح محمد ابو العٌنٌنالقضاء واالثبات فى الفقه اإلسالمى

1987/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىاالخالل بحق الدفاع

1985/عمانى ورابر.جنقض االطروحه االسرائٌلٌه حول الوطن البدٌل

1989/مدمشقمجموعة من الباحثٌن االلمانتطور الحركة الشٌوعٌه ونضالها فً اسٌا وافرٌقٌا

1981/مبٌروتبول تٌلٌشالشجاعة من اجل الوجود

1990/ماالسكندرٌةعبد الفتاح مرادالجدٌد فى قضاء النقض

1988/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىأذن التفتٌش فى ضوء القضاء والفقه

1981/بٌروتسهٌل القشدراسات ال انسانٌوٌه

1988/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىالتشرد واالشتباه والمراقبة القضائٌة

1987/القاهرةمحمد سامً هناالشخصٌة السوٌه والمرضٌه
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1985/معمانخالد الحسنالدوله الفلسطٌنٌه شرط اساسً للسالم

1990/مبٌروتمحمد عبدالعزٌز ربٌعالمعونه االمرٌكٌه السرائٌل

1985/ممدرٌدمحمد احمد الزعبًعلم االجتماع العام والبلدان النامٌه

/بٌروتاسعد رزوقموسوعة علم النفس

1975/مجمال زكرٌا قاسماالصول التارٌخٌة للعالقات العربٌة االفرٌقٌة

1985/مالقاهرهبٌومً قندٌل , مترجممحاكمة رٌجان

1980/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىالتنفٌذ الجنائى

1987/مالكوٌتاحمد محمد عبدالخالققلق الموت

1985/مموسكومجموعة مإلفٌناوربا الؽربٌه:التوسع االقتصادى للوالٌات المتحدة االمرٌكٌه 

1980/مالقاهرةنبٌل اسماعٌل عمرالنظرٌة العامة للطعن بالنقض للمواد المدنٌة والتجارٌة

1975/مصالح العقادتطور النزاع العربً االسرائٌلً

1985/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىقواعد االختصاص القضائى

1983/ممصر2علً بن الحسن الخزرجًالعقود اللإلإٌة فً تارٌخ الدولة الرسولٌة

1979/بٌروتهاشم معروؾ الحسنًبٌن التصوؾ والتشٌٌع

1984/ماحمد فإاد باشاالتراث العلمً للحضارة االسالمٌة

1983/ماالسكندرٌةنبٌل اسماعٌل عمرالطعن بااللتماس اعادة النظر

/ماالسكندرٌةمصطفى الشاذلىموسوعة اسباب الحراسة والجزاء السٌاسى فى قانون المدعى العام االشتراكى

1983/مالقاهرةمحمد عمارةالمادٌه والمثالٌه فً فلسفة ابن رشد

1992/ماالسكندرٌةعبد الفتاح مراداصول اعمال النٌبات والتحقٌق الجنائى العملى

1989/مالقاهرةفتحى حسن مصطفىمرافعات االحوال الشخصٌة للمصرٌٌن واالجانب

1971/مبٌروتمحمد عزوه وروزهنشاة الحركة العربٌه الحدٌثه

/مبٌروتحسٌن خلؾ الشٌختارٌخ الجزٌرة العربٌة فً عصر الشٌخ محمد ابن عبدالوهاب

1992/معمانمفلح عواد القضاهاصول التنفٌذ وفقاً لقانون اإلجراء االردنى
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1991/قبرصعزٌز العظمةالعرب والبرابرة

1993/مالقاهرةعبد الؽنى بسٌونىمبدأ المساواه امام القضاء وكفالة حق التقاضى

1987/ماالسكندرٌةمصطقى احمد فإادالطعن فى األحكام

1986/ماالسكندرٌةاحمد ابو الوفاءالمستحدث فى قانون اصول المحاكمات المدنٌة اللبنانى الجدٌد

1989/ماالسكندرٌةمعوض عبد التوابالدعوى الشرعٌة

1981/مالقاهرةمحمد عبد السالم مخلصنظرٌة المصلحة فى دعوى اإللؽاء

1989/مالقاهرةنبٌل اسماعٌل عمرامتناع القاضى عن القضاء بعمله الشخصى فى قانون المرافعات

1984/القاهرةنبٌل اسماعٌل عمرسلطة القاضى التقدٌرٌة فى المواد المدنٌة والتجارٌة

1985/مبٌروتٌونس احمد البطرٌقالمالمح الرئٌسٌه فً اقتصادٌات البلدان العربٌه

1981/مبٌروتعبدالرحمن بدوىدراسات ونصوص فً الفلسفة والعلوم عند العرب

1987مالقاهرةمحمد احمد عابدٌنخصومة اإلستئناؾ امام المحكمة المدنٌة

1980/مالقاهرةعبد الرزاق حسن فرجدور السكوت فى التصرفات القانونٌة

1982/مالقاهرةنبٌل اسماعٌل عمراشكاالت التنفٌذ الجبرى

/مبٌروتكولن ولسونمابعد الال منتمى

1990/ماالسكندرٌةعبد الحكٌم فودهالنظام القانونى للجدك

1987/مالقاهرةمحمد كمال حمدىالوالٌة على المال

1973/ماالسكندرٌةانور العمروسىاصول المرافعات الشرعٌة فى مسائل االحوال الشخصٌة

1977/مالقاهرةفوزٌه عبد الستاراإلدعاء المباشر

1992/بؽدادعبدالمنعم الحسنى/احسان محمد الحسن طرق البحث االجتماعً

1979/مالقاهرةاحمد مسلماصول المرافعات التنظٌم القضائى

/مصٌدا6محمد عزوه وروزهحول الحركة العربٌه الحدٌثه

1987/مالقاهرة رشاد محمد العلٌمى  التقلٌدٌه والحداثة فى النظام القانونى الٌمنى

1990/ماالسكندرٌهمحمد احمد عابدىاعالن االوراق القضائٌة
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1983/مدمشقاحمد محمد عبدالملك االصبحًاالنطباعات ودورها فً قضاٌا السالم

1975/مالقاهرةحمدى عبد الرحمنمبادئ القانون

1988/مالقاهرةهشام الطوٌلالدفع بعدم قبول الدعوى فى قانون المرافعات والقوانٌن الخاصة

1982/مالقاهرةمحمد محمود سعٌدحق المجنى علٌه فى تحرٌك الدعوى العمومٌة

1984/مبٌروتوجٌه كوثرانًالمسؤلة الثقافٌه فً لبنان الخطاب السٌاسً والتارٌخً

1980/مبٌروتخلٌل جرٌجمحاضرات فى نظرٌة الدعوى

1988مالقاهرةعاشور السٌد مبروكنظرات فى طرق تسلٌم االعالن

1981/مالقاهرةمحمد محمود نداانقضاء الدعوه التادٌبٌه

1977/مالقاهرةمحمد عبد الجواد محمدبحوت فً الشرٌعه االسالمٌه والقانون

1988/ماسكندرٌهعبدالفتاح مراد/عبدالحمٌد المنشاوىالمشكالت العملٌه فً قضاء التنفٌد

1991/مالقاهرهفإاد احمد عامرطرق الطعن فً احكام مجلس الدوله

/ماسكندرٌهمصطفى مجدى هوجهالمشكالت العملٌة فً القبض والتفتٌش والدفوع المتعلقه بها

1989/مدمشقمحمد ابراهٌم الكوٌفىقانون اصول المحاكمات

1990/ماسكندرٌهفرج علوانً هلٌلقوانٌن التشرد واالشتباه

1987/مالقاهرهٌحً احمد موافىالشخص المعنوى ومسئولٌاته قانونا

1986/مالقاهرةمحمد محمود ابراهٌماصول صحؾ الدعاوى

/متونسجان جاك روسومحاوله فً اصل اللؽات

1984/مالكوٌتامٌن عبدهللا محمودمشارٌع االستٌطان الٌهودى منذ قٌام الثورة الفرنسٌه حتى نهاٌة الحرب  العا لمٌه االولى

1990/مالقاهرةمحمد نصر الدٌن كاملتقدٌرقٌمة الدعوى فً محاكم اول درجه ومحاكم االستئناؾ

1979/ممحمد جمال الدٌن سرورالحٌاة السٌاسٌه فً الدول العربٌه واالسالمٌه

/مالقاهرةاحمد محمد الساداتًتارٌخ المسلمٌن فً شبة القارة الهندوباكستانٌة

/مالكوٌتبرتراندرسلحكمة الؽرب الفلسفة الحدٌثه والمعاصرة

1985/مدمشقعبدالملك منصورظاهرة الهجرة الٌمنٌه
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1986/مالقاهرهعبد الرحٌم صدقًالقضاء و الشعب

1991/مبٌروتجالل ثروتاصول المحاكمات الجزائٌه

1987/مبٌروتعدنان نعمهدولة القانون فً اطار الشرٌعة االسالمٌه

1985/مالكوٌترٌجٌٌنا الشرٌؾالصهٌونٌه ؼٌر الٌهودٌه

1982/مالقاهرةمحمد محمود ابراهٌمالنظرٌة العامه للتكٌٌؾ القانونى للدعوى فً قانون المرافعات

1982/القاهرةمحمد المنجىاالختبار القضائى

1985/بٌروتمصطفى هنًالمعجم االقتصادى والتجارى

1989/ماالسكندرٌةمصطفى هرجهاحكام واراء فى القضاء المستعجل

1998*مبٌروتمحمد عبدالرحمن مرحباالمرجع فً تارٌخ العلوم عند العرب

1986/محمد حسن ظاظاالقوانٌن الفالطون

1988/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربىاإلفالس

1981/مبٌروتفإاد زكرٌااسبٌنوزا

1977/بٌروتماجد فخرىدراسات فً الفكر العربً

1979/مبٌروتالبان ج وٌدجٌريالمذاهب الكبرى فً التارٌخ

1991/معمانعمران ابو صبٌحالهجرة الٌهودٌه

/مدمشقمحمد فهد الشقفهالتدابٌر التحفضٌه على ضوء القانون واالجتهاد

1979/محسٌن على الحبٌشىقضاٌا قانونٌه

1965/ماالسكندرٌةجالل العدوىاالجبار القانونى على المعارضه

/القاهرة150حسن الفكهانىموسوعة القضاء والفقه للدول العربٌة

1991/مبٌروت2حمود ضاوي القثامً(معجم المواضٌع والقبائل )شمال الحجاز

/القاهرة11حسن الفكهانىموسوعة الضرائب والرسوم والدمؽه

/القاهرة26حسن الفكهانىالموسوعة التشرٌعٌة الحدٌثه

/القاهرة8حسن الفكهانىموسوعة العمل والتؤمٌنات
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/القاهرة50نبٌل سعٌد/ محمد بن ٌونسموسوعة التشرٌعات العربٌة

1979/بٌروتاحمد صادق سعدتارٌخ مصر االجتماعً واالقتصادي

1980/م احمد السقاؾحكاٌات من الوطن العربً الكبٌر

/مالقاهرة15محمد عبد الرحٌم عنبرالموسوعة الشاملة للمبادئ القانونٌة فى مصر والدول العربٌة

/بٌروت18الدار العربٌة للموسوعاتالموسوعة القانونٌة العراقٌة

/القاهره25حسن الفكهانًالموسوعه المؽربٌه فً التشرٌع والقضاء

/م انور الرفاعًتارٌخ الفن عند العرب والمسلمٌن

1989/معدنسٌؾ صائل خالداالسس الطبقٌه واالٌدٌولوجٌه والتنظٌمٌه للحزب االشتراكً الٌمنً

/بٌروت7عمران محمد بورٌسموسوعة المحامً العربً

/القاهره17عزالدٌن عبدهللامجلة العلوم القانونٌه

/مالقاهره6عبد المنعم الشربٌنًالموسوعه الشامله الحكام محكمة النقض

48081981/القاهرة10عبد المنعم حسٌن/حسن الفكهانًالموسوعه الذهبٌه

1987/القاهرة24حسٌن الفكهانً/معٌن عطٌهالموسوعه االدارٌه الحدٌثه

1952/مالقاهرة5انطوان صؽٌر بكمحٌط الشرائع

1974/مالكوٌت11احمد سعٌد عبدالخالقالموسوعه القضائٌه فً احكام المحاكم الكوٌتٌه

1992/مبٌروتج كولسون. ن فً تارٌخ التشرٌع االسالمً

1978/القاهره11عبد المنعم حسنًموسوعة مصر للتشرٌع والقضاء

.المالحظات القضائٌه فً الدعاوى المدنٌه فً ضوءالمستحدث فً احكام محكمة النقض /ماسكندرٌه3عدلً امٌر خالد

1988/دمشقهادي العلويمن قاموس التراث

1985/مبٌروتاحمد ٌوسؾ احمدثاثٌر الثروة النفظٌه على العالقات السٌاسٌه العربٌه

1983/بٌروتمحمد فوٌز منفٌحًالنظام االقتصادى القرآنً

1972/ملٌبٌاالجامعه اللٌبٌهدراسات قانونٌه

1975/مالقاهرهعبد المنعم حسٌنطرق الطعن فً االحكام المدنٌه
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1983/مبٌروتابو الحسن علً الندويمذكرات سائح فً الشرق االوسط

3/1971حسٌن الفكهانًموسوعة االمن الصناعً للدول العربٌه

1979/مبٌروتلوٌس ٌونػالعرب واورباء

1986/مبٌروتاورست بنتومكافحة الجاسوسٌه

1991/ملندنرٌاض الرٌس واخرونعودة االستعمار من الؽزو الثقافً الى حرب الخلٌج

1992/مبٌروتروبرت للويتارٌخ االتنولوجٌا

1992/مبٌروتقدرى قلعجًالخلٌج العربً بحر االساطٌر

1983/مسورٌا2ادٌب استانبولًمجموعة القوانٌن الجزائٌه السورٌه الخاصه والقواعد القانونٌه الصادره فً محكمة النقض

1981/ماسكندرٌهنبٌل اسماعٌل عمرالدفع بعدم القبول ونظامه القانونً

1996/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد المنشاوىم92 لعام 23اوامر االداء فً ضوء احكام القانون رقم

1983/مبٌروتبٌري اندرسوندولة الشرق االستبدادٌة

1986/مبؽدادعبدالرحٌم سالم عبدالوهابهجرة القوى العامله الٌمنٌه فً الشطر الشمالً

1989/معمانسعاد الخطٌبمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌه وحركة عدم االنحٌاز

1979/مبٌروتمحمد عزه دروزهالعدوان االسرائٌلً القدٌم والعدوان الصهٌونً الحدٌث على فلسطٌن وماجاورها

/ماالسكندرٌةمحمد احمد عابدٌنالطعن بالنقض بالمواد الجنائٌه

1983/ماالسكندرٌةج كولستون. ج عالم العصور الوسطى فً النظم والحضارات

1987/بٌروتابراهٌم شحاتهبرنامج للؽد

1983/ممصراحمد حمدى عبد العظٌم وزمالئهموسوعة الضرائب فً مصر

1990/مبٌروتٌوسؾ قزمان خومرىمختارات فً القوانٌن العثمانٌه

1981/بٌروتحسن حنفًالتراث والتجدٌد

1983/مسورٌاصبحً سلومتشرٌعات الجنسٌه العربٌه السورٌه

1987/مالقاهرةلطفً عبد القادر/محمد متولً االعالم وحرٌة المجتمع فً موكب التارٌخ

1996/ماسكندرٌهانور طلبهالتنفٌذ الجبرى ومنازعاته الموضوعٌه والوقتٌه
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1987/مبٌروتعبد الرزاق على االنبارىمنصب قاضً القضاه فً الدوله العباسٌه

1990/مبٌروتملحم قربانالحقوق االنسانٌه رهنا بالتبادعٌه

1989/ممحمد عبد الؽرٌبالمركز القانونً للنٌابة العامه

/اسكندرٌهالسٌد عمر وعبدالسالمقوانٌن ونظم المدعً العام االشتراكً

/مبٌروتامٌن بجاشًالقانون الرومانً عصوره ومصادر اصوله

1987/بٌروتالسٌد ٌاسٌنالشخصٌة العربٌه بٌن صورة الذات ومفهوم االخر

1985/مبٌروتزٌنب محمود الخضٌريفلسفة التارٌخ عند ابن خلدون

1995/ماسكندرٌهعبد الحكٌم فودهضوابط االختصاص القضائً للمواد المدنٌه والجنائٌه واالدارٌه والشرعٌه

1987مالقاهرةارمٌنوس فامبريتارٌخ بخارى منذو اقدم العصور حتى العصور الوسطى

1990/ماالردنراٌد السمرهمدخل النظام التشرٌعً فً الوالٌات المتحده

1991/محمد ابو زهرةاالمام زٌد حٌاتة وعصرة ارائة وفكرة

1981/مبٌروتنور بٌرتا بٌٌروالكواكبً المفكر الثائر

/مدمشقجون وٌفزالسالم المراوغ

1983/ماالردن2ؼازى اسماعٌل ربابعهاالستراتٌجٌة االسرائٌلٌه

1980/مالقاهرهمحمد كامل امٌنموسوعة الشركات

1978/مالقاهرةادوارد ؼالً الذهبًمجموعة بحوث قانونٌة

1972/مالقاهرةسامً حسن الحسنًالنظرٌة العامه للتفتٌش فً القانون المصرى والمقارن

/مالقاهرةانطوان صؽٌردلٌل الشرائع

/مالكوٌتحمد ٌوسؾ العٌسىنصوص مجلة االحكام العدلٌه ملحق المجموعة الدائمه للقوانٌن الكوٌتٌه

الحدٌدهالمكتب القانونً لرئاسة الجمهورٌة1980ى عام .ع.تشرٌعات ج

1979/ممحمد قزوىنظرات حول المجلس الوطنً االستشارى االردنً

1980*مبكر بن عبداللة ابو زٌدابن القٌم الجوزٌة حٌاتة واثارة

1974/مسلٌمان مرقشقواعد تنفٌذ االدله واطالقها
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1992/معمانمنذر الفضلالتصرؾ القانونً باالعضاء البشرٌه

1996/ممصرٌحً احمد سالمالشامل فً صٌػ الدعاوى القانونٌه

/ممصرعبد المجٌد محمد الحفناوىتارٌخ القانون المصرى

1975/مالكوٌتاحمد سعٌد عبدالخالقالموسوعه القضائٌه فً احكام المحاكم الكوٌتٌه

1967/مبٌروتحسٌن علً الحبٌشًتقرٌر المصٌر

1985/مبٌروتابن نصر محمد ابن محمد طرفاننص التوطئه , الفصول الخمسه---   المنطق عند القارابً  

1987/مبٌروتمٌخائٌل سلٌمانصورة العرب فً عقول االمرٌكٌٌن

1983بؽداداتحاد البرلمان العربًالبرلمان العربً الموحد اسسة ووسائل تحقٌقه

1983/بٌروتكتاب الشراع المصوربٌروت احتالل عاصمة عربٌة

1986/ماسكندرٌهسعٌد ٌحًتنظٌم نقل المعرفة التقنٌه

1984/مبٌروتنٌقوال زٌادةعالم العرب

1985/بٌروتلور مفٌزلالمراة فً التشرٌع اللبنانً

/مبٌروتاحمد علً المجدوبالمراة والجرٌمة

/البٌر محامىمسئولٌة الممتنع

1980/مالقاهرهاسامه محمد كاملالنظام القانونً الستؽالل الثرواث المعدنٌه الممتد عبر الحدود الدولٌه

1989/مدمشقٌوسؾ سامً الٌوسؾتارٌخ فلسطٌن عبر العصور

1982/ماالتحاد البرلمانً العربًملتقى الخبرات التشرٌعٌه للبرلمانات العربٌه

1986/مبٌروتبن نصر محمد ابن محمد طرفانكتاب القٌاس الصؽٌر على طرٌق المتكلمٌن

1989/مبؽدادمترجم/ فإاد قزانج1930ً-1905العراق فً الوثائق البرٌطانٌة 

1981/مالقاهرهعبد الصمد عبد الجبارتسلٌم المجرمٌن

القاهرهحسٌن سٌد احمد اسماعٌلالنظام السٌاسً للوالٌات المتحده االمرٌكٌه وانجلترا

1975/مسلٌمان محمد الطماوىالجرٌمه التادٌبٌة

1989/ماالردنمحمد علً الفراءتراث فلسطٌن



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 121صفحة 2012,  سبتمبر19



1972/مبٌروتممدوح حقًعربً- قاموس المصطلحات الحقوقٌه والتجارٌه فرنسً 

/ماسكندرٌهحسنً نصارتشرٌعات حماٌة الطفوله

/مالكوٌتمحمد رشود حمدمجموعة التشرٌعات الكوٌتٌه

1978/ممفٌد محمود شهابجامعة الدول العربٌه مٌثاقها وانجازاتها

1989/مبٌروتطارق نافع الحمدانًمالمح سٌاسٌة وحضارٌة فً تارٌخ العراق الحدٌث والمعاصر

1992/ماسكندرٌهمجدى محب حافظجرٌمة التهرٌب الجمركً فً ضوء الفقه واحكام النقض الدستورٌه العلٌا

1981/مالقاهرهعلً جمال الدٌن عوضاالعتمادات المستندٌه

/مالقاهرهعصمت الهوارىقضاء النقض فً منازعات العمل والتامٌنات االجتماعٌه

1990مصرمحمد ابراهٌم عمرالشرطة فً النظم االسالمٌه والقوانٌن

1977/ماسكندرٌهمحمد فرٌد العرٌنًالقانون التجارى

1985/مسورٌاشفٌق صربهاحكام االٌفاد للبعثاث العلمٌة والدبلوماسٌة فً القانون السورى

1984/مدمشقاالتحاد البرلمانً العربًدلٌل االتحاد البرلمانً العربً

1988/مالقاهرةخاطر لطفًقانون حماٌة المإلؾ والرقابه على المصنفات

1979/مالقاهرهعمرو فإاد بركاتالسلطة التادٌبٌه

l1982/القاهرهرإوؾ عبٌدمبادى االجراءات الجنائٌه فً القانون المصرى

1980/مبٌروتصبحً عبد الحمٌدمعارك العرب الحاسمة

1980/مابوزٌد رضواناالسس العامه فً التحكٌم التجارى

/3ع.م.جع.م.المحكمة الدستورٌة العلٌا ج

/ممحمد ابراهٌم الكوٌتًقانون العقوبات واصول المحاكمات العسكرٌه

1983/مالقاهرةاحمد شرؾ الدٌن.النظام القانونً للموظؾ العام فً الٌمن

1977/مالقاهرةمحمد عبد الحمٌد ابو زٌداثر التفوٌض فً االصالح االدارى

/مابراهٌم الدسوقًالمسئولٌة المدنٌه بٌن التؽٌٌر واالطالق

1998/مبٌروتجٌزر كورنومعجم المصطلحات القانونٌه
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1978/مالقاهرة2سعٌد عبد الفتاح عاشورالحركة الصلٌبٌة

1974/مبٌروت2بٌار عقل1976-1972المسح االستراتٌجً من 

1997/االردنمحمود خلؾ الجبوويالعقود االدارٌه

1988/ماالردن2حسن ٌشٌت خوٌنضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌه

1997/ماالردنمحمد علً سالم عٌاد الحلبًشرح قانون العقوبات القسم العام

1982/مبٌروتفراس السواحمؽامرة العقل االولى

1996/ماالردنممدوح خلٌل بحرحماٌة الحٌاة الخاصه فً القانون الجنائً

1982/مبٌروتسعد الدٌن ابراهٌم واخرونمصر والعروبة وثورة ٌولٌو

1996/ماالردن3محمد علً سالم عباد الحلبًالوسٌط فً شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌه

1995/مبٌروتقائد محمد طربوشالسلطة التشرٌعٌة فً الدول العربٌة ذات النظام الجمهورى

1997/ماالسكندرٌهمحمد سامً الحمٌدالجزء االول-قانون المنظمات الدولٌه االمم المتحده 

/مبٌروت2شهاب الدٌن اسماعٌلالروضتٌن فً اخبار الدولتٌن

1987/معمانوجٌه الحاج سالم , نورخلؾالوجه الحقٌقً للموساد

1982/مالقاهرةراشد البداوىالعالقات السٌاسٌه الدولٌه والمشكالت الكبرى

1996/ماالسكندرٌةماجد راؼب الحلوالدوله فً مٌزان الشرٌعه النظم السٌاسٌه

1982/مالقاهرةابراهٌم محمد العنانًالتنظٌم الدولً ,النظرٌة العامه االمم المتحده

1997/كامل سعٌدشرح قانون العقوبات االردنً

/ماالسكندرٌهسمٌر عبد السٌد تناؼوعقد البٌع

1997/ماالردن3فوزى محمد سامًشرح القانون التجارى

1996/ماالسكندرٌهماجد راؼب الحلوالقانون االدارى

1997/معمانعباس الصراؾالمدخل الى علم القانون

1990/مٌعقوب الملٌجًاحكام االحوال الشخصٌه

1997/االردنجعفر الفضلًالمقاولة- االٌجار-البٌع -الوجٌز فً العقود المدنٌه 



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 123صفحة 2012,  سبتمبر19



1969/مبٌروتشكٌب ارسالنسٌرة ذاتٌة

1990/مبٌروتالوكالة العالمٌه(الكوٌت )تدخالت امرٌكٌا فً البلدان االسالمٌه

1995االسكندرٌهمنٌر عبد المجٌدقضاء التحكٌم فً منازعات التجارة الدولٌه

/مالقاهرةمحمد ابو زهرةتنظٌم االسره وتنظٌم النسل

1997/ماالسكندرٌةمحمد محمد عابدٌن-محمد محمود المصرى الفسخ واالنفساخ والتفاسخ فً ضوء القضاء والفقه

1995/ممصرعلً عوض حسنالدفع بعدم االختصاص فً المواد المدنٌه والجنائٌه

/معبد الرإؾ سعٌداخبار الضرفاء والمتماجنٌن

1996/ماالسكندرٌهعلً عوض حسنالدفع بالتقادم والسقوط واالنقضاء

1978/ممترجم/ بسال العسٌلً مذكرات لٌدل هارت

1987/ممصراحمد رمضان احمدتطور علم التارٌخ االسالمً

1980/معمانتشٌرٌل اٌه روبنٌوغاسرائٌل ومصلحة امرٌكا القومٌه

1995/ماالسكندرٌهماجد راؼب الحلوالقضاء االدارى

1979/معبدهللا ابن حمزهتارٌخ الخٌول العربٌه

1996/معبدهللا حسن الجوجواالنظمه السٌاسٌه المقارنه

1979/مبٌروتعبدالرحمن بدوىدور العرب فً تكوٌن الفكر االوربً

1988/مموسكومترجم- سلٌم توما 1988نحن والعرب 

1986/مالقاهرةٌوسؾ الحسناندماج

1979/م تٌرٌزا هاٌترامبرٌالٌة المساعدات

1997/ماالسكندرٌهمحمد سعٌد الدقاق(الجزء االول )التنظٌم الدولً لالشخاص

1980/مابراهٌم الدافوقً_ مختار التهامًمبادى العالقات العامه فً البلدان النامٌه

1989/منور السعٌدمذكرات نورى السعٌد من الحركات العسكرٌه للجٌش العربً

1996/مادوارد ؼالًمشكالت القتل واالٌذاء الخطاء

1982/مجوردون ابستالجؽرافٌا توجه التارٌخ
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1991/معمانٌوسً مٌلحانجواسٌس المخابرات االسرائٌلٌه

1991/ملندنولٌد حمدى االعظم1960ً-1752الكوٌت فً الوثائق البرٌطانٌه 

/ماالسكندرٌهعوض محمدجرائم االشخاص واالموال

1997/ماالسكندرٌةسمٌر عبد السٌد تناؼوالنظرٌة العامه فً االثباث

1980*متونسشكٌب االموى1948شهادة من المٌدان وثائق عن حرب فلسطٌن 

1986/معمانخالد الحسن ابو السعٌد(1)فلسطٌنٌات 

1258-749تارٌخ العالقات السٌاسٌه واالقتصادٌه بٌن العراق والخلٌج العربً             1982/مدار الحداثهحسٌن محمد المسرى

1988/مدمشقاندرٌه فونتٌنم1981-1962فترة من االنفراج الدولً من عام 

1980/او لسٌفتش.انكن ي. أنظرٌات اقتصادٌه على محك الواقع

1989/مدمشقعبدالقادر عٌاشحضارة وادى الفرات

1982/مبٌروتماٌكل كلٌراتجاهات التدخل االمرٌكً فً الثمانٌنات

/معبدهللا العروىثقافتنا فً ضوء التارٌخ

/مدمشقحسٌن عمر حمادهالماسونٌه والماسونٌن فً الوطن العربً

1980/مبٌروتانطوان زحالنالعلم والسٌاسه العلمٌه فً الوطن العربً

1997/ماالسكندرٌهمحمد شفٌقالتشرٌعات االجتماعٌه العمالٌه االسرٌه

1986/بٌروتبن نصر محمد ابن محمد طرفانكتاب الجدل

/مفردرٌك اوتشراشهر المحاكمات عبرالتارٌخ

1985/مبٌروتعبد الؽنً بسٌونً عبدهللاسلطة ومسئولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانً

1990/مدمشقعبدهللا حنانالعامٌه واالنتفاضات الفالحٌه

1990/مبٌروتالوكالة العالمٌة(مصر )تدخالت امرٌكا فً البلدان االسالمٌه

1993/ماالسكندرٌهمحمد علً سلٌمانالحكم الجنائً

عادل الحٌارىالقانون الدستورى والنظام الدستورى

/سورٌاستٌورت هامبنشرعصر العقل
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1978/مالقاهرةمحمود رجباالؼتراب

1991/مصررمضان بسطا رٌسىعلم الجمال عند لوكاتش

1986/مبٌروت4ابن محمد احمد الكوفًالفتوح

1988/مبٌروتٌوسؾ خورىم1987-1913مشارٌع الوحدة العربٌه

/مبٌروتٌوسؾ عبدالفتاح محمدالزواج من اجنبٌات واثره على ابناء الخلٌج العربً

1992االردنؼازى حسن حبارٌنًالوجٌزفً مبادى القانون الدولً العام

1996/ماسكندرٌهحامد الشرٌؾنظرٌة الدفوع امام القضاء الجنائً

1993/ماالردنخالد سماره الذعبًتشكٌل المجالس المحلٌه واثره على كفاٌتها

1979/مبٌروتكولن ولسونرحلة نحو البداٌة

1997/ماالردنحازم سعٌد العمادلًقرارات محكمة االستئناؾ فً االمور المستعجلة

1995/ماالسكندرٌهمصطفى مجدى هرجهالتعلٌق على قانون العقوبات فً ضوء الفقه والقضاء

1983/معلوى الهوارى1960--830االستعمار الفرنسً فً الجزائر

1986/مالقاهرةاحمد صدق1987ً-75وثائق الحوار العربً االوربً 

1983/مبٌروتجون واتر بورىالملكٌه والنخبه السٌاسٌه فً المؽرب

1997/ماالسكندرٌهعلً عوض حسنالنصوص الجنائٌه المحكوم بعدم دستورٌتها

1982/بٌروتابن رشدفلسفة ابن رشد

1988/ماالسكندرٌهمعوض عبد التوابالوسٌط فً شرح جرائم الؽش والتدلٌس وتقلٌد العالمات التجارٌه

1995/ماالردنكامل السعٌدشرح قانون العقوبات الجرائم الواقعه على االخالق واالداب العامه

1989/بٌروتحسام محً الدٌن االلوسًالتطور والنسبٌة فً االخالق

1988/مبٌروتخٌر الدٌن حسٌن واخرونوالخٌارات.. مستقبل االمة العربٌه التحدٌات

1990موسكوالبرفسور الكندر تٌنا رٌنكوعلم االخالق

1982/مبٌروتاحمد حمروشالبحث عن الدٌمقراطٌة

1993/ماسكندرٌهمصطفى هرجهالشفعه فً ضوء احدث االراء واحكام النقض
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1995معماننقابة المحامٌن عمانمجموعة التشرٌعات الحقوقٌه

1997/ماسكندرٌهاحمد ابو السوسقانون جرائم التزٌٌؾ والتزوٌر والرشوة واختالس المال العام فً الوجهه القانونٌه والفنٌه

1990/ممحمد كرٌمتارٌخ الفكر السٌاسً فً العصور القدٌمه والوسطى

1997/ماالسكندرٌةاحمد ابو السوسجرائم االجهاض واالعتداء على العرض والشرؾ واالعتبار الحٌاء العام واالخالل باالداب العامه

1997/ماالسكندرٌةاحمد ابو السوسجرائم القتل والجرح والضرب واعطاء المواد الضاره فً الوجهه القانونٌه والفنٌه

/ماالسكندرٌةمحمد منصور الصاوىاحكام القانون الدولى

1997/ماالردنحسن الجوفدارشرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌه

1996/ماسكندرٌهعلً عوض حسنالوجٌز فً شرح قانون العمل

1993/ماالسكندرٌةانور العمروسًشرح قانون االحوال الشخصٌه للمسلمٌن وؼٌر المسلمٌن

1996/مبٌروتقائد محمد الطربوشالسلطة التنفٌذٌه فً الدول العربٌه ذات النظام الجمهورى

1996/ماسكندرٌهمعوض عبد التوابالدفوع الجنائٌه

1998/ماالردنمحمود خلؾ الجبورىالقضاء االدارى

1997/ماالردنعادل عبد ابراهٌم العانىجرائم االعتداء على االموال فً قانون العقوبات

1996/ماسكندرٌهفرج علوانًالنٌابة العامه والتعلٌمات الصادره الٌها

1999/ماالردنعلً هادى العبٌرىالوجٌز فً شرح القانون المدنً الحقوق العٌنٌه

1984/مبٌروتبسام محتسب باهللالمسئولٌة الطبٌه المدنٌه والجزائٌه بٌن النظرٌة والتطبٌق

1988/مدمشقابن ابً بكر الٌمانًؼربال الزمان فً وفٌات االعٌان

1997/ماالردنعبد الكرٌم علوان خضٌرالوسٌط فً القانون الدولً العام

1989مبؽدادج, برونوسكًالعلم والقٌم االخالقٌة

1988/ماالسكندرٌةنعمة هللا نجٌب ابراهٌماسس علم االقتصاد

1988/مبٌروتمحمد عزه دروزهمختارات قومٌه

1997/ممصرمصطفى رشدى شٌمهالتشرٌع الضرٌبً المصرى

1968/بؽدادمصطفى محمد حسنٌننظام المسئولٌة عند العشائر العراقٌه العربٌه المعاصرة
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1986/مدمشقاحمد قائد بركات.لما ال.. التخلؾ لماذا؟ والتقدم

1983/الكوٌتبرتر اندرسلحكمة الؽرب عرض تارٌخً للفسلفة الؽربٌه

1995/ماسكندرٌهمصطفى ابو زٌد فهمًالوسٌط فً القانون االدارى

1979/ماالسكندرٌةرمضان ابو السعودالموجز فً شرح االحوال الشخصٌه لؽٌر المسلمٌن

1971/بٌروتابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًلسان المٌزان

1984/ماالسكندرٌةابو الٌزٌد المتٌتالنظم السٌاسٌه والحرٌات العامه

1985/مالكوٌتمحمد علً الفراءمشكلة الؽذاء فً الوطن العربً واالزمه االقتصادٌه العالمٌه

/ممركز الدراسات والبحوث الٌمنًهـ1357نشر العرؾ لنبال الٌمن بعد االلؾ الى سنه 

1981مبٌروترٌجٌس دوبرٌهمذكرات برجوازى صؽٌر

1985/متونس4هٌثم كٌالنً واخرون22/35/36/42مجلة شئون عربٌه االعداد 

1997/ماالسكندرٌةعبد الحكٌم فودهامتناع المسائله الجنائٌه فً ضوء الفقه وقضى النقض

1997/ماالسكندرٌةاسماعٌل الخلفًشرح قانون الكسب ؼٌر المشروع

/ماسكندرٌهعوض محمدالجرائم المضره بالمصلحه العامه

/ماالردنمفلح عواد القضاهالوجود الواقعً والوجود القانونً للشركة الفعلٌة فً القانون المقارن

1995/االردنعلً عباسالرقابه االدارٌه على المال واالعمال فً الشركات المساهمه والموسسات المصرفٌه

1975/معبد المسٌرىاالقلٌات الٌهودٌه بٌن التجارة واالدعاء القومً

1992/مبٌروتمورٌس دوفرجٌهالموسسات السٌاسٌه والقانون الدستوري واالنظمه السٌاسٌه الكبرى

/ماالسكندرٌةٌسرى الجوهريجؽرافٌة العالم االسالمً

1987/مبٌروتعصام محمد عبد الجواداثر الخدم االسٌوى والمربٌات االجنبٌات فً االمارات العربٌه

1985/مبٌروتعمر رضا كحالهالمستدرك على معجم المإلفٌن

1981/مبٌروتمحمد حسٌن دكروبالسلطة والقرابه والطائفه عند موارنة لبنان

1981/بٌروتزٌاد برهونكهشمس العرب تسطع على الؽرب

/م1985عوض عبدالمحسن فرسخمخطط التفتٌت
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1993/ملٌبٌامحمد علً البدوىالنظرٌة العامه لاللتزام مصادر االلتزام

1997اسكندرٌهعدنان طه مهدىالعالقات الدولٌه المعاصره

1998/ممصرعمرو عٌسى الفقًالوالٌه على المال

1974/مشهاب الدٌن الدمشقًتراجم رجال القرنٌن السادس والسابع

1998/ماالردناكرم ٌاملكًالقانون التجارى

1994/ماالردنمفلح عواد القضاهالبٌنات فً المواد المدنٌه والتجارٌه

1979/مالقاهرةخٌرٌة قاسمٌهالصراع العربً االسرائٌلً فً خرائط

1977/القاهرة2ابً عبدهللا البخارىالتارٌخ الصؽٌر

1975/مبٌروتباسل الكبٌسًحركة القومٌٌن العرب

1986/مدمشقعبدالؽنً االسطوانًالعرب من وراء اللهب

1995/ماالردنعٌزٌز العكٌلًالقانون التجارى

1981/ممصرزٌنب عصمت راشدتارٌخ اوربا الحدٌث فً القرن التاسع عشر والعشرٌن

1995/ملندنمنظمة العفو الدولٌهنقض العهود واهدار حقوق االنسان فً كردستان العراق

1993/ماالردنمحمد ٌوسؾ الزعبًالعقود المسماه شرح عقد البٌع فً القانون االردنً

1997/ماالردنصاحب عبٌد الفتالوىالتشرٌعات الصحٌه

1987/طالل السهٌلسقراط

1979/مبٌروتارٌك مورٌزمدخل الى التارٌخ العسكرى

1975/معلى الدٌن هالل- السٌد ٌاسٌن 1948-1882االستعمار االستٌطانً الصهٌونً فً فلسطٌن 

/مالقاهرةحامد عبدهللا ربٌعالنوذج االسرائٌلً للممارسه السٌاسٌه

1978/بٌروتسبر توماسثرات االسالم

1989/ماالردنمحمد كامل لٌلًالمجتمع العربً والقومٌة العربٌه

1985/مدمشق2محمد عمر حمادةاعالم فلسطٌن

1989/ماسكندرٌهمحمد فإاد عبد الباسطالقرار االدارى العقد االدارى– اعمال السلطه االدارٌه 
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1996/ملٌبٌامٌلود المهزبًقضٌة لوكربً

1997/ماالردنادم وهٌب النداوىمدى سلطة المحكمه المدنٌه فً تعدٌل نطاق الدعوى

/ماالردنمصطفى صخرىالنزاعات االدارٌه

1983/مالمؽربعبدهللا العروىمفهوم الحرٌه

1997/ماسكندرٌهحفٌضه السٌد الحدادالطعن بالبطالن على احكام التحكٌم الصادره فً المنازعات الخاصه الدولٌه

1989/مبٌروتنزٌه االٌوبًالدوله المركزٌه فً مصر

/مبٌروتبٌان فوٌهؾ الحوت1948-1917القٌادات والمإسسات السٌاسٌه فً فلسطٌٌن

1996/ماالسكندرٌةالسٌد عبد الوهاب عرفهالتعلٌق على قوانٌن البناء والهدم

1996/ماالسكندرٌةمحمد شتا ابو سعدقانون المحاماه

1996/ماالسكندرٌةعلً عوض حسنالنصوص التشرٌعٌه المحكوم بعدم دستورٌتها

1970/ابن الفرج الجوزىاخبار االذكٌاء

1997/مصاحب عبٌد الفتالوىتحول العقد

1977/القاهرةاحمد جامعالنظرٌة االقتصادٌه

1998/ماالردنمفلح عواد القضاهاصول المحاكمات المدنٌه والتنظٌم القضائً

1994/ماال ردن2منذر الفضلالنظرٌة العامه لاللتزامات

1968مالرٌاض2عماد الدٌن ابن الفداء ابن كثٌر الشافعًنهاٌة البداٌه والنهاٌة فً الفتن والمالحم

1998/ماسكندرٌهحسٌن عثمان محمدالنظم السٌاسٌه والقانون الدستورى

1998/مالقاهرهاسماعٌل الخلفًالبدالت الوظٌفٌة

1993/مالقاهرة4حسن الفكهانً(المسطرة الجنائٌة  )المدونة القانونٌة المؽربٌة 

/ماالسكندرٌهمحمد احمد الهاللمدخل فً تكنولوجٌا االتصال االجتماعً

1988/مبٌروتمحمد عمارةمعارك العرب ضد الؽزاة

1996/ماسكندرٌهعلً عوض حسنالصٌػ القانونٌه لدعاوى االٌجارات

1982/بٌروت2احمد امٌن بكشرح قانون العقوبات االهلً
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1994/مانور طلبهطرق وادلة االثبات

1995/اسكندرٌه3انور طلبهموسوعة المرافعات المدنٌه والتجارٌة

1987/محسن عالمقانون االجراءات الجنائٌه

1995/ماسكندرٌه2مصطفى مجدى هرجهالموسوعة القضائٌه فً المرافعات المدنٌه والتجارٌة

1996/مبٌروتاولٌفٌه دوهامٌن اٌث مٌنًالمعجم الدستورى

/ماسكندرٌهاحمد ابو الروسالقصد الجنائً والمساهمه والمسئولٌة  الجنائٌه والشروع والدفاع الشرعً

1981/ماالسكندرٌةعبدالنعٌم مباركقراءات نظرٌة فً التارٌخ االقتصادى

1971/مدمشقطٌب تٌزٌنًمشروع رإٌا جدٌده للفكر العربً فً العصر الحدٌث

1987/عمانعلٌاءالخطٌبعرب التركمان ابناء كرج ابن عامر

/ممصرمحمد ابراهٌم الؽٌومىاالمام الؽزالً وعالقة الٌقٌن بالعقل

 مٌالدى11قرطبة االسالمٌه فً القرن 

1987/مبٌروتاسامه الؽزالًمستقبل الصراع العربً االسرائٌلً

1993/ماالردنكامل السعٌدالجرائم الواقعه على االموال– شرح قانون العقوبات االردنً 

1997/ماسكندرٌهعلً القهوجً/ فتوح عبدهللا الشاذىشرح قانون العقوبات القسم العام

/ماسكندرٌهالسٌد عبدالعزٌز سالمتارٌخ المؽرب فً العصر االسالمً

1997/ماالسكندرٌهعدلً علً ابو طاحونفً التؽٌٌر االجتماعً

1997/ماالسكندرٌةعبد الحلٌم فودهجرائم االحتٌال ,النصب وخٌانة االمانه والشٌك والعاب القمار

/مبٌروتٌوسؾ محمد رضادراسات فً االقتصاد السٌاسً

1991/مبٌروتهرمان مول , مٌخائٌل لٌبمانسمسار الموت

1982/مصرمحمد فرٌد حجابالفلسفه السٌاسٌه عند اخوان الصفاء

1991/ماالسكندرٌةمحمد احمد عابدٌنجرائم الموظؾ العام التً تقع منه او علٌه

1986/مبٌروتقائد نعمان الشرجبًالشرائح االجتماعٌه التقلٌدٌه فً المجتمع الٌمنً

1997/ماالسكندرٌةانور العمروسًالصورٌه وورقة الضد فً القانون المدنً
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1979/مماٌكل هارثالمئه االوائل

1979/مكاظم هاشم نعمانالعالقات الدولٌه

1995/ماسكندرٌهابراهٌم عبد العزٌز شٌماالوسٌط فً اموال الدوله العامه والخاصه

/ممصرمحمد احمد جاد المولى وزمالئهاٌام العرب فً الجاهلٌة

/ممصرعبدالقادر محمودالفلسفه الصوفٌه فً االسالم

/م1991ٌهو شفاط هركابًقرارات اسرائٌل المصٌرٌه

1983/مالكوٌتابراهٌم سلمان الكروىنظام الوزارة فً العصر العباسً االول

1988بٌروت2حسٌن مروهالنزعات المادٌه فً الفلسفة العربٌه االسالمٌه

1995االسكندرٌةماجد راؼب الحلوالقانون الدستورى

1990/دمشقؼسان ومشقٌهالهوت التحرٌر

1990/مبٌروتدٌنس اٌز بزغ واخرونالموساد جهاز المخابرات االسرائٌلً السرى

1996/ماالسكندرٌةعبد الحمٌد الشواربًالتحكٌم والتصالح فً ضوء الفقه والقضاء والتشرٌع

1983/بٌروتحسن عاصًالتفسٌر القرانً واللؽه الصوفٌه فً فلسفة ابن سٌناء

l1996/االسكندرٌةجمال الدٌن جمعهاوجه الطعن على التقارٌر الطبٌه

1997/ماالسكندرٌةمصطفى عبدهللا ابو القاسمقضاٌا وازمات دولٌه معاصره

1992/ماالسكندرٌةمصطفى هرجهالمشكالت العملٌة فً القبض والتنفتٌش والدفوع والبطالن

1998/بٌروتمصطفى سالمهاالتفاق العام للتعرٌفه الجمركٌه والتجارٌه– قواعد الجات 

1998/االردنمصطفى صخرىاحكام حوادث العمل

1989/عمانمصطفى نجٌب شاوٌسالمراسالت التجارٌه

/مبٌروتشارل زور ؼٌبسٌاسة الكبار فً البحر االبٌض المتوسط

1980/مبٌروتعونً عبد المحسنالوحده فً التجربة

1991/مبٌروتحسن عاصًالمنهج فً تارٌخ الفلسفة العربٌة

1998/ممصرهالل ٌوسؾ ابراهٌمم وكٌفٌة حسابها81لسنة136موالقانون97احكام زٌادة االجرة وفقا للقانون لسنة 
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1981/ممختار الٌوسفىاساسٌات النقل البحرى والتجارة الخارجٌه

1998/ماالردنكامران الصالحًبٌع المحل التجاري فً التشرٌع المقارن

1986/ماسكندرٌهالسٌد عبدالعزٌز سالمالمساجد والقصور فً االندلس

1993/مبٌروتنصر حامدابو زٌدفلسفة التاوٌل

1986/بٌروتاقبال احمد واخرونباكستان الدوله المجتمع االسالم

1980/القاهرةبٌرسن كوهنالنظرٌة االجتماعٌة الحدٌثه

/ماسكندرٌهعبدالفتاح محمد وهٌبهجؽرافٌة االنسان

1998/ماالسكندرٌةحمدي ٌاسٌن عكاشةموسوعة العقود االدارٌة والدولٌة

1998/ماالسكندرٌةمحمد السٌد احمدالمسئولٌة المدنٌة عن اضرار التلوث البحري بالزٌت

1984/بٌروتمصطفى ؼالبالعالقات الزوجٌه- الذاكرة – التؽلب على الخوؾ – فً سبٌل موسوعة نفسٌه 

1981/مالعراقوزارة الخارجٌة العراقٌةالنزاع العراقً ااالٌرانً

/ماالسكندرٌةصالح الدٌن علً الشامًالنقد دراسة جؽرافٌه

1976/القاهرةراشد البراوىتطور الفكر االقتصادى

1996/ماسكندرٌهاحمد ابو الروسجرائم السرقات والنصب وخٌانة االمانه والشٌك بدون رصٌد

1994/ممحمد عبداللة الضاهراصابات العمل

2001/مالقاهرةعبٌد علً الحجازيمصادر التموٌل

1996االسكندرٌةاحمد ابو الروسجرائم السرقات والنصب وخٌانة االمانة والشٌك بدون رصٌد

1998/ماالردن حسن الجوخدارتطبٌق القانون الجزائً من حٌث الزمن

1998/ماالسكندرٌةمحمد زكً ابو عامر-عبدالفتاح الصٌفًعلم االجرام والعقاب

1976/ماالسكندرٌةصالح الدٌن علً الشامًالجؽرافٌة دعامة التخطٌط

1976/مبٌروتدار المسٌره بٌروتمحاضر محادثاث الوحده

1994زهٌر شكرالقانون الدستوري والموسسات الدستورٌة-الوسٌط فً القانون الدستوري 

1998/ماالردنمصطفى صخريالنزاعات الجبائٌة والمالٌة
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1998/ماالردنمنذر الفضلتارٌخ القانون

1985/مبٌروتاحمد حبٌب رسولجؽرافٌة الصناعه

1984مالقاهرةاحمد فإاد دباشفلسفة العلوم بنظرة اسالمٌه

1989/مبٌروتمٌشٌل جوبٌراالمرٌكٌون

1998/معثمان التكرورىشرح قانون االحوال الشخصٌه

1998/ماالردنعزٌز كاظم جبرالضرر المرتد

1997/االردنعادل علً المقدادىمسئولٌة الناقل البري فً قانون االشخاص

1993/االسكندرٌهحسٌن عبدالحمٌد احمد رشوانالتؽٌٌر االجتماعً والتنمٌة االجتماعٌه فً المجتمعات النامٌه

1976/ماسكندرٌهٌسرى الجوهرىالفكر الجؽرافً والكشوؾ الجؽرافٌه

1990لندنراشد حمادهعاصفه فوق مٌاه الخلٌج

1988/مخدٌجه الهٌصمىالعالقات الٌمنٌه السعودٌه

1997/ماالردنطالب حسن موسىالقانون الجوى الدولً

1988/ماالسكندرٌةٌسرى الجوهرىفلسفة الجؽرافٌه

1998/ماالردنلطٌؾ جبر الكومانًالقانون البحرى

1998/مالقاهرةاسماعٌل الخلفًالبدالت الوظٌفٌة

/مبٌروتسٌد احمد ابو العٌنٌنجؽرافٌه البحار والمحٌطات

1986/ماسكندرٌهعمر كمال توفٌقالدبلوماسٌه االسالمٌة والعالقات السلمٌه مع الصلٌبٌٌن

1979/مبٌروتٌوسؾ كرمتارٌخ الفلسفة االوربٌه فً العصر الوسٌط

1986/مبٌروتفتحً محمد ابو عٌانهجؽرافٌه السكان

1997/ماالردنعبدالقادرالفاراحكام االلتزام اثارالحق من القانون المدنً

1983/منعمان شمادهعلم المناخ

1991/مبٌروتمحمد عبدهللا المطوعالتنمٌة والتؽٌر االجتماعً فً االمارات

1991/االردنكامل السعٌدشرح قانون العقوبات االردنً الجرائم الواقعه فً االنسان
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1996/ماسكندرٌهعدلً امٌر خالدعقد النقل البحرى

1998/ماالردنمصطفى صخرىطرق الطعن فً االحكام الجزائٌه

1996/ماسكندرٌهماجد راؼب الحلوالدوله فً مٌزان الشرٌعه النظم السٌاسٌه

1993االسكندرٌةفرج علوانً هلٌلجرائم التزٌٌؾ والتزوٌر

1998/ماالسكندرٌةمحمد ضرٌر العدٌنً, جالل وفاء محمدٌنالقانون الجوى والمالحه الجوٌه والنقل الجوى

1985/الكوٌترمزى زكًاالزمة االقتصادٌة العالمٌه الراهنه

1998/ماالسكندرٌةعبد الحكٌم فودهالصٌػ النموذجٌه لدعاوى وطعون القضاء االدارى

1997/م انور العمروسًالوجٌز فً الصٌػ القانونٌه الحدٌثه فً القانون

1997/ماالردنٌاسٌن محمد الجبورىالوجٌز فً شرح القانون المدنً االردنً

1990/مالقاهرةعصام احمد محمددائرة المعارؾ الجنائٌه

1978/مالقاهرةمحمد نصر الدٌن مهنا1967-1945مشكلة فلسطٌن والصراع الدولً 

1993ماسكندرٌهفادى المالحسلطات االمن والحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌه

1995/ماالسكندرٌةعدنان طه الدورىاحكام االلتزام واالثبات

/ماسكندرٌهٌسرى الجوهرىاسس الجؽرافٌا الطبٌعٌه

1986/مبٌروتحسٌن جمٌلحقوق االنسان فً الوطن العربً

/القاهرةمحمد احمد الرزازمبادى االقتصادى السٌاسً

/ماالسكندرٌهحسٌن عبد الحمٌد رشوانالجرٌمه دراسه فً علم االجتماع الجنائً

1983/مبٌروتحمدى الصباحًمشكالت االقتصاد الدولً المعاصر

1964بٌروترالؾ لنتوندراسة االنسان

1995/مبٌروتسعٌد عبدهللا المصرىالعالقات الخارجٌة للدوله االسالمٌة

1982 عبدالوهاب الدٌلمً/دالقات بٌن الطب والشرع

/ممحمد صالح منسىحركة الٌقظة العربٌه فً الشرق االسٌوى

1996/ماالسكندرٌةاحمد ابو الروساسالٌب ارتكاب الجرائم
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1995/معمانعمان/ نقابة المحامٌنمجموعة التشرٌعات الجزائٌه

1988/القاهرهسامً حامد سلٌماننظرٌة الخطا الشخصً فً مجال المسئولٌة االدارٌه

1995/ماسكندرٌهمصطفى مجدى هرجهالدعوى المدنٌه امام القضاء الجنائً

1998/مخالد شهابالكتاب الذهبً فً جمٌع الدعاوى القانونٌه

1998/ماالردنادم وهٌب النقاوىشرح قانون البٌنات واالجراء

1980/ممصرفاطمه عبدالحمٌد فرحاتتطور القضٌة الفلسطٌنٌه

1987/ممفلح عواداصول التنفٌذ وفقا لقانون االجراء

1980/مبٌروتمحمد عزه دروزهالعدوان االسرائٌلً القدٌم والعدوان الصهٌونً الحدٌث على فلسطٌن وماجاورها

1988/ماالردننظام توفٌق المجالًشرح قانون العقوبات القسم العام

1994/ماالسكندرٌهجالل ٌوسؾ ابراهٌمموسوعة االحوال الشخصٌة للمسلمٌن وؼٌر المسلمٌن من المصرٌٌن واالجانب

1989/ماالسكندرٌةحلمً الدقدوقىرقابة القضاء على المشروعٌه الداخلٌه العمال الضبط االدارى

1974/ماسكندرٌهصالح الدٌن علً الشامًجؽرافٌة العالم االسالمً

1998/ماالردناحمد محمد علً داودالحقوق المتعلقة بالتركة

1998/ماالردناكرم نشؤت ابراهٌمالحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجنائً

1994االردنعبدالقادر الفارالمدخل لدراسة العلوم القانونٌه

1975/مالقاهرةمحمد احمد صقردراسات فً االقتصاد االسرائٌلً

1984/مبٌروتفتحت محمد ابو عٌانهالجؽرافٌا االقتصادٌه

1980/مبٌروتمؽنٌه االزرقنشوء الطبقات فً الجزائر

1992/ماالردنحسن الجواخدارقانون االحداث الجانحٌن

1985/مصنعاءاحمد حبٌب رسولدراسات فً الجؽرافٌا االقتصادٌه والبشرٌه للٌمن الشمالً

1996/ماالردنمحمود خلٌل ابوبكردفوع عدم القبول ونظامها االجرائى

1998/ماالردنعلً حسن طوالبهجرٌمة القذؾ

1996/ماالسكندرٌهعلً عوض حسنجرٌمة البالغ الكاذب
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/مالقاهرة2محمد فإاد ابراهٌم واخرونموسوعة الؽد الجؽرافٌه

1997/ماالسكندرٌةعلً عوض حسنالنصوص المحكوم بعدم دستورٌتها فً تشرٌعات العاملٌن

1997/ماالسكندرٌةعلً عوض حسناحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا

1998/ماالردنمفلح عواد القضاةالشركات ذات المسئولٌة المحدوده وشركة الشخص الواحد

نائل عبدالرحمنالجرائم االقتصادٌه فً القانون االردنً

/ممصطفى الجمالالنظرٌة العامه للقانون

1995/ماسكندرٌهحسٌن عبدالحمٌد رشوانالفلسفة االجتماعٌة االتجاهات النظرٌة

1985/مالقاهرةمحمد عبدالؽنً سعودىالجؽرافٌا والعالقات السٌاسٌه الدولٌه

1989/مبٌروت2ادٌت واتى اٌن بٌزورالعراق دراسه فً عالقاته الخارجٌه وتطوراته الداخلٌه

عبدالحمٌد الشواربًالشركات التجارٌة

1979/مبٌروتعبدالفتاح محمد وهٌبهفً جؽرافٌة السكان

/ماالسكندرٌهقبارى محمد اسماعٌلقضاٌا علم االجتماع المعاصر

1983/مالقاهرةعبد الهادى الجوهرىقاموس علم االجتماع

1990/القاهرهقائد محمد طربوش.نظام الحكم فً الٌمن

1970/مبٌروتعامر العقادصفحات من معارك العقاد السٌاسٌه

1991/مقبرصعصام الخفاجً واخرونجدل البرجوازٌه العربٌه المعاصره

1986بٌروتسموحى فوق العادهعربً/فرنسً/معجم الدبلوماسٌه والشئون الدولٌه انجلٌزى

1991/ماسكندرٌهجوزٌؾ برجرمكتشفو العالم الجدٌد

1990/مشارل زور ؼبٌباالحالؾ فً النظام العالمً

1987/معدنسكرتارٌة اللجنه المركزٌه للحزبالكونفرس الحزبً العام لالشتراكً الٌمنً

/مدمشقالراي العامابرز االحداث الٌمنٌه فً ربع قرن

1987بٌروتجوناشان بلوش, باترٌك فٌتزجٌرالداالستخبارات البرٌطانٌه وعملٌاتها السرٌه

1988/مالقاهرهمحمد حسنٌن هٌكلسنوات الؽلٌان
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1988بٌروتكامل علوان الزبٌرىعلم النفس فً المٌدان العسكرى

1992/مبٌروتمترجم/ انطوان عبٌد مذكرات ارٌٌل شارون

1976/اسكندرٌهعلً عبد المعطً, محمد علً محمدالسٌاسه بٌن النظرٌة والتطبٌق

1982/ماالسكندرٌةجوده حسنٌن جودهجؽرافٌة اوربا االقلٌمٌه

1989/مصررجؤ عبٌدفً البالؼة العربٌة

1987/ماندرٌه ؼرومٌكوالسالم االن سالم المستقبل

/االسكندرٌةجوده حسنٌن جودهالجؽرافٌة الطبٌعٌة لصحارى العالم العربً

1983/مالمؽربعبدهللا العروىمفهوم االٌدٌولوجٌة

1988بٌروتخالد اسعد عٌسى , احمد ؼسانهنرى كٌسنجر محاضرات ومقاالت اخرى

1987/مبٌروت7عبد الوهاب الكٌالً واخرونموسوعة السٌاسه

1978/بٌروتشفٌق الرئٌس1976-75التحدى اللبنانً

1993/مالقاهرهمحمد حسنٌن هٌكل السالح والسٌاسه73اكتوبر 

1987/معماناحمد محمد رمضاناسرائٌل ومصٌر االنسان المعاصر

1988/مبٌروتنادر فرجانًسعٌاُ وراء الرزق

1990/بٌروتمحمد مهدى شمس الدٌندراسات ومواقؾ فً الفكر والسٌاسه والمجتمع

1977/متونساحمد عبد السالمدراسات فً مصطلح السٌاسه عند العرب

1985/مبٌروتحسن صعبعلم السٌاسه

1989/توما جورج خورىعلم النفس التربوى

1988/االماراتابراهٌم صقرالمدخل الى جٌولوجٌا المٌاه االرضٌه فً دول مجلس التعاون الخلٌجً

1986/ماسكندرٌهٌسرى الجوهرىالجؽرافٌا السٌاسٌه والمشكالت العالمٌه

1987/دار الشروقبول هازارازمة الضمٌر االوربً

1994/محمد الطوٌلاالخوان فً البرلمان

/مبٌروتحسن سٌد ابو العٌنٌٌنالموارد االقتصادٌه
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/ملندنشفٌق مقارقتل مصر من عبد الناصر الى السادات

1986/مالقاهرةٌوسؾ الحسنمن اوراق واشنطن

1992/مبٌروتمحمد حسنٌن هٌكلحرب الخلٌج

1989/مبٌروتؼٌرٌس هالسلالنبوه والسٌاسه

1973/مبٌروتمحمد رٌاض وزمٌلهافرٌقٌا دراسة لمقومات القارة

1983/مبٌروتفالدٌمٌر كلودفٌشرا-ارٌك كاماالشتراكٌة والقومٌة

/ماسكندرٌهعبدالفتاح محمد وهٌبةالجؽرافٌا التارٌخٌه دراسة اصولٌة واقلٌمٌه

1981/مبٌروتلوى التوسٌرمونتسٌكو السٌاسه والتارٌخ

000محمد عمارهاالصالح باالسالم

2008/مزٌد الشامًخواطر وتامالت

1978/بٌروت2.ابً عمر ٌوسؾ ابن عبدالبر القرطبً االندلسً.جامع بٌان العلم وفضلة وماٌنبؽً فً رواٌتة وحملة 

2000/مصنعاءالهام محمد العاقلاالجراءات الجنائٌة الٌمنى , الدعوى الجنائٌة والمدنٌة

00/0عقٌل جاسم عبداللةتخطٌط الموارد البشرٌة

2000ممصرمحمد احمد منصوراالعمال الشعرٌة الكاملة

000سامح فوزيالحكم الرشٌد

000حماٌة المال العام

1982/بٌروتاابراهٌم الموسويفلسفة االخالق االسالمٌة

2001/عمانسلٌم الزعنوننطق الحجر انتفاضة االقصى.. وهكذا 

2000/صنعاءمحمد امٌن المٌدانترجمات فً الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان

1990/مصرعلً حافظ منصوراقتصادٌات التجارة الدولٌة

2001/صنعاءفإاد عبالجلٌل الصالحًالدولة والمجتمع المدنً فً الٌمن

1997/ماالسكندرٌةحسٌن عبدالحمٌد.العالقات العامة واالعالم من منظور علم االجتماع 

2003/ماالسكندرٌة00اشرؾ عبدالعلٌم الرفاعً.اتفاق التحكٌم والمشكالت العملٌه والقانونٌه فً العالقات الخاصه الدولٌه
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2002/ماالسكندرٌة00هشام علً صادقالحماٌه الدولٌه للمال االجنبً وحماٌة االموال العربٌه

صنعاء22وزارة الشإون القانونٌةالجرٌدة الرسمٌة

2005مصر96محمد بن ٌونس , نبٌل سعٌدموسوعة التشرٌعات العربٌة الحدٌثة

2001/صنعاء0محمد عبدالقادر بامطرؾالهجرة الٌمنٌة

2001/مصنعاءبدر بن عقٌلالهجرة واالؼتراب فً الشعر الٌمنً

1982/مبٌروتعبدالحمٌد االحدبالنظام القانونً للبترول فً المملكة العربٌة السعودٌة

2000/مصنعاءامٌن ابو حٌدرالرازم

2000/مصر2فرٌق البحوث والدراسات االسالمٌة.الموسوعة المٌسرة فً التارٌخ االسالمً 

.مع اشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماٌة االموال العربٌة فً الدول الؽربٌة .. الحماٌة الدولٌة للمال االجنبً  2002/االسكندرٌة00هشام صادق

1992/صنعاءاحمد قاٌد الصاٌدي.دراسة وثائقٌة. (1940-1927)االلمانٌة-العالقات الٌمنٌة

1982/مبٌروتمحمد الخفٌؾاحمد عرابً الزعٌم المفترى علٌة

2000صنعاءسعٌد خالد الشرعبً , محمد عبداللة الصبريكنوز المعلومات

(دراسة فً اساسٌات قانون المرفعات الٌمنً ومشروع تعدٌلة  )الموجز فً اصول قانون القضاء المدنً  2001/مصنعاءسعٌد خالد جباري الشرجبً

2000/مبٌروتمحمد معروؾ الدوالٌبً(دراسة لدور الفكر الدٌنً فً الدعم االمرٌكً السرائٌل )امرٌكا واسرائٌل 

1998/ماالردنموفق علً عبٌدالمسئولٌة الجزائٌة لالطباء عن افشاء السر المهنً

2000/مصنعاءمحمد احمد نعمان , جمعها ونشرها لطفً فإاد نعماناالعمال الكاملة… الفكر والموقؾ 

2001/مصنعاءعبدالوهاب الوشلًالفكر السٌاسً واالداري عند الرئٌس علً عبداللة صالح

1999/دمشقمحمد رٌاض االبرش , نبٌل مرزوقالخصخصة افاقها وابعادها

2000دمشقحسن حنفً , صادق جالل العظمماالعولمة

2002/بٌروتفوزي صلوخ(االخطار والتداعٌات )امركة النظام العالمً 

(دراسة مقارنة )هللا جل جاللة واالنبٌاء علٌهم السالم فً التوراة والعهد القدٌم  1990/مبٌروتمحمد علً البار

0/مصر00نٌازى محروس.االجراءات العملٌة فً دعوى الخلع 

1995/ماالسكندرٌة00محمد كمال حمديمسئولٌة الناقل البحري
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2002/ماالسكندرٌة00عبدالؽفار حنفًاالدارة المالٌه مدخل اتخاذ القرارات

2003/بٌروتشوقً ابو خلٌل(اعالم- اقوام - اماكن )اطلس القران 

1999/مصنعاءعبد الباسط الروٌنًمجد الٌمن

2000/صنعاءعبدالباسط الروٌنًالفجر المشرق

2000/صنعاءحسن عبداللة الشرفًعٌون القصٌدة

1999/صنعاءعبدالكري الوشلًاٌة النبض

1997/ماالردنمعن الحٌاريجرائم التهرٌب الجمركً

1997/ماالردنرمزي احمد قاضًمجموعة المبادى القانونٌة فً قضاٌا االجارة

1983/مبٌروتبشٌر عباس العالقمعجم مصطلحات العلوم االدارٌة الموحدة

/ممصرخلٌل مصطفىسقوط الجوالن

1984/ماالسكندرٌةجوزٌؾ نسٌم ٌوسؾالعدوان الصلٌبً على بالد الشام

1980/مابراهٌم بٌضونالدولة االموٌة والمعارضة

1989/مبٌروتحسن امون وزمالئةالعرب والفلسطٌنٌون فً اسرائٌل

/مالقاهرةمحمد محمد زهرةببلٌوجرافٌة الدراسات السكانٌة

/ممصرمحمد عبدالؽنً سعوديافرٌقٌة

/ماالسكندرٌةنازجان/ٌسرى الجوهري الجؽرافٌا البشرٌة

/ماالسكندرٌةٌسرى الجوهريدراسات فً الجؽرافٌا التارٌخٌة

/محلبالحافظ الذهبًمن تارٌخ االسالم

1981/مفاروق عثمان اباظةاؼاخان ومهمتة فً بداٌة الحرب العالمٌة االولى

1980/مبٌروتمحمد طة الحاجريابن خلدون بٌن حٌاة العلم ودنٌا السٌاسة

1987/مبٌروتعبداللة جزٌالن1962-1956التارٌخ السري للثورة الٌمنٌة 

0/القاهرةمحمد ابو زهرةالشافعً حٌاتة وعصرة وارائة وفقهة

1978/مالقاهرةمحمد ابو زهرةمالك حٌاتة عصرة ارائة فكرة



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 141صفحة 2012,  سبتمبر19



1982/محسٌن بن ؼانمتارٌخ نجد

1987/مالٌونسكواثر العرب واالسالم فً النهضة االوربٌة

1991/مبٌروتٌوسؾ قزماخورياعالم النهضة الحدٌثة

1976/محمد ابو زهرةابو حنٌفة حٌاتة عصرة ارائة فكرة

1978/محمد ابو زهرةابن حزم حٌاتة عصرة ارائة فكرة

1979/مصرصالح االعقادالمشرق العربً المعاصر

0/مبٌروتجان بواربٌةتارٌخ العرقٌة

1989/ممصرنبٌل راؼباعالم التنوٌر المعاصر

1981/مبٌروتحسن مؽنٌةخٌال العرب

1981/مبٌروتحسن مؽٌةعزة العرب

1981/مبٌروتحسن مؽنٌةفصاحة العرب

1981/مبٌروتحسن مؽنٌةسجاٌا العرب

1987/القاهرةصالح شادي(حصاد العمر )صفحات من التارٌخ 

/مبٌروتالبٌر كانالخٌانة العظمى

1984/ماالسكندرٌةجوزٌؾ نسٌم ٌوسؾنشاة الجامعات فً العصور الوسطى

1982/مبٌروتكلولٌفً شتراوسالعرق والتارٌخ

/ماالسكندرٌةالسٌد عبد العزٌز سالمالعصر العباسً االول

1993/مدار الكتاب العربًاشهر الجمعٌات السرٌة فً التارٌخ

1992/مٌونان لبٌبقراءات تارٌخٌة على هامش حرب الخلٌج

1987/مبٌروتمترجم/طنوس شلهوب من تارٌخ الحركات االجتماعٌة والفكر االجتماعً

1987/ماالسكندرٌةعدلً خلٌلاعتراؾ المتهم فقهاً وقضاء

2000/صنعاءحسن عبدللة الشرفًقال الراعً…اقواس عالن 

1999/معمان00ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌمالضمان االحتٌاطً فً االوراق التجارٌة
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00/0عمرو عٌسىجرائم الجرح والضرب والتروٌع والبلطجة

1998/صنعاءزٌد صالح الفقٌةاوتار االوردة الؽبار

1998/ماالردناكرم نشئة ابراهٌمعلم النفس الجنائً

معمانعبدالقادر الشٌخلًاعداد البحث القانونً

1998/معمانحمدي سلٌمان القبٌالتالرقابة االدارٌة والمالٌة على االجهزة الحكومٌة

1993/عمانمهدي زوٌلؾ وزمٌلةالتنمٌة االدارٌة والدول النامٌة

1997/معمالنعباس العبوديالتعاقد عن طرٌق وسائل االتصال الفوري

1997/معماننادر ابو شٌخةاصول التفاوض

0/مالقاهرةمعوض عبدالتواب     معوض عبدالتوابدعاوي التعوٌض االدارٌة وصٌاؼتها

1997/ماالردنعزٌز العكٌلًاحكام االفالس والصلح الواقً

1998/ممصرمصطفى مجدي هرجةالمشكالت العملٌة فً قانون نزع الملكٌة للمنفعة العامة والجرائم العائلٌة

1999/ممصرمحمد عبدالمجٌد االلفًالجرائم العائلٌة الحماٌة الجنائٌة للروابط  االسرٌة

1995/عمانابراهٌم عبدالهاديحقوق المرأة فً الشرٌعة االسالمٌة

1996/ماالسكندرٌة00احسان هنديمبادى القانون الدولً العام فً السلم والحرب

1979/مبٌروتجالل الدٌن السٌوطًاالشباة والنظائر فً قواعد وفروع فقة الشافعٌة

1999/ممصر00اشرؾ ادورد حناالحدٌث فً قضاء النقض المدنً

1997/معمان00ٌوسؾ القرضاويمن فقة الدولة فً االسالم

1995/معمان00عبدالقادر العطٌرالتامٌن البري فً التشرٌع االردنً

1999معمان00فداءاحمد حمودالنظام القانونً لبطاقة االئتمان

1999/معمان00ابراهٌم حرب محٌسناجراءات مالحقة االحداث الجانحٌن

1997/معمان00ؼازي حسن صبارٌنًالوجٌز فً حقوق االنسان وحرٌاتة االساسٌة

1998/عمان00محمد ولٌد العبادياالدارة المحلٌة وعالقاتها بالسلطة المركزٌة

1998/معمان00فاروق مجدالوياالدارة االسالمٌة فً عهد عمر بن الخطاب
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1996/ماالسكندرٌةعبدالحكٌم فودةالنظام القانونً لحماٌة الورثة

1997/معمان00محمد وحٌد الدٌن سوارالكتاب االول- حق الملكٌة فً ذاتة فً القانون المدنً

/معمانمفلح عواد القضاةالوجود الواقعً والوجود القانونً للشركة الفعلٌة فً القانون المقارن

1987/عمان00عبدالمعطً محمد عساؾادارة المشروعات العامة

1991/عمان00عمر سعٌد وزمالئةمبادى االدارة الحدٌثة

1997/معمان00ادم وهٌب الندويدور الحاكم المدنً فً االثبات

1998معمان00حازم الببالويدور الدولة فً االقتصاد

1999/مالقاهرة00منصور الفتالوينظرٌة الذمة المالٌة

1999/معمان00مهدي حسن وزمالئةالتنظٌم واالسالٌب واالستشارات االدارٌة

1999/عمان00عبدالقادر الشٌخلًاخالقٌات الوظٌفة العامة

1996/االسكندرٌة00عبدالحكٌم فودةالخصومة االدارٌة

1998/معمان00محمود خلؾ الجبوريالعقود االدارٌة

1998/مبٌروتصالح الدٌن حافظتهافت السالم

1995/عمان00فٌصل فخري مرارالعالقة بٌن التخطٌط والموازنة العامة

1989/ماالسكندرٌة00حلمً الدقدوقًرقابة القضاء على المشروعٌة الداخلٌة العمال الضبط االداري

1998/معمان0مصطفى صخرياالتفاقٌات القضائٌة الدولٌة

0/ماالسكندرٌة00محمد السٌد احمدالمسإولٌة المدنٌة عن اضرار التلوث البحري بالزٌت

1999/معمان00عادل احمد الطائًالمسإولٌة المدنٌة للدولة عن اخطاء موظفٌها

1996/بٌروت0طارق البشريالمالمح العامة للفكر السٌاسً االسالمً فً التارٌخ المعاصر

1996/معمان00محمد وحٌد الدٌن سوارشرح القانون المدنً االردنً الحقوق العٌنٌة االصلٌة

1997/مالقاهرة00هٌثم الكٌالنًنموذج اسرئٌلً- االرهاب ٌوسس دولة 

1999مالقاهرة00عصمت عبدالمجٌدزمن االنكسار واالنتصار

1998القاهرة0فرٌد عبدالخالقفً الفقة السٌاسً االسالمً مبادى دستورٌة
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1998/مالقاهرة00محمد سلٌم العوافً النظام السٌاسً للدولة االسالمٌة

1999/عمان00عبدالباقً محمود سواديمسإولٌة المحامً المدنٌة عن اخطائة المهنٌة

1995/معمان0عبدالرزاق عبدربةموسوعة الزواجر والنوافر ال

1997/االسكندرٌة00عبدالحلٌم فودةالخصومة االدارٌة

1997/ماالسكندرٌة0محمد سامً عبد المجٌداالمم المتحدة-قانون المنظمات الدولٌة 

1996/معمان00صالح السعدالمخدرات والمجتمع

1998/ماالسكندرٌةمصطفى الجمال وزمٌلةالتحكٌم فً العالقات الخاصة الدولٌة والداخلٌة

1997/ماالردن100ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًالمطالب العالٌة بزوئد المسانٌد الثمانٌة

1989/صنعاء90محمد ٌحً السماويالموسوعة العربٌة فً االلفاظ

1998/مبٌروت60محمد بن علً الشوكانًفتح القدٌر

1997/معمان50فوزي محمد سامًشرح القانون التجاري

0/مبٌروت70احمد الشرباصًٌسالونك فً الدٌن والحٌاة

0/ماالسكندرٌة00ماجد راؼب الحلوقانون حماٌة البٌئة

0/ماالسكندرٌة00عبدالفتاح الصحناالشتراك بالتحرٌض

1999/عمان00سهٌلة عباس واخرونادارة الموارد البشرٌة

1998/عمان00مصطفى صخرياحكام حوادث العمل

1998/معمان00مصطفى صخريالنزاعات االدارٌة

1995/معمان00كامل السعٌدشرح قانون العقوبات

1996عمان00ادم وهٌب الندويدور الحاكم المدنً فً االثبات

1998/معمان00موفق علً عبٌدالمسئولٌة الجزائٌة لالطباء عن افشاء السر المهنً

1999/معمان00فاضل زٌدان محمدسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر االدلة

1998/معمان00محمد وحدٌن سوارالتعبٌر عن االرادة فً الفقة االسالمً

1991/معمان00محمد وحٌدٌن سوارالحقوق والعٌنٌة التبعٌة
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0/معمان00حسن الجوخدارتطبٌق القانون الجزائً من حٌث المكان

1997معمان00فوزي محمد سامًالتحكٌم التجاري الدولً

1994/ماالسكندرٌةعكاشة محمد عبدالعالقانون العملٌات المصرفٌة الدولٌة

1997/ماالسكندرٌة0محمد السٌد عمرانشرح قانون العمل

1996/ماالسكندرٌة20سامً جمال الدٌناصول القانون االداري

0/ماالسكندرٌة0سوزي عدلً ناشرظاهرة التهرٌب الضرٌبً الدولً

1993/ماالسكندرٌة00فادي المالحسلطات االمن والحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة

1999/ماالسكندرٌة0احمدخلٌلالنظام القانونً لتعدد الحجوز

1983/عمان00فٌصل فخري مزاراالدارة االسس والنظرٌات والوظائؾ

0/مالقاهرة00عبدالعزٌز محمد سلمانقٌود الرقابة الدستورٌة

1997القاهرةرفٌق حبٌبتفكٌك الدٌمقراطٌة

00/1999فرٌد النجارادارة وظائؾ االفراد

1999/مبٌروت00نورمان ماكنزيالجمعٌات السرٌة

1977/بٌروت00سٌؾ الدٌن السباعًاالجهاض بٌن الطب والفقة والقانون

1999/معمان00محمود خلؾ الحٌوريالنظام القانونً للمناقصات العامة

1998/دمشق00شهاب الدٌن الهٌتمًالمنهاج القوٌم فً مسائل التعلٌم

1999/ممصر00عبداللة حسٌن المحامًاالسالم وحقوق االنسان الفردٌة

1999/معمان00حمٌد حمد السعدونالعولمة وقضاٌانا

1999/القاهرة00احمد فتحً سرورالحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات

1998/معمان00مفٌدة محمد ابراهٌمالدٌمقراطٌة تامالت وطموحات

1996/مالقاهرة00حرفوش مدنًالطرٌق الى اعادة اختراع الحكومة

1988/مالقاهرة00احمد فتحً بهنسًالسٌاسة الجنائٌة فً الشرٌعة االسالمٌة

1994/بٌروت00صبري المتولًالحجاب بٌن االفراط والتفرٌط
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1984/بٌروت0احمد فتحً بهنسًالمسئولٌة الجنائٌة فً الفقة ا السالمً

1998/مالقاهرة00مصطفى مجدي هرجةالدفوع فً قضاٌا المخدرات

1998/مالقاهرة00رمضان جمال كاملاحكام بٌع امالك الؽٌر

1986/ماالسكندرٌة0ماجد راؼب الحلواالقانون الدستوري

1997عمان00عبدالقادر محمد قهًالنظام السٌاسً الدولً

1998/االسكندرٌة00محمد رفعت عبدالوهاباصول االدارة العامة

1997/مالقاهرة00رمضان جمال الدٌنالمشكالت العملٌة الذي ٌثٌرهاعقد البٌع العرضً

1992/معمان00حسن الجوخدارقانون االحداث الجانحٌن

1999/مالقاهرة00رمضان جمال كمال1998لعام  (174)شرح القانون رقم

1993/مالقاهرة00محمد قطبمذاهب فكرٌة معاصرة

00/0عبدالسالم الكبسًمقالٌد القبٌلة

1998/صنعاء00احمد ابو مهديسر المحبة

0/م00محمد عبدالجبار سالمالدٌمقراطٌة فً الٌمن

00/0احمد ناصر الحسامدٌوان مسٌرة االٌام

1999/عمان00احمد ضٌؾ هللا العواضًمقامات الدهشة

0/بٌروت30انٌس حبل2000ًموسوعة اوفٌس

0/بٌروت00محمد جمال قبٌعةاساسٌات النظام وندوز

1996/مدمشق00محمد عبدالولسع االصبحًٌتذكر

1999/مبٌروت00برو-شارل سان العربٌةالسعٌدة منذو القدم الى عهد علً عبدهللا صالح

1999/تعز30محمد ٌحً مطهراحكام االحول الشخصٌة

1998/م00عبدالحبٌب سالمالدٌمقراطٌة كلمة مرة

00/1989الندوة العالمٌة للشباب االسالمًالموسوعة المٌسرة فً االدٌان والمذاهب المعاصرة

/م00مركز التجارة الدولٌةدلٌل االعمال الى اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة
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1980/مبٌروت100منٌر البعلبكًموسوعة المورد

2000/صنعاء00اتحاد الكتاب الٌمنٌنزٌد مطٌع دماج فً اربعٌنٌتة

0مصنعاء00همدان دماجالذبابة

1995/عمان00فإاد الشٌخ واخرونالمفاهٌم االدارٌة الحدٌثة

2000/ماالسكندرٌة00رمضان ابو السعودالموجز فً شرح احكام االحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن

1996/معمان00ٌوسؾ الٌاسمحاضرات فً قوانٌٌن العمل العرٌٌة

1988/مصنعاء00عباس الشامًٌهود الٌمن قبل الصهٌنة وبعدها

1997/ماالسكندرٌة00محمدة نصر مهناقضاٌا سٌاسٌة معاصرة

1997/ماالسكندرٌة00مصطفى عبدهللاقضاٌا وازمات دولٌة معاصرة

1999/مصنعاء00علً مكرد العواضًمحاضرات فً المنظمات الدولٌة وحقوق االمسان

1999/مصر00علً الحماديفن ادارة االجتماعات

1994/ماالسكندرٌة00عكاشة محمد عبدالعالاالنابة القضائٌة فً نطاق العالقات الخاصة الدولٌة

0/صنعاء00علً محمد العلفًحصار صنعاء/نصوص ٌمانٌة

1983/بٌروتتوركٌل هانسنمن كوبنهاجن الى صنعاء

1997/عمان00عبدالملك البراكردود على اباطٌل وشبهات حول الجهاد

1995/مبٌروتمشهور حسن محمودالمحاماة تارٌخها وموقؾ الشرٌعة االسالمٌة منها

1996دمشق4اسماعٌل بن علً االكوعهجر العلم ومعاقلة فً الٌمن

1996/صنعاء4محمد بن احمد الحجري الٌمنًمجموع بلدان الٌمن وقبائلها

1993/القاهرةفاوي مالحسلطات االمن والحصانات

2000/ماالسكندرٌةهشام خالداكتساب الجنسٌة االصلٌة بمٌالد اب وطنً

1999/ماالسكندرٌةفرج علوانً هلٌلالتحقٌق الجنائً والتصرؾ الجنائً

2000/دمشق2حسٌن العمريٌمانٌات فً التارٌخ والثقافة والسٌاسة

2000/مدمشقعبدالفتاح مرادشرح تشرٌعات البٌئة
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2000/دمشقوهبة الزحٌلًحق الحرٌة فً العالم

1998/دمشقوهبة الزحٌلًاثار الحرب فً الفقة

2000/دمشقعبدالوهاب محمد عسالنؼٌول صنعاء دراسة تارٌخٌة اثرٌة وثائقٌة

1999/ماالسكندرٌةمحمد نصر مهنافً نظرٌة الدولة والنظم السٌاسٌة

2000دمشقسمٌر صارماوربا والعرب من الحوار الى الشراكة

1992بٌروتحسٌن الحبٌشًالٌمن والبحر االحمر الموضع والموقع

1996ماالسكندرٌةجمال الدٌن جمعةاوجة الطعن على التقارٌر الطبٌة

1997/ماالسكندرٌةعبدالحكٌم فودةامتناع المساءلة الجنائٌة فً ضوء الفقة وقضاء النقض

2000/ممصرحسن سعد عمرانالوجٌز فً جرائم الصحافة والنشر

1999/ممصرمحمد السٌد عمرنالمجموعة العملٌة لالبحاث القانونٌة

1999/ممصرمحمد عبدالحمٌد االلفًجرائم الصلح فً قانون العقوبات

1999/االردننواؾ كنعانالقٌادة االدارٌة

1998/ماالردننواؾ كنعاناتخاذ القرارات االدارٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

1998/االردنمحمد وحٌد الدٌن سوارالتعبٌر عن االرادة فً الفقة االسالمً

1999/ماالردنمحمد رفٌق حمداناالمن الؽذائً نظرٌة ونظام وتطبٌق

2000/االردنمثنى عبدالرزاق عمرالتلوث البٌئً

1998/ماالردنمعن خلٌل عمرعلم المشكالت االجتماعٌة

1998/ماالردنصالح خلٌل ابو اصبعاالتصال الجماهٌري

1999/ماالردنصالح خلٌل ابو اصبعتحدٌات االعالم العربً

2000/ماالردنمحمد سلٌم ؼزوينظرات حول الدٌمقراطٌة

1990/مالقاهرةادجار اوبالنس , ترجمة عبدالخالق الشٌن1970الٌمن الثورة والحرب حتى عام

2000/ماالردنبٌان هانً حربمدخل الى ادارة االعمال

1996/مالقاهرةحسن خضٌري احمدقٌام الدولة الزٌدٌة فً الٌمن
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1996/مالقاهرةمحمد ابوبكرموسوعة القوانٌن المتعلقة باالراضً والمساحة

.مدى مشروعٌة االستشفاء بالدم البشري واثر التصرؾ فٌة فً الفقة االسالمً والقانون المدنً  1999/ماالسكندرٌةمحمد عبدالمقصود حسن

1995/معبدالقادر الشٌخلًفن الصٌاؼة القانونٌة تشرٌعاً وفقهاً وقضاءاً

2000/ماالسكندرٌةحسن البدراوياالحزاب السٌاسٌة والحرٌات العامة دراسة تاصٌلٌة تحلٌلٌة

1997/ماالسكندرٌةمصطفى ابو زٌد فهمًالنظرٌة العامة للدولة انهٌار الماركسٌة كان امراً طبٌعٌاً والنظام الدستوري االسالمً هو االمل المرتقب

.فً الصٌاؼة التشرٌعٌة دراسة لبعض احكام االسرة فً ضوء منهجٌة التقنٌن  1997/ماالسكندرٌةمحمد كمال الدٌن امام

1998ماالسكندرٌةمحمد حنفًمعاً فً عالم اختراع االنترنت

1999/مالقاهرةسٌد مصطفى سالمالبرٌد االدبً حلقة مفقودة من حركة التنوٌر بالٌمن

.حماٌة الطفل -العمل والعمال -التامٌن االجتماعً -مدخل الى تشرٌعات الرعاٌة االجتماعٌة  1997/ماالسكندرٌةمحمد محمود المهدلً

1999/صنعاءجاسم جرجٌس , صباح كلومقدمة فً علم المكتبات والمعلومات

1999/دمشقعبدالقادر المخادمًاالمن المائً العربً بٌن الحاجات والمتطلبات

1996/دمشقوهبة الزحٌلًالوصاٌا والوقؾ فً الفقة االسالمً

1996/االردنعلٌاء حاتوغ , محمد حمدانعلم البٌئة

1999/ماالسكندرٌةعادل ثابتالنظم السٌاسٌة دراسة للنظم الرئٌسة المعاصرة ونظم الحكم فً بعض البلدان العربٌة

2000/ماالسكندرٌةجمال خلٌل النشار.تصرؾ الشرٌك فً المال الشائع واثرة على حقوق الشٌك 

1999االسكندرٌةسلٌمان عبدالمنعمبطالن االجراء الجنائً

2000/ماالسكندرٌةمحمد الؽولًشرح قانون التامٌن االجتماعً والتطبٌقات الحسابٌة لنصوصة

1997/االسكندرٌةمحمداحمد سرحانالفقة االسالمً بٌن النظرٌة والتطبٌق

2000/ممصررمضان جمال كاملالدعوى واجراءاتها

2000/ماالسكندرٌةهمام محمد زهرانالتامٌنات العٌنٌة والشخصٌة

2000/مبٌروتحسن الترابًقضاٌا التجدٌد نحو منهج اصولً

2000/بٌروتعلً محمد سلٌمانالمجاز وقوانٌن اللؽة

1992/مالرٌاض2احمد فرٌدتٌسٌر المنان فً قصص القران
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2000/مالرٌاضعبداللة الجبرٌنالفتاوي الشرعٌة فً المسائل الطبٌة

1998/ماالردنمحمود خلؾ الجبوريالعقود االدارٌة

2000/ماالردنمحمد وحٌد الدٌنالشكل فً الفقة االسالمً

.حقٌقة التعددٌة السٌاسٌة فً مصر , دراسات فً التحول الراسمالً والمشاركة السٌاسٌة  1996/مالقاهرةمجموعة من الكتاب

1995/بٌروتمجموعة من الكتاباالسالمً/دٌمقراطٌة دون دٌمقراطٌن , سٌاسات االنفتاح فً العالم العربً 

2000/مبٌروتسالم الصفارنقد منهج التفسٌر والمفسرٌن المقارن

2000/مبٌروتسالم الصفارتارٌخ التشرٌع المقارن

2000/ماالردناكرم ٌاملكًالقانون الجوي دراسة مقارنة

1996/مالقاهرةمحمد محسن الظاهري1990-1962الدور السٌاسً للقبٌلة فً الٌمن 

2000/القاهرةعبدالواحد العفوريالعولمة والجات التحدٌات والفرص

2000/االردنمحمد بنً عامر- محمد امٌن مصادرها عالمٌتها شمولها دراسة مقارنة-خصائص الدعوة االسالمٌة 

1999/ماالردناحمد عبدالملكقضاٌا اعالمٌة

1997صنعاءعلً عبدالقوي الؽفاريالوحدة الٌمنٌة الواقع والمستقبل

2000/ماالسكندرٌةسوزان علً حسنالتشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة

1996/ماالسكندرٌةاحمد ابو الروسمشكلة المخدرات واالدمان

1990صنعاءمحمد بن الحسن الجبري الذماريحٌاة االمام الشوكانً المسمى كتاب التقصار

2000/مبٌروتحسٌن بن عبدهللا العمري حٌاتة واثارة1673-1604العالمة المجتهد المكلؾ الحسن بن احمد الجالل 

1988/بٌروتاسماعٌل االكوعالبلدان الٌمانٌة عند ٌاقوت الحموى

1998/مبٌروتمحمد بن علً الشوكانًالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

1996/مدمشقمطهر علً االرٌانًالمعجم الٌمنً فً اللؽة والتراث حول مفردات خاصة من اللهجات الٌمنٌة

1989بٌروتاسماعٌل علً االكوعالمدارس االسالمٌة فً الٌمن

1998/ممصرانور طلبةتشرٌعات اٌجار االماكن

1999/مبٌروتعباس علً الحسٌنًمسإولٌة الصٌدلً المدنٌة على اخطائة المهنٌة



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 151صفحة 2012,  سبتمبر19



1999/مبٌروتعلً خلٌل الحدٌثًحماٌة الممتلكات الثقافٌة فً القانون الدولً

1998/ممصر2المكتب الفنً للموسوعات القانونٌةالموسوعة الجامعة الحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا

1999/االردنعبدالمنعم السٌدالمرشد القانونً للتربٌة والتعلٌم

0/ممصرعبدالفتاح مرادموسوعة االستثمار

1996/ممصرانور طلبةالشهر العقاري المفاضلة بٌن التصرفات

1997/بٌروت41محمد بن اسماعٌل االمٌر الصنعانًسبل السالم شرح بلوغ المرام فً جمٌع ادلة االحكام

2000/بٌروتابن الفٌم الجوزٌةكتاب الفوائد

/بٌروت4ابراهٌم بن اسحاق الشاطبًالموافقات فً اصول الشرٌعة

.شرح التجرٌد فً فقة الزٌدٌة وهو شرح لفتاوي االمامٌن الهمامٌن القاسم بن ابراهٌم الرسً والهادي ابن الحسٌن  1985/دمشق63ابو الحسن السٌد ابن الحسٌن

1990/ممصرمحمد علً الشهارينظرة فً بعض قضاٌا الثورة الٌمنٌة

1999/مبٌروتمحمود احمد الصؽٌرالقراءات الشاذة وتوجها النحوي

1995/صنعاءابً محمد هشام االنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى

1999/مالقاهرةفهمً هوٌديتزٌٌؾ الوعً

1999/دمشق11نشوان بن سعٌد الحمٌري.شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكالم 

.النظام السٌاسً االرهابً االسرئٌلً دراسة مقارنة مع النازٌة والفاشستٌة والنظام العنصري فً جنوب افرٌقٌاء  1997مصرعبدالناصر حرٌز

1998/ماالردنعبدة علً الخفٌؾواقع السكان فً الوطن العربً

2000صنعاءعلً مطهر الؽثربًالتطور السٌاسً فً الٌمن من الدولة المعٌنٌة الى عهد علً عبداللة صالح

1993/مالقاهرة6حسن الفكهانًقانون االلتزمات والعقود المؽربً

/القاهرة17حسن الفكهانًموسوعة العمل والتامٌنات االجتماعٌة

/القاهرة22حسن الفكهانًموسوعة الضرائب والرسوم والدمؽة

/القاهرة53حسن الفكهانًالموسوعة التشرٌعٌة الحدٌثة

2000صنعاءالهام محمد العاقلمبداء عدم تسلٌم المجرمٌن فً الجرائم السٌاسٌة

2000/مصنعاءالهام محمد العاقلالتفتٌش وشروطة فً القانون الٌمنً
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2000/متونسالهام محمد العاقلالحصانات فً االجراءات الجنائٌة

1996/مصنعاءعلً محمد العثربًملحمة الوحدة ومستقبل الٌمن

2000صنعاءمحمود جمال محمد , مترجمنتائج التحكٌم فً قضٌة الحدود البحرٌة بٌن الٌمن وارتٌرٌا

/بٌروتابو الحسن محمد جبٌر الكنانًرحلة ابن جبٌر

.السلطات الثالث فً الدساتٌر العربٌة المعاصرة وفً الفكر السٌاسً االسالمً  1996/ممصرسلٌمان محمد الطماوي

1982/بٌروت3احمد امٌن بكشرح قانون العقوبات االهلً

/بٌروتمحمد بن محمد زبارة الصنعان13ًنٌل الوطرمن تراجم رجال الٌمن فً القرن ال

1999/مصرعزت مصطفى الدسوقًاحكام جرٌمة الزنا فً القانون الوضعً والشرٌعة االسالمٌة

0/بٌروت4بدر الدٌن محمد الزركشًالبرهان فً علوم القران

.التادٌب فً الوظٌفة العامة والعاملٌن بالقطاع العام والكادرات الخاصة والضمانات امام المحاكم التادٌبة ومجالس التادٌب  1999/ممصرمحمد ماهر ابو العٌنٌن

مصرجاد طهسٌاسة برٌطانٌا فً جنوب الٌمن

1983/بٌروتمركز الدراسات والبحوث الٌمنًالمٌالد والمسٌرة والمإثرات1948ثورة 

1993/بٌروتنعوم تشومسكً؛ترجمة وتقدٌم محمد فتٌحالمعرفة اللؽوٌة طبٌعتها واصولها واستخدامها

1999/بٌروت2ابً العباس محمد بن ٌزٌد المبرد النحويالكامل فً اللؽة واالدب

1993/مبٌروت3عبد الرزاق البٌطار؛تحقٌق محمد بهجة البٌطارحلٌة البشر فً تارٌخ القرن الثالث عشر

2000/مالقاهرةمحمد عبداللة الشرقاويبحوث فً مقارنة االدٌان

1993/القاهرةمصطفى ابو زٌد فهمًفن الحكم فً االسالم

1984/مالقاهرةمؤمون محمد سالمة.قانون االحكام العسكرٌة العقوبات واالجراءات 

1996/القاهرةنبٌل عبد الصبور النبراوي.سقوط الحق فً العقاب بٌن الفقة االسالمً والتشرٌع الوضعً 

2001/بٌروتمحمد دخٌلالدعاء المستجاب

2000مبٌروتزٌؽرٌد هونكة ؛ترجمة فاروق بٌضون,كمال دسوقًاثر الحضارة االسالمٌة فً اورباء:شمس العرب تسطع على الؽرب

1999/مبٌروت9محمد بن المبارك بن محمد مٌمونمنتهى الطلب من اشعار العرب

1997/بٌروت6عبدالرحمن العلٌمً المقدسً الحنبلًالمنهج االحمد فً تراجم اصحاب االمام احمد
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1997/القاهرة4على الخفٌؾاسباب اختالؾ الفقهاء,الملكٌة فً الشرٌعة االسالمٌة,احكام المعامالت الشرعٌة:المإلفات الكاملة للشٌخ على الخفٌؾ

2000/بٌروت2.عبداللة بن عبدالرحمن ابن صالح البسامتٌسٌر العالم شرح عمدة االحكام

1996/بٌروت2.كامٌل,كامبل الٌسوعً.روبرت ب.سٌرة وسٌرة ذاتٌة :اعالم االدب العربً المعاصر

2000مبٌروتعبدالرحمن بن محمد بن خلدون.مقدمة ابن خلدون 

.دراسة تطبٌقٌة وثائقٌة لالشراؾ القضاائً على االنتخابات وتكوٌن واداء السلطتٌن التشرٌعٌة والقضائٌة بما ٌستوجب تقنٌن واستقالل القضاء ادارٌا ومالٌا )استتقالل االقضاء ومحنة االنتخابات 2000/مصرٌحً الرفاعً

1998/ممصرمحمود جمال الدٌن زكً.عقد االٌجار فً التقنٌن المدنً والمصري 

2000/مالقاهرة.محمد الشبٌنى رإٌة حدٌثة للتوفٌق بٌن االصالة والمعاصرة:اصول التربٌة االجتماعٌة والثقافٌة والفلسفٌة 

1990/القاهرة00احمد ابراهٌم احمد.االدارة التربوٌة واالشراؾ الفنً بٌن النظرٌة والتطبٌق 

1996/ممصر.عبدالحمٌد اسماعٌل االنصاري .دراسة مقارنة:الشورى واثرها فً الدٌمقراطٌة

1998/مصركارم السٌد ؼانم.االستنساخ واالنجاب بٌن تجرٌب العلماء وتشرٌع السماء 

.التسابق وراء السراب الى جنٌؾ,السالم الذي ضاع لن ٌعود بؽٌر االستعداد للقتال ,كارتر وكٌسنجر وازمة الشرق االوسط وفلسطٌن :الحل والحرب  1983/مبٌروت.محمد حسنٌن هٌكل 

2001مصراحمد ابو الروس.االرهاب والتطرؾ والعنؾ الدولً 

1998 لسنة89التعلٌق على قانون المناقصات والمزاٌدات الجدٌد الصادر بالقانون رقم  2000/ممصرمجدي المتولً

1996/ممصرجمال زكرٌا قاسم.االصول التارٌخٌة للعالقات العربٌة االفرٌقٌة 

1999/م.د.احمد سٌد مصطفى رإٌة مدٌر القرن الحادي والعشرٌن:المدٌر فً عالم متؽٌر

2000/مصرعبدالفتاح الشٌن.البٌان فً ضوء اسالٌب القران الكرٌم 

/ممصرمحمد علً الشهاريعبدالناصر وثورة الٌمن

1994/ممصر.عصام الدٌن عبدالرإؾ الفقى .الٌمن فً ظل االسالم منذ فجره حتى قٌام دولة بنً رسول 

/بٌروتمحمد محمد عبداللطٌؾ ابن الخطٌب.جمع القران وتدوٌنة , هجاإة ورسمة ,تالوتة وقراءاتة,وجوب ترجمتة واذاعتة:الفرقان

1995/ممصرمحمد ابو زهرة.العالقات الدولٌة فً االسالم 

/ممصرمحمد وفا.بٌع االعٌان المحرمة فً الفقة االسالمً والقانون الوضعً 

.اتخاذ اسم كاذب او صفة ؼٌر صحٌحة,من المسئول الجانً المجنً علٌة,الدفوع القانونٌة المتعلقة بالجرٌمة ,التطبٌقات العملٌة واحكام القضاء :جرٌمة انتحال اسم اوصفة الؽٌر 2001/ممصر.سعٌد سراج الدٌن 

/ممصرخالد بن محمد القاسمً.الهمٌة التارٌخٌة واالستراتٌجٌة:العالقات الٌمنٌة الخلٌجٌة 
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1998معمانبشٌر عالق,قحطان العبدلً,سعدٌاسٌن.استراتٌجٌات التسوٌق 

2000/مصرحلمً احمد الوكٌل.اسبابة اسسة اسالٌبة خطواتة معوقاتة:تطوٌر المناهج

1988/مصنعاء.سٌد مصطفى سالم ؛علً احمد ابو الرجال .دراسات ومقاوالت:وحركة االصالح فً الٌمن 1941-1938مجلة الحكمة الٌمانٌة 

1998/مصر.احمد سماٌلوفتش.فلسفة االستشراق واثرها فً االدب العربً المعاصر 

1999/ماالسكندرٌةاكرم عبدالمللك االؼبري.دراسة سٌاسٌة امنٌة استراتٌجٌة:الٌمن ودول مجلس التعاون الخلٌجً

/مبٌروتابو الفداء محمد عزت محمد عارؾ(الوصاٌا العشر كتاب هللا مع احكام التجوٌد ودعاء ختم القران)كٌؾ نحفظ القران

1996/مبٌروتمصطفى قصٌر العاملً.الشورى والبٌعة دورهما فً انعقاد االمامة الكبرى

2000/ممصرصالح الدٌن حمٌد.دراسة الجدوى كٌؾ تعدها بنفسك

1996ماالردنعبدالرحمن الصباح.المعاٌٌر والتقٌٌم التصحٌح:مبادى الرقابة االدارٌة 

.الرقابة على دستورٌة القوانٌٌن المحكمةالدستورٌة العلٌا طبٌعتها ومهامها واهم مبادئها  1988/مالقاهرةعلى حسٌن نجٌب

1999/مالقاهرةحسٌن عمر.االقتصاد الحر:اقتصاد السوق

1998/ممصرعبدالحلٌم محمود موسىالفقة االسالمً المٌسر فً العقائد والعبادات والمعامالت على المذاهب االربعة

.مبادى التخطٌط االقتصادى والتخطٌط التاشٌرى فً نظام االقتصاد الحر  1998/ممصرحسٌن عمر

2000/القاهرةبهاء شاهٌن.رإٌة اسالمٌة:العولمة والتجارة االلكترونٌة 

1998ممصرامٌن ساعاتً.الى التطبٌق ..ادارة الموارد البشرٌة من النظرٌة 

2001/ماالسكندرٌة.عبدالعظٌم حسن عبدالرحمن .التعوٌض عن االخالل بالعقد 

2001/االسكندرٌةاحمد ابو الروس.االرهاب والتطرؾ والعنؾ فً الدول العربٌة 

1998/ممصرفتحً ابراهٌم منصور.نقل االعضاء البشرٌة بٌن العلم والدٌن

.المحاكم التادٌبٌة-الجهات الرئٌسة والرقابٌة-النٌابة االدارٌة:الوالٌة واالختصاص:الجرائم التادٌبٌة 2001/ماالسكندرٌةممدوح طنطاوي

1998/ممصرعبدالعزٌز سلٌمان نوار.العصر الحدٌث:تارٌخ الشعوب االسالمٌة 

(الؽلق االداري)الؽرامة ,الحل, الوقؾ,االزالة ,سحب والؽاء التراخٌص: الرقابة القضائٌة على الجزاءات االدارٌة لعامة 2000/ماالسكندرٌة.محمد باهى ابوٌونس

2000/مصر.محمد نجٌب احمد ابو عجوة .دعائمة وادابة فى ضوء القران الكرٌم .. المجتمع االسالمً 

.دراسة فقهٌة قضائٌة وفقا الحدث التشرٌعات ,واراء الفقة,واحكام القضاء,وفتاوى مجلس الدولة :العقوبات التادٌبٌة للعاملٌن المدنٌٌن بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة 0/ممصرعبدالوهاب البندارى
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.حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث ومشكلة التلوث فً الخلٌج العربً دراسة مقارنة  2001/ماالسكندرٌة.عباس هاشم الساعدى 

.دراسة فقهٌة قضائٌة وفقا الحدث التشرٌعات ,واراء الفقة,واحكام القضاء,وفتاوى مجلس الدولة :طرق الطعن فً العققوبات التادٌبٌة ادارٌا وقضائٌا ااعاملٌن المدنٌٌن بالدولة ,والقطاع العام ,وذوي الكادرات الخاصة  /ممصرعبدالوهاب البندارى

.الصلح فً جرائم قانون العقوبات واالجراءات الجنائٌة وفقا الحدث احكام محمكة النقض والتعلٌمات العامة للنٌابات والصٌػ القانونٌة  2001/ممصرمحمد عبدالحمٌد االلفى

1987/ممصرمحمد سٌد طنطاوي.بنو اسرئٌل فً القران والسنة 

1996مصرموسى الموسوى.المتامرون على المسلمٌن الشٌعة من معاوٌة الى والة الفقٌة 

1998/ممصرحسن طبل.اسلوب االلتفات فً البالؼة القرانٌة

2001/ماالسكندرٌةفتوح الشاذلً.الحماٌة الجنائٌة للشٌك فً التشرٌع السعودي والقانون الوضعً 

/مصرمحمد ابو زهرةبحوث فً الربا

/ممصرمحمد فرجشخصٌات عسكرٌة اسالمٌة

/مصرمحمد علً شهٌب.السلوك االنسانً فً التنظٌم

.والقراراات الصادرة تنفٌذا لة مع احدث احكام محكمة النقض والمحكمة الدستورٌة العلٌا واحكام وفتاوى مجلس الدولة 2000لسنة7التطبٌقات العملٌة فً لجان فض المنازعات المدنٌة والتجارٌة واالدارٌة وفقا الحكام القاموم رقم  2000/ممصراحمد ٌوسؾ ,عزت احمد سٌؾ

1997/ممصررءوؾ عبٌدالمخدرات,االسلحة والذخائر,التشرد, االشتباة,التدلٌس والؽش,تهرٌب النقد:شرح قانون العقوبات التكمٌلى فً جرائم

.فً المهن الحرة نحو توحٌد النظام القانونً للخدمات الراسمالٌة وؼٌر الراسمالٌة(جات)اثر االتفاقٌة العامة فً الخدمات  2001/ماالسكندرٌةهانً دوٌدار

1997/القاهرةمنصور حسب النبًارتٌاد الفضاء بٌن العلم والفران

.المحل التجاري-الدفاتر التجارٌة -السجل التجاري-التجار-االعمال التجارٌة :التنظٌم القانونً للتجارة 2001/ماالسكندرٌةهانً دوٌدار

2001/ماالسكندرٌةمحمد باهً ابوٌونس.الرقابة البرلمانٌة على اعمال الحكومة فً النظامٌن المصري والكوٌتً

1999/مالقاهرةسٌد مصطفى سالم(دراسة ونصوص)حلقة مفقودة من حركة التنوٌر فً الٌمن :البرٌد االدبً

1999/ممصرصبحً عبدة سعٌد(دراسة مقارنة)شرعٌة السلطة والنظام فً حكم االسالم

.درالسة فً القانون الفرنسً والمصري: الجرائم االنتخابٌة ومدى خصوصٌة دور القضاء فً مواجهة الؽش االنتخابً  2000/االسكندرٌةامٌن مصطفى محمد

2000/مصر.خالد العامري,عبدالحمٌد عبدالعاطً.دلٌل المواقع االسالمٌة على االنترنت

1997القاهرةعلً حسب اللةاصول التشرٌع االسالمً

2001/ماالسكندرٌةمازن لٌلوراضً.دور الشروط االستثنائٌة فً تمٌٌز العقد االداري

1993ممصرمحً الدٌن االزهري.(اساسٌات وسلوكٌات)االدارة ودور المدٌرٌن 
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0/مصرمحمد بن احمد بن محمد عبدالسالم خضر الشقٌرٌز.السنن والمٌتدعات المتعلقة باالذكار والصلوات

0/ممصرطارق فتح اللة خضر(دراسة مقارنة)دور االحزاب السٌاسٌة فً ظل النظام النٌابً

.دراسة مستوعبة لفقة عمر وتنظٌماتة:منهج عمربن الخطاب فً التشرٌع  1998/مصرمحمد بلتاجى

(1998لسنة3القانون رقم)1981لسنة159واحدث تعدٌالت قانون الشركات رقم1999لسنة17شركات االموال وفقا لضوابط قانون التجارة الجدٌد رقم -شركات االشخاص :تنظٌم الشركات التجارٌة  2001/ماالسكندرٌةعباس مصطفى المصري

2000/ماالسكندرٌةمحمد فرٌد العرٌنى,هانى دوٌدارمبادى القانون التجاري والبحري

2001/ماالسكندرٌةعصام انور سلٌماسس الثقافة القانونٌة

1991/ممصرمحمد ابو زهرة.التكافل االجتماعً فً االسالم

1997/الرٌاضمحمد ابن ابراهٌم التوٌجري,محمد بن عبداللة البرعًاالسلوب القوٌم فً صنع القرار السلٌم

1998/ممصراحمد القاضًامن وسالمة المنشات الحٌوٌة

0/ممصررشدي شحاتة ابوزٌددراسة مقارنةز:انعزال وعزل القاضً فً الفقة االسالمً وقانون السلطة القضائٌة 

1995/عمانمنعم جلوب زمزٌرالنظرٌة والتطبٌق:ادارة االنتاج والعملٌات 

2001/ممصرمحمد عبدالرحمن الدسوقًالنظام القانونً للجزر فً القــانــون الدولً للبحاز

1998/ممصرعبدالؽفار حامد هاللاللهجات العربٌة نشاة وتطوٌر

1999/اٌران7اٌة اللة السٌد محمد تقً المدرسىالتشرٌع االسالمً مناهجة ومقاصدة

(النضال بٌن العرب والترك,النضال بٌن العرب والفرنسٌٌن واالنكلٌز,امارة شرق االردن وقضٌة فلسطٌن وسقوط وسقوط الدولة الهاشمٌة وثةرة الشام )تارٌخ مفصل جامع للقضٌة العربٌة فً ربع قرن :الثورة العربٌة الكبرى 0/ممصر30امٌن سعٌد

1996/صنعاء3مإتمر التعلٌم العالً االهلً.البناء المإسسً للتعلٌم العالً واالهلً,التعلٌم العالً والتنمٌة البشرٌة

1998االردنعمر ٌوسؾ حمزةالتداوي بالقران والسنة والحبة السوداء

2001/االسكندرٌةجابر سٌد عوض حسناالنسان والبٌئه من منظور الخدمه االجتماعٌه

l1996/االسكندرٌة00جمال الدٌن جمعهاوجه الطعن على التقارٌر الطبٌه

0/ممصر00حسن سعد حسنالوجٌز فً جرائم الصحافه والنشر

2001/مالقاهرة00طارق سرورنقل االعضاء البشرٌه بٌن االحٌاء

2003/مالقاهرة00عصام عفٌفً حسٌن عبدالبصٌر.دراسة مقارنة فً القانون الوضعً والفقة الجنائً االسالمً .تجزئة القاعدة الجنائٌة 

1999/االسكندرٌة00محمد رفعت عبدالوهاب,حسٌن عثمان.النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 157صفحة 2012,  سبتمبر19



2003/ماالسكندرٌة00مازن لٌو راضًالوجٌز فً القضاء اللٌبً

2003االسكندرٌةهشام علً صاق.النظام العربً لضمان االستثمار ضد المخاطر ؼٌر التجارٌة

2003/ماالسكندرٌةمحمود صالح العادلً.الشرعٌة الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد

2002/لبناننعمة اللة عنٌسً.االنسان والبٌئة

.دول مجلس التعاون الخلٌجً ,الفجوة بٌن امكاناتها االقتصادٌة وقدراتها السٌاسٌة واثر ذلك على االمن القومً العربً  1998/مالقاهرةالسٌد عبدالمنعم المراكبً

2001/مالقاهرةاحمد الساٌح,احمد عبدة عوض.قضاٌا بٌئٌة من منظور اسالمً 

.المحكمة الجنائٌة الدولٌة, نشؤتها ونظامها لالساسً مع دراسة لتارٌخ لجان التحقٌق الدولٌة والمحاكم الجنائٌة الدولٌة السابقة 2002/ممصرمحمود شرٌؾ بسٌونً

2002/ماالسكندرٌةهشام علً صادقالجنسٌة المصرٌة

.احكام الزواج العرفً للمسلمٌن وؼٌر المسلمٌن من الناحٌة الشرعٌة والقانونٌة شرح وتعلٌق وصٌػ 1999/ماالسكندرٌةهالل ٌوسؾ ابراهٌم

2000/االسكندرٌةنور الهدى لوشن.مباحث فً علم اللؽة ومناهج البحث اللؽوي 

.عقود بٌع االسلحة فً النطاق الدولً,مدى مشروعٌتها,القانون الواجب تطبٌقة,مع دراسة لتطور الوضع االقتصادي والسٌاسً فً السوق الدولٌة للسالح 2003/ماالسكندرٌةجمال محمود الكردي

(دراسة قانونٌة فً ضوء القواعد والوثائق الدولٌة)ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً االؼراضالسلمٌة 2001/ممحمد عبدهللا محمد نعمان

.الجرائم المعلوماتٌة,انعكاسات ثورة المعلومات ,ظاهرة المعلوماتٌة فً مجال الجرٌمة ,المجرم المعلوماتً,جرائم المعلوماتفٌروسات الحاسب االلً,الحماٌة الجنائٌة لنظم المعلوماتٌة,قانون حق المإلؾ 2003/االسكندرٌةمحمد علً العرٌان

1999/عمانعبدالمعطً محمد عساؾ.فً المنظمة المعاصرة(التنظٌمً)السلوك االداري

2003/ماالسكندرٌةهشام صادقمواقؾ سٌاسٌة

2003/االسكندرٌةابراهٌم عبدالعزٌز شٌحا(الدول والحكومات)النظم السٌاسٌة

.دراسة تحلٌلٌة وانتقادٌة بمناسبة قضٌة الشركة االمرٌكٌة كرومالوي ضد جمهورٌة مصر العربٌة)الرقابة القضائٌة على احكام التحكٌم بٌن االزدواجٌة والوحدة  2000/ماالسكندرٌةحفٌظة السٌد الحداد

(دراسة مقارنة مع القانون الجنائً الداخلً والقانون الدولً الجنائً, الحماٌة الجنائٌة للبٌئة)موسوعة حماٌة البٌئة 2002ماالسكندرٌة3محمود صالح العادلً

/ماالسكندرٌةنقوال ابراهٌممساقط الخرائط

(دراسة فً الجؽرافٌا السٌاسٌة)قوة الٌمن البشرٌة واثرها فً وزنها السٌاسً االقلٌمً  2003/ماالسكندرٌةعبدالجلٌل عبدالفتاح الصوفً

2003ماالسكندرٌةاالضرار البٌئٌه و أثرها على االنسان

.المعامالت االلكترونٌة ,صور الخطاء االلكترونً ,المسئولٌة االلكترونٌة,المواقع والدومٌن والفٌروسات ,المعلوماتٌة)المسئولٌة االلكترونٌة 2003/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصور

(دراسة فقهٌة وقضائٌة)مسئولٌة البائع عن ضمان العٌوب الخفٌة فً بٌوع السٌارات 2003/ماالسكندرٌةاحمد شوقً محمد
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.المسئولٌة الدولٌة عن البث االذاعً عبر االقمار الصناعٌة فً ضوء احكام القانون الدولً 2002/مالقاهرةاحمد فوزي عبدالمنعم

1997/االسكندرٌةاحمد فراج حسٌن.نظام االرث فً االسالم

.(ٌتضمن نصوص التحكٌم فً القوانٌن العربٌة والتعلٌق علٌها ونماذج لعقد التحكٌم ولشروط التحكٌم)التحكٌم فً القوانٌن العربٌة 2002/ماالسكندرٌةاحمد ابوالوفا

(, االرهاب وعناصر مسئولٌة الناقل الجوي الدول1929ًاالرهاب الدولً واختطاؾ الطائرات,منظمة الطٌران المدنً,نطاق تطبٌق احكام اتفاقٌة وارسو)االرهاب الدولً ومسئولٌة شركات الطٌران 1994/ماالسكندرٌةٌحً احمد البنا

2003/االسكندرٌةمصطفى ابوزٌد فهمًفن الحكم فً االسالم

2003االسكندرٌة.(دراسة مقارنة)مبدا الفصل بٌن سلطتً االتهام والتحقٌق 

1993دمشق.كل شً عن المٌاة,هل تكفً المٌاة احفادنا

(تحدٌد مفهوم االرهاب,مشكلة تنازع القوانٌن,مشكلة االختصاص القضائً ,مشكلة المسئولٌة الدولٌة للدولة التً ٌتبعها االرهاب بجنسٌتة )ارهاب ركاب الطائرات 2003/ماالسكندرٌةصالح الدٌن جمال الدٌن

2002االمارات2محمد حسن الفرحالجدٌد فً تارٌخ دولة  وحضارة سبؤ وحمٌر

2003/ماالسكندرٌةجالل وفاء محمدٌن.دور البنوك فً مكافحة ؼسٌل االموال

.االتجاهات الحدٌثة-االجراءات-التحكٌم بٌن المستثمر االجنبً والدولة المضٌفة لالستثمار امام المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار القواعد 2001/ماالسكندرٌةجالل وفاء محمدٌن

.مقارناً بكل من القانون المصري واللبنانً واالمارات2002ًلسنة 35مكافحة ؼسٌل االموال طبقاً للقانون الكوٌتً رقم 2003/ماالسكندرٌةجالل وفاء محمدٌن

2002/مصر2سمٌر الششناويالموسوعه الذهبٌه فً قضاٌا المخدرات

0/مصر30احمد جالل/ شرٌؾ الطباخ موسوعة الفقه والقضؤ فً الطب الشرعً

(دراسه مقارنه بٌن التشرٌعٌن المصري والكوٌتً)التادٌب فً الوظائؾ المدنٌه والعسكرٌه  2001/ممصر00ارشٌد عبدالهادي الحواري

.موسوعة القٌود واالوصاؾ فً الجناٌات والجنح والمخالفات فً قانون العقوبات والقوانٌٌن الجنائٌه الخاصه  1997/ممصر20محمد احمد عابدٌن

2001/القاهرة40عبدالقادر عودهالموسوعه العصرٌه فً الفقه االسالمً

1998/مالرٌاض20طالل محمد نوار عطارالجمعٌه العامه لالمم المتحده

1998/مالرٌاض00طالل محمد نوار عطارمجلس االمن الدولً

1998/مالرٌاض00طالل محمد نوار عطاراالمانه العامه لالمم المتحده

l2001/القاهرة00حسام الدٌن عبدالؽنًتفسٌر اتفاقٌة االمم المتحده بشان البٌع الدولً

2000/مالقاهرة00صالح الدٌن عامرالقانون الدولً للبحار

2002/مالقاهرة00محمد نور عبدالهادي شحاتهالرقابه على اعمال المحكمٌٌن
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2002/ماالسكندرٌة00هشام علً صادقالجنسٌه المصرٌه

2001/ماالسكندرٌة00احمد ابوالروساالرهاب والتطرؾ والعنؾ فً الدول العربٌه

2001/ماالسكندرٌة00احمد ابوالروساالرهاب والتطرؾ والعنؾ الدولً

2003/ماالسكندرٌة00محمود السٌد عمر التحويالطبٌعه القانونٌه لنظام التحكٌم

1993/ماالسكندرٌة00فادي المالحسلطات االمن والحصانات

/ماالسكندرٌة00احمد ابراهٌم حسنتنازع القوانٌٌن فً الشرائع القدٌمه

2001/ماالسكندرٌة00جالل وفا محمدٌنالحماٌه القانونٌه للبٌئه البحرٌه من التلوث بالزٌت

2001/ماالسكندرٌة00سوزان علً حسنالتشرٌعات السٌاحٌه والفندقٌه

2003/ماالسكندرٌة00حسام الدٌن عبدالؽنًحماٌه المعلومات ؼٌر المفصح عنها والتحدٌات التً تواجه الصناعات الدوائٌه

0/ممصر00عزت احمد ٌوسؾ/احمد ٌوسؾقانون الطوارى وامن الدوله

1985/ممصر00محمد ناجً ٌاقوتمسئولٌة الصحفٌٌن المدنٌه فً حالة القذؾ

1999/ماالسكندرٌة00نورهان منٌر حسن فهمًالقٌم الدٌنٌه للشباب من منظور الخدمه االجتماعٌه

2002/ماالسكندرٌة00علً محمد علً قاسمبٌع المزاٌده فً الفقه االسالمً  والقانون الوضعً

2002مصر00خدٌجه الهٌصمًسٌاسة الٌمن فً البحر االحمر

2002/ممصر00ابوبكر صدٌق سالمتكرٌر البترول التكنولوجٌا المعاصره

1992/مالقاهرة00محمد بهجت قائد(اتفاقٌة هامبورج)مسئولٌة الناقل البحري للبضائع 

1998/االسكندرٌة00خٌري خلٌل الجمٌلًالتنمٌه االدارٌه فً الخدمه الخدمه االجتماعٌة

1999/مالقاهرة00احمد ابو الوفؤجامعة الدول العربٌة كمنظمه دولٌه اقلٌمٌه

(نماذج الممارسة-االستراتٌجٌات-االتجاهات المعاصره )تنمٌه المجتمع  المحلً  2000/ماالسكندرٌة00احمد مصطفى خاطر

1997/ممصر00فتحً علً حسنالمٌاه واوراق اللعبه السٌاسٌه فً الشرق االوسط

2002/مصنعاء00مركز دراسات المستقبلالٌمن والعالم

1990/مالقاهرة00ادجار اوبالسن1970الٌمن الثوره والحرب حتى عام 

2002/ماالسكندرٌة00علً لٌلهالمشاركه الشعبٌه لحماٌة البٌئه من منظور اجتماعً



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 160صفحة 2012,  سبتمبر19



2001/ممصر00محمد محمد الشهاويالحماٌه الجنائٌه لحرمة الحٌاه الخاصه فً مواجهة الصحافه

/ماالسكندرٌة00حفٌظ السٌد الحدادمدى اختصاص القضاء الوطنً  التخاذ اجراءات وقتٌه وتحفظٌه

1998/مالقاهرة00عبدالكرٌم ابو الفتوحمكافحة الجرائم ضد الطائرات

2002/االسكندرٌة00ابراهٌم عبدالهادي الملٌجًاستراتٌجٌات وعملٌات االدارة

1990/مالقاهرةاحمد محمود سعدمصادر االلتزام فً القانونٌٌن المدنٌٌن الٌمنً والمصري

2000/ماالسكندرٌة00هشام خالدجنسٌة الشركه

0/ماالسكندرٌة00محمد السٌد احمد الفقًالمسئولٌه المدنٌه عن اضرار التلوث البحري بالزٌت

2001/مالقاهرة00محسن علً جازع(قانون مدنً ٌمنً)انقضاء عقد اٌجار المبانً  

1999/مالقاهرة00احمد محمد بدوينقل وزرع االعضاء البشرٌه

0/مالقاهرة00عبدالعزٌز محمد محسنحماٌه وحقوق االنسان فً مرحلة تنفٌذ االحكام الجنائٌه

2001/مالقاهرة00محمد عبدالرحمن الدسوقًالنظام القانونً للجزر فً القانون الدولً للبحار

1998/االسكندرٌة00الصدٌق محمد العاقلاخطار التلوث البٌئً

2009/ماالسكندرٌة00اٌهاب النهراويموانً الخلٌج العربً والقدرة التامٌنٌة

2001/مالقاهرة00اشرؾ توفٌق شمس الدٌنتجرٌم ؼسٌل االموال فً التشرٌعات المقارنه

2001/ماالسكندرٌة00مجدي محب حافظقانون االسلحه والذخائر

1998/مالقاهرة00جمٌل عبدالباقً الصؽٌرالحماٌة الجنائٌه للبٌئه ضد التلوث السمعً

.مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌه الٌاته,اهدافه المعلنه,عالقاته بالمنظمات االقلٌمٌه والدولٌه  1995/مالقاهرة00عبدالمهدي الشرٌده

.(االشخاص- شركات االموال ) 1997شرح قانون الشركات الٌمنً الجدٌد  2001/مالقاهرة00سعٌد محمد هٌثم

1996/ماالسكندرٌة00محمد عبدالحمٌد االلفً.الدفع بالعذر القهري فً قانون االجراءات الجنائٌه

2002/ماالسكندرٌة00عباس هاشم الساعديحماٌه البٌئه البحرٌه من التلوث ومشكلة التلوث فً الوطن العربً

1999/مالقاهرة00محمد عبداللطٌؾ.جرائم النشر المضره بالمصلحه العامه

1999/ماالسكندرٌة00امٌن مصطفى محمد.الحماٌه الجنائٌه للدم من عدوى االٌدز وااللتهاب الكبدي الوبائً

2002/ماالسكندرٌة00محمد باهً ابو ٌونس.الرقابه البرلمانٌه على اعمال الحكومه فً النظامٌٌن المصري والكوٌتً
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.المواجهه التشرٌعٌه لظاهرة ؼسٌل االموال المخله فً جرائم المخدرات 2002/مالقاهرة00مصطفى طاهر

0/مالقاهرة00عبدالفتاح مراد.االتفاقٌات العربٌه الكبرى

0/ماالسكندرٌة00احمد ابوالوفاالتحكٌم االختٌاري واالجباري

1994/ماالسكندرٌة00ٌحً احمد البنا.االرهاب الدولً ومسئولٌة شركات الطٌران

(الرهن الحٌازي-الكفاله )التامٌنات الشخصٌه والعٌنٌه فً القانون المصري والٌمنً 1990/مالقاهرة00احمد محمود سعٌد

2002/االسكندرٌة00هشام خالد.االختصاص القضائً الدولً للمحاكم العربٌه

0/مالقاهرة00الخٌرقشًابحاث فً القضاء الدولً

2002/ماالسكندرٌة00عادل ثابتالفكر السٌاسً االسالمً

.االقلٌات السٌاسٌه فً الخبره االسالمٌه فً بداٌة الدوله النبوٌه حتى نهاٌه الدوله العثمانٌه  2002/مالقاهرة00كمال السعٌد حبٌب

2001/االسكندرٌة00عصام انور سلٌمحقوق الطفل

2002/ماالسكندرٌة00محمود السٌد عمر التحويانواع التحكٌم وتمٌٌزه عن الصلح والوكاله والخبره

/مالقاهرة00محمد سامً الشواالسٌاسه الجنائٌه فً مواجهة ؼسٌل االموال

0/االسكندرٌة00منٌر ابراهٌم هنديالهندسه المالٌه باستخدام التورٌؾ والمشتقات: الفكر الحدٌث فً ادارة المخاطر 

1997/مالقاهرة00عاطؾ محمد الفقًالتحكٌم فً المنازعات البحرٌه

2003/ماالسكندرٌة00عمروعٌسى الفقًالجدٌد فً التحكٌم فً الدول العربٌه

1995/ماالسكندرٌة00محمد رمضان بارهقانون العقوبات اللٌبً

2003/ماالسكندرٌة00فرج علوانً هلٌلشرح قانون االسلحه والذخائر

1998/ماالسكندرٌة00احمد محمود حسنًعقد النقل البحري

2000/ماالسكندرٌة00محمد سٌد فهمًواقع رعاٌة المعوقٌن فً الوطن العربً

.اجراءات وحجٌه الحكم -شروط قبول الدعوى-حدود اختصاص المحكمه الدستورٌه العلٌا-صورة الرقابه القضائٌه -الدعوى الدستورٌه  2002/ماالسكندرٌة00عبدالحمٌد الشواربً/عزالدٌن الدٌناصوري

2001/ماالسكندرٌة00احمد محمد حشٌشالمفهوم القانونً للبٌئه فً ضوء مبدء اسلمة القانون المعاصر

1999/القاهرة00صالح الدٌن فوزياالدارة العامه من المحٌط العالمً الى المركز المحلً

2001/م00عبدالرحمن البٌضانًاوجاع الٌمن
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2001/ماالسكندرٌة00حفٌظه الحداداالتجاهات المعاصره بشان اتفاقٌات التحكٌم

1990/القاهرة00محمد حسنٌن هٌكل(حرب الثالثٌن سنه )االنفجار

1999/دمشق20مركز امعلوماتٌه.الكتاب االستراتٌجً السنوي

2002/صنعاء00عبده حسٌن الرفٌعًالٌمن الموقؾ الشعبً والرسمً.. ام المعارك 

0/م00فرٌد الفالوجًجواسٌس الموساد العرب

00/0عبدالسالم ابو مقحؾاالدارة االستراتٌجٌة

0م00سلٌمان الطماويالسلطات الثالث

0/م00عفٌفً كاملاالشراؾ القضائً على االنتخابات

000جورجً شفٌقالنظام االنتخابً على ضوء الفقة

0/صنعاء00احمد شرؾ سعٌدبشٌر الخٌر

000صاموئٌلصدام الحضارات

2003/صنعاء40موسسة العفٌؾالموسوعة الٌمنٌة

0/نٌودله00ًاٌهاب الشرٌؾاسرار ومفاتٌح..الهند

2002/صنعاء00عبدالرحمن بعكر الحضرمًعبدالرحمن االنسً.. شاعر التوحٌد والعدل والجمال 

1997/معمان00فوزي تٌم(انتخابات مجالس الكنٌست)تطور الحٌاة البرلمانٌة فً اسرئٌل

1993/القاهرة(لجنة من الباحثٌن العرب)مترجم عن االنجلٌزٌة (وثائق سرٌة)وكالة المخابرات االمرٌكٌة 

.((دراسة مقارنة))فً ضوء قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة(المعارؾ التقلٌدٌة-الفولكور)الحماٌة القانونٌة للماثورات الشعبٌة  /مالقاهرةحسن حسٌن الباوي

2003/ماالسكندرٌةعبدالحمٌد المنشاوي.1999لسنة155جرائم المرور طبقاً الخر تعدٌالتها بالقانون رقم 

/ماالسكندرٌةمازن لٌلو راضً.الطاعة وحدودها فً الوظٌفة العامة

2001/االردناسامة شهوان.ادارة الدولة المفاهٌم والتطور

2003/مالقاهرةاسامة ابو الحسن مجاهدفكرة التعوٌض العقابً

2007/بٌروت00عزمً بشارةمقدمة لبٌان دٌمقراطً عربً

2009/االسكندرٌة00مصطفى ٌاسٌن االصبحًحق االجنبً فً التملك
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2000/ماالسكندرٌةهانً دوٌدارقانون الطٌران التجاري

2003/مصنعاءمحمد صفوة قابلالدول النامٌة والعولمة

2001/صنعاءاحمد علً البشاري.المالٌة العامة مع التطبٌق على الجمهورٌة الٌمنٌة 

2003/ماالسكندرٌةمحمد محمد عبدالوهابالبٌروقراطٌة فً االدارة المحلٌة

0/علً بن محمد كمال بن عبدربة(سٌر ومواقؾ)رجال حول الرسول

0/مالقاهرةابى عبداللة محمد بن ابى بكر ابن القٌم الجوزٌة.الداء والدواء او الجواب الشافً لمن سال عن الدةاء الشافً

/ممصر.ابى الحسن على بن محمد حبٌب البصري البؽدادي الماوردي .االحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة

.(االطار العام لدراسة االدارة العامة فن الحكم واالدارة فً السٌاسة واالسالم العملٌة االدارٌة )االدارة العامة  2003ماالسكندرٌةمصطفى ابوزٌد محٌسن عثمان

13/2002محمد ناصر الدٌن االلبانًسلسلة االحادٌث الضعٌفة والموضوعه

2003/م90محً الدٌن ابً زكرٌا النووىصحٌح مسلم بشرح النووي

2002/ماالسكندرٌةحسٌن عثمان.الوسٌط فً القانون الدستوري

.بطالن انعدام وسحب القرار االداري ,سلطة االدارة فً اصدار القرارات االدارٌة والتعسؾ فً استخدام السلطة. الخصومة االدارٌة  1997/ماالسكندرٌةعبدالحكٌم فودة

.دراسة مقارنة فً القانون الفرنسً والمصري)الجرائم االنتخابٌة ومدى خصوصٌة القضاء فً مواجهة الؽش االنتخابً  2000/ماالسكندرٌةامٌن مصطفى محمد

2001/مبٌروترجب بودبوس.العولمة بٌن االنصار والخصوم

2002/مسعد ابو سٌؾ الحوتًالموسوعة العلمٌة فً انساب القبائل العربٌة

.دراسة انتقادٌة لموقؾ المشرع المصري)جنسٌة المرأة المتزوجة فً القانون الدولً الخاص المقارن والفقة االسالمً وفقاَ الحكام النقض والقضاء  2001/ماالسكندرٌةمصطفى محمد مصطفى الباز

2003/ماالسكندرٌةمحمود عبدالرحٌم الدٌب.الحٌل فً القانون المدنً فً الفقة االسالمً والقانون الوضعً 

2003/ماالسكندرٌةمحمد امٌن الرومًالتعاقد االلكترونً عبر االنترنت

2003/ماالسكندرٌة.ابراهٌم خلٌفة/محمد سعٌد الدقاق/محمد سامًالقانون الدولً العام

1994/ممحمد علوان.الشركات المساهمة فً التشرٌع المصري

2003/ماالسكندرٌةبشٌر علً محمد باز.حق حل المجلس النٌابً فً الدساتٌر المعاصرة

1990/بٌروتقصً سلٌم شٌاح.البرمجة بلؽة البٌسك للمرحلتٌن االعدادٌة والثانونٌة

.الدولة االموٌة واالحداث التً سبقتها ومهدت لها ابتداً من فتنة عثمان  1992/بٌروتٌوسؾ العش
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.الٌاتة , اهدافة المعلنة ن عالقاتة بالمنظمات االقلٌمٌة والدولٌة .. مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة  1995/مالقاهرة.عبدالمهدي الشرٌدة 

2003/ماالسكندرٌةعمر محمد بن ٌونسالحماٌة الجنائٌة للثروة النفطٌة

2001/االسكندرٌةعصام انور سلٌم.حقوق الطفل

2002/مالقاهرةابراهٌم حامد طنطاوياشكاالت التنفٌذ فً المواد الجنائٌة

2000/بٌروت.محمد السعٌد ادرٌس.النظام االقلٌمً للخلٌج العربً

2003/ماالسكندرٌة.محمود السٌد التحٌوي.من قانون المرافعات(3)دعوى الحسبة على ضوء المادة

2002/القاهرةرٌد, ترجمة ناصر عفٌفً. دونالد ام .المحامون والسٌاسٌة فً العالم العربً

1998/مالقاهرة2عبدالسالم علً المزوؼً.ثانٌاًنظرٌة الحق,مذكرات موجزة حول علم القانون , اوالً نظرٌة القانون 

1998/القاهرةمحمود ابوزٌد.21المٌاة مصدر للتوتر قً القرن 

1998/القاهرةامٌمة كمال الدٌن الشاعر.قضاٌا ادارٌة تقٌٌم التدرٌب فً مجال تكنولوجٌا المعلومات

1998/قطرعدنان هزاع البٌاتً.البٌئة والتنمٌة فً الوطن العربً مشكالت وحلول

2003/م35الحافظ جمال الدٌن المري.تهذٌب الكمال فً اسماء الرجال

2002/م11وهبه الزحٌلً.الفقة االسالمً وادلته

1996/م11محمد ناصر الدٌن االلبانًسلسلة االحادٌث الصحٌحه وشً من فقهها وفوائدها

1998/م14ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًفتح الباري بشرح صحٌح البخاري

.احكام المٌراث للمسلمٌن وؼٌر المسلمٌن من المصرٌٌن وواالجانب ,الناحٌة الشرعٌة والقانونٌة شرح وتعلٌق وصٌػ مع احدث احكام محمكمة النقض ونصوص القانون  1996/ماالسكندرٌةهالل ٌوسؾ ابراهٌم

1998/مالقاهرةهاللً عبدالالة احمد.(دراسة مقارنة)قانون العقوبات وازمة الحسابات 

2001/مالقاهرةمحمود مختار احمد برٌرى.االوراق التجارٌة-قانون المعامالت التجارٌة عملٌات البنوك 

(طبٌعة قواعد االختصاص القضائً-االختصاص القضائً المحلً للمحاكم المدنٌة-االختصاص القضائً القٌمً للمحاكم المدنٌة-االختصاص القضائً النوعً لمحاكم الدرجة االولى-االختصاص القضائً الوالئً )االختصاص القضائً للمحاكم العادٌة فً قانون المرافعات بٌن النظرٌة والتطبٌق 2001/ماالسكندرٌةمحمود السٌد عمر التحٌوي

1989/صنعاءاحمدبن حسٌن الرقٌحًالشهاب الثاقب السامً على مراكب الكواكب

10/2001ابً عبدهللا  الشافعً(كتاب االم  )موسوعة االمام الشافعً 

2003/م17وهبه الزحٌلًالتفسٌر المنٌر فً العقٌده والشرٌعه والمنهج

15/200عماد الدٌن ابن الفداء ابن كثٌر الشافعًتفسٌر القران العظٌم
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2002/م12محمد بن علً الشوكانًكتاب الفتح الربانً من فتاوي االمام الشوكانً

3/1985محمد عبدهللا الخطٌبمشكاة المصابٌح

23/2001محً الدٌن ابً زكرٌا النووى.(شرح المهذب للشٌرازي )كتاب المجموع 

4/1998منٌر القضبان .(التربٌه القٌادٌه )المنهج التربوي للسٌرة النبوٌه 

.(دراسة مقارنة فً القضاءٌن المصري والفرنسً)الخطؤ الطبً امام القضؤ الجنائً  2003/مالقاهرة.محمد سامً الشوا

.العمل ؼٌر المشروع-المنازعات المتولدة عن العقود الدولٌة االرادة المنفردة -موقع المال-ضابط جنسٌة الخصوم (1968االنجلوسكسونٌة واتفاقٌة بروكسل لعام-االوربٌة-دراسة فقهٌة قضائٌة فً القوانٌن العربٌة)االختصاص القضائً الدولً للمحاكم العربٌة 2002/االسكندرٌةهشام خالد

1999/ماالسكندرٌةماجد راؼب الحلو.قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة

1988/مالقاهرةمحمود نجٌب حسنً.(القسم الخاص)شرح قانون العقوبات 

( مٌالدٌة600ق م حتى1500من )الفن المعماري والفكر الدٌنً فً الٌمن القدٌم  2002/القاهرةمنٌر عبدالجلٌل العرٌقً

.اول دراسة باللؽة العربٌة تتضمن دراسات وبٌانات احصائٌة تم جمعها من مائتٌن دولة على مستوى العالم (دراسة مقارنة)العقوبات السالبة للحرٌة القصٌرة المدة وبدائلها  2003/مالقاهرة.اٌمن رمضان الزٌنً

2002/القاهرةصفً الرحمن المباركفوري(بحث فً السٌرة النبوٌة)الرحٌق المختوم

ً 2002/االسكندرٌةابراهٌم سٌد احمداالستجواب واالعتراؾ فقهاً وقضا

2003/ماالسكندرٌة3عبدالعاطً شلبًتبسٌط النحو

2002/ماالماراتعبداللة سعٌد باحاج(1990-1965)الٌمنٌون فً السعودٌة خالل ربع قرن 

.البحر المحٌط-ابن كثٌر -االلوسً-القرطبً-الكشاؾ-مستمد من اوثق كتب التفسٌر الطبري(تفسٌر القران الكرٌم)صفوةالتفاسٌر   0/مالقاهرة3محمد علً الصابونً

/مالقاهرة40ابن القٌم الجوزٌة.زاد المعاد فً هدي خٌر العباد 

0/مالقاهرة3اختصار وتحقٌق محمد علً الصابونً.مختصر تفسٌر ابن كثٌر 

0/القاهرةابً محمد عبدهللا جمال الدٌن االنصاريشرح قطر الندى وبل الصدى

2003/مبٌروت12صالح زهر الدٌنموسوعة االمن واالستخبارات فً العالم

2001/ماالسكندرٌةمجدي محب حافظ.قانون االسلحة والذخائر

.كتاب شرح التجرٌد فً فقة الزٌدٌة وهو شرح لفتاوي االمامٌن الهمامٌن القاسم الرسً والهادي بن ٌحً الحسٌن 30.ابوالحسن السٌد احمد بن هارون بن القاسم

.مجموعة االجزاء االربعة (نصوصها, رموزها ,اصولها التلمودٌة)برتوكوالت حكماء صهٌون  1996مبٌروتعجاج نوٌهض

(دراسة عملٌة للتشرٌعات الحدٌثة من خالل التطبٌقات القضائٌة)التامٌنات االجتماعٌة /ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصور
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/بٌروتفارس الٌاساساسٌات لؽة الباسٌك فً اجهزة الكمبٌوتر الشخصً

1983/مبٌروتعبدالعزٌز المقالحشعراء من الٌمن

(مختصرٌشمل ذكر حوادث القطر التونسً من اقدم العصور الى الزمن الحاضر)خالصة تارٌخ تونس 1983/متونسحسن حسنً عبدالوهاب

/ماالسكندرٌةسحر السٌد عبدالعزٌز سالمتارٌخ بطلٌوس االسالمٌة وؼرب االندلس فً العصر االسالمً

0/الرٌاض2.منصور بن ٌونس بن ادرٌس بن صالح الدٌن بن حسن.منح الشفا الشافٌات فً شرح المفردات

1996/مدمشقرشٌد ناجً الحسٌنًهذا هو التصوؾ

(ضرورة العلم,الطرٌق الى المرٌخ,الالمن الؽذائً العربً,الحضارة,النظرٌة االجتماعٌة,الطب االمبرٌالً,طرائق الحداثة,الماضً المشترك بٌم العرب والؽرب,العدد,المتالعبون بالعقول)مجموعة عالم المعرفة 1999/مالكوٌت10مجموعة من المإلفٌن

1984/بٌروتمحمد جمال الدٌن القاسمًدالئل التوحٌد

1989/بٌروتطالب الخفاجًالبعد الرابع

1987/الكوٌت.علً عبدالمعطً,علً حنفً,عزمً السٌدنظم الفكر الؽربً

1987/االردنخالد البٌطار.البٌان فً شرح االربعٌن النووٌة لالمام النووي

1986/بٌروتكرسً مورٌسون. االعلم ٌدعو لالٌمان

1990/بٌروتعبداللة عزامالعقٌدة واثرها فً بنا الجٌل

1987/بٌروتمحمد علً قطب.نظرات فً انجٌل برنابا المبشر بنبوة النبً محمد صلى هللا علٌة وسلم

1983بٌروتٌوسؾ مروة.العلوم الطبٌعٌة فً تراث االمام علً

/بٌروتسٌد قطبالتصوٌر الفنً فً القران

0محمد محمود الصواؾالقٌامة راي العٌن

1983/بٌروتحسن اٌوبتبسٌط العقائد االسالمٌة

1986/مبٌروتترجمة احسان حقً/فرٌق من العلما(االنسان ابن ادم ولٌس ابن قرد)خلق ال تطور

(االحكام الشرعٌة الواجبة على المراةالمسلمة العلم,االعتقاد,الفقة,االداب )الدروس المهمة لنساء االمة 2002/االماراتعمرو عبدالمنعم سلٌم

2002/بٌروتٌاسراعالم النساء

2002/بٌروتعبدالمجٌد طعمةصفحات مشرقة من حٌاة الصحابٌات

2002/بٌروتام عبداللة عاطؾالى كل مسلمة تبؽى السعادة
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2002/مصنعاءؼالب عبدالكافً القرشًوالٌة المراة فً مٌزان السٌاسة الشرعٌة

1997/االسكندرٌةمحمد العثٌمٌن/عبدالعزٌز بن بازفتاوي االعلماء للنساء

1995/م9ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًلسان المٌزان

1999/م4ابً سعد عبدهللا الخرسانًكتاب االنساب

2002/االسكندرٌةمججموعة من اصحاب الفضٌلة العلماءفتاوى المراة المسلمة

1999بٌروتعفت وصال حمزة(بلقٌس بنت الهدهد,اسماء الصلٌحٌة,اروى الصلٌحٌة)نساء حكمن الٌمن

1997/بٌروتابن القٌم الجوزٌةاخبار النساء

/بٌروتجمال الدٌن ابن الجوزياحكام النساء

2003/مشرٌؾ عتلم.المحكمة الجنائٌة الدولٌة المواءمات الدستورٌة والتشرٌعٌة

0/مصرمحمد رأفت عثمانفقة النسؤ فً الخطبة والزواج

5/0جندي عبدالملكالموسوعة الجنائٌه

1996/م7ٌاقوت الحموي البؽداديمعجم البلدان

1995/م4عال الدٌن البؽدادي الخازنتفسٌر الخازن المسمى لباب التاوٌل فً معانً التنزٌل

1996/م2محمد بسام رشديالمعجم المفرس لمعانً القران الكرٌم

2003/م6صالح زهر الدٌنموسوعة معارك العرب

2001/م5اثٌر الدٌن ابً حٌان االندلسًاالعراب المحٌط من تفسٌر البحر المحٌط

4/1999محمد بن اسماعٌل االمٌر الصنعانًسبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع ادلة االحكام

l1996/6نظام الدٌن الحسن النٌسابوري.تفسٌر ؼرائب القرأن ورؼاتب الفرقان 

2002/م4ابن حجر شهاب الدٌن العسقالنًتهذٌب التهذٌب

6/2003اٌهاب عبدالمطلب.الموسوعة الجنائٌة الحدٌثة الحكام محكمة النقض 

2002/مالقاهرة4ابً زكرٌا ٌحً النوويشرح رٌاض الصالحٌن من كالم سٌد المرسلٌن

1997/مبٌروت5محمد بن علً الشوكانً.فتح القدٌرالجامع بٌن فنً الرواٌه والدراٌه من علم التفسٌر

2002/االسكندرٌة6حسن حسن منصورالموسوعة القضائٌة فً مسائل االحوال الشخصٌه
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2002/م8وٌم رافم وٌان ٌوستالمعجم المفهرس اللفاظ الحدٌث النبوي

2002/مجده4شمس الدٌن بن عثمان الذهبًنزهة الفضال تهذٌب سٌر اعالم النبال

1998/مبٌروت3سٌد سابقفقة السنة

1992/مالقاهرة4.ابً محمد عبدالملك بن هشام(سٌرة ابن هشام  )السٌرة النبوٌة 

2001/م2وهبة الزحٌلً.اصول الفقة االسالمً

3/0احمد ملٌجًالموسوعة الشاملة فً التنفٌذ

2/1996عبدهللا ناصع علوانتربٌة االوالد فً االسالم

2000/مقطب مصطفى سانو .(انجلٌزي عربً  )معجم مصطلحات اصول الفقة 

2004/موهبة الزحٌلً واخرونالموسوعة القرانٌة المٌسرة

1998/ممحمد بن علً الشوكانًالبدر الطالع

1992/م20علً عبدالحلٌم محمودمنهج التربٌة عند االخوان المسلمٌن

2001/م3حسن حسن منصورالمحٌط فً شرح مسائل االحوال الشخصٌة

3/2000انور العمروسًموسوعة االحوال الشخصٌة

3/2000احمد جالل/ شرٌؾ الطباخموسوعة الفقة والقضاء فً الطب الشرعً

2004/مابراهٌم سٌد احمد.الحماٌة التشرٌعٌة الجنائٌة والمدنٌة لحقوق االنسان والحرٌات العامة

2004/معلً جمعةالتادٌب االداري فً الوظٌفة العامة

2000/معلً احمد السالوسموسوعة القضاٌا الفقهٌة المعاصرة واالقتصاد االسالمً

21995نور الدٌن حاطومتارٌخ القرن التاسع عشر

1990/علً الطنطاويرجال من التارٌخ

1999/مورٌس صادقالموسوعة التجارٌة

1998/وهبة الزحٌلًاثار الحرب فً الفقة االسالمً

2003/ممجً محبقانون االسلحة والذخائر

2001/عبدالعزٌز محمود/ محمد احمد عابدٌنالموسوعة الذهبٌة فً القٌود واالوصاؾ
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2004/معمر محمد بن ٌونسالحماٌة الجنائٌة للثروة النفطٌة

2003/ممحمود صالح الهادلًالشرعٌة الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد

2001/ممصطفى البازجنسٌة المرأة المتزوجة فً القانون الدولً الخاص المقارن والفقة االسالمً

2003/مهشام خالدمصادرة طبٌعته- مباحثة- المدخل للقانون الدولً الخاص نشاته

1990/معدنان ترسٌسًبالد سباء حضارة العرب االولى

1999/مبٌروت3سعدي ابو جٌبموسوعة االجماع فً الفقة االسالمً

.االسالم فً حضارته ونظمة االدارٌة والسٌاسٌة واالدبٌة والعلمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والفنٌة  2002/بٌروتانور الرفاعً

1992/مبٌروت0ٌوسؾ عبدهللا صاٌػ(1945التنمٌة منذ  )اقتصادٌات العالم العربً 

2002/مبٌروت2احسان النصكتاب القبائل العربٌه انسابها واعالمها

2003/ممصرهشام صادقمواقؾ سٌاسٌة

2002/مصرابً محمد بن مسلم الدٌنورياالمامة والسٌاسة

2000/مبٌروتحمٌدة نعنعرجل وقضٌة.. طارق عزٌز 

1993/دمشق2نور الدٌن حاطومتارٌخ العصر الوسٌط فً اوربا

2000/صنعاءالشٌخ احمد بن علوغالتوحٌد االعظم المبلػ من الٌعلم الى رتبة من ٌعلم

2002/مسورٌةشوقً ابو خلٌلاطلس السٌرة النبوٌة

0/ملندنعبدهللا الحبشًفهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة فً الٌمن

2002/مدمشقالشٌخ عز الدٌن الحاٌك((تجمة تقرٌبٌة سهلة وواضحة لمعانٌة باللؽة االنجلٌزٌة))القران الكرٌم   

2002/مدمشقشوقً ابو خلٌلاطلس التارٌخ العربً واالسالمً

1998/مبٌروت2جٌرار كورنو , ترجمة منصور القاضًمعجم المصطلحات القانونٌة

1990/مبٌروتعبدهللا الثنٌاناالمن الؽذائً العربً والعمل العربً المشترك

2003/مبٌروت2جٌروم هوٌٌة, ترجمة منصور القاضً(العقود الرئٌسٌة الخاصة )المطول فً القانون المدنً

2000/مبٌروتجٌروم هوٌٌة, ترجمة منصور القاضً(تكوٌن العقد )المطول فً القانون المدنً

2000/مبٌروتجٌروم هوٌٌة, ترجمة منصور القاضً(مفاعٌل العقد واثارة )المطول فً القانون المدنً
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2003/مبٌروتمحمد سعٌد رمضان البوطًفقة السٌرة النبوٌة مع موجز لتارٌخ الخالفة الراشدة

1977/مبٌروت2احمد حمروش(شهود ثورة ٌولٌو ) ٌولٌو 23قصة ثورة 

2002/القاهرةروجٌة ؼارودي(الحضارة التً تحفر لالنسانٌة قبرها)حفار القبور 

2000/القاهرةروجٌة ؼاروديامرٌكا طلٌعة االنحطاط

2002/مالقاهرةروجٌة ؼارودياالساطٌر المإسسة للسٌاسة االسرائٌلٌة

2000/مالقاهرةروجٌة ؼاروديكٌؾ صنعنا القرن العشرٌن

2002/مالقاهرةروجٌة ؼاروديمحاكمة جارودي

2002/القاهرةروجٌة ؼاروديمحاكمة الصهٌونٌة االسرائلٌة

1999/مالقاهرةروجٌة ؼاروديكٌؾ نصنع المستقبل

2003/ماالسكندرٌة2عبدالفتاح بٌومً حجازيالنظام القانونً لحماٌة الحكومة االلٌكترونٌة

2002/ماالسكندرٌة2عبدالفتاح بٌومً حجازيالنظام القانونً لحماٌة التجارة االلٌكترونٌة

1982/دمشق4نور الدٌن حاطومتارٌخ الحركات القومٌة

2003/ماالسكندرٌة3محمود صالح العادلًموسوعة القانون الجنائً لالرهاب

2002/مصنعاء3حسن علً مجلًالنظرٌة العامة للجرٌمة (القسم العام  )شرح قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً 

1997/مبٌروتهانً دوٌدارموجز القانون البحري

(السلطات العامة - النظام االنتخابً - التمثٌل النٌابً -  االحزاب السٌاسٌة - الدساتٌر المصرٌة - المبادى السٌاسٌة   )القانون الدستوري 2003/ماالسكندرٌةماجد راؼب الحلو

2001/ماالسكندرٌةعبدالرحمن ابوتوتةعلم االجرام

2005/صنعاءمطهر اسماعٌل العزي.المبادى الدستورٌة العامة والنظام الدستوري فً الٌمن 

2000/صنعاءوزارةمجلة االحكام التجارٌة

(رإٌة جدٌدة لتارٌخ صدر االسالم )دراسات فً عهد النبوة والخالفة الراشدة  2005/صنعاء0عبدالرحمن الشجاع

/ممصراحمد ٌوسؾ عزت احمد ٌوسؾقانون الطورى وامن الدولة

2004/دمشقصالح وهبًاالنسان والبٌئة والتلوث البٌئً

2003/مصنعاءمحمد عبدة السروري  .(626 - 429)تارٌخ الٌمن االسالمً منذ قٌام الدولة الصلٌحٌة حتى نهاٌة الدولة االٌوبٌة 
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2004/متعزمطهر الشمٌرياجراءات التنفٌذ الجبري فً قانون التنفٌذ المدنً الٌمنً

1988/بٌروتسلطان ناج1967ً-1839التارٌخ العسكري للٌمن 

2002/القاهرةعبدالعزٌز النعمانًالمركز القانونً للمستثمر االجنبً فً الٌمن ومصر

(دراسة مقارنة فً قانون الجنسٌة العربً )اكتساب الجنسٌة بالمٌالد الب وطنً 2001/ماالسكندرٌةهشام خالد

2002/بٌروتوهبة الزحٌلًالمعامالت المالٌة المعاصرة

2003/مصنعاءعادل حمٌد الصلويالقرار السٌاسً فً الٌمن

2004/ماالسكندرٌةنادر محمد ابراهٌمتسوٌة منازعات المنطقة االقتصادٌة ذات الطبٌعة الخاصة

1999/مبٌروتعبدالعزٌز محمود المصريقانون المٌاة فً االسالم

2000/مبٌروت2حسن عبداللة العمريٌمانٌات فً التارٌخ والثقافة والسٌاسة

(دراسة فً قانون الطفل المصري واالماراتً)المعاملة الجنائٌة واالجتماعٌة لالطفال  2003/االسكندرٌةعبدالفتاح بٌومً حجازي

2002/مصنعاءحسن مجلًاالوقاؾ فً الٌمن

2002/مصنعاءعلً القلٌصًاحكام االسرة فً الشرٌعة االسالمٌة

2002/مالقاهرةصالح محمد صوحل(1967-1937 )االدارة البرٌطانٌة فً عدن والمحمٌات الؽربٌة

2001/االسكندرٌةعصام نور سلٌمحقوق الطفل

/صنعاءعبداللة احمد فروانحماٌة المال العام فً الشرٌعة والقانون

2000صنعاءعبدالمإمن شجاع الدٌنموقؾ الفقهاء من القات

2000صنعاءعبدالوهاب الدٌلمً- حسنً الجوشعً(ندوة علمٌة)القات بٌن الطب والشرع 

(تنازع االختصاص- اختصاص القضاء االداري- تنظٌم القضاء االداري- مبداء المشروعٌة  )قانون القضاء االداري  2003/ماالسكندرٌةحسٌن عثمان

2005/ماالسكندرٌةمحمد عبداللة مؽازيالبطالة ودورالوقؾ والزكاة فً مواجهتها

1999/مصنعاءمحمد عبداللة المإٌداحكام تنظٌم عالقات الجنسٌة فً القانون الٌمنً والقانون المقارن

2001/مصنعاءعوض محمد ٌعٌشالحماٌة الجنائٌة للموظؾ العام بالتطبٌق على رجل الشرطة

2001/صنعاءنشوان محمد الشمٌري(اسس التجربة وحدود الممارسة )التعددٌة السٌاسٌة فً الٌمن 

2003/صنعاءعبدالكرٌم العزٌز(1918-1850)التشكٌالت المركزٌة العثمانٌة واالدارة المحلٌة فً الٌمن
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2003/ماالسكندرٌةمحمد عبدالفتاح تركالتصادم البحري ودور العنصر البشري فً وقوعة

2003/مصنعاءمصطفى ٌاسٌن االصبحًالموجز فً الحلول الوضعٌة لتنازع القوانٌن فً القانون الٌمنً

2003/مصنعاءاحمد قائد االسودي(المحصلة والمصٌر )الحاكم التجدٌد السلمً للسلطة 

(دراسة فً االقلٌات والجماعات والحركات العرقٌة )الصراعات العرقٌة واستقرار العالم المعاصر 2003/ماالسكندرٌةاحمد وهبان

(من كتاب شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )منتخبات فً اخبار الٌمن 1986/صنعاءنشوان الحمٌري

2003/ماالسكندرٌةمحمد فرٌد العرٌنً(النقل الجوي الداخلً والخارجً)القانون الجوي 

1984/صنعاءمحمد اسماعٌل العمرانًنظام القضاء فً االسالم

2003/ماالسكندرٌةمسعد عبدالرحمن زٌدانتدخل االمم المتحدة فً النزاعات المسلحة ؼٌر ذات الطابع الدولً

2004/ماالسكندرٌةعمر محمد بن ٌونسمشكلة قواعد البٌانات

2003/ماالسكندرٌةمحمود صالح العادلًالشرعٌة الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد

2003/ماالسكندرٌة3محمود صالح العادلًموسوعة حماٌة البٌئة

2002/مدمشقحٌدر ابراهٌم , مٌالد حناازمة االقلٌات فً الوطن العربً

2003/مصنعاءمحمد راشد عبدالمولىدور االدارة القضائٌة واهمٌة قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة فً نظام القضاء الٌمنً

2003/ماالسكندرٌةنبٌل اسماعٌل عمرسبب الطلب القضائً امام محكمة االستئناؾ

(االفالس- العملٌات المصرفٌة- العقود التجارٌة )النظام القانونً للتجارة  1997/مبٌروتهانً دوٌدار

2004/ماالسكندرٌةزكى زكى زٌداناالضرار البٌئٌة واثرها على االنسان وكٌؾ عالجها االسالم

2002/ماالسكندرٌةعادل ثابتالفكر السٌاسً االسالمً

2002/مصنعاءؼالب القرشًوالٌة المرأة

.نظرٌة العقوبة فً الشرٌعة واالعراؾ القبلٌة فً احكام القبائل الٌمنٌة ومفهوم النقاء والعٌب 1993/صنعاءمحمد بن ٌحً بن علً السدمً

2003/ماالسكندرٌةجمال الكرديعقود بٌع االسلحة فً النطاق الدولً

2003/ماالسكندرٌةمحمد عبدالفتاح ترك(النطاق الشخصً التفاق التحكٌم فً عقد النقل البحري)التحكٌم البحري

2003/ماالسكندرٌةعبدالحكٌم الشرقاوي(عدوى االزمات المالٌة)العولمة المالٌة وامكانٌة التحكم 

1998/مصرعبدهللا ٌحً الزٌن(1974-1872)الٌمن ووسائلة االعالمٌة
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( سابقة قضائٌة ٌمنٌة50مع  )المحاكمة فً قانون االجراءات الجزائٌة  2002/مصنعاءحسن مجلً

1988/مبٌروتحسٌن  عبدهللا العمريالمإرخون الٌمنٌون فً العصر الحدٌث

2001/ماالسكندرٌةحفٌظة السٌد الحداداالتجاهات المعاصرة بشان اتفاق التحكٌم

1995/بٌروتشوقً ابو خلٌلاالسقاط فً مناهج المستشرقٌن والمبشرٌن

0/ماالسكندرٌةحفٌظة السٌد الحدادمدى اختصاص القضاء الوطنً باتخاذ االجراءات الوقتٌة والتحفظٌة فً المنازعات الخاصة الدولٌة

2003/ماالسكندرٌةعبدالحكٌم مصطفى الشرقاوي(رإٌة من منظور تارٌخ العالم االقتصادي )الهدؾ والؽاٌة .. الجات

(دراسة مقارنة)الحصانات الدبلوماسٌة والقنصلٌة والمعاهدات فً الفقة االسالمً والقانون الدولً  2000/مصنعاءعلً مقبول

1996/بٌروتشوقً ابو خلٌلاراء ٌهدمها االسالم

2000/بٌروتحسٌن فضل هللا, وهبة الزحٌلً واخرون(جدل العلم والدٌن واالخالق)االستنساخ 

24542004صنعاء4محمد بن احمد الحجري الٌمانًمجموع بلدان الٌمن وقبائلها

(الكتاب العاشر فً معارؾ همدان وانسابها وعٌون اخبارها )االكلٌل من اخبار الٌمن وانساب حمٌر 1987/صنعاء(لسان الٌمن )ابً محمد الحسن الهمدانً

2000/ماالسكندرٌةهشام خالدجنسٌة الشركة

2003/ممصر3معوض عبدالتوابالموسوعة النموذجٌة فً شرح جرائم الؽش والتدلٌس وتقلٌد العالمات التجارٌة من الناحٌتٌن الجنائٌة والمدنٌة

2002/ماالسكندرٌة5علً عوض حسنالصٌػ النموذجٌة للدعاوى واالوراق القضائٌة ز

2003/مصنعاء2صالح الحامدتارٌخ حضرموت

(1968االنجلوسكسونٌة واتفاقٌة بروكسل - االوربٌة-دراسة فقهٌة قضائٌة فً القوانٌٌن العربٌة )االختصاص القضائً الدولً للمحاكم العربٌة 2002/االسكندرٌةهشام خالد

2001/االسكندرٌةانور العمروسًاصول المرافعات الشرعٌة فً مسائل االحوال الشخصٌة

(بحث مقارن)المحاماة فً ضوء الشرٌعة االسالمٌة والقوانٌن العربٌة   2000/مبٌروتمسلم الٌوسؾ

1994مدمشقخالد محمد خالدرجال حول الرسول

2004/صنعاء3محمد حسٌن الفرحعظماء الصحابة والفاتحٌن الٌمانٌٌن فً فجر االسالم )ٌمانٌون فً موكب الرسول 

2003/مالقاهرةاحمد مصطفى عفٌفًاالحتكار وموقؾ الشرٌعة االسالمٌة منة فً اطار العالقات االقتصادٌة المعاصرة

1990/قطرسعٌد الحفاربٌئة من اجل البقاء

2002/مصنعاء2ابراهٌم المقحفًمعجم البلدان والقبائل الٌمنٌة
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(االساسٌات , االقتصاد النقدي , االقتصاد الدولً , االقتصاد المالً )مبادى االقتصاد السٌاسً  2001/بٌروت4محمد دوٌدار

1994/مبٌروت2فإاد مطر وفرٌق من الباحثٌن(الٌومٌات , الوثائق , الحقائق  )موسوعة حرب الخلٌج

2000/مبٌروت2محمد فرٌد عبدهللا(جمٌع االقطار العربٌة )السٌاحة عند العرب تراث وحضارة

(ندوة طرابلس حول الصهٌونٌة والعنصرٌة )الصهٌونٌة حركة عنصرٌة 1979/مبٌروتعدنان كٌالً/ترجمة

1979/مبٌروتترجمة اكرم دٌري/ اوبري دٌكنسون.جحرب العصابات السوفٌتٌة

1993/مبٌروت(سلسلة كتاب قضاٌا عربٌة )فً الثقافة والتنمٌة العربٌة

1998/معمانحسن بشٌت خوٌنضمانات المتهم فً الدعوة الجزائٌة

2004/ماالسكندرٌةسوزان علً حسنعقد نقل البضائع بالحاوٌات

(حق المإلؾ,المصنفات العلمٌة واالدبٌة والفنٌة, براءات االختراع,العالمات التجارٌة وؼٌرة )حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة /ماالسكندرٌةانور طلبة

(مع استعراض لبعض االنظمة القضائٌة العربٌة مع ملحق بوثائق دستورٌة  )تطور التشرٌع والقضاء فً الجمهورٌة الٌمنٌة 2002مصنعاءمحمد راشد عبدالمولى

1986/مبٌروتخالد القشطٌنًتكوٌن الصهٌونٌة

2001/بٌروتزاهٌة راؼب الدجانًنفسٌة بنً اسرائٌل فً القران اٌام موسى علٌة السالم وانعكاساتها فً الماضً والحاضر

2001/بٌروتبارعة النقشبنديالمشاركة السٌاسٌة للمرأة فً االردن وبعض الدول العربٌة

2004/ماالسكندرٌةحسنٌن المحمديتجرٌة مواجهة االرهاب

2004/ماالسكندرٌةسنٌة احمد سٌؾاالطار القانونً للملؾ الضرٌبً

2002/ماالسكندرٌةنبٌل اسماعٌل عمر.سلطة القاضً التقدٌرٌة فً المواد المدنٌة والتجارٌة

(االختالس,االستٌال, التربح, االضرار, االهمال, موضوعٌاً واججرائٌاَ )الحماٌة الجنائٌة لالموال العامة 2002/ماالسكندرٌةمحمد انور حمادة

2004/ماالسكندرٌةهشام علً صادقدروس فً القانون الدولً الخاص

1997/ماالسكندرٌةعدنان طة الدوريالعالقات الدولٌة المعاصرة

(دراسة فقهٌة مقارنة فً القانون المصري والٌمنً والفقة االسالمً)حق الدفاع امام القضاء المدنً  1997/مصنعاءسعٌد خالد الشرعبً

(دراسات فً اساسٌات قانون المرافعات الٌمنً )الموجز فً اصول قانون القضاء المدنً  2005/صنعاءسعٌد خالد الشرعبً

(دراسة قانونٌة فً ضوء القواعد والوثائق الدولٌة)ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً االؼراض السلمٌة 2001/ممحمد عباهلل نعمان

2003/ماالسكندرٌةاحممد ابوالروسمشكلة المخدرات واالدمان
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1994/بٌروتماهر المنجد(دراسة نقدٌة)االشكالٌة المنهجٌة فً الكتاب والقران

2002/بٌروتجودت سعٌدالدٌن والقانون

1997/بٌروتهانً المبارك , شوقً ابو خلٌلاالسالم والتفاهم والتعاٌش بٌن الشعوب

1998/مبٌروتاحمد القاري.ال احد ٌعرؾ ما ارٌدة

2000/دمشقعدنان الرفاعً.(نظرٌة قرانٌة فً االعجاز القرانً  )المعجزة 

2002/مبٌروتترجمة اسماعٌل ابو البندورة/ علً عزة بٌجوفٌتشهروبً الى الحرٌة

/مخالد بن محمد القاسمً(االهمٌة التارٌخٌة واالستراتٌجٌة )العالقات الٌمنٌة الخلٌجٌة 

(مقارنة بالشرٌعة االسالمٌة- البرلمان - دراسة تحلٌلٌة لجوهر النظام النٌابً )الشورى والدٌمقراطٌة  2004/االسكندرٌةداود الباز

1999/ماالسكندرٌةمحمد نصر مهنافً تارٌخ االفكار السٌاسٌة وتنظٌر السلطة

2005/مصنعاءنجٌب احمد عبدهللا.قانون التنفٌذ الجبري فً المسائل المدنٌة والتجارٌة

(الٌمن- مصر- فرنسا- دراسة مقارنة بنظم كل من المملكة المتحد )االدارة المحلٌة اسس وتطبٌقات  1994/دمشقوائل محمد اسماعٌل المخالفً

2005/مصنعاءمحمد عبدالقادر الحاجالوجٌز فً القانون البحري الٌمنً

2009/االسكندرٌة00منصورمحمد الواسعًحق االنتخاب والترشح وضماناتها

2010/االسكندرٌة00محمد سعد ابوعامودالراي العام والتحول الدٌمقراطً

2010/االسكندرٌة00هانً السبكًعملٌات االتجار بالبشر

2009/ماالسكندرٌة00محمد نصر مهناقضاٌا سٌاسٌة معاصرة

2009/االسكندرٌة00احمد محمد بونةاتفاقٌات الحصانات واالمتٌازات

2008/االسكندرٌة00الوردي براهٌمالنظام القانونً للجرائم االنتخابٌة

2010ماالسكندرٌة00محمد احمد اسماعٌلالدٌمقراطٌة ودور القوى السٌاسٌة المختلفة

00/0عمادصٌامالمواطنة

2009/االسكندرٌة00نبٌة فرج الحصريتجربة مالٌزٌا فً تطبٌق االقتصاد االسالمً

2008/ماالسكندرٌة00صادق احمد ٌحًاالستجوب كوسٌلة للرقابة البرلمانٌة

2009/ماالسكندرٌة00منتصر سعٌد حمودهالجرٌمة السٌاسٌة
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2005/مالقاهرة00محمد الطعامنه,سمٌر عبدالوهابالحكم المحلً فً الوطن العربً واتجاهات التطوٌر

2001/ماالسكندرٌة00مصطفى الدراجًالحقوق المتعلقة فً الذمة المالٌة

2009/القاهرة00محمد عمارةالفرٌضة الؽائبة

2009/القاهرة00محمدعماةاالسالم فً مواجهة التحدٌات

2000/بٌروت00ادوارد سعٌدخارج المكان

2009/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةاالدارة الرشٌدة واالصالح المالً واالداري

2009/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةاالصالح االداري لدعم سٌاسات االصالح االقتصادي

2009/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةمكافحة الفساد فً الوطن العربً

2009/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةاعداد القٌادات المالٌة واالدارٌة العربٌة فً الوطن العربً

2010/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةآلٌات مكافحة الفساد والرشوة

2008/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةالفساد المالً واالداري فً الوطن العربً

2009/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةآلٌات حماٌة المال العام والحد من الفساد االداري

2007/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةالتخطٌط االستراتٌجً

2001/مبٌروتعائض القرنًاالسالم وقضاٌا العصر

2001/بٌروت2ترجمة منصور القاضً/ جورج فودال, بٌار دلفولفٌةالقانون االداري

1999/مالقاهرة2مخلوؾ بن محمد البدوي المنٌاوي(تطبٌق القانون المدنً والجنائً على مذهب االمام مالك)المقارنة التشرٌعٌة

2001/بٌروتفخر الدٌن قبارةابواب ومسائل فً اللؽة واالداب

1999/مبٌروتخالص جلبًجدلٌة القوة والفكر والتارٌخ

/مصنعاءحمود بن علً منصورسبتمبر وتدعٌاتها فً الصحافة العربٌة والدولٌة11احداث 

1994بٌروتسهٌل الفتالويالتامٌنات الشخصٌة والعٌنٌة فً القانون الٌمنً

ً 2000/بٌروتشوقً ابو خلٌل(وحوار مع مستشرق )الحوار دائما

2001/بٌروتعبدالرحمن الصابونًنظام االسرة وحل مشكالته فً ضوء االسالم

1993/منٌوٌوركمنظمة االمم المتحدة1993تقرٌر منظمة العفو الدولٌة 
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1991/مقبرصٌرجمة جوزٌؾ سماحة/ ٌفؽٌنً برٌماكوؾ (الحرب التً كان ٌمكن اال تقع )مهمات فً بؽداد

1993/مبٌروتترجمة عامر لطفً/ جاك ناؼلزخرٌؾ القٌاصرة كٌؾ تتحول قوة عظمى الى دولة من العالم الثالث

2002/مالقاهرةترجمة احمد محمود/ جون ماكسوٌل هاملتونصناعة الخبر فً كوالٌس الصحؾ االمرٌكٌة

1999/بٌروتمحمد بن احمد تقٌةمصادر التشرٌع االسالمً

2002/بٌروتعبدالكرٌم زٌدانالقصاص والدٌات فً الشرٌعة االسالمٌة

2003/مبٌروتجرٌس هالسلالنبوءة والسٌاسة

2001/معمانمنال ماجد دودٌنالٌهود الد االعداء واصل البالء ومصدر الداء

1993/مبٌروتترجمة محمد مصطفى/ دان تنشٌرجىامرٌكا والسالم فً الشرق االوسط

2005/مصنعاءعبدالواحد الزندانًالسٌر والقانون الدولً

1992/بٌروتعبدهللا ٌحً الزٌناالعالم وحرٌة التعبٌر فً الٌمن

2002/مبٌروتاحمد عبدالرحمن شرؾ الدٌنالوجٌز فً القانون االداري الٌمنً

1998/صنعاءاسماعٌل الوظاؾحالة الضرورة واثرها فً منع المسإولٌة فً الشرٌعة االسالمٌة

2002/بٌروتجاسم جرجٌسقطاع المعلومات فً الوطن العربً

2004/مبٌروتعبدهللا العلفً(دراسة فً القانون الٌمنً)احكام عقد البٌع 

2004/مبٌروتعبدهللا العلفًاحكام عقد االٌجار

1997/بٌروتترجمة نورالدٌن حاطوم/ بٌر رونوفن(4914-1869)التوسع االوربً فً العالم اشكالة وطرقة 

2003/مصنعاءؼالب القرشًاالوقاؾ والوصاٌا بٌن الشرٌعة والقانون الٌمنً

1997/مبٌروتمصطفى دٌبنظام االسالم فً العقٌدة واالخالق والتشرٌع

2001مسرمد الطائً/ محمد خاتمً(مقاربات فً دور المراة والشباب )المجتمع المدنً 

2005/ماالسكندرٌةمحمد عبداله مؽازيالمجلس القومً لحقوق االنسان فً مٌزان الشرٌعة االسالمٌة

2002مبٌروترجاء وحٌد دوٌدريالبحث العلمً اساسٌاته النظرٌة وممارستة العلمٌة

(دراسة مقارنة فً دور المإسسة التشرٌعٌة)التطور السٌاسً فً دول الخلٌج العربً منذو مطلع التسعٌنات  2004/ماالسكندرٌةمحمد سالم عبٌد

2002/ممطهر اسماعٌل العزيالمبادى العامة لالنظمة السٌاسٌة المعاصرة وموقؾ المشرع الٌمنً منها
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2003/االسكندرٌةمجدي شهاباساسٌات االقتصاد السٌاسً

/ماالسكندرٌةهشام علً صادقدروس فً تنازع القوانٌٌن

1998/مالقاهرةٌاسر ابوشبانةالنظام الدولً الجدٌد بٌن الواقع الحالً والتصور االسالمً

2000/ماالسكندرٌةمحمد رفعت, حسن عثمان.القضاء االداري

2004/مصنعاءعلً حسن الشرفًالنظرٌة العامة للجرٌمة

2005/مصنعاء2محمد بن حسٌن الشامً(المعامالت الشرعٌة )النظرٌة العامة لاللتزامات فً القانون المدنً الٌمنً 

0/مبٌروتمصطفى مرادالقباٌل العربٌة وسالئلها فً فلسطٌن

0/مبٌروتنجدة فتحًالعراق فً مذكرات الدبلوماسٌٌن االجانب

2002/مالقاهرةعبدالوهاب المسٌريالصهٌونٌة والعنؾ من بداٌة االستٌطان الى انتفاضة االقصى

2004/ماالسكندرٌةجالل وفاءمكافحة ؼسٌل االموال طبقاً للقانون الكوٌتً مقارتاً بكل من القانون المصري واللبنانً واالماراتً

1996/بٌروتوهبة الزحٌلًالوصاٌا والوقؾ فً الفقة االسالمً

1989/مبٌروتحسٌن العمرياالمراء العبٌد والممالٌك فً الٌمن

2004/مصنعاءعبدالمإمن شجاع الدٌنتفسٌر اٌات واحادٌث االحكام

1991/مصنعاءجالل محمود الجابريالطب الشرعً والسموم

1983/مبٌروتحمد العبدالرحمننظرٌة التملك فً االسالم

2001/ماالسكندرٌةهشام خالد.البنوك االسالمٌة الدولٌة وعقودها

2001/ماالسكندرٌةهمام محمد زهران(عقد العمل الفردي)قانون العمل 

2004/ماالسكندرٌةحسنٌن المحمدي البواديحقوق االنسان بٌن مطرقة االرهاب وسندان الؽرب

2000/االسكندرٌةعادل احمد حشٌشالعالقات االقتصادٌة الدولٌة

1996/ماالسكندرٌةمحمد رفعتالنظم السٌاسٌة

2001/مبٌروتمحمد سعٌد رمضام البوطًالبٌوع الشائعة واثر ضوابط المبٌع على شرعٌتها

1992/مبٌروتحسٌن الحبٌشً(الموضع والموقع )الٌمن والبحر االحمر 

2005/ماالسكندرٌةمحمد عبدهللا مؽازيالدور التشرٌعً لمجلس الدولة
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2000/مصر3عبدالحكم الخزامً(21بناء المنظمة الذكٌة فً القرن )سلسلة االدارة المعاصرة 

2001/بٌروترفٌق ٌونس المصريالفكر االقتصادي عند امام الحرمٌٌن الجوٌنً

2007/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةاالدارة المحلٌة والبلدٌات فً الوطن العربً

1997/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةتجارب عربٌة فً االصالح االداري

1998/مالقاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةمختارة فً االصالح االداري  تجارب عالمٌة

1979/مبٌروتحسن محمد طوالبةمازق اسرائٌل فً الحرب والسالم

1995/مبٌروتستور , ترجمة محمد الفقٌر. ستار, دانٌٌل سً . جوٌس ار السٌاسة االمرٌكٌة تجاة مصادر المٌاة فً الشرق االوسط

(لم تصطدم اٌة طائرة بمبنى البنتاؼون ) الخدٌعة المرعبة2001 اٌلول 11 2002مدمشقسوزان قازان/تٌري مٌسان

1997/صنعاءمحمد احمد الخضر.قضاٌا البٌئة والتلوث بالٌمن

2000/بٌروتصباح محمد كلونظام تصنٌؾ دٌوي العشري

2005/مصنعاءحسن مجلًالوجٌز فً شرح قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً

2001/مبٌروتحنان اللحامهدي السٌرة النبوٌة فً التؽٌٌر االجتماعً

1997/علوي عبدهللا طاهرعدن فً التارٌخ بٌن االزدهار واالنهٌار من عهد الزرٌعٌٌن الى عهد االشتراكٌٌن

1998/مبٌروتتركً علً, زكً المٌالداالسالم والؽرب الحاضر والمستقبل

2002//مصنعاءعابد توفٌق الهاشمًنظم الحٌاة فً االسالم

2000/مبٌروتسامً الخزندارالكونفدرالٌة والتسوٌة النهائٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة

1998/مبٌروترضوان السٌد, احمد برقاوياالسالمً/المسؤلة الثقافٌة فً العالم العربً 

1994/مبٌروتسهٌل الفتالويالمدخل لدراسة القانون الٌمنً

1993/مسهٌل الفتالوينظرٌة القانون

1994/مبٌروتسهٌل الفتالوينظرٌة الحق

1998/بٌروتمحمد عمارةازمة الفكر االسالمً الحدٌث

1998/بٌروتابوحامد الؽزالً(االنسان , االرض , السموات , وعجائبها )التفكر فً خلق هللا 

1994/بٌروتشوقً ابو خلٌل(المبدا والتطبٌق )التسامح فً االسالم
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1996/مبٌروتهانً المبارك , شوقً ابو خلٌلدور الحضارة العربٌة االسالمٌة فً النهضة االوربٌة

2000/دمشقعبداللطٌؾ ٌاسٌناالتجاة القرانً فً النظرٌات العلمٌة

1984/مانطوان منصوراقتصاد الصمود

(أي دٌمقراطٌة؟ دٌمقراطٌة من ؟ دٌمقراطٌة  ماذا وكٌؾ؟  )شقاء الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً  1997/بٌروتسامً محمود ذبٌان

2004/القاهرةهشام زوٌناالعتقال السٌاسً والجنائً

1987/مبٌروتقاسم محمد جعفرالدبابات فً المنطقة العربٌة

1994/مبٌروتٌوسؾ الحسننحو دبلوماسٌة عربٌة معاصرة

2004/مصنعاءمحمد سٌؾ شجاعالحكم الجزائً فً القانون الٌمنً

2002/مبٌروتعبدالحمٌد ابو سلٌمانالعنؾ وادارة الصراع السٌاسً فً الفكر االسالمً

1981/مبٌروتاحمد علً المالاثر العلماء المسلمٌن فً الحضارة االوربٌة

.ازمة الحكم فً لبنان منذو سقوط االسرة الشهابٌة حتى ابتدا عهد المتصرفٌة  1990/بٌروتاحمد طربٌن

1999/مصنعاءمحس ؼالب الحارثًالوجٌز فً قضاء االلؽاء

1998/معمانترجمة صادق عودة/ باربرا روز جونستون(االطار الثقافً واالجتماعً فً االزمة البٌئٌة )من ٌدفع الثمن 

2003/ماالسكندرٌةعمر محمد بن ٌونسهٌكلة التشرٌع النفطً اللٌبً

1974/مبٌروتمحمد عكوشصراع الجنراالت فً اسرائٌل

1988/مبٌروتجودت السعدالشخصٌة الٌهودٌة عبر التارٌخ

2002/مبٌروتعائض القرنًرسول هللا محمد كانك تراة

2001/بٌروتجمٌلة كدٌورالمراة رإٌة من ورى جدر

1984/مبٌروتمالك بن نبًمشكلة الثقافة

2002/بٌروتمحمد سعٌد رمضام البوطًمحاضرات فً الفقة المقارن

1996/بٌروتمحمد سعٌد رمضام البوطًالمراة بٌن طؽٌان النظام الؽربً ولطائؾ التشرٌع الربانً

2002/مبٌروتسرمد الطائً/محمد خاتمًالتنمٌة السٌاسٌة والتنمٌة االقتصادٌة واالمن

2002/مبٌروترفعت السٌدمن التطبٌع الى االنتفاضة الصراع والمقاومة
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2000/مبٌروتترجمة منذر العبسً/ جفري النػ (انطباعات امرٌكً اعتنق االسالم)الصراع من اجل االٌمان 

1990/مصنعاءحسن صالح شهابعدن فرضة الٌمن

2000/مدمشقاالمٌرة بدٌعة الحسنً الجزائريفكر االمٌر عبدالقادر الجزائري حقائق و وثائق

1996/مبٌروتجورج جبور(حقوق المإلؾ )فً الملكٌة الفكرٌة 

القاهرةمحمد حسنسن هٌكل(الزمن االمرٌكً )من نٌوٌورك الى كابول 

1997/دمشقنواؾ التكروريالعملٌات االستشهادٌة فً المٌزان الفقهً

1991/مبٌروتعبدالملك المقرمًرإٌة سوسٌولوجٌة لتحول بناء القوة)التارٌخ االجتماعً للثورة الٌمنٌة 

2002/مبٌروتعلً موسى,محمد الحماديجؽرافٌة القارات

2002/مبٌروتمحمد سعٌد رمضام البوطً(ندوة)الحوار سبٌل التعاٌش 

2002/بٌروتعبدالتواب ٌوسؾتنمٌة ثقافة الطفل

1990/مدمشقموسى الزعبً/دافٌد ٌالوب تحقٌق حول مقتل البابا جون بول االول (باسم الرب)الفضٌحة التً هزت الفاتٌكان والعالم 

(اثر االنتفاضة على الكٌان الصهٌونً )من االنتفاضة الى حرب التحرٌر الفلسطٌنٌة  2002/مبٌروتعبدالوهاب المٌسري

2001/مبٌروتمحمد عدنان سالم(2001قراءة فً احداث اٌلول )امرٌكا واالرهاب 

2001/بٌروتمنى الٌاساالصولٌون الٌهود بٌن اساطٌر التوراة والعلم المعاصر

2001/بٌروتمحمد سعٌد رمضام البوطً(من حصاد االنترنت )مشورات اجتماعٌة

2003/متعزالهام العاقل(دراسة مقارنة)التفتٌش فً قانون االجراءات الجزائٌة الٌمنً

1998/مبٌروتسمٌر صارمقراءة فً ازمة دول النمور

1992/صنعاءعباس فاضل السعدي(دراسة جؽرافٌة)البن فً الٌمن 

1999/مبٌروتابً الفرج جمال البؽداديصٌد الخاطر

1988/مدمشقترجمة موسى الزعبً/ اندرٌة فونتٌن(1981-1962)فترة من االنفراج الدولً

1993/بٌروتمحمد سعٌد رمضام البوطًكٌؾ نفهمة ؟ وكٌؾ نمارسة؟.. الجهاد فً االسالم 

1997/مبٌروتحسٌن العمريمن المتوكل اسماعٌل الى المتوكل ٌحً حمٌد الدٌن (1918-1516)تارٌخ الٌمن الحدٌث والمعاصر 

2001بٌروتترجمة منذر العبسً/جفري النػ(رحلة الى االسالم فً امرٌكا)حتى المالئكة تسؤل 
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2003/بٌروتمحمد فاروق الزٌنالمسٌحٌة واالسالم واالستشراق

0/مبٌروتمحمد نجاح شبٌبالشرائع واالخالق بٌن الحضارة واالنحطاط

(محاكم التفتٌش الصهٌونٌة بٌن معاداة السامٌة وال سامٌة االنا)ٌهود ٌكرهون انفسهم  2002/مبٌروتمحمد النابلسً

2002/مبٌروتماهر احمد اؼاالٌهود فتنة التارٌخ

2000/بٌروتابراهٌم محمود واخرونثقافة الطفل واقع وافاق

1998/بٌروت/دٌكسونعرب الصحراء

2002/بٌروتعبدالتواب ٌوسؾاطفالنا وعصر العلم والمعرفة

(بحث فً التارٌخ والمإرخٌن )المإرخون الٌمنٌون فً العصر الحدٌث  1988/مبٌروتحسٌن العمري

(عبدالرحمن بن عوؾ , عبداللة بن مبارم ,القاضً شرٌك, االمام النووي,احمد بن عرفان )اعالم التارٌخ 1997/مبٌروتعلً الطنطاوي

2001/بٌروتمحمد الزحٌلًتارٌخ القضاء فً االسالم

2004/ماالسكندرٌةجالل وفاء محمدٌنتسوٌة منازعات التجارة الدولٌة فً اطار اتفتقٌات الجات

0/مصنعاءعبدهللا فروانالخروج على الحاكم الجائر فً الفكر السٌاسً االسالمً

(تحلٌل وببلوؼرافٌا للخطاب العربً حول المرأة فً القرن العشرٌن )المرأة العربٌة والمجتمع  فً قرا ة 2002/بٌروتمنى ابو الفضل

1992/مدمشقمحمد ادٌب ككلالفقة المبسط

2004/ممحمد راجح نجادشرح قانون االجراءات الجزائٌة

1987/مدمشقترجمة حسٌن العمري/ ارٌك ماكرو(1962-1571)الٌمن والؽرب

1979/مدمشقبشٌر الزعبًاحكام العبادات

2000/مالقاهرة2محمد حسنٌن هٌكلفراءة فً ٌومٌات الحرب (كذلك انفجر الصراع فً فلسطٌن )العروش والجٌوش

1980/مبٌروتمحمد حامد(التعاون الهندي االسرائٌلً ضد العالم االسالمً)الحلؾ الدنس 

1981/مبٌروتملحم ؼربن(القوة , االرادة الخٌرة )قضاٌا الفكر السٌاسً

2003/بٌروتمحمد رضوان الداٌةمعجم االحادٌث المشتهرة

2001/بٌروتعال الدٌن ال رشً, خلود معطًفً ظالل السٌرة النبوٌة

1999/مبٌروتعبدالقادر المخادمًاالمن المائً العربً بٌن الحاجات والمتطلبات
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2004/مصنعاءاسماعٌل المحاقريالتامٌنات العٌنٌة والشخصٌة فً القانون المدنً الٌمنً

1998/صنعاء2عابد توفٌق الهاشمً(النصرانٌة فً مٌزان االسالم )الوسٌط فً علم االدٌان 

1973/دمشقانور الرفاعًالنظم االسالمٌة

2002/بٌروتعنان شٌخ , احمد عبدالسالماالدارة الرشٌدة

1993/مبٌروتعبدالرحمن عبدالواحد الشجاعالٌمن فً عٌون الرحالة

2001/مبٌروتلإي صافًالعقٌدة والسٌاسة معالم نظرٌة عامة للدولة االسالمٌة

2002/بٌروتشوقً ابوخلٌلاالسالم فً قفص االتهام

2004/بٌروتترجمة ماجد الؽرباوي/ محمد خاتمًالدٌن والفكر فً شراك االستبداد

2003/ممحمد عبدالقادر الحاجشرح قانون العمل الٌمنً الجدٌد

1988/صنعاءعبدهللا الحبٌشًمعجم النساء الٌمنٌات

2004/دمشقعبدالرحمن النحالويالتربٌة بالحوار

2003/دمشقصالح وهبً, ابتسام دروٌشالتربٌة البٌئٌة وافاقها المستقبلٌة

2005/مصنعاءعبدالرحمن  شمساناحكام المعامالت التجارٌة

2003/مصربن باز,العثٌمٌن واخرونالمداٌنة وفقة وفتاوي الدٌون

1985/بٌروتعبدالوهاب رشٌد(الطموعات واالداء)الدور التكاملً للمشروعات العربٌة المشتركة 

1997/القاهرةسالم البهنساويالخالفة والخلفاء الراشدون بٌن الشورى والدٌمقراطٌة

1987/مدمشقوهبة الزحٌلًالعقود المسماة  فً قانون المعامالت المدنٌة االماراتً والقانون المدنً االردنً

2000/بٌروتمحمد مهدي, جودة سعٌد, واخرون(مراجعات تقوٌمٌة)الفكر االسالمً المعاصر 

1986/مدمشقاحمد وصفً زكرٌارحلتً الى الٌمن

2004/ماالسكندرٌةمحمد نصر مهنامصادر التهدٌد الداخلٌة والخارجٌة لالمن القومً العربً

(المشكلة السكانٌة, موارد المٌاة,التلوث البٌئً , التصحر , الطاقة, العولمة )قضاٌا عالمٌة معاصر 2004/دمشقصالح وهبً

1983/مدمشقعبداللطٌؾ الطٌباويدراسات عربٌة واسالمٌة

0/صنعاءعلً علً القهالًالحماٌة الجنائٌة للبٌئة البحرٌة
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1989/بٌروتالرازيتارٌخ مدٌنة صنعاء

0/بٌروتمحمد عادل مجركشتالقً االسالم والتامٌن فً الؽاٌات واالهداؾ

1989/مبٌروتعبدالحمٌد الرفاعًالقضاء االداري بٌن الشرٌعة والقانون

1965/الخلٌل بن احمد الفراهٌديكتاب الجمل فً النحو

2002/مبٌروتمحمدرمضان البوطً, طٌب تٌزٌنً(تحدٌات وافاق)االسالم والعصر 

2002/بٌروتحسٌن عبدالقادرالتحلٌل النفسً ماضٌة ومستقبلة

2002/مبٌروتمحمد وقٌدي ,احمٌدة النٌفرلماذا اخفقت النهضة العربٌة؟

1999/مبٌروتعبدالرزاق عٌد , محمد عبدالجبارالدٌمقراطٌة بٌن العلمانٌة واالسالم

2000/مبٌروترضوان السٌد, عبدااللة بلقزٌزازمة الفكر العربً

2001/مبٌروتخلٌل احمد , محمد الكبسًمستقبل العالقة بٌن المثقؾ والسلطة

2001/مبٌروتالسٌد ولد اباه , منٌر شفٌقمستقبل اسرائٌل

2002/مبٌروتاحمد موصللً,لإي صافًجذور ازمة المثقؾ فً الوطن العربً

2001/مبٌروتؼرٌؽوار منصور ,سٌد محمد صادقنحن واالخر

2002/مبٌروتبرهان ؼلٌون , سمٌر امٌنثقافة العولمة وعولمة الثقافة

2002/بٌروتنوال السعداوي, هبة رإوؾ عزتالمرأة والدٌن واالخالق

2002/بٌروتامل ٌازجٌن محمدعزٌزاالرهاب الدولً والنظام العالمً الراهن

2002/مبٌروتاحمد الرشٌدٌن ,عدنان السٌدحقوق االنسان فً الوطن العربً

2000/بٌروتترجمة خلؾ محمد/الٌكسً جورافسكًاالسالم والمسٌحٌة من التنافس والتصادم الى الحوار والتفاهم

1985/مدمشقنور الدٌن حاطوم1945قضاٌا عصرنا منذ 

1971/مدمشقنور الدٌن حاطومتارٌخ عصرنا

1585/مدمشقنور الدٌن حاطومتارٌخ عصر النهضة االوربٌة

1986/مدمشقنور الدٌن حاطومتارٌخ القرن السابع عشرفً اوربة

1980/مدمشقنور الدٌن حاطومتارٌخ القرن العشرٌن
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1986/دمشقنور الدٌن حاطومتارٌخ القرن الثامن عشر فً اوربة

/مبٌروتاشرؾ النبلعقد الزواج االسالمً

2003/االسكندرٌةبٌل محمد مرسًاالدارة االستراتٌجٌة

2004/االسكندرٌةحسنٌن محمد بوادياالرهاب الدولً بٌن التجرٌم والمكافحة

2001/بٌروتعبداللطٌؾ صوفًدراسات فً المكتبات والمعلومات

1982/دمشقوهبة الزحٌلًنظرٌة الضرورة الشرعٌة مقارنة مع القانون الوضعً

ً(جرائم االعتداء على االشخاص )شرح قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً  0/مصنعاءعلً حسن الشرف

2001/مبٌروتترجمة سالم كرٌم/بابك دادمئة ٌوم مع خاتمً

2000/بٌروتاحمد سٌد عمار.نظرٌة االعجاز القرانً واثرها فً النقد العربً القدٌم

2007/القاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةالمجتمع المدنً ودورة فً دعم النزاهة والشفافٌة

1995/م00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةاصالح االدارة الحكومٌة

2007/مالقاهرة10قاٌد محمند طربوشانظمة الحكم فً الدول العربٌة

2009/القاهرة00محمد الؽزالًاالسالم واالستبداد السٌاسً

(مراحل نشئة القانون ووسائل تطورة )الوجٌز فً تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة 2004/مصنعاءعباهلل علً الفسٌل

2002/مصنعاءاسماعٌل محمد محاقري.الوجٌز فً حق الملكٌة فً الفانون المدنً الٌمنً

2009/القاهرة4محمد الؽزالً(مجموعة مقاالت)الحق المر

2009/القاهرة00محمد الؽزالًمعركة المصحؾ

2009مالقاهرة00محمد الؽزالًاالسالم المفترى علٌة

2009/القاهرة00محمد الؽزالًفً موكب الدعوة

00/2009محمد الؽزالًالفساد االسٌاسً فً المجتمعات العربٌة

2009القاهرة00عباس محمدود العقادالدٌمقراطٌة فً االسالم

2008/القاهرة00عباس محمدود العقادعبقرٌة محمد

2008/مالقاهرة00عباس محمدود العقادعبقرٌة خالد
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2009/مالقاهرة00عباس محمدود العقادعبقرٌة االمام علً

2009/مالقاهرة00عباس محمدود العقادمعاوٌة بن ابً سفٌان

2009مالقاهرة00عباس محمدود العقادابوالشهداء الحسٌن ابن علً

2009/مالقاهرة00عباس محمدود العقادابراهٌم ابو االنبٌاء

2009مالقاهرة00عباس محمدود العقادفاطمة الزهراء والفاطمٌون

2009/مالقاهرة00عباس محمدود العقادحٌاة المسٌح

2008/م00عباس محمدود العقادهللا

1999/مبٌروتاحمد فتحً سرورالحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات

2001/ماالسكندرٌةحفٌظة السٌدالعقود المبرمة بٌن الدول االشخاص االجنبٌة

2002/االسكندرٌةعبدالسالم ابو قحؾاالدارة االسترتٌجٌة  وادارة االزمات

2004/ماالسكندرٌةرمزي محمد علًفكرة تنازع القوانٌٌن فً الفقة االسالمً

2003/ماالسكندرٌةجمال محمودحق المإلؾ فً العالقات الخاصة الدولٌة

2002/ماالسكندرٌةحفٌظة السٌداالتجاهات المعاصرة فً الجنسٌة

1998/صنعاءنجاة محمد خلٌل(التفرطة  )المرأة الٌمنٌة ومجالس القات

2006/القاهرة12اسامة شاهٌن,سمٌر الششتاويالموسوعة الذهبٌة فً قضاٌا االموال العامة

2009/مالقاهرة10محمد ابوزهرةزهرة التفاسٌر

2008/القاهرة5مجموعة من المإلفٌن(التارٌخ الحدٌث والمعاصر)موسوعة الثقافة التارٌخٌة واالثرٌة والحضارٌة

1996بٌروتقاٌد طربوشالسلطة التشرٌعٌة فً الدول العربٌة ذات النظام الجمهوري

1999/بٌروتعفة وصال حمزةنساء حكمن الٌمن

1998/مصنعاءهادي احمدالجؽرافٌة السٌاسٌة

2003/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصورالنظام القانونً لالسرة فً الشراٌع ؼٌر االسالمٌة

1986/مبٌروترٌاض الصمدالعالقات الدولٌة فً القرن العشرٌن

1979/دمشقعمر كاملنظرات فً الفكر االسالمً
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2003/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصورالمسئولٌة عن حوادث السٌارات والتامٌن االجباري منها

2001/مصر2محمد حسنٌن هٌكل(قضاٌا ورجال , عام من االزمات )كالم فً السٌاسة

1998/مصرعزة الدسوقًالموسوعة الحدٌثة فً احكام النقض

2000/مبٌروتالخٌر قشًاشكالٌة تنفٌذ احكام المحاكم الدولٌة بٌن النص والواقع

2004القاهرةسراج حسٌن ابو زٌدالتحكٌم فً عقود البترول

2003/االسكندرٌةمحمد عبدالفتاح التركالتحكٌم البحري

2002/ماالسكندرٌةهشام صادقتنازع القوانٌنن فً مسائل المسئولٌة التقصٌرٌة المترتبة على التصادم البحري والحوادث الواقعة على ضهر السفن

2001/ماالسكندرٌةحفٌظة الحداداالتجاهات المعاصرة بشان اتفاق التحكٌم

2002/مدمشقمحمد الزحٌلً(دراسة مقارنة )التنظٌم القضائً فً الفقة االسالمً 

2002/ماالسكندرٌةعصام انور , محمد حسنالقانون الزراعً

(تشرٌعات, احكام , اتفاقٌات دولٌة, مصطلحات قانونٌة )حقوق الملكٌة الفكرٌة  1998/معمانطاهر قٌلوبً

2004/معمانعباس العبودي.شرح احكام قانون البٌنات الجدٌد

1996/معمانعبدالباقً سواريمسئولٌة المحامً المدنٌة عن اخطاءة المهنٌة

1999/معمانمزهر جعفر(دراسسة مقارنة)جرٌمة االمتناع 

2003/ماالسكندرٌةخالد مصطفى فهمًالمسئولٌة المدنٌة للصحفً عن اعمالة الصحفٌة

1999/معمانابراهٌم عبدالرحمنالوسٌط فً شرح قانون االحوال الشخصٌة

2003/ماالسكندرٌةجالل ثروةنظم االجراءات الجنائٌة

2004/مصنعاءمطهر الشمٌريشرح قانون االجراءات الجزائٌة الٌمنً

2000/معمانامٌة بدران , هٌفا راسمدراسات فً قوانٌٌن المهنة وادابها

2000/ماالسكندرٌةعدلً امٌر خالداحكام دعوى مسئولٌة الناقل البحري فً ضوء احكام قلنون التجارة البحرٌة

1997/ماالسكندرٌةابراهٌم ابو النجاعقد البٌع فً القانون المدنً اللٌبً

1997/مبٌروتهانً دوٌدار(دراسة فً قانون المشروع الراسمالً)مبادى القانون التجاري 

0/مالقاهرةمحمود عاطؾالوجٌز فً القانون الدستوري
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/النظرٌة العامة والدول الكبرى / القانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة : الوسٌط فً القانون الدستوري  1994/مبٌروتزهٌر شكر

1994/معمانمحمد صبحً نجمالجرائم الواقعة على االشخاص

1999/مبٌروتمحمد زكً , سلٌمان عبدالمنعمقانون العقوبات الخاص

1997/ماالسكندرٌةابراهٌم ابو النجاالحقوق العٌنٌة االصلٌة فً القانون المدنً اللٌبً

1992/معمانحسن الجوخدارقانون االحداث الجانحٌن

1987/ماالسكندرٌةاحمد بدٌع بلٌح(الضرائب على الدخل )التشرٌع الضرٌبً 

2004/ماالسكندرٌةجالل محمدٌناالطار القانونً لنقل التكنلوجٌا فً ظل الجهود الدولٌة واحكام نقل التكنلوجٌا بقانون التجارة الجدٌد

2003/ماالسكندرٌةعلً القهوجًالندب للتحقٌق

.مدى اختصاص القضاء الوطنً التخاذ االجراءات الوقتٌة والتحفظٌة بالمنازعات الخاصة الدولٌة المتفق بشانها على التحكٌم 0/ماالسكندرٌةحفٌظة الحداد

0/ماالسكندرٌةمحمد دوٌدار(1980-1950)االتجاة الرٌعً لالقتصاد المصري

2002االسكندرٌةمحمد باهً ابوٌونس.الرقابة البرلمانٌة على اعمال الحكومة بالنظامٌٌن المصري والكوٌتً 

2003/مصنعاءاحمد الكبسً, منصور لزندانً, حسن سٌدمبادى العلوم السٌاسٌة

1999/مصنعاءاحمد ناجً الصالحًالوسٌط فً القانون الدولً العام

2008مالقاهرة5مجموعة من المإلفٌن(التارٌخ ااالسالمً)موسوعة الثقافة التارٌخٌة واالثرٌة والحضارٌة

2005/بٌروت00عبدو سعدالنظم االنتخابٌة

2009بٌروت00عصام اسماعٌلالنظم االنتخابٌة

2010/بٌروت00عصام اسماعٌلاالنظمة البرلمانٌة

2006/بٌروت00عصام اسماعٌلمحاكمة الوزراء

2008/بٌروتنادٌة قاسم بٌضونالرشوة وتبٌض االموال

2007/االسكندرٌة00اكرم عبدالكرٌم حسنالطعزن االنتخابٌة فً االنتخابات التشرٌعٌة

(ظاهرة ؼسٌل االموال)مسئولٌة المصرؾ الجنائٌة عن االموال ؼٌر النظٌفة  2002/ماالسكندرٌةسلٌمان عبدالمنعم

2003/ماالسكندرٌةعلً القهوجًاختصاص محاكم امن الدولة

2004/ماالسكندرٌةبشٌر علً محمدحق حل المجلس النٌابً فً الدساتٌر المعاصرة
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2002/بٌروتسمٌر عالٌةشرح قانون العقوبات القسم العام

(دراسة اقتصادٌة وشرعٌة)شبهة الربا فً معامالت البنوك التقلٌدٌة واالسالمٌة 2003االسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هندي

1997/بٌروتسمٌر عالٌة(دراسة مقارنة)نظام الدولة والقضاء والعرؾ فً االسالم

1996/معمانرمزي احمد ماضً.مجموعة المبادى القانونٌة الصادرة عن محكمة التمٌٌز االردنٌة

1996/معماناكرم ابراهٌم.الحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبة

(الملكٌة بوجة عام صورها واسباب كسبها )حق الملكٌة فً القانون المدنً الٌمنً  2004/مصنعاءمؤمون الشامً

2001/مصنعاءمؤمون الشامًالتامٌنات الشخصٌة والعٌنٌة فً القانون المدنً الٌمنً

(مبدء عام جواز المحاكمة مرتٌن عن ذات الفعل امام القضاء الجزائً )قوة القضٌة المقضٌة  1987/مبٌروتسمٌر عالٌة

0/ماالسكندرٌةعبدالفتاح البهنسًالتنظٌم القانونً لالدارة المحلٌة

2001/معمانعامر القٌسًمشكلة المسئولٌة الطبٌة المترتبة على التلقٌح الصناعً

1999/مبٌروتسمٌر عالٌةالوجٌز فً شرح الجرائم الواقعة على امن الدولة

1996/معمانكامل السعٌدشرح قانون العقوبات والجرائم الواقعة على الشرؾ والحرٌة

1999/ماالسكندرٌةخلؾ بن سلٌمانالجرائم االقتصادٌة واثرها على التنمٌة فً االقتصاد االسالمً

(اساءة االئتمان- االحتٌال - السرقة  )جرائم االعتداء على االموال فً قانون العقوبات االردنً  1995/معمانعادل عبد العانً

2002/االسكندرٌةمحمود السٌد.تنفٌذ حكم المحكمٌن

1993/معمانخالد الزعبًالقانون االداري وتطبٌقاتة فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة

(/سٌؾ وفوب/ دراسة العقود التجارٌة البحرٌة الدولٌة )البٌوع البحرٌة  2001/ماالسكندرٌةاحمد حسنً

2982/ماالسكندرٌةمحمد سلٌمجرٌمة ابادة الجنس البشري

/ماالسكندرٌةاحمد حسنً(التصادم واالنقاذ )الحوادث البحرٌة 

2004/ماالسكندرٌةمحمود محمد الزٌنًمناقشة الشهود واستجوابهم فً الشرٌعة االسالمٌة والقانون الوضعً

1993/مالقاهرةترجمة محمد ؼنٌم.هاٌك. ا. ؾ(اخطاء االشتراكٌة)الؽرور القاتل 

1999معمانعبدالقادر الشٌخلًقواعد البحث القانونً

1999/عمانعباس علً محمد الحسٌنًمسئولٌة الصٌدلً المدنٌة  عن اخطائة المهنٌة
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1994/مصنعاءاحمد انعم الصالحًالنظام القانونً للتحكٌم التجاري الدولً

2001/معمانعباس العبوديشرٌعة حمورابً

2001/مالقاهرةجمال زهرانازمات النظام العربً والٌات المواجهة

1988/مبٌروتعلً محمد جعفرالعقوبات والتدابٌر واسالٌب تنفٌذها

1999/مصنعاءمحمد احمد مقبلالقضاء العمالً فً التشرٌع الٌمنً فً ظل الوحدة الٌمنٌة

2002/معمانٌاسٌن خضٌرالتهمة وتطبٌقاتها فً القضاء الجنائً

2001/مهدى سالم االطرقجًمسإولٌة مساعدي الطبٌب الجزائٌة

2003/ماالسكندرٌةكمال حمديمسئولٌة الناقل البحري للبضائع فً قانون التجارة البحرٌة

2004/مجالل وفاءدور البنوك فً مكافحة ؼسٌل االموال

2000/معمانجالل الجابريالطب الشرعً القضائً

1995/معمانعبدالقادر الشٌخلًفن الصٌاؼة القانونٌة تشرٌعاً وفقهاً وقضاءاً

2002/معمانصالح شوشاريالوافً فً شرح قانون المالكٌن والمستاجرٌن

1999/عمانجودة عزة , سعٌد حسنًالتوجٌة المهنً ونظرٌاتة

2002/ماالسكندرٌةكمال حمديعقد الشحن والتفرٌػ فً النقل البحري

1982/ماالسكندرٌةمحمد دوٌداراالقتصادٌات العربٌة وتحدٌات الثمانٌنات

2003/دمشق0وهبة الزحٌلًالوجٌز فً اصول الفقة

1995/مبٌروتعبدالؽنً بسٌونًسلطة ومسئولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانً

2000/ماالسكندرٌةسوزان علً حسنالتشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة

2002/ماالسكندرٌةمحمدباهً ابو ٌونس.التنظٌم القانونً وحرٌة الحصول على الوثائق االدارٌة

2002/ماالسكندرٌةمنٌر ابورٌشةالمسئولٌة الجنائٌة للوسطاء المالٌن فً عملٌات البورصة

/دراسة تحلٌلٌة مقارنة /(الجرائم الواقعة على االموال)شرح قانون العقوبات االردنً  1993/معمانكامل السعٌد

2002/ماالسكندرٌةمهند صالحالحماٌة الجنائٌة للجسم البشري فً ظل االتجاهات الطبٌة الحدٌثة

2003/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصورالمسئولٌة االلكترونٌة
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1990/ماالسكندرٌةاحمد عاشورالتحكٌم كوسٌلة لفض المنازعات فً مجال االستثمار

االسكندرٌةمحمد الحاج حمودالقانون الدولً للبحار

2000/معمانعدنان ابراهٌم , نوري خاطر(االلتزامات)شرح القانون المدنً مصادر الحقوق الشخصٌة 

1997/معمانصاحب عبٌد الفتالوي(دراسة مقارنة)التشرٌعات الصحٌة 

.وملحق باهم االتفاقٌات الدولٌة  فً المواد البحرٌة (السفٌنة,اشخاص المالحة,استؽالل السفٌنة,اٌجار السفٌنة, نقل البضاٌع واالشخاص,القطر,االرشاد)القانون البحري 2003/ماالسكندرٌةكمال حمدي

2003/ماالسكندرٌةعبدالحمٌد الشواربًقانون التجارة البحرٌة المصري

.اشخاص المالحة البحرٌة والمرشد ومجهز القطر فً قانون التجارة البحرٌة  المصري  2004/ماالسكندرٌةكمال حمدي

(الجرائم الواقعة على االخالق واالداب العامة واالسرة)شرح قانون العقوبات  1995/معمانكامل السعٌد

.االختٌار على اساس الصالحٌة للوظٌفة العامة فً النظام االداري االسالمً 1999/ماالسكندرٌةمحمدباهً ابوٌونس

(الجرائم المخلة بالمصلحة العامة واالموال)شرح قانون العقوبات القسم الخاص  1995/معمانمحمد صبحً نجم

0/ماالسكندرٌةعبدالوهاب عرفة.التعلٌق على قوانٌن البناء والهدم

2002/معمانعامر قاسم القٌسًالحماٌة القانونٌة للمستهلك

.دراسة مقارنة (عوامل االنحراؾ,المسئإولٌة الجزائٌة,التدابٌر)االحداث المنحرفٌن 1996/مبٌروتعلً محمد جعفر

1988/ماالسكندرٌةهشام خالدالحماٌة القانونٌة لالستثمارات العربٌة

2003/ماالسكندرٌةسوزان علً حسناالجهزة والمنظمات السٌاحٌة

2000/عمانماجدة السٌد(االعاقة البصرٌة)المبصرون باذانهم 

2003/عمانعمر احمد همشريالتنشئة االجتماعٌة للطفل

2002/مالقاهرةطارق البشرىالعرب فً مواجهة العدوان

(دراسة مقارنة اللمملكة المتحدة,فرنسا,ٌوؼسالفٌا,مصر,االردن)تشكٌل المجالس المحلٌة واثرة على كفاٌتها فً نظم االدارة المحلٌة  1993/عمانخالد سمارة الزعبً

1999/معماننعمان احمد الخطٌبالوجٌز فً النظم السٌاسٌة

2002/عمانعمر احمد همشريمدخل الى التربٌة

1999/عمانربحً مصطفى علٌانالمكتبات فً الحضارة العربٌة االسالمٌة

2001/مالقاهرةاحمد بدر.مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات الدولً والمقارن
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1993/ماالسكندرٌةاحمد ٌوسؾ طة,مصطفىعبدالعزٌزالمالحة الساحلٌة

0/معلً عبدهللا واخرون.المالحة االرضٌة واشؽال الخرٌطة

2001/مالقاهرةعبدالفتاح ابوالفضلكنت نائباً لرئٌس المخابرات

2000/معمانبن عٌسى باطاهر.اسالٌب االقناع فً القران الكرٌم

2002/مالقاهرةعبدالوهاب المسٌريالجماعات الوظٌفٌة الٌهودٌة من موجب تفسٌري جدٌد

2002/بٌروتشوقً ابوخلٌلمن ضٌع القران؟

2001/مبٌروتفرنسوا شاتلٌة واخرونمعجم المإلفات السٌاسٌة

0/مالقاهرةحسن علً الشرٌؾمعدات السطح والسالمة

1989/ماالسكندرٌةمحمد سلٌم ؼزويالحرٌات العامة فً االسالم

0/مالقاهرةابراهٌم محمد القرضاوي.االصالح من منظور سٌاسً اقتصادي 

0/االسكندرٌةاحمد بدٌع بلٌحقضٌة التنمٌة فً مصر

1999/االسكندرٌةعبدالحمٌد مرسًالخدمات التخزٌنٌة فً الموانً المصرٌة والكوٌت ودولة االمارات العربٌة المتحدة

0/االسكندرٌةعبدالعزٌز طرٌح شرؾالبٌئة وصحة االنسان فً الجؽرافٌا الطبٌة

1987مدمشقحسٌن عبدهللا العمري(1935-1898)المنار والٌمن 

0مالقاهرةعلً جوهري/ترجمةبرتكوالت حكماء صهٌون

2001/مبٌروتترجمة سلٌم حداد/مورٌٌس دوفرجٌةعلم اجتماع السٌاسة

1998/القاهرةعبدالعزٌز شرؾاالعالم االسالمً وتكنولوجٌا االتصال

1997/االسكندرٌةضٌا مجٌداقتصاد العمل فً الفقة االسالمً

1998/القاهرةمراد وهبةجرثومة التخلؾ

1993/مبٌروتترجمة منصور القاضً/ ادمون جوؾعالقات دولٌة

2003/االسكندرٌةممدوح منصور,احمد وهبان(العالقات السٌاسٌة بٌن القوى الكبرى)التارٌخ الدبلوماسً 

2000/القاهرةاحمد عبدالجواداشكالٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا فً الوطن العربً

0/ممصرعلً الجوهرياالسكندر االكبر حٌاتة وانتصاراتة
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1996/بٌروتسلٌمان بودٌاباقتصادٌات النقود والبنوك

2002االسكندرٌةمها عبدالعزٌزالتطور االجتماعً لتربٌة وتؽذٌة الطفل

1999/مالقاهرةخلؾ بن سلٌمانالخصائص والقواعد االساسٌة لالقتصاد الزراعً فً االقتصاد االسالمً

2000/االسكندرٌةمحمد بن علً العقالالسوق االسالمٌة المشتركة

2002/القاهرةعبدالباري محمد داود.جوانب من عظمة الرسول

1997/ماالسكندرٌةفواد السقاؾجؽرافٌة التجارة الدولٌة

1995/مالقاهرةمحمود عباس حمودة(زراج,بٌع,اٌجارناستبدال,وقؾ)الوثائق العثمانٌة فً مصر

2003ماالسكندرٌةمنٌرابراهٌم هندي(مدخل تحلٌلً معاصر)االدارة المالٌة 

1990/بٌروتفهمً محمود شكري.الموازنة العامة 

1989/ماالسكندرٌةعوؾ محمود الكفراويسٌاسة االنفاق العام فً االسالم

2001/معمانسهٌل الفتالوي.تسوٌة المنازعات الدولٌة فً عهد الرسول

(مخططات خبثاء صهٌون وخدٌعة العالم باالساطٌر السٌاسٌة)الخدٌعة الكبرى 0/مالقاهرةاحمد تهامً سلطان

2001/عمانماجدة السٌد عبٌد واخروناساسٌات تصمٌم التدرٌس

2002/عمانمحمد الجدعدلٌلك الى استخدام االنترنت

2002/عمانمحمد حسٌن رشٌداالحصاء فً التربٌة

2002/عماناحمد حامد الخطٌب,حسٌن الطراونةالقٌاس والتشخٌص فً التربٌة الخاصة

1999/معمانصبري الهٌثمً,حسن ابو سمورجؽرافٌا الوطن العربً

2000/االسكندرٌةعبٌد علً الحجازياللوجستٌك كبدٌل للمٌزة النسبً

1999/عمانحسان عابدةالمرجع الحدٌث فً خزن واسترجاع المعلومات

1994/ممفلح القضاةالبٌنات فً المواد المدنٌة والتجارٌة

1995/معمانكولن باون,بٌتر مونً(1980-1945)من الحرب الباردة حتى الوفاق 

2000/عمانعزام صبري واخروناالحصاء فً التربٌة

2000/عمانجمعة محمد براجالعقوبات فً االسالم
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ً 2000/عمانماجدة السٌدتعلٌم االطفال المتخلفٌن عقلٌا

2002/عمانمصطفى خلٌل واخرونطرق دراسة الطفل

1999/طارق طةمقدمة فً نظم المعلومات االدارٌة والحاسبات االلٌة

2002/عمانحنان العنانًعلم النفس التربوي

2002/معمانمحمد نزار عبومهارات فً االتصال تخص تربٌة الطفل فً اللؽة االنجلٌزٌة

0/عمانترجمة خالد قاسم/جون ادلمانسٌاسات العالقات االقتصادٌة الدولٌة

1992/معمانحسن الجوخدارشرح قانون اصول المحاكمات

1996/ماالسكندرٌةمحمد نصر مهناالخلٌج العربً التطور الحدٌث والمعاصر

1996/ماالسكندرٌةمحمد عزٌز نظمً(السعودٌة , نمصر)سٌاسٌات التدابٌر االمنٌة والدفاع االجتماعً 

1988/ماالسكندرٌةهشام خالدشرط الجنسٌة وفقاً للنظام العربً لضمان االستثمار

1998/االسكندرٌةمحمد دوٌداراالقتصاد النقدي

2003/االسكندرٌة1منٌر ابراهٌم هنديالفكر الحدٌث فً ادارة المخاطر

2001/ماالسكندرٌةمحمد بدوي,لٌلى امٌنمدخل الى العلوم السٌاسٌة

1998/مبٌروتتٌسٌر خمٌسحرٌة االعتقاد فً ظل االسالم

1998/مدمشقعبدالرحمن حسنالحضارة االسالمٌة

2002/االسكندرٌةؼازي عناٌةالنظام الضرٌبً فً الفكر المالً االسالمً

2002/بٌروتعبلة بساطمهارات فً التربٌة النفسٌة لفرد متوازن او اسرة متماسكة

1986/معبدالوهاب كحٌلالحرب النفسٌة ضد االسالم فً عهد الرسول فً مكة

2000/دمشقعبدالكرٌم بكارتجدٌد الوعً

2002/بٌروتدخٌل هللا الصرٌصري,ٌوسؾ العارؾ.االدارة المدرسٌة 

1986/بٌروترمزي زكً واخرونالتضخم فً العالم العربً

2003/مبٌروترٌاض الصمد.مإسسات الدولة الحدٌثة

(االوراق المالٌة وصنادٌق االستثمار)ادوات االستثمار فً اسواق راس المال  2003/ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هندي
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0/االسكندرٌةفاروق ملش(االوجهة التجارٌة والقانونٌة)النقل المتعدد الوسائط 

1994/بٌروتؼازي ابوشقرى(مدخل الى العلوم المتكاملة)الطاقة والبٌئة 

1978/مبٌروتباشراؾ رٌاض الصمد,سمٌر صباغفً ندوة الدراسات االنمائٌة (مجموعة ابحاث ومناقشات)العملٌة االنتخابٌة الدٌمقراطٌة فً لبنان 

2001/ماالسكندرٌةجالل وفاء محمدٌنالحماٌة القانونٌة للبٌئة البحرٌة من التلوث بالزٌت

/اتفاقٌة هامبورج /(1978)اتفاقٌة االمم المتحدة للنقل البحري للبضاٌع  1998/االسكندرٌةكمال حمدي

2004/ماالسكندرٌةمحمد محمد عبدالوهابالبٌروقراطٌة فً االدارة المحلٌة

1997/مبٌروتحسن محمد عواضة(دراسة مقارنة)المبادى االساسٌة للقانون االداري

2004/ماالسكندرٌةحسن محمد بوديحقوق الؽٌر فً العقود المالٌة فً الفقة االسالمً والقانون الوضعً

1999/مبٌروتحسن دٌابالعقود التجارٌة وعقد البٌع سٌؾ

1991/معمانمحمد صبحً نجمالوجٌز فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة االردنً

(مدخل الى دراسة القوانٌن القدٌمة ,التشرٌع الرومانٌن ,الشرٌعة االسالمٌة)تارٌخ القوانٌن  1998/مبٌروتعلً محمد جعفر

2003/ماالسكندرٌةعمر محمد بن ٌونسهٌكلة التشرٌع النفطً اللٌبً

1999/معمانمنصور حاتم الفتالوي(دراسة مقارنة بٌن الفة الوضعً واالسالمً)نظرٌة الذمة المالٌة 

1999/عمانعادل الطائًالمسإولٌة المدنٌة للدولةعن اخطاء موظفٌها

2004/ماالسكندرٌةمحمود محمد الزٌنًالتمالإ واثرة فً ارتكاب جرٌمة القتل

(االتجاهات الحدٌثة فً تحدٌد القانون الذي ٌحكم اتفاقٌات التنمٌة االقتصادٌة الدولٌة)قانون النفط  1989/ماالسكندرٌةاحمد عشوش

1999/مالقاهرةاحمد رفعت خفاجً.جرائم الرشوة فً التشرٌع المصري والقانون المقارن

1999/معمانالسٌد ٌاسٌن واخرون(عام100الصراع العربً مع الصهٌونٌة واسرنئٌل عبر)صراع القرن 

/ماالسكندرٌةاحمد محمود حسنًالتعلٌق على نصوص اتفاقٌة هامبورج للنقل البحري

0/ممصرمصطفى مجدي هرجة(اركانة ,اثارة ,بطالنة)العقد المدنً 

1998/مالقاهرةهشام ابراهٌم السعٌدالمسإولٌة المدنٌة لمعاونً القضاء

2001/ماالسكندرٌةفارس محمد عمران.الزواج العرفً وصور اخرى للزواج ؼٌر الرسمً 

2001/ماالسكندرٌةمحمد محمد شتافكرة الحماٌة الجنائٌة لبرامج الحاسب االلً



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 196صفحة 2012,  سبتمبر19



2002/دمشقمحمد عزة الطهطاوي(حقائق ووثائق)المٌزان فً مقارنة االدٌان 

1990/مالقاهرةثروة عكاشةمذكراتً فً السٌاسة والثقافة

0/االسكندرٌةمحمد عزٌز نظمً.الفكر السٌاسً الحكم فً االسالم

1996/االسكندرٌةمحمد السٌد ؼالبالبٌئة والمجتمع

2002/مدمشقابوالحسن علً الندويماذا خسر العالم بانحطاط المسلمٌن

2002/ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هنديادارة البنوك التجارٌة مدخل اتخاذ القرارات

0/ماالسكندرٌةعبدالمنعم محمود داودمشكالت المالحة البحرٌة فً المضاٌق العربٌة

1998/مالقاهرةاحمد بدرمناهج البحث فً االتصال والراي العام واالعالم الدولً

2002/ماالسكندرٌةمحمد فرٌد,هانً دوٌدار.قانون االعمال 

1989/مالقاهرةضٌاء الحاجريحكاٌات سٌاسٌة

0/االسكندرٌةفواد عبدالمنعممبادى االدارة العامة

2001/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصورالمسإولٌة الطبٌة

1996/االسكندرٌةاحمد محمد المصريمفاهٌم االدارة العامة بالدول العربٌة

1993/مبٌروتاحسان عباس واخرونالحرٌة والدٌمقراطٌة وعروبة مصر

1998/القاهرةانتونً دٌبونز واخرونعلم المعلومات والتكامل المعرفً

1998/مالقاهرةمصطفى مرتضى(1995-1970)المثقؾ والسلطة دراسة تحلٌلٌة لوضع المثقؾ المصري 

2002/مالقاهرةمحمد الرمٌحً,فارس السقاؾمستقبل العالقات الٌمنٌة الخلٌجٌة

1986/مبٌروتترجمة خلٌل احمد/اوتا شٌةنحو طرٌق ثالث فً االقتصاد

2003ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هنديالفكر الحدٌث فً هٌكل تموٌل الشركات

1997/عمانحسٌن علً ابو الفتحالبٌئة الصحراوٌة العربٌة

2002/عمانمحمد الجدعالهادي فً استخدام الكمبٌوتر

2003/عمانناٌؾ سلٌمانتصمٌم وانتاج الوسائل التعلٌمٌة

2002/عمانمحمد سمارةاحكام التركات والموارٌث فً االموال واالراضً



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 197صفحة 2012,  سبتمبر19



2003/بٌروتعبدالرحمن المسطاويشخصٌات لها تارٌخ

1998/دمشقصالح عبدالفتاح الخالدي.الشخصٌة الٌهودٌة من خالل القران 

1994/مسلٌم حدادالتنظٌم القانونً للبحار واالمن القومً العربً

1999/ماالسكندرٌةعبدالمنعم داودالقانون الدولً للبحار والمشكالت البحرٌة العربٌة

1995/دمشقمحمد عزة الطهطاويالنصرانٌة فً المٌزان

0/القاهرةمحمود عباس,ابوالفتوح عودةاالرشٌؾ ودورة فً مجال المعلومات االدارٌة

1987/القاهرةمصطفى الجندياالدارة المحلٌة واستراتٌجٌتها

1996/مبٌروت3فتحً ٌكناضواء على التجربة النٌابٌة االسالمٌة فً لبنان

1998/مالقاهرةاحمد بدر(دراسات فً االتصال والدعاٌة الدولٌة)اإلعالم الدولً 

1980/ماالسكندرٌةمحمود دوٌدار واخروناستراتٌجٌة االعتماد على الذات

1998/مبٌروتؼازي القصٌبًصوت من الخلٌج

1991/مبٌروتنورتون فرٌش,رٌتشارد ستٌفترالفكر السٌاسً االمرٌكً

2001/ماالسكندرٌةعلً ٌوسؾ خلٌفةالقواعد االقتصادٌة الزراعٌة بٌن النظرٌة والنطبٌق فً مصر

1993/بٌروتاسكندر الدٌكالٌونسكو والصراع الدولً حول االعالم والثقافة

1997/بٌروتابراهٌم بٌضون(اشكالٌة الموقع والدور فً العصور االسالمٌة)تارٌخ بالد الشام 

/عمانممدوح نوفل.االنقالب 

1996/معمانسمٌح عبدالفتاح(نظام عالمً جدٌد احادي القطب)انهٌار االمبراطورٌة السوفٌتٌة 

1999/مدمشقمصطفى مسلممعالم قرانٌة فً الصراع مع الٌهود

2002/مالقاهرةمصطفى الفقىالرهان على الحصان

1995/القاهرةاحمد صقر عاشور.اصالح االدارة الحكومٌة العربٌة

1996/بٌروتمحمود كمال الدٌنالوصاٌا واالوقاؾ فً الفقة االسالمً

1989/ممصرترجمة شكري مجاهد/بٌتر دركرالوقائع الجدٌدة

مصراٌمن ابو الروس(اشهر االؼتٌاالت السٌاسٌة فً العالم)زعماء ودماء
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1994بٌروتترجمة جورج كتورة/شانتال مٌلون20االفكار السٌاسٌة فً القرن ال

2001/عمانماجدة السٌدمناهج واسالٌب تدرٌس ذو الحاجات الخاصة

1985/مبٌروتحلمً الزعبًمخاطر التؽلؽل الصهٌونً فً افرٌقا

1998/بٌروتمصطفى سالمة(االتفاق العام للتعرٌفات الجمركٌة والتجارٌة )قواعد الجات 

1996/ماالسكندرٌةطالل الشواربًالمعامالت والقانون للسفن التجارٌة

2002/االسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هنديادارة االسواق والمنشاة المالٌة

2000/مبٌروتسمٌر صباغالدستور اللبنانً من التعدٌل الى التبدٌل

2002/ممصرطارق البشري(1995-1945)الحركة السٌاسٌة فً مصر 

0/االسكندرٌةحازم الببالياصول االقتصاد السٌاسً

1990/بٌروتسارة حنفً.سٌرة االمام علً ابن ابً طالب

0/مالقاهرةضٌاء الحاجريكارثة تشٌرنوبٌل

1999/مالقاهرةمحسن العٌنًمعارك ومإامرات ضد قضٌة الٌمن

1999/مالقاهرةهشام السلمونًالجٌل الذي واجة عبدالناصر والسادات

2004/مالقاهرةطارق البشرىالمسلمون واالقباط فً اطار الجماعة الوطنٌة

2003/ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هندياساسٌات االستثمار فً االوراق المالٌة

1997/بٌروتراجً ابوشقرادلٌل استعمال االنترنت لؽٌر المتخصصٌن

ماالسكندرٌةمحمد بن علً العقالمشكلة الدٌون الخارجٌة للدول االسالمٌة واثارها

1994/بٌروتتوفٌق سعٌد بٌضوناالقتصاد السٌاسً الحدٌث

1993/مبٌروتترجمة محمود برهوم/ستٌفن ؼروبارد(مؽامرات فً سٌاسات الوهم )حرب السٌد بوش 

2000/القاهرةعبدالعزٌز شرؾفن المقال الصحفً

/مالقاهرةاحمد التهامً( ملٌون ٌهودي فً افران الؽاز6حرق )االكذوبة الكبرى 

2001/االسكندرٌةاحمد محمد المصرياالدارة والمدٌر العصري

مالقاهرةعماد الدٌن حسٌنزعماء مرضى حكموا العالم
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/االسكندرٌةمحمد عبدالحمٌد صقراالمان الصناعً واالطفاء

0/القاهرةمحمد عبدالقادر الفقى(رإٌة اسالمٌة )البٌئة مشكالتها وقضاٌاها 

2002/االسكندرٌةمحمد ابراهٌم حسنالتباٌن البٌئً وانواع التلوث

2002/ماالسكندرٌةمحمد ابراهٌم حسنالتصحر والتلوث البٌئً دراسة تحلٌلٌة اقلٌمٌة مقارنة

1995معمانعادل رفقً عوضالمرأة وحماٌة البٌئة

1998/عمانباكر محمد ,ٌوسؾ محمد(عربً/انجلٌزي )قاموس البٌئة العامة

2000/عمانهانً عبٌد(منظومات الطاقة والبٌئة والسكان)االنسان والبٌئة

1992مبٌروتترجمة عبداالمٌر شمس/دانٌل ارنولدتحلٌل االزمات االقتصادٌة لالمس والٌوم

1991/مبٌروتترجمة عبداالمٌرشمس/برنار بٌللودواالقتصاد الوصفً

/سمٌة بدوياقتصادٌات النقل البحري فً العالم

1989/مبٌروتسٌمون.برنٌٌة وا.باصول االقتصاد الكلً

1991/بٌروتترجمة حسن الضٌقة/فرانسوالرواالسواق الدولٌة للرسامٌل

0/ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هندياالوراق المالٌة واسواق راس المال

(دحض شبهات ورد مفترٌات)التعصب والتسامح بٌن المسٌحٌة واالسالم 2001/مدمشقمحمد الؽزالً

1989/مبٌروتوٌبر.جٌنً وا.ؾاصول االقتصاد الوحدي

2004/ماالسكندرٌةمحمد سالم المزروعًالتطور السٌاسً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً

2003/ماالسكندرٌةعبدالحكٌم الشرقاوي(عدوى االزمات المالٌة)العولمة المالٌة وامكانٌة التحكم 

1996/بٌروتاحمد فراج حسٌننظام االرث فً التشرٌع االسالمً

2005/بٌروت00سمٌر فرنانالحصانة الدبلوماسٌة

2000/بٌروتكامل برٌر.ادارة الموارد البشرٌة وكفاءة االداء التنظٌمً

2002/االسكندرٌةؼازي حسٌن عناٌةاصول االٌرادات المالٌة العامة فً الفكر المالً االسالمً

2002/االسكندرٌةحسٌن عبدالحمٌداالرهاب والتطرؾ من منظور علم االجتماع

/مالقاهرةفكري عطاهللاالرهاب الدولً المتفجرات
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1998/مالقاهرةاحمد بدراالتصال بالجماهٌر بٌن االعالم والتطوٌع والتنمٌة

/مالقاهرةفتحً الجوٌلًحكاٌات دبلوماسٌة ومواقؾ سٌاسٌة

2002/عمانحسان عبابدةتشجٌع عادة القراءة لدى االطفال

(بحث فً االستقالل والبنٌة ونظرٌة الحل الوسط)دٌمقراطٌة االرض المقدسة  1992/معمانسمٌح سمارة

(مساهمة نحو فهم افضل)واالزمة االقتصادٌة العالمٌة الراهنة .. العرب 1986/بٌروترمزي زكً

1995/مدمشقمصطفى الحمال,سٌدفرجالٌهود فً العالم القدٌم

2002ماالسكندرٌةعصام نوردور المرأة فً تنمٌة المجتمع

2002/القاهرةعبدالباري محمدهللا فً العقٌدة االسالمٌة

2000/ماالسكندرٌةمحمد عباس,االمٌرة ابراهٌم.دراسات فً قضاٌا ومشاكل محاسبٌة معاصرة

2002/ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هنديالفكر الحدٌث فً االستثمار

1990/مبٌروتترجمة عبداالمٌر ابراهٌم/ بول كالفالالمكان والسلطة

1997/بٌروتترجمة محمد عرب/جان ماري رانكانعلم السٌاسة

1987/مالقاهرةطارق البشرىدراسات فً الدٌمقراطٌة المصرٌة

1998/مبٌروتبشٌر لبعظمةجٌل الهزٌمة من الذاكرة

1996/بٌروتكامل بربراالدارة عملٌة ونظام

1997/مبٌروتعلً محمد جعفرفلسفة العقوبات فً القانون والشرع االسالمً

1986/مبٌروتعبدالمنعم السٌد,عبدالرحمن الحبٌب(نظام النقد الدولً والتجارة الخارجٌة للبالد العربٌة)العرب واالزمة االقتصادٌة العالمٌة

2004/مبٌروتمحمد سعٌد رمضان البوطًوكٌؾ؟.. االسالم مالذ كل المجتمعات االنسانٌة لماذ

1999/مبٌروتمنذر القحؾالسٌاسات المالٌة دورهها وضوابطها فً االقتصاد االسالمً

1994/القاهرةسلٌمان حزٌنمستقبل الثقافة فً مصر العربٌة

1999/القاهرةعبدالحمٌد المؽرب21ًاالدارة االسترتٌجٌة لمواجهة تحدٌات القرن ال

2000/مالقاهرةمحسن احمد الخطٌريالعولمة مقدمة فً فكر واقتصاد وادارة عصر الالدولة

(االعتماد على الذات والعمل العربً المشترك)نحو تنمٌة عربٌة تعتمد على الذات 1987/مبٌروتعبداللطٌؾ ٌوسؾ احمد
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1993/مبٌروتنعمة عبداللطٌؾ مشهورالزكاة االسس الشرعٌة والدور االنمائً والتوزٌعً

1998/بٌروتعامر محمود طراؾاخطار البٌئة والنظام الدولً

1989/مدمشقاسرائٌل بن شموئٌل االرشٌلٌنًالرسالة السبعٌة بابطال الدٌنة الٌهودٌة

(اؼتصاب ,سرقة ,تهرٌب ,قتل ,جاسوسٌة ,مخدرات)الجرٌمة الدبلوماسٌة  0/مالقاهرةاٌمن ابو الروس

(مشكلة الؽذاء فً الوكن العربً واالزمة االقتصادٌة العالمٌة)العرب واالزمة االقتصادٌة العالمٌة 1986/بٌروتمحمد علً الفراء

2000/االسكندرٌةعبٌد علً احمد الحجازي(دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة)مشكالت النقل العربً البٌنً للبضاٌع

2001/عماناسامة شهوانادارة الدولة المفاهٌم والتطور

2000/معمانرجاء بهلول(حول العالقة بٌن الدٌمقراطٌة والعلمانٌة)حكم هللا حكم الشعب

2001/عمانعبدالكرٌم بكاردلٌل التربٌة االسرٌة

1996/بٌروتمحمد بن ابً بكر بن قٌم الجوزٌةارشاد القران والسنة الى طرٌق المناظرة وتحٌحها وبٌان العلل المإثرة

2008/مبٌروتوسٌم االحمدالرقابة البرلمانٌة على اعمال االدارة

2003/مبٌروتمحمد علً السٌدفً الجرٌمة السٌاسٌة

2005/بٌروتسلٌم علً عبدةالجرٌمة المشهودة

1998/بٌروتعادل بطرسالمجلس الدستوري والطعون االنتخابٌة

2005/بٌروتقسم الدراسات بمركز بٌروتقوانٌٌن االنتخابات فً الدول العربٌة

2009/عمانولٌد الحٌالًالتحلٌل المالً

2009/معمانمهند الطراونةالعالقة بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً النظام البرلمانً

1990/الرٌاضشعبان عبدالعزٌزموسوعة الفهرسة الوصفٌة للمكتبات

2009/القاهرةعباس محمدود العقادعبقرٌة عمر

0/انطوان اسعدموقع رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة

2010/بٌروتوسٌم حرباشكالٌة الدٌمقراطٌة والتنمٌة

2010بٌروتوسٌم حسام الدٌنبرلمانات العالم العربٌة واالجنبٌة

2007/بٌروتعفٌؾ شمس الدٌنقانون االٌجارات
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00/2007محمد ابونصارالمحاسبة المالٌة المتقدمة

2009/عمان00محمد ابونصارمعاٌٌر المحاسبة

1999/مصنعاءمحمد احمد الفٌصلًالقضاء العمالً فً التشرٌع الٌمنً فً ظل الوحدة الٌمنٌة

1999/بٌروتخالص جلبًجدلٌة القوى والفكر

2005/ماالسكندرٌةحسنٌن الممحمدي بواديحقوق المرأة بٌن االعتدال والتطرؾ

2001/مالقاهرةعبدالوهاب المسٌريالصهٌونٌة والنازٌة ونهاٌة التارٌخ

1998/مالقاهرةادوار ؼالً الدهبًالنموذج المصري للوحدة الوطنٌه

1996/مبٌروتابراهٌم محمد سلقٌنًالمٌسر فً اصول الفقة

2002/مبٌروتترجمة محمد عرب/جان جاك شوفالٌٌةتارٌخ الفكر السٌاسً من الدولة القومٌة الى الدولة االممٌة

1995/مالقاهرةمنٌر ابراهٌم هندي(مخاطر ومحاذٌر)مستقبل اسواق راس المال العربٌة

2001/ماالسكندرٌةرمزي سالمة(احتماالت الصراع والتسوٌة)مشكالت المٌاة فً الوطن العربً 

2005/مصنعاءمرٌم عبدهللا الجوفًاحكام تنظٌم الجنسٌة فً القانون الٌمنً

1997/مبٌروتكمال حمادالنزاع المسلح فً القانون الدولً

1998/مبٌروتعلً محمد جعفرمكافحة الجرٌمة مناهج االمم المتحدة التشرٌع الجزائري

(النفط والتنمٌة الصناعٌة فً الوطن العربً)واالزمة االقتصادٌة العالمٌة..العرب  1986/بٌروتعلً عتٌقة ,رافت بسادة

1994/عمانجواد الحمد واخرونانتخابات الحكم الذاتً الفلسطٌنً

1985/عمانمحمد ولٌد العبادياالدارة المحلٌة وعالقتها بالسلطة المركزٌة

1999/القاهرةولتر فانداٌك بنجهام واخرونسكٌولوجٌة المقابلة

2009معمان00محمد ابونصارمحاسبة الضرائب

2008معمان00محمد ابونصارالمحاسبة االدارٌة

/االسكندرٌةمصطفى رشدي(المفاهٌم والنظرٌات والسٌاسٌات)االسواق الدولٌة 

1984/االسكندرٌةاحمد زكً بدوي,محمد كمال(التخطٌط , التنمٌة , االستخدام)معجم مصطلحات القوى العاملة

1999/دمشقحسن ظاظا(اطوارة ومذاهبة)الفكر الدٌنً الٌهودي 
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1998/مالقاهرةصالح سالمتجلٌات العقل السٌاسً ومستقبل النظام العربً

1997/معمانصادق الشرعمعارك خاسرة وانتصارات ضائعة (1973-1947)حروبنا مع اسرائٌل

2000/ماالسكندرٌةمحمد طة بدوي,لٌلى امٌنالمبادى االساسٌة فً العلوم السٌاسٌة

2001/ممصرمدحت عباسالسفٌنة والقانون البحري

2002/معمانمحمد علٌوي(رسالة ماجستٌر )الحضانة بٌن الشرٌعة والقانون

2000/عمانجمال مثقال مصطفى القاسماساسٌات صعوبات التعلم

1985/ماٌالن هالٌفً(النص الكامل)اسرائٌل من االرهاب الى مجازر الدولة

2002/مدمشقحسن ظاظاابحاث فً الفكر الٌهودي

1993/مدمشقسٌد محمد عاشورالٌهود فً عصر المسٌح

1989/مدمشقٌحً بن عباس المؽربًبذل المجهود فً افحام الٌهود

2002/عماننبٌل عبدالهادي واخروناسالٌب تدرسً الرٌاضٌات والعلوم

1998/مرٌاض عبسىالحزبٌة السٌاسٌة منذو قٌام االسالم حتى سقوط الدولة االموٌة

2003/مبٌروتحمدو طماس(1993-ق م 1680)اهم االحداث التارٌخٌة 

2002/القاهرةمحمد حسنٌن هٌكلالمقاالت الٌابانٌة

1999/مالقاهرةمصطفى الفقى(رحلة قلم فً ثالثة عهود)حوار لالجٌال

/مدمشقمحمد احمد زٌودحالة بالد الشام االقتصادٌة منذ العصر الطولونً وحتى نهاٌة العصر الفاطمً

1991/مبٌروتشوقً ابو خلٌلاالسالم وحركات التحرر العربٌة

2002/ماالسكندرٌةمحمود صالح العادلًالجرٌمة الدولٌة دراسة مقارنة

2002/بٌروتمرٌم صالح الظفٌريمصطلحات المذاهب الفقهٌة واسرار الفقة المرموز فً االعالم والكتب واالراء والترجٌحات

1998/معمانمحمد شالل العانً,عٌسى العمريفقة العقوبات فً الشرٌعة االسالمٌة

1985/مصنعاءابراهٌم المقحفًمعجم المدن والقبائل الٌمنٌة

1985/مبٌروتترجمة شاكر ابراهٌم/انتونً ناتنجناصر

(طالق شاة اٌران واالمبراطورٌة فوزٌة القصة الكاملة واالسرار الخفٌة)طالق امبراطورٌة  2000/القاهرةكرٌم ثابت
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1999/االسكندرٌةمحمد عبدالمنعم, احمد فرٌد مصطفىاالقتصاد المالً الوضعً بٌن النظرٌة والتطبٌق

1986/مبٌروتعلً وهبالجؽرافٌا البشرٌة

1996/مبٌروتمحمد كمال الدٌن امام(مدخل منهجً)مقدمة لدراسة الفقة االسالمً

2000/عمانؼالب عوضخدمات المستفٌدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات

2003/مالقاهرةعبدالوهاب المسٌريمن هو الٌهودي؟

0/مالقاهرةضٌاء الحاجرياسرائٌل من الداخل

2003/معماناحمد مجدي حجازي.الثقافة العربٌة فً زمن العولمة

1995/مصرنزٌة االٌوبًاالصالح االداري والتطوٌر المإسسً فً العالم العربً فً ظل التحدٌات االقتصادٌة الجدٌدة

1998/ممصرمحمد محمود االمامالجوانب المإسسٌة واالدارٌة للتكامل االقتصادي العربً

1987/مبٌروتمحمد بن ابً بكر بن قٌم الجوزٌةهداٌة الحٌارى فً اجوبة الٌهود والنصارى

1983/بٌروتٌاسٌن احمد ابراهٌم درادكةالمٌراث فً الشرٌع االسالمٌة

ماالسكندرٌةرفعت رشاداالقمار الصناعٌة والمالحٌة االلكترونٌة

2002/عمانمحمد عواد الحموزالرشٌد فً النحو العربً

1994/مبٌروتصباح محمود محمد(دراسات فً التحدٌات الجٌوبولٌتٌكٌة)االمن االسالمً 

1994/معبدهللا علً حسن الخٌارىنظرٌة الهالك فً القانون المدنً الٌمنً دراسة مقارنة فً القانون المدنً المصري والفقة االسالمً

1998/القاهرةعلً السلمىتطوٌر اداء وتجدٌد المنظمات

ً 1999/طلعت اسعدكٌؾ تجتذب عمٌالً دائما

1981/مالقاهرةمحمد نور فرحاتالفكر القانونً والواقع االجتماعً

2001ماالسكندرٌة1محمد كمال خلٌلالمدركات االساسٌة السواق القطن المنظمة

2000/االسكندرٌةعلً ٌوسؾ خلٌفة,احمد زوبٌرالنظرٌة االقتصادٌة التحلٌل االقتصادي الجزئً

1985/الرٌاض2شعبان عبدالعزٌزقائمة رإوس الموضوعات العربٌة

1985/القاهرةشعبان عبدالعزٌزموسوعة الفهرسة الوصفٌة

2008/عمانخالد جمالم2007معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة 
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2008معمانمإٌد عبدالحسٌن الفضلبحوث عملٌات محاسبٌة

2003/القاهرةنوح فلدمانمابعد الجهاد

2007/القاهرة2خالد سعٌد النقبًالشرطة المجتمعٌة

2008/القاهرة0عمر اٌمان ابوبكرتجربة المحاكم االسالمٌة فً الصومال

2005/القاهرة0عبدالعزٌز سلٌمانتارٌخ الوالٌات المتحدة االمٌركٌة

2008/القاهرة0سعٌد السٌد علًدور قسم التشرٌع بمجلس الدولة

2006/القاهرة0عبدالحمٌد البطرٌقالجزٌرة العربٌة فً مفترق الطرق

2009/مالقاهرة0سعٌد السٌد علًالتحقٌق البرلمانً

2010/بٌروت0معمر مهدي صالحتوزٌع االختصاصات الدستورٌة فً الدولة الفٌدرالٌة

1998/معمانمصطفى صخري(احكامها نصوصها)االتفاقٌات القضائٌة الدولٌة

1998/القاهرةسٌد القمنً.التارٌخ التضلٌل.. اسرائٌل التوراة

1999/القاهرةجٌمس منزٌس بالككٌؾ تكون مدٌراً

2002/بٌروتشفٌق رضوانالسلوكٌة واالدارة

2001/مبٌروتبدٌع السٌد للحام(العالم الفقٌة المفسر)وههبة الزحٌلً

(لبٌروستروٌكا وحرب الخلٌج االولى)االتحوالت االستراتٌجٌة الخطٌرة 1997/مالقاهرةامٌن هوٌدي

(االدٌب السٌاسً المإرخ ورائد الكتاب فً السٌرة النبوٌة)محمد حسٌن هٌكل  2001/مدمشقمحمد رجب البٌومً

.نشؤتها,تطورها,ادواتها,اوضاع التعامل فٌها)بورصات االوراق المالٌة فً مصر 1999/معبدالستار بكري حسن

1988/االسكندرٌةعادل احمد, اسامة محمد, مجدي محموداساسٌات االقتصاد الدولً

1992/مبٌروتترجمة محمد سراج/كولسون.ج.نفً تارٌخ التشرٌع االسالمً

1992/مبٌروتترجمة تمام الساحلً/روبٌر بابٌن(الدلٌل العملً للقٌادات االدارٌة)الموجة 

2003/ماالسكندرٌةمحمد دوٌدار,اسامة الفولًمبادى االقتصاد النقدي

1999/ماالسكندرٌةمحمد حسٌن منصورالمسئولٌة المعمارٌة

1998/مالقاهرةصالح الدٌن حافظ(المصٌر العربً فً ظل الهٌمنة االسرائٌلٌة)تهافت السالم
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1998/القاهرةالمنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة(دراسة حاالت خمس دول اسٌوٌة)تجارب عالمٌة مختارة فً االصالح االداري

(زالزل عاصفة الصحراء وتوابعة  )التحوالت االستراتٌجٌة الخطٌر  1998/مالقاهرةامٌن هوٌدي

.قٌاس االداء,ادارة سٌاسٌات التنمٌة,االصالح االداري (ندوات ومإتمرات)المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة  1997/ممصر0المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة

2009/بٌروت0ادم عبدالجبارحماٌة حقوق االنسان اثناء النزاعات المسلحة

2003/بٌروتهارون ٌحًالمعجزات القرانٌة

203/مصنعاءعبدالفتاح الحكٌمً(االخوان المسلمون نموذجاً)االسالمٌون والسٌاسة 

1997بٌروتعبدالواحد علوانًتنشئة االطفال وثقافة التنشئة

1997/القاهرةمحسن محمدعندما تحكم المرأة

1997/القاهرةطاهش شاشالتطرؾ االاسرائٌلً جذورة وحصادة

2001/القاهرةرفٌق حبٌب(بٌان تحرٌر االمة)االمة والدولة 

1990/مامٌن عواد مهناالنظام السٌاسً االردنً

1994/مالقاهرةمحسن محمدمصر والسودان االنفصال بالوثائق السرٌة البرٌطانٌة واالمرٌكٌة

1993/بٌروتمحمد احمد سراجضمان العدوان فً الفقة االسالمً

1996/مبٌروتسمٌر عالٌةعلم القانون والفقة االسالمً

1994/مبٌروتعدنان السٌد حسٌنالجؽرافٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة والسكانٌة فً العالم المعاصر

1984/ماالسكندرٌةحسنً علً خرٌوشتنسٌق النفقات العامة بٌن الدول العربٌة

1999/معمانمحمد ابوبكرموسوعة القوانٌن المتعلقة باالراضً والمساحات

1993مالقاهرةسلٌمان حزٌن(رإٌة حضارٌة فً المكان والزمان)ارض العروبة 

1987/مبٌروتعلً وهبجؽرافٌة االقتصاد الزراعً المقومات واالنتاج

(دراسة مقارنة مع احكام اهم الضراٌب اللبنانٌة المباشرة)الضرائب اسسها العلمٌة وتطبٌقاتها العملٌة  1987/مبٌروتعبداالمٌر شمس الدٌن

1981/مبٌروتمجموعة من المإلفٌنمدخل الى نقد الحقوق

1992/مبٌروتترجمة جروج سعد/مورٌس دوفرجٌة(االنظمة السٌاسٌة الكبرى)المإسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري 

/صنعاءمحمد بن محمد زبارة الصنعانً(13من تراجم رجال الٌمن فً القرن ال)نٌل الوطر 
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2002/بٌروتمحمد شرٌؾ لصواؾحقوق االوالد فً منظار الشرٌعة االسالمٌة

1998/عمانسامح حسٌن ؼراٌبة(عربً/انجلٌزي)معجم المصطلحات البٌئٌة 

2008/مالقاهرة0برهان امرهللاحق اللجوء السٌاسً

2008/بٌروت0عبدالقادر زهٌرالمفهوم القانونً لجرائم االرهاب

2002/محمد احمد الحاجالنصرانٌة من التوحٌد الى التثلٌث

2001/معمانناٌؾ سلٌمان واخروناسالٌب تعلٌم االطفال القراءة والكتابة

1989/مبٌروتدنٌة سمارة.ضد امرٌكا بانوراما فً الفعل االبداعً العالمً

1982/القاهرةاحمد فتحً بهنسًالقصاص فً الفقة االسالمً

(وثائق واسرار مثٌرة من الملفات السرٌة للموساد االسرائٌلً/ ملؾ المرأة التً اؼتالت اخطر القٌادات الفلسطٌنٌة  )سٌدة الموساد 1993بٌروتوٌلهام دٌتل

(الوسائل القانونٌة وؼٌر القانونٌة لتسوٌةالمنازعات الدولٌة)المفاضلة بٌن الوسائل التحاكمٌة وؼٌر التحاكمٌة لتسوٌة المنازعات الدولٌة 1999/مبٌروتالخٌرقشً

2001/عمانعال ابوعامر(نشؤتها,مإسساتها,قواعدها,قوانٌنها)الوظٌفة الدبلوماسٌة

1990/معماناسعد عبدالرحمنبعد االنتفاضة.. الفكر السٌاسً االسرائٌلً قبل االنتفاضة 

/مبٌروتفتحً محمد ابوعٌانةدراسات فً الجؽرافٌا السٌاسٌة

2001/عمانمحمد توفٌق خضٌرمبادى فً الصحة والسالمة العامة

1990/مبٌروتترجمة محمد الحجار/ هرفٌة ترٌٌزمدخل الى الحساب االقتصادي

2001/مالقاهرةعبٌد علً احمد الحجازيالتورٌق ومدى اهمٌة فً ظل قانون الرهن العقاري

1999/ماالسكندرٌةمنٌر ابراهٌم هنديصنادٌق االستثمار فً خدمة صؽار وكبار المدخرٌن

1996/بٌروتكامل بربر(راسة مقارنة)نظم االدارة المحلٌة

1987/مبٌروتهٌلٌن كارٌر دانكوس(السالم والحرب)االمبراطورٌة السوفٌتٌة الجدٌدة 

1993/مبٌروتمفرح بن احمد الربٌعً( الهجري5نص تارٌخً ٌمنً من القرن ال)سٌرة االمٌرٌن الجلٌلٌن 

1994/بٌروتحمد محمد الصمدنظام الحكم فً عهد الخلفاء الراشدٌن

1988/مالقاهرةمصطفى الفقى(مكرم عبٌد ودورة فً الحركة الوطنٌة)االقباط فً السٌاسة المصرٌة 

1988/مبٌروتاسعد دٌابابحاث فً التامٌنات العٌنٌة
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1986/مالقاهرةمراد رشدىاالختالس فً جرائم االموال

1991/مبٌروتجٌرار شالٌانتقرٌر من افؽانستان

1999/مبٌروتحسن ظاظاالشخصٌة االسرائٌلٌة

2003ماالسكندرٌةؼازي حسٌن عناٌةالتضخم المالً

/مالقاهرةحازم الببالوي(قضاٌا ومشاكل)عن الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة 

1994/مدمشقتقً الدٌن الندوياالمام البخاري

2000/مدمشقابراهٌم محمد العلً(رجل االصالح والدعوة)شٌخ االسالم احمد بن تٌمٌة 

1996دمشقمنٌر محمد الؽضبان(صحابً كبٌر وملك مجاهد)معاوٌة ابن ابً سفٌات 

2000/مدمشقمحمد اكرم الندوي(عالمة الهند االدٌب والمإرخ الناقد االرٌب)شبلً النعمانً 

2000/مدمشقمحمد محمد حسن شراب(شٌخ المجاهدٌن فً فلسطٌن)عز الدٌن القسام

1992/مدمشقعبدالحمٌد طهماز(الخادم االمٌن والمحب العظٌم)انس ابن مالك

1995/مدمشقمحمد عبدهللا ابوصعٌلٌكاالمام ابن حزم الظاهري امام اهل االندلس

2000/دمشقمحمد رجب البٌومً(الخلٌفة العالم والفارس المجاهد)هارون الرشٌد 

1995/مدمشقمحمد الزحٌلً(الحافظ المفسر المإرخ الفقٌة)ابن كثٌر الدمشقً

2002/االسكندرٌةعبدالحمٌد الشواربً,محمد عبدالحمٌد الشواربًادارة المخاطر االئتمانٌة من وجهتً النظر المصرفٌة والقانونٌة

1996بٌروتاٌؾ مٌنً-اوللٌفٌة دوهامٌلالمعجم الدستوري

1998/ممصراالسٌوطً(عربً-فرنسً-انجلٌزي)معجم المصطلحات المصرفٌة والمالٌة

2000/مدمشقبسمة احمد جستنٌة(اسبابة ونتائجة)تحرٌؾ رسالة المسٌح علٌة السالم عبر التارٌخ 

2001/مالقاهرةمحمد فواد عبدالباقًالمعجم المفهرس اللفاظ القران الكرٌم

1989/مدمشقاحمد محمد الخراطمعجم مفردات االبدال واالعالل فً القران الكرٌم

1997/مبٌروتمحمد عدنان سالم,محمد وهبً سلٌمانمعجم كلمات القران العظٌم

1985/بٌروتترجمة عبدالعزٌز صفوت/اللورد دٌنجاالجراءات القانونٌة لضمان الحقوق

2002/مبٌروتجمٌل جودة ابو العٌنٌناصول االدارة من القران والسنة
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2004/بٌروتهنري رٌاضموسوعة االحكام الدستورٌة

2003/القاهرةهانً سلٌمان الطعٌماتحقوق االنسان وحرٌاتة االساسٌة

1980/مبٌروتمصعب الهادي بابكراالسباب المانعة من المسإولٌة الجنائٌة

2002/دمشقعبدالرحمن حسن حبنكةمكاٌد ٌهودٌة عبر التارٌخ

1996/مبٌروتفهمً جدعانالطرٌق الى المستقبل

1993/مبٌروتبرهان ؼلٌون(الدولة والدٌن)نقد السٌاسٌة

1990/مدمشقمحمد علً البارالمدخل لدراسة التوراة والعهد القدٌم

2002/مالقاهرةطالل بن عبدالعزٌز ال سعودحوار حول العولمة ومنظمة التجارة العالمٌة

1993/بٌروتترجمة حال نوفل/روالن برسا الدٌمؽرافٌا االحصائٌة

1988/مبٌروتادؼار اوباالنس( بٌن العرب واسرائٌل1967ٌونٌو )الحرب الثالثة 

1984/بٌروتنهاد رزق هللادراسات منهجٌة فً تحلٌل النصوص

1986/مبٌروتبٌار جورجمناهج البحث فً الجؽرافٌا

1993/بٌروتجمال الدٌن عطٌةالبنوك االسالمٌة بٌن الحرٌة والتنظٌم

1991/مبٌروتمحمد السماكتبعٌة االعالم الحر

1987/مبٌروتعلً عبدالمنعم شعٌب(1936-199) (الوحدة والمساواة فً البنان الكبٌر)مطالب جبل عامل 

2002/مبٌروتمورٌس فالماناللٌبرالٌة المعاصرة

1992/بٌروتجان مٌشالالقواعد الصحٌحة للسلوك المهنً

1998/مبٌروتنواؾ سالماالصالح الممكن واالصالح المنشود

1990/مبٌروتاسماعٌل الؽزالاالرهاب والقانون الدولً

1982/مبٌروتعلً عبدهللا حسنحول مشكل طرق قٌاس الناقلٌة المائٌة فً االتربة ؼٌر المشبعة فً الماء

1998/مالقاهرةفواد زكرٌاالحقٌقة والوهم فً الحركة االسالمٌة المعاصرة

2001/دمشقعبدالكرٌم بكارحول التربٌة والتعلٌم

2005/ماالسكندرٌةزكً زكً زٌداناالضرار البٌئٌة واثرها على االنسان
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2003/ماالسكندرٌةمحمود العادلًالشرعٌة الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد

2009/القاهرة0محمد ابوزهرة(القرآن)المعجزة الكبرى

5009مالقاهرة0صابر حسناعداد القٌادات االدارٌة والمالٌة

2009/الرٌاض0دافٌدستامٌرشبكات المناطق المحلٌة

2002/مبٌروت00مورٌس نخلة وزمالئةالقاموس القانونً الثالثً

2006/القاهرة00عبدالحمٌد البطرٌقالتٌارات السٌاسٌة الحدٌثة المعاصرة

2004/الرٌاض00دانٌال جولمانالقادة الجدد

2006/بٌروت00علً خلٌفة الكوارياالستبداد فً نظم الحكم العربٌة المعاصرة

2006/بٌروت00مجموعة من الباحثٌن(تدمٌر الطرق)استراتٌجٌة التدمٌر 

1998/مالقاهرةفاٌز رشٌد(مكان تحت الشمس)تزوٌر التارٌخ فً الرد على كتاب نتنٌاهو 

2001/مالقاهرةمصطفى النشارضد العولمة

1995/مصرجمٌل جرٌساتموازنة االداء بٌن النظرٌة والتطبٌق

1988/بٌروتالنووي الدمشقًاداب الفتوى والمفتً والمستفتً

1996/بٌروتجودة سعٌد,عبدالواحد علوانًاالسالم والؽرب والدٌمقراطٌة

2002/بٌروتجودة سعٌدالدٌن والقانون

1993/دمشقمحمد الزحٌلًاالسالم فً الماضً والحاضر

2002/دمشقمصطفى احمد الزرقاالعقل والفقة فً فهم الحدٌث النبوي

2004/بٌروت00علً خلٌفة الكواريالدٌمقراطٌة داخل االحزاب العربٌة

1995/دمشقمصطفى احمد الزرقاالفقة االسالمً ومدارسة

1996/دمشقحسن ظاظااسرائٌل ركٌزة االستعمار والعدوان بٌن المسلمٌن

ً 2002/القاهرةوٌز.ه .دونالد كٌؾ تكون مدٌراً ناجحا

ً 2000مالقاهرةوٌز.ه .دونالد كٌؾ تصبح قائداً ناجحا

2002مالقاهرةوٌز.ه .دونالد اتخاذ القرارات الصعبة
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2002/مالقاهرةوٌز.ه .دونالد بناء عالقات افضل فً العمل

2000/القاهرةوٌز.ه .دونالد اجراء المقابالت الشخصٌة بنجاح

2000/القاهرةوٌز.ه .دونالد تفوٌض المسإولٌة باسلوب اكثر فاعلٌة

2000/القاهرةوٌز.ه .دونالد طرق مبتكرة فً حل المشكالت

2002/معمانابراهٌم الجنديالالجئون الفلسطٌنٌون

1991/معمانامٌن هوٌديازمة االمن القومً العربً

1999/معمانمنٌر شفٌقمن اتفاق اوسلو الى الدولة ثنائٌة القومٌة

2003/مطرابلس13بٌار امٌل طوبٌاالموسوعة الجزائٌة المتخصصة

2003/مبٌروت7مورٌس كروزٌةتارٌخ الحضارات العام

0/م10دار كرٌس انترناشٌونالموسوعة االدٌان فً العالم

/مبٌروت4شهاب الدٌن ابً عبدهللا البؽدادي الحمويمعجم البلدان

2003/مبٌروتسعٌد ٌوسؾ البستانً(دراسة مقارن)الجنسٌة والقومٌة فً تشرٌعات الدول العربً

2004/مبٌروتحفٌظة السٌد الحدادالموجز فً الجنسٌة ومركز االجانب

2004/مبٌروتعبدالرإؾ جابردراسات قانونٌة مقارنة فً قوانٌٌن هٌئات الرقابة العلٌا وقانون مراقب الدولة االسرئٌلً واالعالنات الدولٌة

2001/مبٌروتعبدالؽنً بسٌونًمبدء المساواة امام القضاء وكفالة حق التقاضً

2004/مبٌروتفوزي عطويالسٌاحة والتشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة فً لبنان والبالد العربٌة

2004/بٌروتالصادق بلعٌدالقران والتشرٌع قراءة جدٌدة فً اٌات االحكام

2005/ممصرحسٌن عبدالسالم جابرالطلبات المستعجلة فً قضاء مجلس الدولة

2005/ممصرابراهٌم سٌد احمدعقد الودٌعة فقهاً وقضاءاً

2004ممصرحسن محمد هند(الصحافة والنشر)النظام القانونً لحرٌة التعبٌر

2005/ممصراسامة احمد شتاتقانون االدارة المحلٌة ومذكراته االٌضاحٌة والئحتة التنفٌذٌة

2004/ممصراسامة احمد شتاتقانون تنظٌم الجامعات

2004/ممصرسعٌد محمود الدٌبالحماٌة القانونٌة للمعتقلٌن



تارٌخ النشرالناشرمكان النشرالمجلداتاالجزاءاسم المإلؾاسم الكتاب

248 من 212صفحة 2012,  سبتمبر19



2005/ممصرنعٌم عطٌة,حسن محمد هندالنظام القانونً للمنع من السفر

1997احكام المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الحرٌات والحراسة والملكٌة منذ انشاء المحكمة حتى مارس  1999/ممصرعلً عوض حسن

2004ممصرفاٌزالسٌد,اشرؾ فاٌز السٌدموسوعة الجمارك والتهرٌب الجمركً

1984/مبٌروتمحمد جالل شرؾ(شخصٌات ومذاهب)دراسات فً التصوؾ االسالمً

1997/مبٌروتترجمة عبدالقادر البحراوي/سبنسر ترمنجهامالفرق الصوفٌة فً االسالم

/مبٌروتمحمد سعوديالوطن العربً دراسة لمالمحة الجؽرافٌة

2003/بٌروتٌحً احمد الكعكًالعولمة االسالمٌة العربٌة

2004/بٌروتمحمد الهزاط واخرون(االحداث ,النتائج ,المستقبل)احتالل العراق

1995/مبٌروت3محمد بٌومً مهران(االئمة خلفاء االمام علً)االمامة واهل البٌت

1983/بٌروترشدي لبٌب واخروناالسس العامة للتدرٌس

2000/بٌروتعبدالصمد االؼبرياالدارة المدرسٌة البعد التخطٌطً والتنظٌمً المعاصر

.تٌسٌر اجراءات التقاضً فً مسائل االحوال الشخصٌة بٌن المتطلبات التشرٌعٌة والمقتضٌات االجتماعٌة /مالقاهرةمحمود مصطفى ٌونس

/مالقاهرةمصطفى محمود عفٌفًالمسإولٌة الجنائٌة عن الجرائم االنتخابٌة والناخبٌن والمرشحٌن ورجال االدارة

2001القاهرةسعٌد سالم جوٌلًمفهوم حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة والقانون الدولً العام

2001/مالقاهرةسعٌد سالم جوٌلًحق االنسان فً البٌئة

2002/بٌروتٌحً احمد الكعكًالشرق االوسط وصراع العولمة

2004/مالقاهرةمحمود مختار احمدالتحكٌم التجاري الدولً

1988/مالقاهرةٌوسسؾ زٌدانالفكر الصوفً عند عبدالكرٌم الجٌلً

2003/بٌروتٌحً احمد الكعكًرسالة المسجد الوسطٌة واالعتدال والحضارة

/ماالسكندرٌةعبدالفتاح مرادشرح الحرٌات العامة وتطبٌقات المحاكم بشانها

2005/ماالسكندرٌةابراهٌم سٌد احمدالحماٌة التشرٌعٌة الجنائٌة والمدنٌة لحقوق االنسان والحرٌات العامة

2004/االسكندرٌةمحمد نصر مهناالسالم االسرائٌلً المراوغ وتهوٌد فلسطٌن

/ماالسكندرٌةعبدالفتاح مرادمنظمة التجارة العالمٌةوالعولمة واالقلمة
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2001/ماالسكندرٌةكمال الدٌن عبدالؽنً مرسًالعلمانٌة والعولمة واالزهر

/معبدالفتاح مرادالدساتٌر العربٌة والمستوٌات الدولٌة

.الموسوعة الكبرى للجات شرح النصوص العربٌة التفاقٌات الجات ومنظمة التجارة العالمٌة /عبدالفتاح مراد

/معبدالفتاح مرادتشرٌعات المحاماة فً الدول العربٌة ومستوٌات الدفاع والعدالة الجنائٌة الدولٌة

/0عبدالفتاح مرادالتشرٌعات البرلمانٌة فً الدول العربٌة والمستوٌات الدولٌة

2003/بٌروتابراهٌم البٌومًنظام الوقؾ المجتمع المدنً فً الوطن العربً

2004/بٌروتلتشنر , جون بولً. فرانك جً العولمة والطوفان ام االنقاذ؟

2002/بٌروتمحمد عابد الجابريحقوق االنسان فً الفكر العربً

2001/بٌروتسعٌد بن سعٌد العلوي واخرونالمجتمع المدنً فً الوطن العربً ودورة فً تحقٌق الدٌمقراطٌة

ً 2004/مبٌروتحسن نافعةاالتحاد االوربً والدروس المستفادة عربٌا

2001/بٌروتمحمد عابد الجابري(دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لنظم القٌم والثقافة العربٌة)العقل االخالقً العربً

2003/بٌروتاسماعٌل الشطً واخرونمداخل االنتقال الى الدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة

2001/مبٌروتبرهان ؼلٌوان واخرون(المواقؾ والمخاوؾ المتبادلة)الدٌمقراطٌة واالحزاب فً البلدان العربٌة 

2002بٌروتمتروك الفالحالمجتمع والدٌمقراطٌة والدولة فً البلدان العربٌة

2002/مبٌروتاحمد ولد دادة واخرونالجٌش والسٌاسة والسلطة فً الوطن العربً

1996مبٌروتسعدالدٌن ابراهٌم واخرونالمجتمع والدولة فً الوطن العربً

2004/مبٌروتعبدالرحمن عزي واخرونالعرب واالعالم الفضائً

2000/مبٌروتعلً محافظة واخرونالعرب وجوارهم الى  اٌن

2001/مبٌروتعلً محافظة(1999-1989حالة االردن )الدٌمقراطٌة المقٌدة 

2001/بٌروتمحمد مصطفى كمال,فواد نهراصنع القرار فً االتحاد االوربً والعالقات العربٌة االوربٌة

1997/مبٌروتمحمد جواد رضا(ازمات التنمٌة وتنمٌة االزمات)صراع الدولة والقبٌلة فً الخلٌج

2002/مبٌروتاسامة الخولً واخرونالى اٌن… العرب 

2002/مبٌروتالطاعر لبٌب واخرونالثقافة والمثقؾ فً الوطن العربً
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2000/بٌروتاحمد شكر الصبٌحًمستقبل المجتمع المدنً فً الوطن العربً

1994/بٌروتحسان ابو طالب(دراسات فً عملٌات التحول من التشطٌر الى الوحدة)الوحدة الٌمنٌة 

2E+04/مبٌروتطلعت احمد مسلمالوجود العسكري االجنبً فً الوطن العربً

2002/مبٌروتعلً خلٌفة الكوري واخرون(نحو رإٌة مستقبلٌة لتعزٌز المساعً الدٌمقراطٌة)الخلٌج العربً والدٌمقراطٌة

(ابعاد الهجرة للعمل فً البلدان النفطٌة واثرها على التنمٌة فً الوطن العربً)الهجرة الى النفط  1983/مبٌروتنادر فرجانً

2004/بٌروتابتسام الكتبً واخرونالدٌمقراطٌة والتنمٌة فً الوطن العربً

1997/مبٌروتمحمد عابد الجابريالدٌمقراطٌة وحقوق االنسان

2004/بٌروتمحمد عابد الجابريالعقل السٌاسً العربً

2001/مبٌروتخالد الشرٌدة واخرونالدٌمقراطٌة والتربٌة فً الوطن العربً

2004/مبٌروتمحمد بن صنٌتان(دراسة فً التحوالت واالخفاقات)النخب السعودٌة 

/مالقاهرةمحمد نور شحاتة(دراسة مقارن)استقالل المحاماة وحقوق االنسان

2005/ماالسكندرٌةفارس محمد عمرانالسٌاسة التشرٌعٌة لحماٌة البٌئة فً مصر وقطر ودور االمم المتحدة فً حماٌتها

/االسكندرٌةزٌن الدٌن عبدالمقصودقضاٌا بٌئٌة معاصرة

2002/ماالسكندرٌةمحمد سعٌد عبد القادرفقة القضاء فً االسالم مقارناً بالفقة القضائً الحدٌث واحدث قواعد قضاء النقض

2002/ماالسكندرٌةرمضان علً السٌد الشرنباصًاحكام المٌراث بٌن الشرٌعة والقانون

بٌروتترجمة عمر االٌوبً/جون بلجراسٌاد العالم الجدد

/مبٌروتالبنك الدولً(بناء اقتصاد عالمً شامل)العولمة والنمو والفقر

2004/مالقاهرةترجمة خالد داواد/ولٌام بٌراسرار حرب اكتوبر فً الوثائق االمرٌكٌة

2004/مالقاهرةابراهٌم نافعجنون الخطر االخضر وحملة تشوٌة االسالم

1999دمشقعصام قصابالبحث عن الحقٌقة الكبرى

1990/معمانحسٌن الشافعًارهاق الوجود االسرائٌلً

1998/معمانناجً علٌوش(الصهٌونٌة واالمة العربٌة)االساطٌر والوقائع

/مبٌروتطارق فودةواشرقت الشمس على هٌروشٌما
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2001/مالقاهرةسنٌدر.بوٌس ل(الرجل الذي اراد عملٌاً احتالل العالم)ادولؾ هتلر 

/مالقاهرة3رمضان جمال كاملموسوعة التشرٌعات االجتماعٌة فً ضوء الفقة والقضاء

/القاهرة4علً الدٌن زٌدان,محمد السٌد احمدالموسوعة الشاملة فً شرح القانون االداري

2001/مبٌروت4محمود محمد محفوظ واخرونالموسوعة العربٌة المٌسرة

2010/بٌروت00هاشم حمدي رضاالتدرٌب والتاهٌل االداري

2007/بٌروت00سمٌر العبدلًثقافة الدٌمقراطٌة فً الحٌاة السٌاسٌة لقباٌل الٌمن

2006/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالفساد والحكم الصالح فً البالد الربٌة

2002/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنمستقبل االمة العربٌة

2009/بٌروت00حلٌم بركاتالمجتمع العربً المعاصر

2007/بٌروت00عاٌدة الجوهريرمزٌة الحجاب مفاهٌم ودالالت

2004/ماالسكندرٌةموسى القدسًالمستوطنات االسرائٌلٌة فً االراضً العربٌة المحتلة وقواعد القانون الدولً العام المعاصر

2002/ماالسكندرٌةعفٌفً كامل عفٌفً(تطورها , تطبٌقاتها, نشؤتها)االنظمة النٌابٌة الرئٌسٌة 

2000ماالسكندرٌةمحمد عباس , االمٌرةابراهٌمدراسات فً قضاٌا ومشاكل محاسبٌة معاصرة

(موسوعة تشرٌعات االحوال الشخصٌة للمسلمٌن وؼٌرالمسلمٌن فً التشرٌع المصري والمقارن 2001/االسكندرٌةقدري عبدالفتاح

2001/ماالسكندرٌةمحمد سلٌمان موسىالتجسس الدولً والحماٌة الجنائٌة للدفاع الوطنً وامن الدولة

2004/ماالسكندرٌةعبدالحمٌد الشواربً(جرائم الصحافة والنشر)الجرائم التعبٌرٌة 

2005/صنعاءقاسم ؼالب واخرون(صورة من كفاح شعب الٌمن)ابن االمٌر وعصرة

2003/االسكندرٌةاحمد امٌن,فتحً عبدالهادي(تشرٌعات,قضاء,افتاء)موسوعة االوقاؾ 

2004/ماالسكندرٌةمحمدسامً عبدالحمٌد(دراسةللمجتمع الدولً)الجماعة الدولٌة

2006/بٌروت00محمد جواد رضا(ازمة التنمٌة)صراع الدولة والفبٌلة فً الخلٌج العربً

2003ممصراحمد محمد ؼنٌماساسٌات االدارة فً عصر العولمة

2005ماالسكندرٌةطارق عبدالعال حمادةالتقارٌر المالٌة

2002/بٌروترٌاض نجٌب الرٌس(1997-1990الٌمن ودورة فً الجزٌرة العربٌة)رٌاح الجنوب
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2002/بٌروترٌاض نجٌب الرٌس(20الخلٌج والعالم العربً عند نهاٌة القرن ال)رٌاح الشرق

1997/مبٌروت2سعٌد الجزائريملؾ التسعٌنات عن اعمال المخابرات

2003القاهرةمحمد حسنٌن هٌكل(الزمة1952لماذاكانت ثورةٌولٌو )سقوط نظام 

2004القاهرةترجمة احمد الطٌب/علً سودكٌفٌتشالوالٌة والنبوة عند الشٌخ االكبر محً الدٌن بن العربً

2003/مالقاهرةمصطفى الفقى(خطاٌا النظم ومعاناة الشعوب)محنة امة 

2002/ممصرمعوض عبدالتوابالدفوع الدستورٌة

2005/بٌروت00مجموعة من الباحثٌننحو مشروع حضاري نهضوي عربً

2007/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنازمات الداخل وتحدٌات الخارج)2007-2006حال االمة العربٌة

2007/بٌروت00العربً صدٌقً(الخطاب والخطاب المقابل)البحث عن دٌمقراطٌات عربٌة

2006/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالسٌادة والسلطة

2007/بٌروت00نصٌر حسن عاروريامرٌكا الخصم والحكم

2000/معمانمحمد سلٌم محمد ؼزوينظرات حول الدٌمقراطٌة

2004/عمانعبدهللا زاهً الرشدانالفكر التربوي االسالمً

2004/معمانعبدالقادر عابد ,ؼازي سفارٌنًاساسٌات علم البٌئة

2002/معمانهانً عبدالرحمن الطوٌل(مفاهٌم وافاق)االدارة التعلٌمٌة 

1999/عمانجابر ابراهٌم الراوي.حقوق االنسان وحرٌاتة االساسٌة فً القانون الدولً والشرٌعة االسالمٌة

2003/االسكندرٌةؼازي حسٌن عناٌةالنظام الضرٌبً فً الفكر المالً االسالمً

2003/ماالسكندرٌةؼازي حسٌن عناٌةاصول االٌرادات المالٌة العامة فً الفكر المالً االسالمً

2002/ماالسكندرٌةشٌخة ؼانم القحطانًتوازن القوى بٌن دول مجلس التعاون الخلٌجً

2003ماالسكندرٌةحسٌن عبدالحمٌد رشواناصول البحث العلمً

2004/االسكندرٌةمحمد نصر مهناادارة االزمات

2006مبٌروت00حسٌن عبدهللامستقبل النفط العربً

2004/االسكندرٌةاحمد محمد المصرياالدارة فً االسالم
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1987/عبدهللا مختار ٌونسالملكٌة فً الشرٌعة االسالمٌة ودورها فً االقتصاد االسالمً

1999/القاهرةاٌمان المنذريالسوق العربٌة المشتركة فً عصر العولمة

1992/مالقاهرةشاكر الجوهريالصراع فً عدن

2003/بٌروتادوارد سعٌد(المعرفة,السلطة,االنشاء)االستشراق

/مصرعبدالحمٌد المؽرب21ًاالدارة االستراتٌجٌة لمواجهة  تحدٌات القرن ال

2002/معمانمروان محمد محروس المدرسمسإولٌة رئٌس الدولة فً النظام الرئاسً والفقة االسالمً

2000/االسكندرٌةطارق عبدالعال(تقدٌر قٌمة بنك الؼراض االندماج او الخصخصة)التقٌٌم 

2003/بٌروتهٌرفة درمٌناخ,مٌشال بٌكوٌةالسكان والبٌئة

2003/مبٌروتروجٌة ؼارودي.حوار الحضارات

2004/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنمن اجل اصالح جامعة الدول العربً

2008/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالنزاهة فً االنتخابات البرلمانٌة

2001/مبٌروتعاصم جابرالوظٌفة القنصلٌة والدبلوماسٌة فً القانون والممارسة

(المحاكم ,السلطة,المجتمع)القانون فً خدمة من؟ .. القضاء فً مصر والخلٌج 2004/ممصرترجمة محمد نور/براون. ناتان ج

(اخطاء جسٌمة,ادارة الوقت,المنظمات والتؽٌر,فن اتخاذ القرار,تحسٌن االداء,ادارة االداء,تقٌٌم االداء10ضؽوط العمل,)سلسلة االدارة المعاصرة  مصر8عبدالحكم الخزامً

/مصرعبدالحكم الخزامًمقابالت الوظائؾ

1995/مبٌروتسعٌد المهدٌواخرونالمدخل للقانون والقضاء فً السودان دراسة مقارنة

1996/مبٌروتٌس عمر ٌوسؾالنظرٌة العامة للقانون الجنائً السودانً

1995/مبٌروتٌس عمر ٌوسؾاستقالل السلطة القضائٌة فً النظامٌن الوضعً واالسالمً السودانً

1993/مبٌروتالشٌخ العقادالشفعة فً قانون المعامالت المدنٌة السودانً

2002/ماالسكندرٌةزكً زكً زٌداناالستخبارات العسكرٌة

2002االسكندرٌةعبدالحمٌد فودةحقوق االنسان بٌن النظم الوضعٌة والشرٌعة

2005/مبٌروت00سعٌد ابوالرٌشجمال عبد الناصر اخر العرب

1999/بٌروت00ٌونان لبٌب رزق1945-1919موقؾ برٌطانٌا من الوحدة العربٌة 
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مصرهشام محمد البدريلجان التحقٌق البرلمانٌة كوسٌلة للرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌة فً مصر والكوٌت

2002/ممصرابراهٌم عبدالخالقالوجٌز فً جرائم الصحافة والنشر

2000/ممصركمال كمال الرخاوياذن التفتٌش فقاً وقضاءاً

(العقوبات,االجراءات الجنائٌة,االثبات,المخدرات,المدنً)موسوعة التشرٌعات 2002/ممصر5محمد شتا

(قضاء مدنً-قضاء جنائً-قضاء اداري-قضاء دستوري)قانون االحكام العسكرٌة 2003/ممصرفواد احمد عامر

2003/معمانمنٌر حمٌد البٌاتً(مقارناً بالدولة القانونٌة)النظام السٌاسً االسالمً

ً(دراسة فً االصوال النظرٌة والخصائص المعاصرة)النظام السٌاسً الدولً 1997/عمانعبدالقادر محمد فهم

2002/معمانعلً خطار شطناوياالدارة المحلٌة

2003/معمانمحمد خلٌل الموسىالوظٌفة القضائٌة للمنظمات الدولٌة

1999/معمانمحمد المصالحة(دراسة تحلٌلٌة مقارنة)التجربة الحزبٌة السٌاسٌة فً االردن

2001/معمانحافظ علوان حمادي(النظم السٌاسٌة فً اوربا الؽربٌة واالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

(دراسة فً النظام السٌاسً االردنً فً ضوء االنظمة السٌاسٌة المختلفة)حقوق االنسان  2001/معمانمصطفى عبدالكرٌم العدوان

1999/عمانمحمد رفٌق امٌن حمدان(نظرٌة ونظام وتطبٌق)االمن الؽذائً 

2004/ماالسكندرٌةحسنٌن المحمديحقوق االنسان

2004/االسكندرٌةداود البازالشورى والدٌمقراطٌة النٌابٌة

2004/االسكندرٌةمصطفى رشدياتفاقات التجارة العالمٌة

2005ماالسكندرٌةمحمد مؽازيالدور التشرٌعً لمجلس الدولة

2005/ماالسكندرٌةمحمد فوزي لطٌؾمسإولٌة رئٌس الدولة

2001/مصرمحسن عبدالصبوراسرار التروٌج فً عصر العولمة

2002/مصرعاطؾ السٌدالجات والعالم الثالث

1994/مبٌروت00حسن ابوطالبالوحدة الٌمنٌة

1986/بٌروت00ندٌم البٌطارمن التجزئة الى الوحدة

2008/بٌروت00بارٌجتونموراالصول االجتماعٌة للدكتاتورٌة والدٌمقراطٌة
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2003/مصرمحسن الخضٌريمبادى التفاوض

2003/ماالسكندرٌةمحمد السٌد عمرالتجاء الجهات االدارٌة للتحكٌم االختٌاري فً العقود االدارٌة

2004/ممحً محمد مسعدظاهرة العولمة االوهام والحقائق

1999/ماالسكندرٌةماجد الحلوقانون حماٌة البٌئة

2004/ماالسكندرٌةامام حسانٌنحقوق االنسان بٌن العالمٌة والخصوصٌة

1996/ماالسكندرٌةماجد راؼب الحلوالدولة  فً مٌزان الشرٌعة النظم السٌاسٌة

2003ممصرعبدالمطلب عبدالحمٌدالسٌاسات االقتصادٌة على مستوى االقتصاد القومً

/2424عبدهللا احمد عنانًموسوعة مصر االقتصادٌة

1994/مبارٌسمحمد عبدالرحمنانتفاضة العقل العربً

2004/ماٌمانوٌل تود(فً تفكٌك النظام االمرٌكً)مابعد االمبراطورٌة

2008/بٌروت00عبدالعزٌز الدوريالنظم االسالمٌة

2008/بٌروت00خٌرالدٌن حسٌبرإٌة فً القضاٌا العربٌة

2008/بٌروت00علً محافظة2000-1945فرنسا والوحدة العربٌة

2008/بٌروت00مجموعة من الباحثٌن(تدمٌر الدولة وتكرٌس الفوضة)العراق تحت االحتالل

2008/بٌروت00عبدالمنعم السٌد علًاالتحاد النفدي الخلٌجً والعملة العربٌة المشتركة

2008بٌروت00اناتول لٌفنً(تشرٌع القومٌة االمرٌكٌة)امرٌكا بٌن الحق والباطل

2009/بٌروت00كٌتش دٌفٌسمابعد النفط

2009/بٌروت00لمى مضر االمارةاالستراتٌجٌة الروسٌة بعد الحرب الباردة

2009/مبٌروت00سالم توفٌق النجفً(مقاربة الى صناعة الجوع)االمن الؽذائً العربً

2009/مبٌروت30محمد عابد الجابري(تفسٌر)فهم القرآن الكرٌم

1999/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنتجربة دولة االمارات

2000/بٌروت20مجموعة من الباحثٌنالدٌن فً المجتمع العربً

1989/بٌروت20مجموعة من الباحثٌناالمة والدولة واالندماج العربً
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2009/بٌروت00هشام العوض2007ً-1982االخوان المسلمٌن ومبارك من )صراع على الشرٌعٌة 

2008/بٌروت00فنسان الؽرٌبمازق االمبراطورٌة االمرٌكٌة

2009/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنلماذا انتقل االخرون الى الدٌمقراطٌة وتاخر العرب

2009/بٌروت00بدرٌة البشرواقع العولمة فً دبً والرٌاض

2009بٌروت00عزمً بشارةان تكون عربٌاً فً اٌامنا

2008/بٌروت00مجموعة من الباحثٌن(ثنائٌة التفتٌش واالختراق)2008-2007حال االمة العربٌة

2009/بٌروت00مجموعة من الباحثٌناالنتخابات الدٌمقراطٌة وواقع االنتخابات فً الدول العربٌة

2009/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنمجلس التعاون لدول الخلٌج العربً

2008/بٌروت00نه ند القادري عٌسى(الوقوؾ على تخوم التفكٌك)قراءة فً ثقافة الفضائٌات العربٌة 

2008/بٌروت00عونً فرسخالصهٌونً- التحدي واالستجابة فً الصراع العربً 

2006/بٌروت00حسٌن سعداالصولٌة االسالمٌة العربٌة المعاصرة

2007/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالدٌمقراطٌة والتحركات الراهنة للشارع العربً

2001/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالعمالة االجنبٌة فً اقطار الخلٌج العربً

2007/بٌروت00مجموعة من الباحثٌن(الرإٌة العالمٌة واالسالمٌة والعربٌة)حقوق االنسان 

2005/بٌروت00بشٌر محمد الخضراوالدٌمقراطٌة-الخلٌفً فً القٌادة السٌاسٌة العربٌة-النمط النبوي

2004/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالدٌمقراطٌة والتنمٌة الدٌمقراطٌة العربٌة

2003/بٌروت00نهلة ٌاسٌن حمدانالوساطة فً الخالفات العربٌة المعاصرة

2008/مبٌروت00مجموعة من الباحثٌناالمرٌكٌة-صناعة الكراهٌة فً العالقات العربٌة

2007/بٌروت00مجموعة من الباحثٌناالحتالل االمرٌكً للعراق المشهد االخٌر

2008/بٌروت00حسنٌن توفٌق ابراهٌمالنظم السٌاسٌة المعاصرة

2005/بٌروت00محمد بن حنتٌانالنخب السعودٌة دراسة فً التحوالت واالخفاقات

2006/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنقبل السالم.. السودان على مؽترق الطرق بعد الحرب

2006/بٌروت00ظافر محمد العجمًامن الخلٌج العربً
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2005/بٌروت00احمد الموصللًموسوعة الحركات فً الوطن العربً واٌران وتركٌا

2004/بٌروت00جان زٌفلر(الفجر-المرتزقة-النهابون-العولمة)سادة العالم الجدد

2004/بٌروت00محمدمحموداالمامتجارب التكامل العالمٌة

2000/بٌروت00محمد السعٌد ادرٌسالنظام االقلٌمً للخلٌج العربً

2004/بٌروت00ثناء فواد عبداللةآلٌات التؽٌٌر الدٌمقراطً فً الوطن العربً

2004/بٌروت00مجموعة من الباحثٌناالسالمٌون والمسؤلة السٌاسٌة

2006/بٌروت00مجموعة من الباحثٌندولة الرفاهٌة االجتماعٌة

2009/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنقواعد النظام الدٌمقراطً

2007/بٌروت00عبدالوهاب عبدالستاراحتالل مابعد االستقالل

2000/مبٌروت00سعدون حماديعن القومٌة والوحدة العربٌة

2007بٌروت00مركز دراسات الوحدة العربٌةم2005-1990-ٌومٌات-الحرب على العراق

2006/بٌروت00سلٌم الحص واخرونالمشارٌع الدولٌة لمحاربة الفساد

2007بٌروت00احمد ابودٌة واخرونالمساءلة والمحاسبة

2006/بٌروت00برٌزار-شارل -جانالوجة االخر لتنظٌم القاعدة-ابومصعب الزرقاوي

2010/عمان00هاشم حمدي رضاتنمٌة وبناء نظم الموارد البشرٌة

2010/معمان00بشتر ٌزٌد الولٌدمفاهٌم معاصرة للتخطٌط االستراتٌجً

2010عمان00عال فرج الطاهرادارة المعلومات والمعرفة

2009بٌروت0روبرت دٌسكالحرب الكبرى تحت ذرٌعة الحضارة

2007/مبٌروت00محمود االشرمالتنمٌة الزراعٌة المستدامة العوامل الفاعلة

2009/معمان60عبدالحكٌم الوائلًموسوعة قبائل العرب

2002/عمان00فهمً جدعانرٌاح العصر

2008/القاهرة00فهمً هوٌديخٌولنا التً التصهل

2008بٌروت00كارل برنستٌنامرأه فً السلطة
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2007/بٌروت00الدار العربٌة للعلومحرب كسر االرادة

2007مبٌروت00زٌؽٌنٌو برٌجنٌسكً(رإسا امرٌكان وازمة القوى3 )الفرصة الثانٌة

2008/بٌروت00عبٌر شهرزادمفترق العصور

2007/بٌروت00فواد مطرالخمٌنً وصدام القرار الصعب والخٌار االصعب

(سٌرالنكا-قبرص-البوسنة-كشمٌر-فلسطٌن-اسرئٌل)ارض متنازع علٌها 2009/مبٌروت00سومانترابور

2004/بٌروت00مسعود اسد اللهًاالسالمٌون فً مجتمع تعددي

2009/مالقاهرة00جون ولتكسونحدود الجزٌرة العربٌة

2008/دمشق00محمد نضال الحافظالحقٌقة بٌن النبوة والسٌاسة

2007/القاهرة00ابراهٌم االخرصاسرار تقدم الصٌن

2007معمان00واٌل ابومؽلًاالحصاء فً التربٌة

2002/عمان00عبدالحافظ سالمةتخطٌط وتطوٌر المناهج

2006/عمان00هانً عبدالرحمناالدارة التربوٌة والسلوك المنظم

0/القاهرة00دار الفاروق لالستثمارادارة المناقصات

2008/مالقاهرة00سعٌد علً الجمحً(الٌمن انموذجآ)تنظٌم القاعدة

2009/بٌروت00مجموعة من الباحثٌناالنتخابات الدٌمقراطٌة وواقعها العربً

2006/مبٌروت00ستٌؾ فرٌدزرالطبقة الحاكمة فً امرٌكا

2006/القاهرة00الوٌون هرشلًاالحصنة

2008/مبٌروت00مجموعة من الباحثٌنمجلس التعاون لدول الخلٌج العربً

2005/بٌروت00جعفرضٌاجعفر(حقٌقة البرنامج النووي العراقً)االعتراؾ االخٌر 

2002/مصنعاءاحمد عبدالرحمن شرؾ الدٌنالوجٌز فً القانون االداري الٌمنً

1987/دمشق2دروزٌل.ب.جالتارٌخ البلوماسً

1010/عمان00مهند حناادارة مخاطر المحافظ االئتمانٌة

2006/معمان00عباس هالل/ترجمةصراع الحضارات واعادة بناء النظام الدولً
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2006/القاهرة00فالٌرسٌلعمالقة النفط

2006/القاهرة00محمود بكري وزمٌلة(ٌوسؾ والً)سقوط امبراطورٌة الفساد 

2009/القاهرة30عبدهللا علً الكمٌمهذا هو تارٌخ الٌمن

2009/القاهرة00نذٌر رشٌدمذكراتً

2006/القاهرة00محمد العشملً(حرب الكل ضد الكل)م 2005-1994الزحؾ الى الجحٌم

2009/بؽداد00سنان الزٌديسٌاسة امرٌكا تجاه العراق

2009/مالقاهرة00عبدالعزٌز المسعوديفقة الفقٌة وفقة السلطة

2002/مالقاهرة00محمد العشملًم2001-1838التارٌخ السٌاسً للدولة الحدٌثة

2005/مالقاهرة00عبدالرحمن اسماعٌلالمإسسات التشرٌعٌة فً الوطن العربً

2000/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالدٌن فً المجتمع العربً

2008/بٌروت00مجموعة من الباحثٌنالعراق تحت االحتالل

2008/بٌروت00سمٌر فرنانقضاٌا التحكٌم فً الدول العربٌة

2005/بٌروت00رٌتشارد هاٌن برغسراب النفط

2008/عمان00عادل العواٌلةالصراع على المٌاة فً الشرق االوسط

2005/عمان00محمد الطراونةآثر االصالح االداري فً التنمٌة

2008عمان00دٌمس روسفن الحكم

2008/مالقاهرة00روجر ماٌسوندلٌل اعمال السكرتارٌة

2007/بٌروت00بروٌز مشرؾعلى خط النار

2007/بٌروت00فٌصل حمٌدالنفط والحرب والمدنٌة

2009/بٌروت00ؼٌرهارد شرودرقرارات مصٌرٌة

2007/عمان00عبدالحافظ سالمةالوساٌل التعلٌمٌة والمنهج

2009/بٌروت00محمد نصر مهناتطور اسٌاسة العالمٌة االستراتٌجٌة

2009/مبٌروت00عبدهللا حسٌن العمريجرٌمة اختطاؾ االشخاص
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2007/بٌروت00محمد بن سعٌد العمريالتسوٌة القانونٌة لمنازعات الحدود بٌن دول شبهه الجزٌرة

(2004-1962اندماجٌة من عام-فٌدرالً-كونفدرالٌة)التجارب الوحدوٌة فً الوطن العربً 2004بٌروت00قاٌد محمد طربوش

2006/بٌروت00سلٌم علً عبدهالتفتٌش

2005/بٌروت00عبداللطٌؾ قطٌشالموازنة العامة للدولة

2005/بٌروت00سمٌر فرنانالحصانة الدبلوماسٌة

2005/مالقاهرة00المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌةاالصالح االداري فً تونس

2009/القاهرة00احمد محمد بونةاالمم المتحدة ومنظمة العدل الدولٌة

2003/بٌروت00احمد خلٌلقواعد التحكٌم

2009/معمان20احمد حسن القواسمموسوعة الفرق فً االدٌان السماوٌة الثالثة

2009/الرٌاض00عبداللطٌؾ فرجنظام التربٌة والتعلٌم فً السعودٌة

2009/مالقاهرة00محسن الخضٌريامن االستثمار

2009/بٌروت00ارون دٌفٌدارضن طالت وعود عودتها

2001/بٌروت00دار امواجرساٌل متنبادلة بٌن بن سعود والرٌحانً

2009/معمان00زاهر عاطؾالرقابة على االعمال االدارٌة

2008/م00جون بلتسوناالستسالم لٌس خٌارنا

2008بٌروت00السٌد كابلسنوات بٌلر

2007/القاهرة00صفوت العالمالدعاٌا االنتخابٌة

2004/القاهرة00عاطؾ القمريازمة الدٌمقراطٌة

2008/بٌروت00كانً راٌكسلؽز العظام

2010معمان00هاشم رضاتنمٌة مهارات االتصال والقٌادة االدارٌة

2008/عمان00زٌد سلٌمانالسٌاحة فً الوطن العربً

2009/القاهرة00السنبً وسٌلةتموٌل التنمٌة المحلٌة

2009/القاهرة00احمد محمد بونةمٌثاق جامعة الدول العربٌة ومنظمة الوحدة االفرٌقٌة
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2009/القاهرة00عاطؾ القمرياالصالح السٌاسً من اٌن ٌبدا

2006/طرابلس30بول رٌكورالزمان والسرد

0/م00احمد محمود خلٌلامن الدولة العلٌا

0/م00نواؾ قطٌشادارة االزمات

00/0بشار ٌزٌد الولٌدالتخطٌط والتخطٌط االقتصادي

00/0بشار ٌزٌد الولٌداالدارة الحدٌثة والموارد البشرٌة

00/0عال فرج الطاهرالحكومة الاللكترونٌة

0م00ختام عبدالرحٌممفاهٌم جدٌدة فً علم االدارة

0م00سٌدة عطا هللانظم المعلومات المحاسبٌة

00/0زٌد منٌر سلمانادارة اختٌار الموظفٌن

00/0محمد ٌوسؾ العملةاالمن القومً العربً

0/م00ٌشار ٌزٌدالمفاهٌم االدارٌة الحدٌثة

0/م00هشام ٌعقوب(التعلٌم العالً)قضاٌا معاصرة 

0/م20عبدالحلٌم مناعالتعددٌة السٌاسٌة فً االردن

0م00عدنان محسنالموازنات العامة فً الدول العربٌة

000محمد العاملًالتدخل البرلمانً فً السٌاسة العامة فً المؽرب

00/0المجلة المؽربٌةجباٌات الجماعات المحلٌة

0/م00شبٌر الحرازيمبادى االحصاء

0/م00محمد السنبانًبناء وتنمٌة المجموعات

0/م00عبدهللا علً الفضلًاالنتاج الفكري الٌمنً المنشور

20/0علً الؽفاريتجمع صنعا للتعاون

0م00سٌد مصطفى سالم1635-1538الفتح العثمانً فً الٌمن 

0/م00ر ج جنستونالجؽرافٌا والجؽرافٌٌن
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000االتحاد البرلمانً الدولًالبرلمان والدٌمقراطٌة

00/0محمد عبده الزؼٌرقضاٌا واشكالٌات حقوق الطفل فً الوطن العربً

00/0عدنان محسن طاهرحقوق النائب وواجباته

0/م00محمد الحاج حمودالقانون الدولً للبحار

0م00مجلس النواب اللبنانًنحو تطوٌر الصٌاؼة التشرٌعٌة للبرلمانات العربٌة

00/0نادر محمد لبراهٌمتسوٌة منازعات المنطقة االقتصادٌة ذات الطبٌعة الخاصة

00/0ان سٌعان روبرتتقٌٌم التشرٌعات

ً 00/0صالح ٌحً الشاعريتسوٌة المنازعات الدولٌة سلمٌا

00/0مدنً احمٌدوشدلٌل الجباٌا المحلٌة

20/0عبدالحً بنٌسالمسار البرلمانً المؽربً

00/0احمد ابو الوفاالقانون الدولً للبحار

00/0مجموعة من المإلفٌنالنسؤ والدٌمقراطٌة

00/0همام هاشمالدبلوماسٌة

00/0المجلة المؽربٌةنظام الحكم الذاتً المؽربً

0/م00ان سٌد مان روبرتالصٌاؼة التشرٌعٌة من اجل التؽٌٌر

0/م00وزارة الثقافة الكورٌةحقائق عن كورٌا

0م00محمد ابونصارمحاسبة التكالٌؾ

000مترجممن النٌل الى تورا بورا

000مترجمالحرب المقدسة

0/م00عبدالعزٌز عبدالولً ناشرمن اعمال الرفٌق عبدالعزٌز ناشر

0موجود00اسلوب االنتاج الراسمالً

0موجود00قرطبة االسالمٌة

0موجود00مبدا الفصل بٌن سلطتً االتهام والتحقٌق
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0موجود00كل شً عن المٌاة

0/م00ابن تٌمٌةشرح الؽقٌده الواسطٌة

0/دمشق00او ز أ ز سبنؽلركل شً عن المٌاه

0/عدن00نجٌب شمٌريالقضؤ فً جنوب الٌمن

0دار العلوم الحدٌثه00اسلوب االنتاج الراسمالً

0/ماالسكندرٌة00اشرؾ رمضانمبدأ الفصل بٌن سلطتً االتهام والتحقٌق

2121/0محمد مرتضىتاج العروس من جواهر القاموس

0/م00لوٌس بٌريتارٌخ الحٌاة الثقافٌة فً امرٌكا

0م00؛؛محمود عودهالفالحون و الدولة

1981ماالسكندرٌة00نبٌل اسماعٌل عمراصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة

000

000

000

000

1984/بٌروت00عبدالرحمن مجٌد الربٌعًاألنهار

2006/القاهرة00محمد علً أحمد قطب(حماٌة المال العام  )الموسوعة القانونٌة و األمنٌة فً 

1973/متونس00تونس دولة االعالمتونس و المسٌرة الشاملة

1981/مدمشق12/3/198100الجزائر - وقائع ندوة برلمانٌة التجربة البرلمانٌة العربٌة فً ضوء التجارب العالمٌة المعاصرة

1975/مبٌروت00جماعة من أساتذة التجارة و األقتصادالتجارة و أصول التعامل التجاري

0/ممصر00جمال محمد ؼٌطاسأمن المعلومات و األمن القومً

0/بٌروت00(شرح وترجمة  )عبد هللا ٌوسؾ علً قران مجٌد

0م00

0م00
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000حرض

2001/صنعاء00محمد ناصر بن ناصر حسن هاديعمالفة الوحدة الٌمنٌة فً التارٌخ القدٌم و الحدٌث و الرد على مزاعم الخضري

2003/صنعاء00صادق ناشرٌحٌى المتوكل حضور فً قلب التارٌخ

2007/صنعاء00صالح المستدح فً االدب الٌمن000ًقراءات 

0/صنعاء00علً سعد ظواؾتطور حفظ و تنظٌم الوثائق فً الٌمن

00/2007علً محمد احمد ناصر الكمران1960ً-1950التطورات االقتصادٌة العالمٌة فً ضوء محدداتها 

2009/صنعاء00محمد الشعبًمدونة مفردات و رموز لؽة الخطاب الصنعانً و افاقها االجتماعٌة و التارٌخٌة

2008/صنعاء00منصور قاسم حسٌن- منٌر محمد احمد المصري حق الملكٌة- الجزء االول - الحقوق العٌنٌة االصلٌة فً القانون الٌمنً 

2005/صنعاء00محمد حسٌن الفرحسٌرة مجاهد ابو شوارب صقر الثوره و الجمهورٌة

2006/صنعاء00علً بن عبدالملك بن داوود بن علً بن رسولبؽٌة الفالحٌن فً االشجار المثمرة و الرٌاحٌن

2005/صنعاء00عمر بن ٌوسؾ بن عمر بن رسولملح المالحة فً معرفة الفالحة

0/صنعاء00عبدهللا عوبل منذوقسٌاسات التنمٌة و الطبقة الوسطى

2001/صنعاء00احمد ناصر الحسامعٌون النجوم فً لٌالً المحاق

2001صنعاء00صالح احمد الزٌاديدٌوان شعر- الجوارح 

2005/صنعاء00محمد ناصر بن ناصر حسً هاديالدماء و الثار االعمى

2004/صنعاء00ٌوسؾ محمد الشحاريوعد و رعد

2008صنعاء00انتصار علً ٌحٌى العابدأختبر نفسك فً النحو

00/0رضوان بن محمد الساعاتًعلم الساعات و العمل بها

2004/صنعاء10عبدهللا خادم العمري3 - 1- سلسلة بٌوتات العلم 

2010/صنعاء00عبدالجبار بن احمد العشملًاستراتٌجٌة النجاح و العالقات العامة

2009/صنعاء00محمد عبدالرحمن الهاملًالنضٌر فً اللؽة العربٌة

2003/صنعاء00محمد احمد العشمل2003ً - 1918الفلسفة السٌاسٌة و الدستورٌة لدولة الوحدة الٌمنٌة 

2004/صنعاء00عبدهللا الضباعًشعر- ٌا خٌر أمة 
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2009/صنعاء00عبدالعزٌز علً محمد الجراديشعر- حمود و تقٌة وجها لوجه 

2002/صنعاء00محمد حمود الصرحًمسٌرة نضال

2007/عمان00لٌلى الهانقلٌال ما اكون

2009/صنعاء00عبدالخالق الجوقًخصالت من شعر ملتهب

2008/صنعاء00عبدهللا عبدالسالم العمريالدٌمفراطٌة فً الٌمن

/صنعاء00هاٌل االؼبريالدٌوان

0/صنعاء00لطؾ محمد علً الصوفًدٌوان الٌمن الثقافً فً بحور القوافً

2007/صنعاء00عبدهللا عباس االرٌانًرواٌه- الصعود الً نافع 

2007/صنعاء20احمد اسماعٌل االكوعالؽصون الدوانً فً الشعر و الؽناء الصنعانً

2002/صنعاء00محمد الشرفًاضواء على تجربة محمد الشرفً الشعرٌة و المسرحٌه

2002/صنعاء00محمد سالح شجابالظواهر الخارقة و الباراسٌكولوجٌا

2007/صنعاء- تعز 00احمد االصبحًاشكالٌة الصراع فً القرن االفرٌقً و دور الٌمن فً بناء السالم

1990/بٌروت00قائد الشرجبًالقرٌة و الدولة فً المجتمع الٌمنً

2004/صنعاء00حسن بن فٌض هللا الهمدانًه626-ه 268الصلٌحٌون و الحركة الفاطمٌة فً الٌمن من سنة 

2010/صنعاء00عبدالمجٌد محمد سعٌد2000 - 1910نشوء و تطور المسرح فً الٌمن من 

2004/صنعاء00عبدالوهاب الوشلًالرقابة العلٌا على المال العام فً الٌمن و االمارات العربٌة المتحدة

2004/صنعاء00صالح علً السحٌقًالتخطٌط التنموي بٌن استؽالل الموارد و الحفاظ علً البٌئة

2002/صنعاء00فٌصل سلطان الصوفً(2001 - 1972)االمٌة فً الٌمن 

1996/صنعاء00عبدالحلٌم سٌؾ محمدالنشؤة و التطور- اربعون سنة صحافة الثورة 

1996/صنعاء00عبدالعزٌزمحمد ناصر الكمٌمدراسة سٌاسٌة فً عوامل االستقرار و التحدٌات- الوحدة الٌمنٌة 

2004/صنعاء00عمر الضرٌرمواوٌل تهامٌة

1995/ م0د 00علً هود باعبادالؽزو الصلٌبً الفكري و العسكري

2005/صنعاء00احالم القبٌلًاوجاع قبٌلً
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2008/صنعاء00ابراهمً مخمد الحكمًعنوان امة

2007/صنعاء00احالم عبدالرحمن علًالوحدة الٌمنٌة واثرها فً الفرد و المجتمع

1968/بٌروت00عباس محمود العقادالحسن بن هانئ- ابو نواس 

2002/صنعاء00جمٌل مٌالد الدوٌهًمحمد الشرفً و مسرحة السٌاسً و االجتماعً

2004/صنعاء00صادق ٌحٌى العصٌمًالمفهوم و االهمٌة- االعالم البٌئً 

2004/صنعاء00حسٌن عبدهللا المقدمًذكرٌات و حقائق للتارٌخ

2006/صنعاء00عبدالناصر حسٌن المودعمن الموسوعة السٌاسٌة

2012/صنعاء00عبدالجلٌل عبدالؽنً الخرسانً(جدلٌة العالقة  )السكان و التربٌة و التنمٌة 

2012/صنعاء00عبدالحلٌل عبدالؽنً  الخرسانً(حالة الٌمن - خارطة القوة و الضعؾ  )السكان و التربٌة و التنمٌة 

2009/صنعاء00صالح زٌد قضٌلةضمانات الحماٌة الجنائٌة الدولٌة لحقوق االنسان

2006/صنعاء00محمد سالم شجابمعجم االوقات و االزمنة و الحقب الجٌولوجٌة

1991/صنعاء00احمد قائد بركاتالنفط فً الٌمن

2002/صنعاء00هشام علًالمثقفون الٌمنٌون و النهضة

00/2002احمد ناصر الحسامرٌاح الشعر الشعبً فً مالحم

2013/تعز00عبدهللا احمد نعمانعبدهللا باذٌب القائد و المفكر االشتراكً- فً منتدى تعز الثقافً 

2005/صنعاء00محمد حسٌن الفرح2003 - 1993انتخابات الٌمن البرلمانٌة و الرئاسٌة متعددة االحزاب 

00/2013انتصار العمريالنشر بٌن الواقع و الطموع

1990/صنعاء00رمزي عباس االرٌانًرائدات ٌمنٌات

2006/ م0د 00علً عمر مبلػالدٌمقراطٌة بٌن واقع االنتخابات الٌمنٌة و تجربة الدورة االنتخابٌة المحلٌة انموذجآ

1999/دمشق00نبٌل مرزوق- محمد رٌاض االبرش الخصخصة افاقها و ابعادها

/ م0د 00صالح علً السحٌقًالرٌؾ المدنً

2010/إب00فكري الرعدي/  جمع و ترتٌب 0تنظٌم موقع إب نٌوز االلكترونً الحكم المحلً فً الجمهورٌة الٌمنٌة و الواقع و آفاق المستقبل

1982/بٌروت00حسن صالح شهابفن المالحة عند العرب
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2001/صنعاء00زٌد القاسمً و علً القاضً  ٌوما360الوطن العربً فً -  رخلة علً سفٌنة الصحراء 00فً عصر القضاء 

2008/صنعاء20ٌحٌى بن ٌحٌى بن ٌحٌى محسن العنسًالتراث الزراعً و معارفة فً الٌمن

/صنعاء00احمد عبده سٌؾواقع التعلٌم فً الٌمن بٌن تؤثٌر العولمة و دواعً االصالح

0/القاهرة00حمود محمد القدٌمًالتنظٌم القانونً الجراءات االنتخابات فً الجمهورٌة الٌمنٌة

0/صنعاء00ناصر احمد ٌحٌىالتطرؾ واالرهاب و العنؾ- االحمر فً القبٌلة فً الٌمن / رإٌة الشٌخ 

00/1998محمد صالح حٌدرهرإٌة لمتؽٌرات ٌمنٌة-ثنائٌة الحلم و الواقع 

2009/عمان00هدى ابالناشتؽاالت القانص

2000/تعز00مركز المعلومات و التؤهٌل لحقوق االنسانقائمة مطالب المرأة ضد الفقر و العنؾ

/صنعاء40سنان ابو لحومالٌمن حقائق و وثائق عشتها

2004/صنعاء00فٌصل عبدهللا البرٌهًروائح الصمت

2007/صنعاء00احمد الزكريشعر- اشتؽال المطر 

2009/صنعاء00زٌد الشامًكن اٌجابٌا

2004/صنعاء00عاطؾ عوادفً مسؤلة زواج امً

0/صنعاء00عبدهللا امٌرنسٌمات سحرٌة

00/2006محمد قائد المطريشعر- العزؾ على قٌثارة االحزان 

00/2006عبدالرحمن طٌب بعكر الحضرمًكٌؾ ؼنت تهامة

00/2006بسام شمس الدٌنقصص- روح الحبٌبة 

2000/بٌروت-  دمشق  00صادق جالل الدٌن- حسن حنفً ما العولمة ؟

0/صنعاء0اتحاد االدباء و الكتاب الٌمنٌٌنالبردونً فً اربعٌنٌة

2009/صنعاء00اشرؾ النولًمجموعة قصصٌة- رسالة 

2010/صنعاء00عمرو بن معدٌكرب حسٌن قٌضاهلل الهمدانًالوحدة الٌمنٌة و امن دول الخلٌج

1993/بٌروت00حمود محمد الشبامًاستخدام بٌانات المحاسبة الحكومٌة فً تقٌٌم االداء فً الجمهورٌة الٌمنٌة

0/صنعاء00محمد صالح حٌدرهالٌمن بٌن خٌارات الماضً و خٌارات المستقبل
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2010/صنعاء00حامد الفقٌةقصص- شٌخوخة قمر 

00/2003عبدهللا الدهمشًعلم الساعة فً القران الكرٌم

2005/صنعاء00محمد عبدهللا صالح القردعًدٌوان شعر ال القردعً نجوم الثورة و الحرٌة من قبٌلة مراد محافظة مؤرب فً مائة عام

2009/صنعاء00علً حمود البرويمظاهر االداء الرقابً  لمجلس النواب

2008/صنعاء00عبدالرحمن محمد عبدهللا بدرالدٌنمنظور بٌئً- نظرٌة المنظمة 

2002/صنعاء00محمد محمد الٌازلًمن الثورة البكر الى الثورة األم

2002/صنعاء00محمد حسٌن الفرح1999 - 1962معالم عهود رإساء الجمهورٌة فً الٌمن 

2008/صنعاء00حمود محمد دبوان القدٌمًالتنظٌم القانونً للسلطة المحلٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة

ً(دراسة معمارٌة تحلٌلٌة)المدرسة االشرفٌة بتعز زمن الدولة الرسولٌة فً الٌمن  2004/صنعاء00االء احمد محمد االصبح

2002/الشارقة00عبدهللا حسٌن بركاتفصول من الذاكرة- مسار ٌمانً 

2003/صنعاء00عبدهللا خادم العمرياالدب الشعبً العربً من مهد التواصل الى قمة الترابط و الخصوصٌة الٌمنٌة

2006/صنعاء00زٌد صالح الفقٌةكتابات فً ابعاد النص- مدارات 

0/صنعاء00علً حمٌد شرؾالبحر االحمر- خلٌج عدن - الجزر و الفنارات الٌمنٌة فً البحر االحمر 

00/2001عبدالكرٌم عبدهللا السوسوهمسرحٌتان- راكب الموجة المؽترب التائة 

2003/صنعاء00فٌصل عبدهللا البرٌهًشعر- اسرار الرماد 

/صنعاء00صادق النور عزٌزمن بحر التوحٌد نؽترؾ االٌمان فٌثمر العمل

2018/صنعاء00جالل علً الروٌشاناالعالم و دوره فً حماٌة المجتمع

2000/صنعاء00ٌاسٌن الشٌبانً و علً محمد النصٌرياالتفاقٌات و المواثٌق الدولٌة المتعلقة

20/2003مجٌب الرحمن احمد عٌد- زاٌد محمد جابر دراسة تحلٌلٌة توثٌقٌة لعالقات الٌمن- الٌمن و الدول الكبرى 

2005/صنعاء00فاتك عبدهللا الردٌنًدراسة  تحلٌلٌة توثٌقٌة لعالقات الٌمن- الٌمن و دول الخلٌج العربً 

00/0محمد احمد صوفانمعارك الدفاع عن الثورة و الجمهورٌة

2013/صنعاء00وزارة الثقافة4/3013 /29 - 27مإتمر السٌاسات و التنمٌة الثقافبة 

2010/صنعاء00عبدهللا عواندراسات فً بعض قصائد البردونً: بردونٌات النصر و المنهج 
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2010/صنعاء00عبدالواسع القرشًومضات من نور- ٌوسؾ الصدٌق 

2010/صنعاء00هشام علً بن علًقراءة فً الكتابات االستشراقٌة و االنتربولوجٌة- رإٌة الٌمن 

000

2010/صنعاء00جعفر محمد السقاؾاالعراؾ و التقالٌد فً ادارة الموارد االرضٌة بوادي حضرموت

0/صنعاء00محمد مسعد العوديالتناص فً شعر عبدهللا البردونً

000

002010حاتم بن احمد االهدلالجزء االول- طوالع الجمال و مطالع الكمال - دٌوان حاتم االهدل المسمى 

0/صنعاء00احمد صالح الصباريحوار االدٌان و الحضارات فً الفكر المقاصدي

00/2012جمال حزام محمد النظاريالهجرات الحضرمٌة الحدٌثة الى الهند

2010/صنعاء00حسٌن ناصر احمد سرارتعدد المعنى الوظٌفً ألبٌنة المصادر و المشتقات فً القران الكرٌم

00/2010محمد حسٌن الفرحعروبة البربر

00/2010ابً العباس محمد بن ٌزٌد المبردنسب عدنان و قحطان

2010/صنعاء00محمد سالم شجابمعجم المكاٌٌل و المقاٌٌس العالمٌة

0/صنعاء00عبدالرحمن سٌؾ اسماعٌلموجز تارٌخ التعلٌم فً الٌمن

2010/صنعاء00احمد ٌاسٌن السلٌمانًالقناع التراثً فً الشعر الٌمنً المعاصر

2010/صنعاء00احمد بن احمد مهٌوب الجبٌحً/ الشٌخ تبصٌر الفإاد بخطب الوعظ و االرشاد

2013/صنعاء00فضل ناصر مكوعاالعمال الشعرٌة و المسرحٌة

2012/صنعاء00سالم راشد ذٌبان احمد الذٌبانًسنابل من ثمار الحكمة

2010/صنعاء00احمد محفوظ  عمراالعمال القصصٌة الكاملة

2010/صنعاء00ابو القصب الشاللالفاظ و معانً عبٌة لم تعد متداولة

2010/صنعاء00عبدهللا علواندراسة نقدٌة- القصة الٌمنٌة الموقؾ و االسلوب 

2007/صنعاء00خالد احمد ردمان العزعزيمن معانً اسماء هللا الحسنى  فً سٌاق القران

2007/صنعاء00عدنان حسن محمد العمادحق االنسان فً البٌئة نهج حٌاة
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2010/صنعاء00محمد بن حزام الجندي/ الشٌخ الدر الثمٌن فٌما ٌجب معرفته من امور الدٌن

2011/صنعاء00علً بر عٌسى بر ثانً بر حمد بر ؼانمحجرا و شجرا و بشرا منذ القدم- عروبة سقطرى 

2011/صنعاء00ناصر مسعد علً البسارة  فً مجلس االمن الدولً فً ظل النظام العالمً الجدٌدvetoحق االعتراض الفٌتو 

2010/صنعاء00محمد بن احمد عبدالباري االهدل/ الشٌخ النفحة العطرٌة على المقدمة االجرومٌة

2010/صنعاء00عبدالقادر محمد احمد نعمان الجبلًابن سمرة الجعدي منهجة و موارده فً كتابة طبقات فقهاء الٌمن

2003/صنعاء00ضٌاء عبدهللا الصلوي2002 سبتمبر 26 - 1962 سبتمبر 26الحكومات الٌمنٌة خالل اربعٌن عاما 

2008/صنعاء00ضٌاء عبدهللا الصلوي2007 - 1962الحكومات الٌمنٌة 

00/2004صالح بن احمد بن ناصر الحارثًالزامل فً الحرب و المناسبات

2004/صنعاء00محمد محمود الزبٌرياألعمال الشعرٌة الكاملة

2018/صنعاء00عبدالقوي ناجًالصٌاؼة التشرٌعٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة

(الفقٌة ٌوسؾ )ٌوسؾ ٌن احمد بن عثمان / القاضً العالمة تفسٌر الثمرات الٌانعة و االحكام الواضحة القاطعة 2002/صنعاء50

2014/صنعاء00محمد راشد عبدالمولىدلٌل القاضً للنظر فً الدعاوى

2014/صنعاء00مهدي الحٌدريمتون الجوامع القضائٌة

2014/صنعاء00خلٌل عبدالرزاق سعٌد حزام األكحلًضوابط تسبٌب األحكام القضائٌة فً المسائل المدنٌة و التجارٌة

2014/صنعاء00سلطان عمر محمد الشجٌفًالحجز التحفظً فً القانون الٌمنً

0/القاهرة00محمد قطبمفاهٌم ٌنبؽً ان تصحح

1989/عمان00ترجمة عالً عوده, مٌخائل توفال روح الرأسمالٌة الدٌمقراطٌة

1990الكوٌت- القاهرة 00لٌونارد راي تٌل و رون تٌلور و ترجمة حمدي عباسجولة فً قاعة التحرٌر- مدخل الى الصحافة 

1994/القاهرة00ترجمة نادٌة محمد الحسٌنً- ستٌفن امبروز االرتقاء الى العالمٌة

1987/بؽداد00سبعاوي ابراهٌم الحسنحل النزاعات بٌن الدول العربٌة

2000/صنعاء00ابو القصب الشاللرواٌة- رحلة الى وادي العسجد 

2004/االسكندرٌة00عبدالحلٌل عبدالفتاخ الصوفًجؽرافٌة االنتخابات فً الٌمن

2010/صنعاء00ابراهٌم ابو طالب( 2009 - 1929 )ببلٌوجرافٌا السرد فً الٌمن 
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2017/صنعاء00عبدالقوي القٌسً م2008 حتى ٌونٌو 1994قراءة فً مبررات التعددٌالت الدستورٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة من سبتمبر 

2002/بٌروت00ام اسالم بنت عرفة بٌومًنساء لها تارٌخ

2004/صنعاء00علً علً صالح المصريوظٌفة الشرطة المعاصرة فً المجال االجتماعً و االنسانً

2007/صنعاء00تعرٌب محمد بن محمد الشعبً- بٌوتروفسكً . ب.م الٌمن قبل االسالم و القرون االولى للهجرة القرن الرابع حتى العاشر المٌالدي

2003/صنعاء00عبدالسالم علً عثمان المخالفًاشكالٌة التراث و الحداثة فً فكر الحركات االسالمٌة

2005/صنعاء00علً علً المصريالتطور التارٌخً و القانونً للشرطة فً الٌمن و مصر

2008/صنعاء00علً محسن االكوع/ جمع روائع شعر النشٌد الصنعانً

2002/صنعاء00محمد عباس ناجً الضالعً اكتوبر14حقائق جدٌدة عن االنطالقة االولى لثورة 

2007/صنعاء00عبدهللا عباس االرٌانًمسرحٌة- دجلة الشهٌد 

2006/صنعاء00بسام شمس الدٌنالباهوت

2004/صنعاء00علً الشاهريدٌوان و ثالثة شعراء

2005/صنعاء00علً علً المصريالجزء الثانً- ادارة االزمات االمنٌة فً ضوء المتؽٌرات المعاصرة 

2006/صنعاء00علً محمد ناصر الكمرانًالتطورات االقتصادٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة

2003/صنعاء00عبدالسالم علً عثمان المخالفًالواقع و المثال- المصرؾ االسالمً 

2004/صنعاء00عبدالرحمن عبدالواحد الشجاعالحٌاة العلمٌة فً الٌمن فً القرنٌن الثالث و الرابع للهجره

2004/صنعاء00محمد عبده ؼانماالعمال الشعرٌة الكاملة

2004/صنعاء00نجٌب علً عبدهللا السوديمحاورات االنبٌاء ألقوامهم فً القران الكرٌم

2004/صنعاء00عبدالجبار عبدهللا سعٌد الصلويالمالمح الراهنة- السٌاحة فً الٌمن 

م1950 -1940مناضلٌن عبر جمٌع المتعلقات التارٌخٌة - تضحٌات - شهداء - الضالع  2008صنعاء00محمد عبدهللا صالح

00

000

2010صنعاء00صادق احمد العزيالقات و البٌئة و المستقبل

00
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2004/صنعاء00منى خلٌل عبدالمهديدراسة تحوٌة و داللٌة- كان و اخواتها 

2004/صنعاء00سعاد سالم احمد السبعفعالٌة تعلٌم النحو بالمدخل التكاملً فً تعلٌم اللؽة العربٌة

2004/صنعاء00حسٌن الزراعًاعراب الجر و االنطمة االعرابٌة عبر اللؽات

0/صنعاء00عبدالجبار حمود عبدالجلٌل السامعًاسباب إنهاء خدمة الموطؾ العام و اهارها فً القانون المدنً

2004/صنعاء00محمد احمد الؽابريالتطور و االفاق- المسؤالة الدستورٌة فً الٌمن  

2004/صنعاء00عبدهللا سالم بن لملمس1990 - 1928الروسٌة - تارٌخ العالقات الثقافٌة الٌمنٌة 

2004/صنعاء00محمد سالم عبدهللا الحداددراسة و نقد- اسمار شبوه 

2004/صنعاء00صادق عبده علً قائدالتطور التارٌخً للهوٌة الوطنٌة الٌمنٌة منذ بداٌة التارٌخ الحدٌث و حتى قٌام الجمهورٌة

2014/صنعاء10محمد عباس ناجً الضالعًالجزء االول- التارٌخ القدٌم للعربٌة الجنوبٌة 

2015/صنعاء00كلٌة االدأب- أ  م عضو الجمعٌة الفلسفٌة جامعة صنعاء نشؤة الدٌمقراطٌة العادلة و التداول السلمً للسلطة

2004/صنعاء00ؼٌالن حمود ؼٌالن(هجري18- هجري12 )محارٌب صنعاء حتى أواخر القرن 

00

2008/صنعاء00عبدالملك الدنانًخرٌجً الجامعات العراقٌة- ملخصات بحوث الدكتوراه للطلبة الٌمنٌٌن 

2010/صنعاء00صادق احمد العزيالقات و البٌئة و المستقبل

ً م2001 - 1990تنوع ادوات الرقابة البرلمانٌة فً دساتٌر الجمهورٌة الٌمنٌة  2018/صنعاء00عبدالقوي ناجً القٌس

2008/صنعاء00محمد عبدهللا صالح م1985 - 1940مناضلٌن عبر جمٌع المنعطفات التارٌخٌة - تضحٌات - شهداء : الضالع 

2004/صنعاء00عبدهللا عبدالسالم صالح الحداداالستحكامات الحربٌة بمدٌنة زبٌد

2008/صنعاء00محمد عبدهللا الحاورياالٌجابٌة فً حٌاة المسلم

2008/صنعاء00شهاب المقرمًوجوه رصاصٌة

2004/صنعاء00احمد العزي صؽسرتقنٌات الخطاب السردي بٌن الرواٌة و السٌرة الذاتٌة

2013*صنعاء00سفٌان االصبحًاعالم ذوي الفطن باعالم اهل السنة من اهل الٌمن

2013/صنعاء00محمد بن سعٌد االصبحًالتعلٌقات الحسان على كتاب ساللة قحطان

2008/صنعاء00كمال بن محمد الرٌامًمشاهٌر الرحالة العرب
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2004/صنعاء00ثرٌا منقوشالحقٌقة و االسطورة- سٌؾ بن ذٌزن 

2013/صنعاء00محمد محمد احمد المقريالجزء االول- سٌرة ذاتٌة : قٌس فً سبٌل 

2004/صنعاء00صالح عبدربة ابو نهارعروض الشعر العربً و موسٌقاه

2004/صنعاء00علً عبدالرحمن االشبطاالعراب فً تارٌخ الٌمن القدٌم

2004/صنعاء00علً محمد علً الناشريذي جرة و دورهم فً حكم سبؤ وذي رٌدان

2004/صنعاء00محمد حسٌن الفرحتارٌخ صنعاء الحضاري القدٌم

2004/صنعاء00احمد فخريرحلة اثرٌة الى الٌمن

0/صنعاء00ٌحٌى حسٌن محمد النونوالحقوق المشتركة بٌن الزوجٌن فً الفقة االسالمً

2004/صنعاء00امة السالم عً حمٌد الشامًكافٌة ابن الحاجب بٌن الرضً و ابن مالك

2004/صنعاء00حسن ناصر سرارالشوكانً و سٌد قطب و االبعاد الحضارٌة

2004/صنعاء00محمد عبدهللا علً العبٌديالبحث الداللً عند الشوكانً

2004/صنعاء00عبدالؽنً علً سعٌد هادي الشرعبًدراسة تارٌخٌة اثرٌة: مدٌنة السوا 

2009/صنعاء0محمود قاسم الشعبًخصائصها- مناهج البحوث الجامعٌة 

2010/صنعاء00عبدالمجٌد الرضًكارٌكاتٌر الرضً

2004/صنعاء20صالح باعامراالعمال الكاملة

2004/صنعاء00صبري مسلمالنقد االسطوري و االنساق السردٌة و الشعرٌة و المسرحٌة

2004/صنعاء00احمد عنتر مصطفىزٌارة اخٌرة الى قبو العالمٌة

00

2010/صنعاء00عبدالوهاب الروحانًمقاالت مختاره- فً الشارع ٌقولون 

2004صنعاء00احمد ابراهٌم عبدهللا القدٌمًاتجاهات الشعر العربً فً الٌمن

2004/صنعاء00صالح عبدربة ابو نهارمقدمة الرإٌة الجدٌدة  لمعلم العروض

2004صنعاء00محمد صالح حٌدرهقصص- السحب المسافرة 
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2004صنعاء00حسن عبدهللا باخارثةاالعمال الشعرٌة الكاملة

2004صنعاء00احمد عنتر مصطفىابجدٌة الموت و الثورة

2004/صنعاء00عبدهللا معجبمجموعتان شعرٌتان

2006صنعاء00سلٌمان العٌسًشعر و نثر و اطفال- ثماالت 

2004/صنعاء00الحارث بن الفضل الشمٌريالمجموعة الكاملة

2004صنعاء00محمد محمد الخربًٌمنً بٌن فرنسا و سوٌسرا

000

2003/صنعاء00نعمات احمد فإادرسائل الى ابنتً

2004صنعاء00صبري مسلمالنقد االسطوري و االنساق السردٌة و الشعرٌة و المسرحٌة

2004صنعاء00احمد عنتر مصطفىزٌارة اخٌرة الى قبو العائلة

2004/صنعاء00عبدهللا خادم العمريالموشح الحمٌنً و االنشاد الٌمنً الشلة التهامٌة

2004/صنعاء00علً بن علً صبرهقصائد حب و حرب

00

2004/صنعاء00احمد ابراهٌم عبدهللا القدٌمًاتجاهات الشعر العربً فً الٌمن

2004صنعاء00صالح عبدربة ابو نهارمقدمة الرإٌة الجدٌده لمعلم العروض

2004صنعاء00محمد صالح حٌدرةقصص- السحب المسافرة 

00/2004حسن عبدهللا باخارثةاالعمال الشعرٌة الكاملة

002004احمد عنتر مصطفىابجدٌة الموت و الثورة

2004صنعاء00عبدهللا معجبمجموعتان شعرٌتان

2006صنعاء00سلٌمان العٌسًشعر و نثر و اطفال- ثماالت 

00

2004/صنعاء00محمد  محمد محمد الخربًٌمنً بٌن فرنسا و سوٌسرا

2013/صنعاء00نبٌل القانصمندٌل ثلجً لقبلتها النارٌة
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2003/صنعاء00نعمات احمد فإادرسائل الى ابنتً

2004/صنعاء00هادي عبدهللا ناجًنشوان سعٌد الحمٌري وجهوده اللؽوٌة و النحوٌة

2004صنعاء00عبدهللا حسن ؼدوهالمجموعة الشعرٌة الكاملة

2012/صنعاء00عبدالملك ٌحٌى القطاعمبادئ و قواعد نظام االدارة الجماعٌة

2017/صنعاء00امٌن حامد خٌرانالبٌان فً القران الكرٌم للمالٌة العامة وفقا للعلوم الحدٌثة و االقتصاد االسالمً المعاصر

2004/صنعاء00عبدالعزٌز المقالحكتاب القرٌة

2011/صنعاء00سمٌر عبدالفتاح(م  )رواٌة السٌد 

2004/صنعاء00ادونٌسالمهــــد

2004/صنعاء00مجبل المالكًمعلقة التراب

2003/صنعاء00احمد بامذحجبعدما طال االنتظار

2009/صنعاء00ابو اسامة الجربانًفلك الشٌطان

0/صنعاء00علً احمد الهجان/ اعداد عبدهللا محمد الذماري/ من اعالم الٌمن ؛ االستاذ المرحوم 

00/2015شائؾ علً الحسٌنًرحلة الشوق و الحنٌن من صنعاء الى الجزائر

2004/صنعاء00عبده عثمان محمداالعمال الشعرٌة الكاملة

2014/صنعاء00بسام شمس الدٌنرواٌة: لعنة الواقؾ 

2004/صنعاء00عبدهللا محمد المجربًشعبٌات المجربً/ احمد علوي المجربً  / الشاعر 

2003/صنعاء00محمد جمال جمٌل/ حوار محمد احمد نعمان حول حركة المعارظة و السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة/ حوار مع 

00/2004عبداللطٌؾ الربٌعاالعمل الشعرٌة الكاملة

2004/صنعاء00سلٌمان العٌسًاوراق من حٌاتً

2003/صنعاء00عبدالرحمن طٌب بعكرجمرات نثرٌة

2013/صنعاء00أحمد عبدهللا حسٌن الشامًالعودي و االرٌحٌة الحزٌنة

2004/صنعاء00صالح عبدربة ابو نهارالعروض المٌسر للطالب

2003/صنعاء00صالح سالم الصٌػادرٌس التائب
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2004/صنعاء00آمنة النصٌريمقاالت ورإى فً الفن البصري: مقامات اللون 

2004/صنعاء00علً محمد زٌد/ ترجمة / جان المبٌر طب النفوس فً الؽناء الصنعانً

2004/صنعاء00احمد علً الهمدانًبعض الحقائق و المالحظات: الفلكلور الٌمنً 

2004/صنعاء00احمد مقبل محمد المنصورياللون فً الشعر االندلسً حتى نهاٌة عصر الطوائؾ

2004/صنعاء00محمد صالح الجابري/ أختٌار و تقدٌم مختارات من القصة التونسٌة

2004/صنعاء00جهاد هدٌب/ أعدها و قدم لها مختارات من الشعر االردنً

2004/صنعاء00عبدالسالم حسٌن الكبسًالمجموعة الشعرٌة الكاملة

2004/صنعاء00زٌد مطٌع دماجاالعمال الكاملة

2004/صنعاء00عبدهللا سالم باوزٌراالعمال الكاملة

2004/صنعاء00محمد ضٌؾ هللا محمد الشماريدراسة لؽوٌة: لهجة خبان 

2004/صنعاء00على محمد ؼالب ردمان المخالفًدراسة لؽوٌة تحلٌلٌة: المنسوب الى لهجات الٌمن فً كتب التراث العربً 

00/2011محمد ابراهٌم الصانعتجنب الموصوؾ

2004/صنعاء00علً حمود السمحًداخل آزال خارج صنعاء

2004/صنعاء00رٌاض القرشًاللؽة و الداللة و بناء الشخصٌة فً قصة ٌوسؾ علٌة السالم: بنٌة الرإٌا 

2004/صنعاء00عبدهللا معمراسالٌب العالج الشعبً

2004/صنعاء00عبده بورجًاثٌرٌات

2004/صنعاء50حسن عبدهللا الشرفًاالعمال الشعرٌة الكاملة

2004/صنعاء00عمر محمد باعباددندنات وجدانٌة

2004/صنعاء00هشام عبدهللا ورومن فنون الشعر الشعبً فً تهامة

2011/صنعاء00ابراهٌم العلًٌعبر و عبرات

2004/صنعاء00سلٌمان العٌسًشعر و نثر: كتاب الحنٌن 

2004/صنعاء00علوان مهدي الجٌالنً/ جمع و تحقٌق و تقدٌم دٌوان الحضرانً

2004/صنعاء00حسٌن علً الحبٌشًسٌره ذاتٌه: محطات حٌاتً 
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2004/صنعاء00ابراهٌم القانصشعر: سقط الزاهدون 

2004/صنعاء00سلٌمان العٌسًماذا قالت الؽٌوم ؟ قصائد مختاره

2004/صنعاء00مبارك حسن الخلٌفةدراسات فً الشعر الٌمنً المعاصر

2004/صنعاء00محمد بن عبدهللا شرؾ الدٌن المعروؾ بالحمٌنًدٌوان: مبٌتات و موشحات 

2004/صنعاء00ادرٌس احمد حنبلةاالعمال الكاملة

2004/صنعاء00محمد عبده كمال(ه 690 - 608 )احمد بن عجٌل / الفقٌة الذي لم ٌنصفه التارٌخ الشٌخ 

2003/صنعاء00محمد الشرفًمختارات شعرٌة: قصائد للحب و الحٌاه 

2004/صنعاء00عبدالعزٌز المقالح و قصائد لمٌاه االحزان000بلقٌس 

2009/صنعاء00محمد ابراهٌم الصانعمن هو الموصوؾ ؟

2004/صنعاء00سلٌمان العٌسًنصوص شعرٌة: الٌمن فً شعري 

2004/صنعاء00محمد القعود!الورده بال قبٌلة 

2013/صنعاء00احمد محمد احمد الفضلصنعاء الٌمن ملهمة

2005/صنعاء00جمٌلة هادي الرجويمن فٌض الوجدان

2004/صنعاء00احمد الشهاويلسان النار

2004/صنعاء00عبدالكرٌم الشوٌطردٌوان دائرة الملح

2004/صنعاء00طالل عبدالمحسن النزهههمسات من االطراؾ

2007/صنعاء00عبدهللا عباس االرٌانًالزرافه

2004/صنعاء00عبدالقادر قائدمن الؽناء الٌمنً

2002/صنعاء00محمد القعودجمهورٌة قعودٌا العظمى

2006/صنعاء00احمد سعد التمٌمًسندرٌال  البحر و الفرح- المكال 

2010/صنعاء00نجود راجح شندق- فاطمة صالح القمادي أؼانً صنعانٌة تراثٌة- اصداء من الذاكره الشعبٌة 

2012/صنعاء00هشام علًدراسات فً فكر البردونً و شعره- وطن ٌإلفه الكالم 

2012ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالمكال00احمد هادي باحارثهحضارمة فً المهجر المصري
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2203/صنعاء00محمد النهاريالشاعر المعاصر- عبدالعزٌز المقالح 

2010/صنعاء00محمد بن سعٌد عبدالودود- أبً زكرٌا المستخلص فً تارٌخ مدٌنة اللحٌة

2004/صنعاء00منٌر عربش/ ترجمة -- جان دي الروك اول رحلة فرنسٌة الى العربٌة السعٌده

2003/صنعاء00المقالح عبدالكرٌمحكاٌة صنعانٌة

2009/صنعاء00عبدهللا مصلح المكرمانًتعمٌق قٌم االنتماء و الوالء الوطنً فً نفوس الشباب و الطالب

2004/صنعاء00وجدان عبداالله الصانعترسٌم اولً لخرٌطة الشعر البحرٌنً المعاصر- شعراء من دلمون 

2004/صنعاء00اسعد الهاللًقلوب بٌضاء

2010/صنعاء00سالم احمد عبدهللا السبعالمجموعة الشعرٌة الكاملة- السبعٌات 

2004/صنعاء00محمد سعٌد جرادهاالعمال الكاملة

2004/صنعاء00محمد احمد الشرعبًكلمات خالدة فً العالم

2009/صنعاء00عبدالودود سٌؾمحمد انعم ؼالب شاعرا

2004صنعاء00منصؾ الوهاٌبًمتخٌر من الشعر التونسً المعاصر- ابناء قوس قزح 

2009/صنعاء00كمال بن محمد الرٌامً/ جمع و اعداد اسماعٌل بن علً االكوع/ فً وداع شٌخ المإرخٌن ذاكرة الٌمن القاضً العالمة 

2006/صنعاء00سلٌمان العٌسًقصائد حب

2014/صنعاء00فهد العذريشجون محارب

2004/صنعاء00عبد فاضلال ٌمكن الوثوق بالشعر

2003/صنعاء00مهدي الحٌدريالكهؾ المهجور

2003/صنعاء00امٌن الشرفًعطر المجالس

2004/صنعاء00عبده عبٌد النجاراشجان الحلم

2003/صنعاء00عمر حسٌن البارالرحٌل عن المهجه

2009/صنعاء00سلطان الفاطمًضالة االدٌب

/صنعاء00منصور الظفٌريعظمة التسامح و اثره على الفرد و المجتمع

2004/صنعاء00احمد معوضة عبدهللا العفٌفًدٌوان النوارس
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0صنعاء00ترجمة عبدالوهاب المقالح- هٌرمن هٌسة طواؾ

2004/صنعاء00فٌصل عبدهللا البرٌهًانتحار الزمن

2004/صنعاء00محمد القعودقبضة من الذكرى

2004/صنعاء00عبدالعزٌز شاٌؾمراٌا الزمن المذاب

2004/صنعاء00شجاع عمرحنٌن الفراشة

2004/صنعاء00لٌلى الهان الجحدريفاتحة القصٌدةة

2004/صنعاء00شهاب الٌوسفًموجات انكسار

2004/صنعاء00ملٌحة االسعديهوٌة امرأة

2004/صنعاء00سعٌد الشٌبانًٌا نجم ٌا سامر

2004/صنعاء00حسن عبدالرحمن عبٌدهللا السقاؾعبر و عبرات

2004/صنعاء00علً سعد الحكمًدموع و الم

2006/صنعاء00حاتم محسن شراحلكم اكتب الشعر

2003صنعاء00محطة لٌل

2003/صنعاء00ؼٌالن الشرجبًاحالم الخٌال

2004/صنعاء00حسن طاهر االهدلقٌثارة الؽربة فً لٌلة مباركة

2000/صنعاء00محمد القعودنقوش على الشفق

2003/صنعاء00ابو صقر المرامًبـــــوح

2004/صنعاء00ناصر مبخوت الخوالنًدٌوان انت الحبٌب

2003/صنعاء00خالد المنٌفًالبحر

2003/صنعاء00سلٌمان العٌسً لً و لها00 قصائد صؽٌرة 00و أكتب 

2004/صنعاء00أحمد عبدالرحمن أحمد بامجبوروجدان وحدوي

2004/صنعاء00أحمد بن عبدالرحمن االنسًزمان الصبا

2003/صنعاء00زهره رحمة هللاال للرجال
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0/صنعاء00زٌد صالح الفقٌةمفاتٌح قصص قصٌرة جدآ

2003/صنعاء00عبدالباقً شمسانرائحة البن وقت الكسوؾ

2003/صنعاء00فإاد المحنبًقل هو حب الوطن

2004/صنعاء00عبدالرحمن مرادقلبً على وطنً

2008/صنعاء00عبدالكرٌم ؼانمال أدري متى ٌشربون القهوه

2006/صنعاء00محمد المقطريقندٌل الزقاق

2011/صنعاء00بلقٌس احمد الكبسًحكاٌة كل لٌلة

2003/صنعاء00نادٌة الكوكبانًزفرة ٌاسمٌن

2010/صنعاء00أشرؾ النولًالجابرٌة ؛ مسرحٌة

2004/صنعاء00أمٌرة عبدالرزاق الرقٌحًهكذا أمرنً قلبً

2004/صنعاء00احمد عزٌز الحمٌقانًأوتار النؽم

2004/صنعاء00مهدي الحٌدريالؾ ال شٌئ له

2004/صنعاء00نجٌب عٌاش فرج المعمريالفجر المحترق

0/صنعاء00اٌمان حمٌد العذريلربما آنست نارا

2010/صنعاء00صالح قائد الكهالًلٌلة سمر على صخور ثلجٌة

2010/صنعاء00حمدي أحمدخدوش على وجه القمر

2012/صنعاء00ناصر محمد الحنش أنا000منكم من 

2004/صنعاء00فإاد ٌحٌى العرشًجرح بطعم الحب

2004/صنعاء00إسماعٌل مخاويبحر الضٌاع

2004/صنعاء00حسٌن عبدهللا باحارثةرحلة المشتاق

2004/صنعاء00أبراهٌم إسحاقدكاك الشعر

2004/صنعاء00خالد زٌد الشامًو ٌبداء  الكالم

2004صنعاء00آمنة ٌوسؾ00 ٌا رإى 000علمٌنً الحب 
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2004/صنعاء00العزي أمٌن المساويبعض البوح

2004/صنعاء00آمنة ٌوسؾ ٌارإي00علمٌنً الحب 

2004/صنعاء00ابراهٌم ٌحٌى الدٌلمًحصاد المشاعر

2004/صنعاء00اٌوب علً حشاشاول الفجر

2004/صنعاء00سلٌمان العٌسًٌمانٌات

2004/صنعاء00رٌا احمد مجموعة قصصٌى00قطرات من فضة 

2004/صنعاء00هشام علًخربشات على جبل شمسان

2004/صنعاء00رٌا احمد اجساد موقوتة00كلمات بال حروؾ  

2004/صنعاء00عبدالرحمن بن ٌحٌى االنسًترجٌع االطٌار بمرقص االشعار

2004/صنعاء00عمر بوقاسمربط حذاءه فً المٌناء و نوع آخر من البشر

00/2004محمد عبدالوهاب الشٌبانًمرقص اللٌل محمل بحصتة الثخٌنة

2014/صنعاء00عبدهللا عباس االرٌانًجولة كنتاكً

2010/صنعاء00حسن شكريمركزٌة النعمان القٌادٌة لألحرار فً دعم فلسطٌن

0/صنعاء00إسماعٌل بن علً األكوع/ جمعها وشرحها األمثال الٌمانٌة

0/صنعاء00وزارة الثقافة و السٌاحة( 2005 - 1954)محمد حسٌن الفرح / فً تؤبٌن المإرخ الكبٌر 

1998/االسكندرٌة00مصطفى رشدي شٌحةضرائب الدخل المباشر- التشرٌع الضرٌبً المصري 

2004/صنعاء20محمد حسٌن الفرحالجدٌد فً تارٌخ دولة و حضارة سبؤ و حمٌر

2004/صنعاء00احمد محمد بن محمد المجاهددٌوان شعر- وادي المحبة 

2004/صنعاء00محمد إسماعٌل األبارهشعر ؼنائً- عٌون االؼانً 

2004/صنعاء00أحمد المعرسًأؼانً و اهازٌج من الموروث الشعبً فً رٌمة- نسمات من رٌمة 

2004/صنعاء00محمد اسماعٌل االبارةمعارج الجالل- مؽناة 

2004/صنعاء00عبدالرحمن مرادنصوص ؼنائٌة- مسافة االحزان 

2003صنعاء00عبداإللة سالموجه الفتى االسمر
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2004صنعاء00محمد رضا مباركمجموعة شعرٌة- متاهة طائر النخل 

0/صنعاء00أمٌن ابو حٌدرالرازم

2004صنعاء00سلطان سعٌد عزعزيشعر- نهارات مخفظة 

2004صنعاء00محمد اسماعٌل االبارةشعر ؼنائً- عٌون االؼانً 

2004صنعاء00احمد المعرسًاؼانً و اهازٌج من الموروث الشعبً فً رٌمة- نسمات من رٌمة 

0صنعاء00محمد اسماعٌل االبارةمؽناة معارج الجالل

00

2003/صنعاء00عبدااللة سالموجة الفتى االسمر

2004/صنعاء00محمد رضا مباركمجموعة شعرٌة- متاهة ظائر النخل 

000

2004/صنعاء00احمد محسن سالم بافقٌةشعر- ٌا للً تقول انك حبٌبً 

2004/صنعاء00عبدهللا الضبًشعر- كونً معً 

2004/صنعاء00محفوظ عبدهللا حزامقصة- لؽة القلوب فً زمن الحروب 

2003/صنعاء00قائد محمد طربوشوثائق دستورٌة ٌمٌنة

2018/صنعاء00محمد ٌحٌى المنصور و اخروندراسات ومقاالت حول العدوان- الؾ ٌوم من العددوان علً الٌمن 

2018/صنعاء00عبدالملك العجري و اخرون سبتمبر ثورة الشعب المستمرة21

2018/صنعاء00مركز الدراسات السٌاسٌة و االستراتٌجٌة الٌمنًصالح الصماد المجاهد والقائد الوطنً/ الرئٌس الشهٌد 

2018/صنعاء00فاضل محسن الشرفًالقٌادة و المنهج- حسٌن بدر الدٌن الحوثً / قراءة فً المشروع القرآنً للشهٌد القائد 

2018/صنعاء00عبدالملك العجري و اخرونقراأات فً فكر المسٌرة القرآنٌة

2004/صنعاء00محمد صالح الجراديشعر- دمً على وطنً 

2013/صنعاء00حسٌن حسن السقاؾو اذا الثورة نهبت بٌن االدب و السٌاسة و االجتماع

2003/صنعاء00حسن عبدالوارثما خفً من التفاصٌل

2004/صنعاء00عبدالمجٌد التركًاعترافات مالٌة
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2005/صنعاء00صالح احمد حسن الفقٌةفوانٌس من وراء الكوالٌس

2005/صنعاء00عبدالوهاب احمد حسن الفقٌةشعر  - ( 1 )مقامات 

000اعترافات

2004/صنعاء00علٌاء فضائلشعر- ارمً عصال اٌها الدم المذبوح 

2004/صنعاء00عبدهللا احمد الكوكبانً ابن الحصٌبرٌاحٌن الصبر

2004/صنعاء00سماح الشؽددريشعر- زهرة الماس 

2003/صنعاء00جنٌد محمد الجنٌدحوارٌة طائر الرماد

2003/صنعاء00احمد الشلفًجرح اخر ٌشبهنً

2008/صنعاء00على ناصر علً الخمريحروؾ الحب و االسى

2004صنعاء00العزي احمد حدٌديقراءة لوجة حزٌن

2003/صنعاء00على احمد جاحزمشهد خاؾ ان ٌنتهً

2004/صنعاء00عباس منصور حٌدرةضنى القلب

2004/صنعاء00لوٌزا بولبرسمراٌا الجالل

2014/صنعاء00ابراهٌم الفالحًمجموعة شعرٌة- صنارة االصطٌاد المخاوؾ 

2004/صنعاء00مختار المرٌريالحضور فً صحٌفة الؽٌاب

00/0عبدالفتاح عبدالحلٌم عبدالبردراسة مقارنة- الضمانات التؤدٌبٌة فً الوظٌفة العامة 

0/القاهرة00د محمود عودةالفالحون و الدولة

00/2004ماجد عبدهللا وروالقادم عبثا

00/0زكً زكً حسٌن زٌداناالضرار البٌئٌة و أثرها على االنسان
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