
رقم الرفرقم اللوكراسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب
رقم 

الكتاب
11الرف32لوكرمحمود محمد معابرةالفساد االداري وعالجه في الشريعة االسالمية

12الرف32لوكرمحمود محمد معابرةالفساد االداري وعالجه في الشريعة االسالمية

13الرف32لوكرحمدي القبيالتالرقابة االدارية والمالية على االجهزة

14الرف32لوكرحمدي القبيالتالرقابة االدارية والمالية على االجهزة

15الرف32لوكرمصطفى عبد العزيزالقرائن القضائية الثبات عدم مشروعيته

16الرف32لوكرمصطفى عبد العزيزالقرائن القضائية الثبات عدم مشروعيته

17الرف32لوكرفهد عبد الكريم ابو العثممرافعات قضائية في دعاوى ادارية

18الرف32لوكرفهد عبد الكريم ابو العثممرافعات قضائية في دعاوى ادارية

19الرف32لوكرعصام الدبس القضاء االداري ورقابته

110الرف32لوكرعصام الدبس القضاء االداري ورقابته

111الرف32لوكروضاح محمود الحمودعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

112الرف32لوكروضاح محمود الحمودعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

113الرف32لوكرمشعل الثقيلالمسؤولية التاديبية للمحامي

114الرف32لوكرمشعل الثقيلالمسؤولية التاديبية للمحامي

115الرف32لوكرعمر محمد الشوبكيالقضاء االداري

116الرف32لوكرعمر محمد الشوبكيالقضاء االداري

117الرف32لوكرمحمود خلف الجبوريالعقود االدارية

118الرف32لوكرمحمود خلف الجبوريالعقود االدارية

119الرف32لوكرمحمود خلف الجبوريالعقود االدارية

120الرف32لوكرمحمود خلف الجبوريالعقود االدارية

121الرف32لوكرفهد عبد الكريم ابو العثمالقضاء االداري

122الرف32لوكرفهد عبد الكريم ابو العثمالقضاء االداري

123الرف32لوكراحمد محمد النوايسةرجعة القرارات االدارية

124الرف32لوكراحمد محمد النوايسةرجعة القرارات االدارية

125الرف32لوكرحمدي القبيالتالوجيز في القضاء االداري

126الرف32لوكرحمدي القبيالتالوجيز في القضاء االداري

127الرف32لوكرصعب ناجي عبود الدليميالدفوع الشكلية امام القضاء االداري

128الرف32لوكرصعب ناجي عبود الدليميالدفوع الشكلية امام القضاء االداري

129الرف32لوكرعبد العزيز خليفةركن الخطا في المنازعات االدارية

130الرف32لوكرعبد العزيز خليفةركن الخطا في المنازعات االدارية

131الرف32لوكربن داود ابراهيمالرقابة المالية على النفقات العامة

132الرف32لوكربن داود ابراهيمالرقابة المالية على النفقات العامة

133الرف32لوكراحمد طالل عبد الحميد النظام القانوني الموال الدولة الخاصة

134الرف32لوكراحمد طالل عبد الحميدالنظام القانوني الموال الدولة الخاصة

135الرف32لوكرنواف كنعانالقضاء االداري

136الرف32لوكرنواف كنعانالقضاء االداري

137الرف32لوكرعماد بوضيافالوسيط في قضاء االلغاء

138الرف32لوكرعماد بوضيافالوسيط في قضاء االلغاء

139الرف32لوكرعلي خطار شطناوي1موسوعة القضاء االداري ج

140الرف32لوكرعلي خطار شطناوي2موسوعة القضاء االداري ج

141الرف32لوكراشرف حسين عطوةنظام العمد بين الواقع والمامول

142الرف32لوكراشرف حسين عطوةنظام العمد بين الواقع والمامول

143الرف32لوكرنواف كنعانالنظام التاديبي في الوظيفة العامة

144الرف32لوكرنواف كنعانالنظام التاديبي في الوظيفة العامة

145الرف32لوكرحازم بيومي المصريالتوازن في العقد االداري الدولي

146الرف32لوكرحازم بيومي المصريالتوازن في العقد االداري الدولي

147الرف32لوكرعبد محمد مناحي المنوخالحماية االدارية للبيئة

148الرف32لوكرعبد محمد مناحي المنوخالحماية االدارية للبيئة

249الرف32لوكربدر محمد عادل محمدالرقابة القضائية على القرارات االدارية في مملكة البحرين

250الرف32لوكربدر محمد عادل محمدالرقابة القضائية على القرارات االدارية في مملكة البحرين



251الرف32لوكراحمد محمد مصطفى نصيردور الدولة ازاء االستثمار

252الرف32لوكراحمد محمد مصطفى نصيردور الدولة ازاء االستثمار

253الرف32لوكراحمد محمد مصطفى نصيردور الدولة ازاء االستثمار

254الرف32لوكراحمد محمد مصطفى نصيردور الدولة ازاء االستثمار

255الرف32لوكرسمير سهيل دنون النظريات االساسية في المنازعات االدارية 

256الرف32لوكرسمير سهيل دنون النظريات االساسية في المنازعات االدارية 

257الرف32لوكرعدنان عمرومبادئ القانون االداري

258الرف32لوكرعدنان عمرومبادئ القانون االداري

259الرف32لوكررجب محمود طاجنعقود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص

260الرف32لوكررجب محمود طاجنعقود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص

261الرف32لوكردينا محمد حسن وفادور المواطن في مراقبة الجهاز االداري في مصر

262الرف32لوكردينا محمد حسن وفادور المواطن في مراقبة الجهاز االداري في مصر

263الرف32لوكرحمدي علي عمردور القضاء االداري والدستوري 

264الرف32لوكرحمدي علي عمردور القضاء االداري والدستوري 

265الرف32لوكرنواف كنعانالخدمة المدنية في دولة االمارات العربية المتحدة

266الرف32لوكرنواف كنعانالخدمة المدنية في دولة االمارات العربية المتحدة

267الرف32لوكرمحمد رفعت عبد الوهابمبادئ واحكام القانون االداري

268الرف32لوكرمحمد رفعت عبد الوهابمبادئ واحكام القانون االداري

269الرف32لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالقضاء االداري الكتاب االول

270الرف32لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالقضاء االداري الكتاب االول

271الرف32لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالقضاء االداري الكتاب الثاني

272الرف32لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالقضاء االداري الكتاب الثاني

273الرف32لوكرعلي عبد االمير قبالن1اثر القانون الخاص على العقد االداري ج

274الرف32لوكرعلي عبد االمير قبالن1اثر القانون الخاص على العقد االداري ج

275الرف32لوكرعلي عبد االمير قبالن2اثر القانون الخاص على العقد االداري ج

276الرف32لوكرعلي عبد االمير قبالن2اثر القانون الخاص على العقد االداري ج

277الرف32لوكرالسيد احمد محمد مرجاندور االدارة العامة االلكترونية واالدارة

278الرف32لوكرالسيد احمد محمد مرجاندور االدارة العامة االلكترونية واالدارة

279الرف32لوكرمصطفى صالح الدين المسؤولية االدارية للدولة عن التلوث الضوضائي

280الرف32لوكرمصطفى صالح الدين المسؤولية االدارية للدولة عن التلوث الضوضائي

281الرف32لوكرضياء عبد الرحمن احمدمدئ حرية االدارة في التعاقد 

282الرف32لوكرضياء عبد الرحمن احمدمدئ حرية االدارة في التعاقد 

283الرف32لوكرطارق سلطانسلطة االدارة في توقيع الجزاءات

284الرف32لوكرطارق سلطانسلطة االدارة في توقيع الجزاءات

285الرف32لوكرعاطف محمد عبد اللطيفامتيازات االدارة في قانون المناقصات والمزايدات

286الرف32لوكرعاطف محمد عبد اللطيفامتيازات االدارة في قانون المناقصات والمزايدات

287الرف32لوكرمحمد سعيد الليثيامتناع االدارة عن تنفيذ االحكام االدارية

288الرف32لوكرمحمد سعيد الليثيامتناع االدارة عن تنفيذ االحكام االدارية

389الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين1التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

390الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين2التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

391الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين3التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

392الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين4التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

393الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينينالتراخيص االدارية والقرارات المرتبطة ملحق

394الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين1التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

395الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين2التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

396الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين3التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

397الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينين4التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة 

398الرف32لوكرمحمد ماهر ابو العينينالتراخيص االدارية والقرارات المرتبطة ملحق

399الرف32لوكرمارسو لونغالقرارات الكبرى في القضاء االداري

3100الرف32لوكرمارسو لونغالقرارات الكبرى في القضاء االداري

3101الرف32لوكروليد حيدر جابر التفويض في ادارة استثمار المرافق العامة

3102الرف32لوكروليد حيدر جابر التفويض في ادارة استثمار المرافق العامة

3103الرف32لوكرحمدي القبيالت2القانون االداري ج



3104الرف32لوكرحمدي القبيالت2القانون االداري ج

3105الرف32لوكرفؤاد محمد موسى عبد الكريمالمسؤولية التاديبية العضاء هيئة التدريس في الجامعات

3106الرف32لوكرفؤاد محمد موسى عبد الكريمالمسؤولية التاديبية العضاء هيئة التدريس في الجامعات

3107الرف32لوكرجورج فوديل1القانون االداري ج

3108الرف32لوكرجورج فوديل1القانون االداري ج

3109الرف32لوكرجورج فوديل2القانون االداري ج

3110الرف32لوكرجورج فوديل2القانون االداري ج

3111الرف32لوكرمحمود عبد المجيد المغربيالمشكالت التي يوجهها تنفيذ العقود االدارية

3112الرف32لوكرمحمود عبد المجيد المغربيالمشكالت التي يوجهها تنفيذ العقود االدارية

3113الرف32لوكرمحمود عبد المجيد المغربي1المدخل الى القانون االداري الخاص ج

3114الرف32لوكرمحمود عبد المجيد المغربي1المدخل الى القانون االداري الخاص ج

3115الرف32لوكرعدنان الزنكةسلطة الضبط االداري

3116الرف32لوكرعدنان الزنكةسلطة الضبط االداري

3117الرف32لوكرهاتف كاظم جاسم الموسويحدود السلطة التقديرية لالدارة 

3118الرف32لوكرهاتف كاظم جاسم الموسويحدود السلطة التقديرية لالدارة 

3119الرف32لوكرفاطة السويسالمنازعات االدارية نظام مجلس شورى

3120الرف32لوكرفاطة السويسالمنازعات االدارية نظام مجلس شورى

3121الرف32لوكرالبرت سرحانالقانون االداري الخاص

3122الرف32لوكرالبرت سرحانالقانون االداري الخاص

3123الرف32لوكرمايا محمد نزار ابو دانالرقابة القضائية على التناسب في القرار االداري

3124الرف32لوكرمايا محمد نزار ابو دانالرقابة القضائية على التناسب في القرار االداري

3125الرف32لوكرسليم سليمانخالصة القانون االداري

3126الرف32لوكرسليم سليمانخالصة القانون االداري

4127الرف32لوكرجوذف رزق هللاالنظرية العامة لالثبات امام القضاء االداري

4128الرف32لوكرفوزي حبيشالقانون االداري العام

4129الرف32لوكرفوزي حبيشالقانون االداري العام

4130الرف32لوكرداود عبد الرزاق البازالحكومة االلكترونية واثرها على

4131الرف32لوكرداود عبد الرزاق البازالحكومة االلكترونية واثرها على

4132الرف32لوكرنواف كنعانالقانون االداري الكتاب الثاني

4133الرف32لوكرنواف كنعانالقنون االداري الكتاب الثاني

4134الرف32لوكرمحمد احمد ابراهيم عبد الرسولضمانات االفراد في ظل الظروف االستثنائية

4135الرف32لوكرمحمد احمد ابراهيم عبد الرسولضمانات االفراد في ظل الظروف االستثنائية

4136الرف32لوكرهاني علي الطهراويالقانون االداري

4137الرف32لوكرهاني علي الطهراويالقانون االداري

4138الرف32لوكرمحمد جمال الذنيباتالوجيز في القانون االداري

4139الرف32لوكرمحمد جمال الذنيباتالوجيز في القانون االداري

4140الرف32لوكرمحمد قدري حسنالقانون االداري

4141الرف32لوكرمحمد قدري حسنالقانون االداري

4142الرف32لوكرمحمد علي الخاليلةاالدارة المحلية وتطبيقاتها في كل 

4143الرف32لوكرمحمد علي الخاليلةاالدارة المحلية وتطبيقاتها في كل 

4144الرف32لوكرعصمت عبد المجيد بكرمجلس الدولة

4145الرف32لوكرعصمت عبد المجيد بكرمجلس الدولة

4146الرف32لوكرحمدي القبيالتمبادئ االدارة المحلية

4147الرف32لوكرحمدي القبيالتمبادئ االدارة المحلية

4148الرف32لوكرسعيد السيد علياسس وقواعد القانون االداري

4149الرف32لوكرسعيد السيد علياسس وقواعد القانون االداري

4150الرف32لوكررشا محمد جعفر الهاشميالرقابة القضائية على سلطة االدارة

4151الرف32لوكررشا محمد جعفر الهاشميالرقابة القضائية على سلطة االدارة

4152الرف32لوكرعبد قريطمالتفويض في االختصاصات االدارية

4153الرف32لوكرعبد قريطمالتفويض في االختصاصات االدارية

4154الرف32لوكرفاطمة السويسالمنازعات االدارية

4155الرف32لوكرفاطمة السويسالمنازعات االدارية

4156الرف32لوكرعبد العزيز خليفةاالجراءات التاديبية



4157الرف32لوكرعبد العزيز خليفةاالجراءات التاديبية

4158الرف32لوكرمحمد عبد المجيد اسماعيل القانون العام االقتصادي والعقد االداري

4159الرف32لوكرمحمد عبد المجيد اسماعيل القانون العام االقتصادي والعقد االداري

4160الرف32لوكرشريف يوسف خاطردور القضاء االداري المستعجل في حماية الحريات

4161الرف32لوكرشريف يوسف خاطردور القضاء االداري المستعجل في حماية الحريات

4162الرف32لوكرداود عبد الرزاق البازااللكترونية واثرها (الحكومة  )االدارة العامة 

4163الرف32لوكرداود عبد الرزاق البازااللكترونية واثرها (الحكومة  )االدارة العامة 

4164الرف32لوكرنواف كنعانالقانون االداري الكتاب االول

4165الرف32لوكرنواف كنعانالقانون االداري الكتاب االول

4166الرف32لوكرصالح احمد السيد جودةرقابة مجلس الدولة على اجراءات وطرق

4167الرف32لوكرصالح احمد السيد جودةرقابة مجلس الدولة على اجراءات وطرق

4168الرف32لوكراشرف ابراهيم مصطفى سليمانالتحريات كاساس الصدار قرارات

4169الرف32لوكراشرف ابراهيم مصطفى سليمانالتحريات كاساس الصدار قرارات

4170الرف32لوكرسالم بن راشد العلويالقضاء االداري

4171الرف32لوكرسالم بن راشد العلويالقضاء الداري

4172الرف32لوكرعبد العزيز خليفةقضاء االلغاء اسس الغاء القرار االداري

4173الرف32لوكرعبد العزيز خليفةقضاء االلغاء اسس الغاء القرار االداري

5174الرف32لوكروضاح محمود الحمودعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

5175الرف32لوكروضاح محمود الحمودعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

5176الرف32لوكرحمدي القبيالتالرقابة االدارية والمالية على االجهزة الحكومية

5177الرف32لوكرحمدي القبيالتالرقابة االدارية والمالية على االجهزة الحكومية

5178الرف32لوكرحمدي القبيالتانقضاء الرابطة الوظيفية 

5179الرف32لوكرحمدي القبيالتانقضاء الرابطة الوظيفية 

5180الرف32لوكرعلي جمعة محاربالتاديب االداري في الوظيفة العامة

5181الرف32لوكرعلي جمعة محاربالتاديب االداري في الوظيفة العامة

5182الرف32لوكرمؤيد احمد محي الدين الرقابة الحكومة على تاسيس الشركات

5183الرف32لوكرمؤيد احمد محي الدين الرقابة الحكومة على تاسيس الشركات

5184الرف32لوكرماهر صالح عالوي الجبوريمبادئ القانون االداري

5185الرف32لوكرماهر صالح عالوي الجبوريمبادئ القانون االداري

5186الرف32لوكرماهر صالح عالوي الجبوريمبادئ القانون االداري

5187الرف32لوكرماهر صالح عالوي الجبوريمبادئ القانون االداري

5188الرف32لوكرماهر صالح عالوي الجبوريمبادئ القانون االداري

5189الرف32لوكرماهر صالح عالوي الجبوريمبادئ القانون االداري

5190الرف32لوكرعدنان عمرومبادئ القانون االداري

5191الرف32لوكرعدنان عمرومبادئ القانون االداري

5192الرف32لوكرعدنان عمرومبادئ القانون االداري

5193الرف32لوكردعدنان عمرومبادئ القانون االداري

5194الرف32لوكرمحيي الدين القيسياثر الحكم الجزائي على الحكم االداري والتاديبي

5195الرف32لوكرمحيي الدين القيسياثر الحكم الجزائي على الحكم االداري والتاديبي

5196الرف32لوكرمحيي الدين القيسياثر الحكم الجزائي على الحكم االداري والتاديبي

5197الرف32لوكرمحمد فؤاد عبد الباسط قياس كفاية االداء للعاملين المدنين بالدولة

5198الرف32لوكرمحمد فواد عبد الباسطقياس كفاية االداء للعاملين المدنين بالدولة

5199الرف32لوكرمحمد فؤاد عبد الباسط قياس كفاية االداء للعاملين المدنين بالدولة

5200الرف32لوكرحامد الشريفالمحكمة االدارية العليا الجزاء االول

5201الرف32لوكرحامد الشريفالمحكمة االدارية العليا الجزاء الثاني

5202الرف32لوكرحامد الشريفالمحكمة االدارية العليا الجزاء الثالث

5203الرف32لوكرحامد الشريفالمحكمة االدارية العليا الجزاء االرابع

5204الرف32لوكرحامد الشريفالمحكمة االدارية العليا الجزاء الخامس

5205الرف32لوكرحامد الشريفالمحكمة االدارية العليا الجزاء السادس

5206الرف32لوكرمحمد الديداموني محمد عبد الوقاية السياسية القضائية على اعمال االدارة

5207الرف32لوكرمحمد الديداموني محمد عبد الوقاية السياسية القضائية على اعمال االدارة

5208الرف32لوكرعلي محمد بديرمبادئ واحكام القانون االداري

5209الرف32لوكرعلي محمد بديرمبادئ واحكام القانون االداري



5210الرف32لوكرعلي محمد بديرمبادئ واحكام القانون االداري

5211الرف32لوكرصباح صادق جعفر مجلس شورى الدولة

5212الرف32لوكرصباح صادق جعفر مجلس شورى الدولة

5213الرف32لوكرصباح صادق جعفر مجلس شورى الدولة

5214الرف32لوكرسامح سيد محمدقانون الحجز االداري

5215الرف32لوكرسامح سيد محمدقانون الحجز االداري

5216الرف32لوكرمحمد علي جوادالقضاء االداري

5217الرف32لوكرمحمد علي جوادالقضاء االداري

5218الرف32لوكرمحمد علي جوادالقضاء االداري

5219الرف32لوكرعبد هللا طلبة المدخل الى القانون االداري

5220الرف32لوكرعبد هللا طلبة المدخل الى القانون االداري

5221الرف32لوكرمصطفى صخريالنزاعات االداري

5222الرف32لوكرمصطفى صخريالنزاعات االداري

5223الرف32لوكراحمد سالمة بدرالموظف العام في تشريعات دول الخليج العربية

5224الرف32لوكراحمد سالمة بدرالموظف العام في تشريعات دول الخليج العربية

6225الرف32لوكراسامة مدلول نظام البناء والتشغيل. خصخصة المرافق العمومية 

6226الرف32لوكراسامة مدلول نظام البناء والتشغيل. خصخصة المرافق العمومية 

6227الرف32لوكريوسف عبد القادر العبيديمجموعة قوانين الخدمة والمالك واالنظباط

6228الرف32لوكريوسف عبد القادر العبيديمجموعة قوانين الخدمة والمالك واالنظباط

6229الرف32لوكرعبدهللا طلبةالقانون االداري الرقابة القضائية على اعمال االدارة

6230الرف32لوكرعبد هللا طلبة القانون االداري الرقابة القضائية على اعمال االدارة

6231الرف32لوكرممدوح طنطاويالدعوى التاديبية

6232الرف32لوكرممدوح طنطاويالدعوى التاديبية

6233الرف32لوكرممدوح طنطاويالدعوى التاديبية

6234الرف32لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

6235الرف32لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

6236الرف32لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

6237الرف32لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

6238الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالقانون االداري

6239الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالقانون االداري

6240الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالقانون االداري

6241الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالقانون االداري

6242الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالقانون االداري

6243الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظرية العامة في القانون االداري

6244الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظرية العامة في القانون االداري

6245الرف32لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالنظرية العامة في القانون االداري

6246الرف32لوكرعصمت عبد هللا الشيخالتحكيم في العقود االدارية ذات الطابع الدولي

6247الرف32لوكروائل عز الدين يوسفالتحكيم في العقود االدارية ذات الطابع الدولي

6248الرف32لوكرانور احمد رسالنوسيط القضاء االداري

6249الرف32لوكرانور احمد رسالنوسيط القضاء االداري

6250الرف32لوكرشريف يوسف خاطرالقرار االداري

6251الرف32لوكرشريف يوسف خاطرالقرار االداري

6252الرف32لوكرمحمد عبد هللا حمودتحول القرار االداري

6253الرف32لوكرمحمد عبد هللا حمودتحول القرار االداري

6254الرف32لوكرمحمد جمال عطيةتطور نظام القضاء في القانون المصري

6255الرف32لوكرمحمد جمال عطيةتطور نظام القضاء في القانون المصري

6256الرف32لوكربشار جميل عبد الهادي االتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوى

6257الرف32لوكربشار جميل عبد الهادي االتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوى

6258الرف32لوكرعبد هللا قنديلضوابط االحالة للمحاكمة التاديبية

6259الرف32لوكرعبد هللا قنديلضوابط االحالة للمحاكمة التاديبية

6260الرف32لوكرمصطفى ابو زيد فهميالوسيط في القانون االداري

6261الرف32لوكرمصطفى ابو زيد فهميالوسيط في القانون االداري

6262الرف32لوكرمصطفى ابو زيد فهميالوسيط في القانون االداري



6263الرف32لوكرمصطفى ابو زيد فهميالوسيط في القانون االداري

6264الرف32لوكرانس جعفرالوظيفة العامة

6265الرف32لوكرانس جعفرالوظيفة العامة

6266الرف32لوكراحمد سالمة بدرالموظف العام في تشريعات دول الخليج العربية

6267الرف32لوكراحمد سالمة بدرالموظف العام في تشريعات دول الخليج العربية

6268الرف32لوكرسامي جمال الدينالقضاء االداري

6269الرف32لوكرسامي جمال الدينالقضاء االداري

6270الرف32لوكرانور احمد رسالنوجيز القانون االداري

6271الرف32لوكرانور احمد رسالنوجيز القانون االداري

6272الرف32لوكرعادل السعيد ابو الخيرالقانون االداري

6273الرف32لوكرعادل السعيد ابو الخيرالقانون االداري

6274الرف32لوكرانور احمد رسالنوجيز القانون االداري

6275الرف32لوكريسرى محمد العطارمبدا خطر توجيه اوامر من القاضي االدري

6276الرف32لوكريسرى محمد العطارمبدا خطر توجيه اوامر من القاضي االدري

6277الرف32لوكراحمد سالمة بدرالعقود االدارية وعقد البوت

6278الرف32لوكراحمد سالمة بدرالعقود االدارية وعقد البوت

1279الرف33لوكرعلي عبد العظيم صالح سليمانطرق اعداد القادة االداريين واختبارهم

1280الرف33لوكرعلي عبد العظيم صالح سليمانطرق اعداد القادة االداريين واختبارهم

1281الرف33لوكرحاسب ركاد خليفالبيانات الخطية

1282الرف33لوكرحاسب ركاد خليفالبيانات الخطية

1283الرف33لوكرغازي فيصل مهديشرح قانون التقاعد الموحد

1284الرف33لوكرغازي فيصل مهديشرح قانون التقاعد الموحد

1285الرف33لوكرغازي فيصل مهديشرح قانون التقاعد الموحد

1286الرف33لوكرمحمد النحاس محمدالجزاءات التاديبية المقنعة

1287الرف33لوكرابراهيم محمد غنيمالمرشد في الدعوى االدارية

1288الرف33لوكرابراهيم محمد غنيمالمرشد في الدعوى االدارية

1289الرف33لوكربشار جميل عبد الهادي التحكيم في منازعات العقود االدارية

1290الرف33لوكربشار جميل عبد الهادي التحكيم في منازعات العقود االدارية

1291الرف33لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيشغل الوظيفة العامة

1292الرف33لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيشغل الوظيفة العامة

1293الرف33لوكرصالح احمد السيد جودةالصالحية واالدبية والعلمية والجسمانية

1294الرف33لوكرصالح احمد السيد جودةالصالحية واالدبية والعلمية والجسمانية

1295الرف33لوكرحمدي محمد شعبانالتنظيم االداري في مصر

1296الرف33لوكرحمدي محمد شعبانالتنظيم االداري في مصر

1297الرف33لوكراحمد محمد النوايسةمبدا عدم رجعية القرارات االدارية

1298الرف33لوكراحمد محمد النوايسةمبدا عدم رجعية القرارات االدارية

1299الرف33لوكرمصطفى ابو زيد فهميالوسيط في القانون االداري

1300الرف33لوكرمصطفى ابو زيد فهميالوسيط في القانون االداري

1301الرف33لوكرابراهيم عبد العزيز شيحااصول االدارة العامة

1302الرف33لوكرابراهيم عبد العزيز شيحااصول االدارة العامة

1303الرف33لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

1304الرف33لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

1305الرف33لوكرابراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري

1306الرف33لوكرمحمد باهي ابو يونسالغرامة التهديدية

1307الرف33لوكرمحمد باهي ابو يونسالغرامة التهديدية

1308الرف33لوكرنصري منصور نابلسيالعقود االدارية

1309الرف33لوكرحسين عثمان محمد عثماناصول القانون االداري

1310الرف33لوكراسامة عبد الجواد محمداالتجاهات القضائية في الرقابة

1311الرف33لوكرسامح سيد محمدقانون الحجز االداري

1312الرف33لوكركمال الدين مصطفىمنهجية البحث العلمي في االدارة والمحاسبة

1313الرف33لوكرعفيف شمس الدينالمصنف

1314الرف33لوكرمحمد ماهر ابو العينينالدفوع التاديبية

1315الرف33لوكرمحمود حمدي عباساثر تغير الضروف في القرار االداري



1316الرف33لوكرسامح سيد محمدموسوعة القوانين المصرية الحاكمة

1317الرف33لوكرمدحت المحمودالقضاء في العراق

1318الرف33لوكرمحمد سعد فودةالنظرية العامة للعقوبات االدارية

1319الرف33لوكرعامر ابراهيم احمد العقوبات الوظيفية

1320الرف33لوكرمحمد عبد الحميد مسعوداشكاليات رقابة القضاء

1321الرف33لوكرابراهيم محمد غنيمالبدالت والحوافز في قضاء مجلس الدولة

1322الرف33لوكرهشام صبري البحرياصول االدارة 

1323الرف33لوكرعبد السالم ابو قحفادارة االعمال

1324الرف33لوكريسرى السيد يوسفالعملية االدارية

1325الرف33لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللامبدا المساواة امام القضاء

1326الرف33لوكرمحمد بكر حسينمسؤولية االدارة عن اعمال موظفيها

1327الرف33لوكرعبد العزيز خليفةالمسؤولية التاديبية في الوظيفة العامة

1328الرف33لوكرالطيب حسني محمودالضمانات القانونية

1329الرف33لوكرعبد العزيز خليفةالقرارات االدارية

1330الرف33لوكرنواف كنعانالقانون االداري

1331الرف33لوكرايلي معلوقالصندوق البلدي المستقل 

1332الرف33لوكرعبد العزيز خليفةقضاء االمور االدارية المستعجلة

1333الرف33لوكرزياد ايوباسباب اعادة المحكمة في التنازع االداري

1334الرف33لوكرجهاد صفاابحاث في القانون االداري

1335الرف33لوكرخميس السيد اسماعيلقضايا مجلس الدولة وصيغ الدعاوي االدارية

1336الرف33لوكرهاللي محمود هالليتاديب العاملين وشركات قطاع االعمال

2337الرف33لوكرعاصم احمد عجيلةطاعة الرؤساء في الوظيفة العامة

2338الرف33لوكرمنصور محمد احمدالنظام القانوني للتوجيه االداري

2339الرف33لوكراشرف عبد الفتاحتسبيب القرارات االدارية امام قاضي االلغاء

2340الرف33لوكرنبيلة عبد الحليمدعوى االلغاء

2341الرف33لوكرفتحي فكريوجيز دعوى االلغاء طبقا الحكام القضاء

2342الرف33لوكرشريف يوسف خاطر(دراسة مقارنة  )الوظيفة العامة 

2343الرف33لوكرابراهيم عبد العزيز شيحااصول االدارة العامة

2344الرف33لوكرضياء عبد الرحمن احمدمدى حرية االدارة في التعاقد في القانون

2345الرف33لوكرمحمد عبد العالمسؤولية الدولة عن االعمال غير التعاقدية

2346الرف33لوكرعلي الشرقاويالعملية االدارية وظائف المدير

2347الرف33لوكرعبد الحكم فودةالخصومة االدارية

2348الرف33لوكرمحمد عبد العالمبادئ ونظريات القانون االداري

2349الرف33لوكرعبد النصر علي عثماناستقالل القضاء االداري

2350الرف33لوكرمحمد اسماعيل باللمبادئ االدارة بين النظرية والتطبيق

2351الرف33لوكردينا محمد حسن وفادور المواطن في مراقبة الجهاز االداري

2352الرف33لوكرعصام محمد احمدالقضاء الدولي االداري

2353الرف33لوكرجيمس سي كراجاالدارة االستراتيجية

2354الرف33لوكرفاطمة السويسالمنازعات االدارية

2355الرف33لوكررافت فودةعناصر وجود القرار االداري

2356الرف33لوكررمضان محمد بطيخقضاء االلغاء

2357الرف33لوكروهيب عياد سالمةالوجيز في القانون االداري

2358الرف33لوكرمحمد عبد العالنظم واحكام الوظيفة العامة

2359الرف33لوكرالجمهورية العراقية وزارة الشؤونالمجموعة االولى لقوانين الخدمة والمالك

2360الرف33لوكرعبد العظيم عبد السالم القيادة االداريةودورها في صنع القرار

2361الرف33لوكرايمن محمد شريفالزدواج الوظيفي والعضوي

2362الرف33لوكرعصمت عبد هللا الشيخالوسائل القانونية لضمان تنفيذ االحكام االداري

2363الرف33لوكراحمد فتحي سرورمنهج االصالح الدستوري

2364الرف33لوكردويب حسني صابروكيفية خصم منازعاتها ( b o t )عقود 

2365الرف33لوكرشريف يوسف خاطرالتحكيم في منازعات العقود االدارية

2366الرف33لوكرسيد ابو الزيدقرارات واوامر المنع من السفر

2367الرف33لوكرمحمود محمد السيدادارة االفراد والعالقات االنسانية

2368الرف33لوكرنبيل شديد الفاضلاستقاللية القضاء



2369الرف33لوكرمحمد السنارينفاذ القرارات االدارية

2370الرف33لوكراحمد صقر عاشوراالدارة العامة

2371الرف33لوكرمحمود ابو السعود حبيبالقضاء االداري

2372الرف33لوكرمحمد احمد عبد النعيممدى اخالل الية التوفيق االجبارية بحق التقاضي

2373الرف33لوكرصبري محمد السنوسي محمدالنظام التاديبي العضاء هيئة التدريس بالجامعات

2374الرف33لوكرمحمد فوزي نويجيالعلم اليقيني بالقرار االداري

2375الرف33لوكرشعبان احمد رمضاندور المحكمة التاديبية في توجيه اجراءات الدعوى التاديبية

2376الرف33لوكرلبيب احمد عطارةالوسيط في صيغ واجراءات واحكام الدعاوى االدارية 

2377الرف33لوكرعبد هللا طالب محمدb o tالنظام القانوني لعقود ال 

2378الرف33لوكرمحمد عبد الرحمن يونسالعراق ودول الخليج العربي

2379الرف33لوكرذكي محمد النجارالوجيز في القضاء االداري

2380الرف33لوكرالسيد عليوةالناقصات والمزايدات

2381الرف33لوكررفعت عبد سيداالحالة الى االحتياط والرقابة القضائية

2382الرف33لوكرجورجي شفيق ساريقواعد واحكام القضاء االداري

2383الرف33لوكرعادل السعيد ابو الخيرالقانون االداري

2384الرف33لوكرسعيد السيد عليالوسيط في مبادئ واصول علم االدارة

2385الرف33لوكرفؤاد محمد موسى عبد الكريماصول التحقيق االداري وتطبيقاتها

2386الرف33لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي ضمانات الموظف المحال للتحقيق االداري

2387الرف33لوكرعصمت عبد هللا الشيخجدوى نظام وقت تنفيذ القرارات االدارية

2388الرف33لوكرخالد عبد الفتاح محمداحكام صرف مختلف انواع العالواة

2389الرف33لوكرعلي سعد عمرانالقضاء االداري العراقي والمقارن

2390الرف33لوكرمحمد بكر حسينالوسيط في القانون االداري

2391الرف33لوكرصالح يوسف عبد العليماثر القضاء االداري على النشاط االداري للدولة

2392الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعماالسس العامة للعقود االداري

2393الرف33لوكرسامح سيد محمدالدستور المصري والتشريعات السياسية

2394الرف33لوكرمحمد عبد العالمبدا المشروعية والرقابة

2395الرف33لوكرجالل احمد االدغمالتاديب في ضوء قضاء محكمة الطعن

3396الرف33لوكرمحمود السعيد عمرالنظام القانوني للحجز

3397الرف33لوكرسامي جمال الدينالقضاء االداري

3398الرف33لوكراحمد سالمة بدرالدعوى االدارية في مصر

3399الرف33لوكراسماعيل الحلفيالبدالت الوظيفية

3400الرف33لوكرحماد محمد شطااالصول االسالمية للقانون االداري

3401الرف33لوكرابراهيم المنحيقانون مجلس الدولة

3402الرف33لوكرسامي جمال الديناصول القانون االداري

3403الرف33لوكرجورجي شفيق ساريالتحكيم ومدى جواز اللجوء

3404الرف33لوكرشعبان احمد رمضاننطاق الرقابة القضائية على التحكيم

3405الرف33لوكرمحمد احمد عبد المنعمحل مجالس ادارة االندية الرياضية

3406الرف33لوكراحمد عبد الوهاب ابو وردةحق االنسان في التقاضي

3407الرف33لوكربشار عبد الهاديالجوانب التطبيقية

3408الرف33لوكرالسيد جليل هيكلالطعن في القرار االداري

3409الرف33لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالقضاء االداري

3410الرف33لوكرعبد العليم عبد المجيدحدود انصراف اثر العقد االداري

3411الرف33لوكرانور احمد رسالنالوظيفة العامة

3412الرف33لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالوسيط في القانون االداري

3413الرف33لوكرجمال طهالموظف الدولي

3414الرف33لوكرحماد محمد شطااالصول االسالمية للقانون االداري

3415الرف33لوكرعبد هللا حنفياحكام واثار تولي الموظف العام

3416الرف33لوكرعبد الحفيظ الشيميمبدا المواجهة في االجراءات االدارية

3417الرف33لوكرسعاد الشرقاويالعقود االدارية 

3418الرف33لوكرماجد راغب الحلوعلم االدارة العامة

3419الرف33لوكرمحمد عبد الحميد ابو زيدتخاصم اهل السلطة بشان القرار

3420الرف33لوكرمحمد الروبيدور االدارة في مجال االختصاص

3421الرف33لوكراحمد محمود جمعةمنازعات التعويض في مجال القانون العام



3422الرف33لوكرمدحت احمد محمد يوسفالنظام القانوني لغرامة التاخير في العقود

3423الرف33لوكرمحمد ابراهيم يوسفمبادئ االدارة العامة

3424الرف33لوكرجورجي شفيق ساريدراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس الغيابية

3425الرف33لوكراحمد محمود جمعةالعقود االدارية طبقا الحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد 

3426الرف33لوكرطارق فتح هللا خضرالقضاء االداري قضاء التعويض

3427الرف33لوكرابراهيم المشاهديالسلطات القضائية المخولة لالداريين

3428الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعممسؤولية االدارة عن تصرفاتها القانونية

3429الرف33لوكراحمد شوقي محمد عبد الرحمنالبحوث القانونية في مصادر االلتزام االدارية

3430الرف33لوكرطارق خضرالقضاء االداري دعوى االلغاء

3431الرف33لوكرمازن ليلو راضيالعقود االدارية في القانون الليبي

3432الرف33لوكرسامي جمال الدينالوسيط في دعوى الغاء القرارات االدارية

3433الرف33لوكرفؤاد محمد الليثياالتجاهات المعاهدة في المحاسبة االدارية

3434الرف33لوكرعبد العظيم عبد السالم مصادر االجراءات االدارية

3435الرف33لوكرمحمد عبد الحميد ابو زيدطاعة الرؤساء ومبدا المشروعية

3436الرف33لوكررجاء جواد كاظمحدود طاعة الموظف العام للرئيس االداري

3437الرف33لوكرشعبان احمد رمضاندور المحكمة التاديبية في توجيه

3438الرف33لوكرمحمد صالح عبد البديعاالتجاهات الحديثة للقضاء االداري

3439الرف33لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي الحماية القانونية لحقوق الموظف المريض

3440الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعمالدفوع االدارية في دعوى االلغاء

3441الرف33لوكرمارسو لوناحكام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي

3442الرف33لوكرعلي عوض حسنيصيغ طعون ومذكرات النقض االدارية

3443الرف33لوكرشادية ابراهيم المحروقياالجراءات في الدعوى االدارية

3444الرف33لوكرمحمد المتولياالتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة

3445الرف33لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاوقف تنفيذ القرار االداري

3446الرف33لوكرمحمد صالح عبد البديعاالصول االسالمية للقانون االداري

3447الرف33لوكرسامي جمال الديناصول القانون االداري

3448الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعماجراءات التقاضي واالثبات

3449الرف33لوكرمصطفى الجندياالدارة المحلية واستراتيجيتها

3450الرف33لوكراسامة احمد شوقيمجلس تاديب وصالحية القضاة

3451الرف33لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي الرقابة على اعمال االدارة

3452الرف33لوكرجابر جاد نصارمسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية

3453الرف33لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالتنظيم االداري 

3454الرف33لوكرمحسن العبودياالدارة العامة

3455الرف33لوكرجورجي شفيق ساريالحماية القضائية في مواجهة االجراءات

3456الرف33لوكرمحمد عبد العال(القابة القضائية )قضاء التاديب 

3457الرف33لوكرمحمد سعد فودةالنظام القانوني للعقوبات االدارية

3458الرف33لوكرمحمد النحاس محمدالجزاءات التاديبية المقنعة

3459الرف33لوكراسماعيل الحلفيالبدالت الوظيفية

4460الرف33لوكرمحمد عبد العالمبدا المشروعية والرقابة على اعمال االدارة

4461الرف33لوكرمحمد عبد العالمبدا المشروعية والرقابة على اعمال االدارة

4462الرف33لوكرسامي جمال الديناصول القانون االداري

4463الرف33لوكرسامي جمال الديناصول القانون االداري

4464الرف33لوكرمحمد ابراهيم خيريدور القضاء االداري والدستوري 

4465الرف33لوكرمحمد ابراهيم خيريدور القضاء االداري والدستوري 

4466الرف33لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالوسيط في القانون االداري

4467الرف33لوكرعبد الغني بسيوني عبد هللاالوسيط في القانون االداري

4468الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعمالقرارات االدارية في الفقه والقضاء 

4469الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعمالقرارات االدارية في الفقه والقضاء 

4470الرف33لوكرصباح المفتيالتشريع قانون مخصصات االيفاد والسفر

4471الرف33لوكرصباح المفتيالتشريع قانون مخصصات االيفاد والسفر

4472الرف33لوكرصباح المفتيالتشريع قانون مخصصات االيفاد والسفر

4473الرف33لوكرصباح المفتيالتشريع قانون مخصصات االيفاد والسفر

4474الرف33لوكرصباح المفتيالتشريع قانون مخصصات االيفاد والسفر



4475الرف33لوكرصباح المفتيالتشريع قانون مخصصات االيفاد والسفر

4476الرف33لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي

4477الرف33لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي

4478الرف33لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي

4479الرف33لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي

4480الرف33لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي

4481الرف33لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

4482الرف33لوكرصباح المفتي1960 لعام 24قانون الخدمة المدنية رقن 

4483الرف33لوكرصباح المفتي1960 لعام 24قانون الخدمة المدنية رقن 

4484الرف33لوكرصباح المفتيقانون التضمين وقانون تحصيل الديون

4485الرف33لوكرصباح المفتيقانون التضمين وقانون تحصيل الديون

4486الرف33لوكرصباح المفتيقانون التضمين وقانون تحصيل الديون

4487الرف33لوكرصباح المفتيقانون التضمين وقانون تحصيل الديون

4488الرف33لوكرصباح المفتيقانون التضمين وقانون تحصيل الديون

4489الرف33لوكرصباح المفتيقانون التضمين وقانون تحصيل الديون

4490الرف33لوكرصباح المفتيقانون التقاعد الموحد

4491الرف33لوكرصباح المفتيقانون التقاعد الموحد

4492الرف33لوكرالمعهد التخصصي للدراساتالمبادئ االساسية للقانون االداري

4493الرف33لوكرمصطفى الجنديالدارة المحلية واستراتيجيتها

4494الرف33لوكرجوزيف رزق هللاالنظرية العامة لالثبات

4495الرف33لوكرسعيد السيد علياسس وقواعد القانون االداري

4496الرف33لوكرمحمد رفعت عبد الوهابمبادئ واحكام القانون االداري

4497الرف33لوكرحنان محد القيسي المحافظون في العراق دراسة تشريعية مقارنة 

4498الرف33لوكرحنان محد القيسي المحافظون في العراق دراسة تشريعية مقارنة 

4499الرف33لوكرحنان محد القيسي المحافظون في العراق دراسة تشريعية مقارنة 

4500الرف33لوكرحنان محد القيسي 2008لسنة /21الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 

4501الرف33لوكرحنان محد القيسي 2008لسنة /21الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 

4502الرف33لوكرحنان محد القيسي لدى القاضي االداري /وسائل االثبات 

4503الرف33لوكرهادي عزيز علي شرح احكام القضاء الوالئي في القانون العراقي 

4504الرف33لوكرصعب ناجي عبود الدليميالدفوع الشكلية امام القضاء االداري

4505الرف33لوكرجالل احمد االدغماالدارية العليا /النقض _التقادم في ضوء محكمتي الطعن 

4506الرف33لوكروجدي شفيق فرج موسوعة المذكرات وصيغ الدعاوي االدارية امام محاكم مجلس الدولة 

4507الرف33لوكرعلي عباس الرقابة االدارية على المال و االعمال في الشركات المساهمة و الموسسات المصرفية

4508الرف33لوكررائد حمدان عاجب المالكي دراسة في القانو العراقي /الوضع القانوني للمحرمات النفطية 

4509الرف33لوكررائد حمدان عاجب المالكي دراسة في القانو العراقي /الوضع القانوني للمحرمات النفطية 

4510الرف33لوكرعمار عباس الحسيني وظيفة الردع العام للعقوبة 

4511الرف33لوكراحمد يوسف عريقات النظرية و التطبيق /المفاهيم االدارية االساسية 

4512الرف33لوكراحمد محمود احمد الربيعي التحقيق االداري في الوظيفة العامة 

4513الرف33لوكرحسن علي شرقي نظرية القرارات االدارية مدخل كمي في االدارة 

4514الرف33لوكرخالد عبد الفتاح محمداحكام صرف مختلف انواع العالوات للعاملين بالدولة 

4515الرف33لوكرمحمود حسين الوادي االقتصاد االداري 

4516الرف33لوكرمنعم زمزير الموسوي اتخاذ القرارات االدارية مدخل كمي 

4517الرف33لوكربالوى ياسين بالوىالجزاءات الضاغطة في العقد االداري 

4518الرف33لوكرصبري جلبي احمد عبد العال ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق و الحريات السياسية 

4519الرف33لوكرصعب ناجي عبود الدليميالمرشد العلمي في اجراءات التحقيق االداري و ضماناته 

4520الرف33لوكرمحمد عبد الحميد مسعوداشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط االداري 

4521الرف33لوكرعبد القادر الشيخلي فن كتابة التقارير االدارية و المالية و الفنية و غيرها 

4522الرف33لوكرعبد الاله ابراهيم الفقي نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار 

5523الرف33لوكرمازن ليلو راضيالقانون االداري 

5524الرف33لوكرياسين طه ويس التظلم االداري الوجوبي في محكمة القضاء االداري 

5525الرف33لوكرياسين طه ويس التظلم االداري الوجوبي في محكمة القضاء االداري 

5526الرف33لوكرفتحي الجواري  2012احكام و قرارات المحكمة االتحادية العليا لعام 

5527الرف33لوكرفتحي الجواري  2012احكام و قرارات المحكمة االتحادية العليا لعام 



5528الرف33لوكرجعفر كاظم المالكي المرجع في قضاء المحكمة االتحادية العليا 

5529الرف33لوكرجعفر كاظم المالكي المرجع في قضاء المحكمة االتحادية العليا 

5530الرف33لوكرعادل احمد الطائي مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها 

5531الرف33لوكربالل امين زين الدين التاديب االداري 

5532الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعماسباب قبول الغاء القرار االداري 

5533الرف33لوكرسمير عبد السيد تناغو القرار االداري مصدر للحق 

5534الرف33لوكرسمير عبد السيد تناغو القرار االداري مصدر للحق 

5535الرف33لوكرمالك منسي الحسيني النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق 

5536الرف33لوكرمالك منسي الحسيني النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق 

5537الرف33لوكرسالم محمحد عبود ظاهرة الفساد االداري والمالي مدخل استرتيجي للمكافحة 

5538الرف33لوكرسالم محمحد عبود ظاهرة الفساد االداري والمالي مدخل استرتيجي للمكافحة 

5539الرف33لوكرسالم محمحد عبود ظاهرة الفساد االداري والمالي مدخل استرتيجي للمكافحة 

5540الرف33لوكرسالم محمحد عبود ظاهرة الفساد االداري والمالي مدخل استرتيجي للمكافحة 

5541الرف33لوكرسليمان محمد الطماوي دروس في القضاء االداري قضاء التعويض و طرق الطعن في االحكام 

5542الرف33لوكرسليمان محمد الطماوي دروس في القضاء االداري قضاء التعويض و طرق الطعن في االحكام 

5543الرف33لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي ضمانات الموظف المحال للتحقيق االداري

5544الرف33لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي ضمانات الموظف المحال للتحقيق االداري

5545الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي المرشد العلمي في مهارات  التحقيق االداري  

5546الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي المرشد العلمي في مهارات  التحقيق االداري  

5547الرف33لوكرلفته هامل العجيلي التحقيق االداري في الوظيفة العامة 

5548الرف33لوكرلفته هامل العجيلي التحقيق االداري في الوظيفة العامة 

5549الرف33لوكرغازي فيصل مهديالمعدل 2006لسنة (27)شرح احكام قانون التقاعد الموحد رقم 

5550الرف33لوكرغازي فيصل مهديالمعدل 2006لسنة (27)شرح احكام قانون التقاعد الموحد رقم 

5551الرف33لوكرحنان محد القيسي لدى القاضي االداري /وسائل االثبات 

5552الرف33لوكرحنان محد القيسي لدى القاضي االداري /وسائل االثبات 

5553الرف33لوكرصعب ناجي عبود الدليميالدفوع الشكلية امام القضاء االداري

5554الرف33لوكرصعب ناجي عبود الدليميالدفوع الشكلية امام القضاء االداري

5555الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي المعدل1991لسنة 14شرح احكام قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

5556الرف33لوكرصعب ناجي عبود الدليميالمرشد العملي في اجراءات التحقيق االداري وضماناتة 

5557الرف33لوكريوسف محمد كاظم السعديالسلطات الجزائية لرئيس الوحدة االدارية في القانون العراقي

5558الرف33لوكررافت دسوقي محمود فكرة التحول في القرارات االدارية

5559الرف33لوكرالشحات ابراهيم محمد منصورحماية المال العام في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

5560الرف33لوكرعلي محمد ابراهيم الكرباسياالنظباط-المالك-التقاعد -الخدمة المدنية -الوضيفة العامة في احكام القوانين 

5561الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي اثر التطور االلكتروني في مبادى الوظيفة العامة

5562الرف33لوكردريد داود سلمان الجنابي1قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز االتحادية ج

5563الرف33لوكرعمار عباس الحسيني دليل الموظف واالدارة الى التحقيق االداري واجراءاتة

5564الرف33لوكردريد داود سلمان الجنابي2قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز االتحادية ج

5565الرف33لوكررافع خضر صالح شبرالخيانة العظمى 

5566الرف33لوكر شهاب رشيد خليلالوسيط في اعمال شرطة العراق

5567الرف33لوكرمصدق عادل طالبدراسية تحليلية مقارنة في التشريعات العراقية /الوسيط في الخدمة الجامعية

5568الرف33لوكرياسين طه ويس التظلم االداري الوجوبي في محكمة القضاء االداري 

5569الرف33لوكربشار نصرالدين الخطاب معين االدارة العامة في القرار االداري

5570الرف33لوكرقاسم تركي عوادالنظام القانوني للتعليم العالي في العراق الحكومي واالهلي 

5571الرف33لوكرسرى حارث الشاويالنظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية 

5572الرف33لوكرلفته هامل العجيلي اجراءاتة وضماناته وحجيته/التحقيق االداري في الوظيفة العامة 

5573الرف33لوكرصعب ناجي عبود الدليمي/ددراسة مقاربة/الدفوع الشكلية امام القضاء االداري

5574الرف33لوكررياض عبد عيسى الزهيري/ددعوى الغاء القرارات االدارية في القانون العراقي والمقارن 

5575الرف33لوكررائد المالكيمبادئ واحكام القضاء االداري وتطبقتها في العراق/الوجيز في القضاء االداري

5576الرف33لوكرمصدق عادل طالب-مالك منسي الحسيني النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق 

5577الرف33لوكرصباح صادق  جعفراالنباري وتعديالتة1976لسنة(33)قانون المعهد القضائي رقم 

5578الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي / دمبادئ النظام االدراي والوظيفي في نهج البالغة 

5579الرف33لوكرنوفان العقيل العجارمة/د(دراسة مقارنة)سلطة تأديب الموظف العام 

5580الرف33لوكرغازي فيصل مهدي /دمقاالت وتعليقات في مجال الوظيفة العامة 



5581الرف33لوكرصباح صادق  جعفراالنباريقوانين الشباب والرياضة في العراق 

5582الرف33لوكرصباح صادق  جعفراالنباريقوانين الشباب والرياضة في العراق 

5583الرف33لوكرمؤيد علي عبد الحسين 2006 لسنة 12المعين لتطبيق احكام قانون التضمين رقم 

5584الرف33لوكرغازي فيصل مهديالقضاء الداري

5585الرف33لوكرصباح عبد الكاظم شبيب الساعديدور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد االداري في العراق

5586الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي االحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية 

5587الرف33لوكرمحمد احمد ابراهيم المسلماني تصحيح القرارات االدارية المعيبة بين النظام الفرنسي والمصري واحكام الفقه االسالمي

5588الرف33لوكرصفاء شكر محموداالنحراف بالسلطة التقديرية لالدارة اساءة استعمالها

5589الرف33لوكرعثمان سلمان غيالن العبودي النظام االنضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارنة

5590الرف33لوكرحسين عثمان محمد عثمانطبيعة العالقة بين الوظيفتين االستشارية والقضائية لمجلس الدولة 

5591الرف33لوكرحماده عبد الرازق حمادهمنازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم

5592الرف33لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالنظام العام للوظائف العامة في فرنسا

5593الرف33لوكرمحمد سمير محمد جمعةالغاء القرارات االدارية القابلة لالنفصال

5594الرف33لوكررحيمة الصغير ساعد نمديلى العقد االداري االلكتروني 

5595الرف33لوكرعبد المجيد محجوب جوهر سلطة القاضي االداري في نوجيه اوامر الى االدارة لتنفيذ احكامه 

5596الرف33لوكرمحمد ناصر راشد محمد الطنيجيالرقابة القضائية على التناسب في القرار االداري

5597الرف33لوكر حازم صالح الدين عبد هللاتعاقد جهة االدارة عبر شبكة االنترنت 

5598الرف33لوكرمحمود حمدى احمد مرعىالحلول_ النتائج _ ظاهرة بطء الفصل في الدعاوى االدارية االسباب

5599الرف33لوكرمحمد فؤاد عبد الباسط اختصاص القاضي االداري بتفسير المعاهدات الدولية 

5600الرف33لوكررائد حمدان عاجب المالكي الوجيز في القضاء االداري 

5601الرف33لوكرزانا رؤوف حمهالمبادئ العامة في القانون االداري 

5602الرف33لوكرماجد حمدي عمر حسن الحمدانيانتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون 

5603الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعمدعوى الغاء القرار االداري وطلبات ايقاف تنفيذه 

5604الرف33لوكرسالم بن سلمان نظرية سحب القرارات االدارية 

5605الرف33لوكرسمية محمد كامل الشكل في القرارات االدارية 

5606الرف33لوكرحماده عبد الرازق حمادهمنازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم

5607الرف33لوكرعبد الناصرعبدهللا ابو سمهد موسوعة االجراءات السابقة على رفع الدعاوى االدارية 

5608الرف33لوكرعبد العيزيز عبد المنعم  ضوابط اصدار االحكام االدارية والطهن عليها 

5609الرف33لوكرمحمد علي حسونةقرينة الخطا في مجال المسئولية االدارية 

5610الرف33لوكرمصطفى كامل شرح القانون االداري 

5611الرف33لوكرازاد محمد صديقاثر تحصين القرارات االدارية من الرقابة القضائية على الحق في التقاضي 

5612الرف33لوكرمحمد ماجد ياقوتشرح القانون التاديبي للوظيفة العامة

5613الرف33لوكرصفاء مهدي محمد الطويل محكمة القضاء االداري في ضوء التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة 

5614الرف33لوكرمحمد ماهر ابو العينيندعوى االلغاء امام القضاء االداري 

5615الرف33لوكرفاروق احمد خماسالوجيز في النظرية العامة للعقود االدارية 

5616الرف33لوكرعمر حلمي فهميالعقود االدارية االحكام واالختصاص القضائي

5617الرف33لوكرهالل حسين حسن الدلوي النظام القانوني لتقاعد الموظف العام

5618الرف33لوكرابراهيم سيد احمد 3الوسيط االداري موسوعة المسؤولية االدارية ج

5619الرف33لوكرابراهيم سيد احمد 2الوسيط االداري موسوعة المسؤولية االدارية ج

5620الرف33لوكرابراهيم سيد احمد 1الوسيط االداري موسوعة المسؤولية االدارية ج

5621الرف33لوكرماهر مراد خان مايخانالتوازن بين الضبط االداري والحريات العامة 

5622الرف33لوكرمثنى محمد عواد الدليمي الموسوعة الكاملة للقوانين والتعليمات النافذة في وزارة التعليم العالي / الوقائع الجامعية 

5623الرف33لوكرصدام حسين ياسين العبيدياصول القضاء االداري في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

5624الرف33لوكرشعبان عبد الحكيم القرار االداري السلبي دراسة مقارنة بالفقه االسالمي

5625الرف33لوكرعصام عبد الوهاب السلطة التقديرية لالدارة والرقابة القضائية 

5626الرف33لوكربكر القبانيالقانون االداري

5627الرف33لوكرطعمة الجرفمبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون

5628الرف33لوكررافت فودةالنظام القانوني للميعاد في دعوى االلغاء

5629الرف33لوكرصفاء فتحي محمد زيادمدى سلطة القاضي االداري في اصدار اوامر لالدارة

5630الرف33لوكرعثمان ياسين علي اجراءات اقامة الدعوى االدارية في دعوتي االلغاء والتعويض

5631الرف33لوكرمحمود انيس بكر عمرالحكم في الدعوى االدارية وتنفيذه

5632الرف33لوكرغازي فيصل مهديالنظام القانوني للترقية في الوظظيفة العامة في العراق 

5633الرف33لوكرعبد العزيز عبد المنعماالسس العامة للقرارات االداري



5634الرف33لوكرسعيد حمدان غزال1التشريعات ذات العالقة بعمل دوائر البلديات ج

5635الرف33لوكرسعيد حمدان غزال2التشريعات ذات العالقة بعمل دوائر البلديات ج

5636الرف33لوكرسعيد حمدان غزال3التشريعات ذات العالقة بعمل دوائر البلديات ج

1637الرف37لوكرحميد لطيف نصيفسحب العمل في عقود االشغال العامة واالثار المترتبة عليه تجاه صاحب العمل والمقاول

1638الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعماسباب قبول دعوى الغاء القرار االداري

1639الرف37لوكررافت دسوقي محمود فكرة التحول في القرارات االدارية

1640الرف37لوكرنصر الدين مصباح القاضيالنظرية العامة للتاديب في الوظيفة العامة 

1641الرف37لوكرسليمان محمد الطماوي االسس العامة للعقود االداري

1642الرف37لوكرعبد المنعم حسني(علما وعمال)الحجز االداري 

1643الرف37لوكرسعيد حمدان غزال4التشريعات ذات العالقة بعمل دوائر البلديات ج

1644الرف37لوكرمحمد حامد الجمل الموظف العام فقها وقضاء

1645الرف37لوكرعلي سلمان المشهداني قواعد االثبات في الدعوى االدارية 

1646الرف37لوكركمال عبد الواحد الجواهريقواعد المسئولية التاديبية والجنائية والعدوانية في مجال تادية اعمال المحاماة

1647الرف37لوكرجمهورية العراق مجلس الدولة2017قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 

1648الرف37لوكرمحسن عبد الحسين الجابري المرشد العملي في الدعاوى التحقيقية

1649الرف37لوكرخميس عثمان المعاضيد دراسة قانونية ونقدية لقوانين وانظمة الخدمة العامة 

1650الرف37لوكرعالء الدين ابراهيم ابو الخيردور القاضي االداري في االثبات 

1651الرف37لوكرخالد عبد الفتاح محمدالوسيط في تأديب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط الشرطة والعاملين بالمحاكم

1652الرف37لوكرعباس محمد نصر هللاالقانون االداري الخاص

1653الرف37لوكراشرف حسن عباس االعور وسائل تسوية منازعات العقود االدارية 

1654الرف37لوكرريم علي احسان محمد وسائل ابرام العقود االدارية وصورها

1655الرف37لوكرحسين مصطفى محمود مسئولية الموظظف العام وحمايته في مصر وامريكا

1656الرف37لوكراوهام علي حبيباالختصاص القضائي بنظر المنازعات االدارية في العراق

1657الرف37لوكرصفاء فتوح جمعةالمبادئ العامة في العقود االدارية التقليدية والمتطورة واشكاليات تسوية منازعاتها

1658الرف37لوكرنجم االحمدااللكترونية واثرها (الحكومة  )االدارة العامة 

1659الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعماالنحراف بالسلطة كسبب اللغاء القرار االداري

1660الرف37لوكرمجيد عزيز حمد القيود الوارد على حرية الراي والتعبير

1661الرف37لوكريوسف  فوازاالمركزية في المحافظات واالمركزية في االقاليم

1662الرف37لوكربدر محمد السيد القزازاالدارة االلكترونية ودورها في مكافحة الفساد االداري

1663الرف37لوكرحسن محمد دحام اصول التحقيق االداري في ظل القوانين العراقية 

1664الرف37لوكرعوض شفيق عوضمسئولية الدول عن االفعال غير المشروعة دوليا

1665الرف37لوكرعصام عبد الفتاح جرائم الفساد االداري 

1666الرف37لوكرشريف احمد الطباخ (دعوى التعويض)القضاء االداري 

1667الرف37لوكرمحمود السيد عمر التحيوىالتجاء الجهات االدارية للتحكيم االختياري في العقود االدارية

1668الرف37لوكرمحمود محمد علي صبرهاعداد وصياغة العقود الحكومية 

1669الرف37لوكرشريف احمد الطباخ التحقيق االداري والدعوى التاديبية ودفوعها في ضوء القضاء والفقه

1670الرف37لوكرعامر نعمة هاشماالصول القانونية البرام العقود االدارية 

1671الرف37لوكرعلي نجيب حمزةسلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائية 

1672الرف37لوكرعلي حمزة عباس الغانمي عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود االدارية 

1673الرف37لوكرصالح علوان ناصرحرية التظاهر السلمي 

1674الرف37لوكرعلي نجيب حمزةبحوث في القانون العام

1675الرف37لوكرلفته هامل العجيلي قرارات مجلس الدولة 

2676الرف37لوكربة يمان جالل حسن سلطة االدارة في تعديل العقد االداري 

2677الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة الضمانات التاديبية في الوظيفة العامة

2678الرف37لوكرالسيد فتوح محمد هنداوي القاضي االداري والتوازن المالي في العقود االدارية 

2679الرف37لوكرعبد الناصرعبدهللا ابو سمهد موسوعة االجراءات السابقة على رفع الدعاوى االدارية 

2680الرف37لوكرعبد الناصرعبدهللا ابو سمهد مبادئ الخصومة االدارية دراسة تحليلية في ضوء احدث االراء الفقهية

2681الرف37لوكرعبد الناصرعبدهللا ابو سمهد مبدأ المشروعية والرقابة على اعمال االدارة 

2682الرف37لوكرعبد الناصرعبدهللا ابو سمهد اجراءات الخصومة االدارية 

2683الرف37لوكرسعيد حسين علي العقد االداري اداة لتمويل المشروع العام

2684الرف37لوكرسعيد حسين علي القضاء االداري 

2685الرف37لوكراحمد محمد صالح2016 لسنة 81نظام المحاكمات التاديبية في ضوء احكام قانون الخدمة المدنية رقم 

2686الرف37لوكرمحمد باهي ابو يونسوقف تنفيذ الحكم االداري من محكمة الطعن في المرافعات االدارية 



2687الرف37لوكرمحمد عبد هللا الفالح احكام السلطة التاديبية والرقابة القضائية عليها

2688الرف37لوكرحسين طالل يونس الجليلي حق الموظف العام في االنتماء الى االحزاب السياسية 

2689الرف37لوكرمحمد يوسف عالم احوال البطالن في منازعات العقود االدارية 

2690الرف37لوكرمحمد احمد ابراهيم المسلماني نفاذ القرارات االدارية ذات االثر الرجعي 

2691الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة االسس العامة في العقود االدارية 

2692الرف37لوكرمحمد شعبان الدرهوبي حق المتعاقد في التعويض في العقد االداري 

2693الرف37لوكرمحمد طه سيد احمدالتحكيم في منازعات العقود االدارية في ضوء النظام القانوني المصري والفرنسي والكويتي 

2694الرف37لوكرعبد هللا سعيد خضيراالدارة وسلطتها في سحب قراراتها االدارية 

2695الرف37لوكرمحمد يوسف عالم شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء االداري 

2696الرف37لوكرمحمد عبد الحميد مسعوداشكاليات اجراءات التقاضي امام القضاء االداري

2697الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة ضمانات مشروعية العقوبات االدارية العامة 

2698الرف37لوكرسامي حسن نجم عبد هللااالدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة 

2699الرف37لوكرداود عبد الرزاق البازمبدا المشروعية وقضاء المسئولية االدارية 

2700الرف37لوكرمحمد احمد ابراهيم المسلماني االجراءات االدارية امام مجلس الدولة 

2701الرف37لوكرسامي جمال الدينمنازعات الوظيفة العامة 

2702الرف37لوكرمحمد ابو بكر عبد المقصود سلطة االدارة بين التقييد والتقدير التزام االشخاص العامة بالتدخل

2703الرف37لوكرده شتي صديق محمدالقضاء االداري وتنازع اختصاصه مع القضاء العادي

2704الرف37لوكرعبد القادر محمد القيسي مبدا المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة 

2705الرف37لوكرعلي عبد المولى عبد العزيز رحيماختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات االدارية 

2706الرف37لوكرمحمود حمدي احمد مرعىظاهرة الفصل في الدعاوى االدارية االسباب النتائج الحلول 

2707الرف37لوكرعبد المجيد محجوب جوهر سلطة القاضي االداري في نوجيه اوامر الى االدارة لتنفيذ احكامه 

2708الرف37لوكراسامة ابو الحسن مجاهدتعويض الطفل عن ميالده معاقا 

2709الرف37لوكرخالد عبد الفتاح محمدالوجيز في احكام تقارير الكفاية وضم مدد الخدمة 

2710الرف37لوكرمحمد ماهر ابو العينين1التعويض عن اعمال السلطات العامة التعويض عن اعمال السلطة التنفيذية ج

2711الرف37لوكرمحمد ماهر ابو العينين2التعويض عن اعمال السلطات العامة التعويض عن اعمال السلطة التنفيذية ج

2712الرف37لوكرمازن ليلو راضياصول القانون االداري

2713الرف37لوكرسامي جمال الديناجراءات المنازعة االدارية في دعوى الغاء القرارات االدارية 

2714الرف37لوكرمازن ليلو راضي1قرار االلغاء ج. مبدا المشروعية / موسوعة القضاء االداري 

2715الرف37لوكرمازن ليلو راضي2قضاء التعويض ج/ موسوعة القضاء االداري 

2716الرف37لوكرمازن ليلو راضي3قضاء الموظفين ج/ موسوعة القضاء االداري 

2717الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة  الشرعية االجرائية في التاديب الرئاسي والقضائي للموظف العام

2718الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة اصول اجراءات االثبات في الخصومة االدارية 

2719الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة ضوابط صحة اصدار االحكام االدارية والطعن عليها 

2720الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة التحكيم في المنازعات االدارية العقدية وغير العقدية 

2721الرف37لوكرسيف سعد مهدي الدليمي مظاهر السلطة العامة في تنفيذ العقد االداري

2722الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة المسئولية التاديبية في الوظيفة العامة 

2723الرف37لوكربالل امين زين الدين التاديب االداري 

2724الرف37لوكرمحمد ماهر ابو العينين1قضاء التاديب في الوظيفة العامة ج

2725الرف37لوكرمحمد ماهر ابو العينين2قضاء التاديب في الوظيفة العامة ج

2726الرف37لوكراحمد عبد الحسيب عبد الفتاح دور قاضي االلغاء في الموازنة بين مبدا المشروعية ومبدا االمن القانوني

2727الرف37لوكرمحمد عبد الحميد مسعوداشكاليات اجراءات التقاضي امام القضاء االداري

3728الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة االحكام / الخصومة / االختصاص / االصوال االجرائية في الدعاوى واالحكام االدارية 

3729الرف37لوكرعليوة مصطفى فتح الباب البطالن واالنعدام في القرارات االدارية 

3730الرف37لوكرسامي جمال الدينقضاء المالءمة والسلطة التقدييرية لالدارة 

3731الرف37لوكرمحمد فؤاد عبد الباسط اختصاص القاضي االداري بتفسير المعاهدات الدولية 

3732الرف37لوكراشرف عبد الفتاحتسبيب القرارات االدارية امام قاضي االلغاء

3733الرف37لوكرسميرعبد هللا سعداجراءات المحاكمة التاديبية 

3734الرف37لوكرعبد العزيز عبد المنعم خليفة تنفيذ العقد االداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما 

3735الرف37لوكريعقوب يوسف الحماديالقضاء ومراقبة السلطة التقديرية لالدارة 

3736الرف37لوكرعابد بو فروج بو بكر المسؤولية التاديية لرجال القضاء 

3737الرف37لوكرعبيد هللا محجوب صالحاداء الموظف العام لواجبات وظيفته كسبب لالباحة

3738الرف37لوكراسالم احسان الطعن على االحكام الصادرة في الدعاوى التاديبية 

3739الرف37لوكربشير علي باز دور القاضي االداري في الرقابة على القرارات الفنية والعلمية للطالب



3740الرف37لوكرازاد محمد صديقاثر تحصين القرارات االدارية من الرقابة القضائية على الحق في التقاضي 

3741الرف37لوكرعبد المنعم الضوىسلطة االدارة في توقيع الجزاء

3742الرف37لوكرامال يعيش تمام الرقابة القضائية على سبب القرار االداري 

3743الرف37لوكرابراهيم السقا (ضمانات التحقيق والمحاكمة )العزل الوظيفي بين السلطة واالحكام التاديبية 

3744الرف37لوكرعالء الدين محمد حمدانفي مجال الوظيفة العامة  (الترقية)موانع الترقية 

3745الرف37لوكرمجدي الشامي اجراءات التقاضي امام محاكم القضاء االداري

3746الرف37لوكرعبد المنعم الضوىالقضاء االداري في دول القضاء المزدوج دراسة مقارنة في مصر وفرنسا والعراق

3747الرف37لوكرعبد المنعم الضوىالقرارات االدارية وتحقيق مبدأ المشروعية 

3748الرف37لوكرمجدي الشامي سلطة القاضي االداري في حسم منازعات العقود االدارية المبرمة بأسلوب المناقصة

3749الرف37لوكرعباس العادلىالرقابة على اعمال االدارة في ظل مبدأ المشروعية 

3750الرف37لوكرعبد الرؤوف هاشم بسيونياالتجاهات النموذجية الحديثة في صيغ العقود االدارية 

3751الرف37لوكرعليوة مصطفى فتح الباب البطالن واالنعدام في القرارات االدارية 

3752الرف37لوكرنجوى محمد مصطفى وقف تنفيذ القرار االداري

3753الرف37لوكرمحمد احمد ابراهيم المسلماني الوسيط في القضاء االداري

3754الرف37لوكراحمد يسرياحكام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي

3755الرف37لوكراسماعيل ابراهيم البدويطرق الطعن في االحكام االدارية 

3756الرف37لوكرمحمود انيس بكر عمرالحكم في الدعوى االدارية وتنفيذه

3757الرف37لوكرزين بدر فراج القضاء االداري قضاء االلغاء

3758الرف37لوكرمحمد احمد عطيةمجلس الدولة تشكيله واختصاصاته

3759الرف37لوكرمحمد محمد عبد اللطيفقانون القضاء االداري

3760الرف37لوكرخالد مصطفى فهميالجوانب القانونية لحماية الموظف العام 

3761الرف37لوكرسيد وفامسئولية االدارة عن اخطاء موظفيها 

3762الرف37لوكراسماعيل ابراهيم البدويحجية االحكام القضائية االدارية 

3763الرف37لوكرعبد المنعم الضوىالجريمة التاديبية بين احكام المحاكم االدارية والجنائية

3764الرف37لوكرمحمد عبد هللا الفالح احكام القانون االداري 

3765الرف37لوكرمحمد باهي ابو يونسانقضاء الخصومة االدارية باالرادة المنفردة للخصوم في المرافعات االدارية 

3766الرف37لوكرمحمد علي ابراهيم الجبيرالموظف ما له وما عليه حقوق الموظف والتزاماته بحث قانوني 

3767الرف37لوكررائد المالكيالحكومات المحلية 

3768الرف37لوكرجابر جاد نصارالعقود االدارية 

3769الرف37لوكرعلي نجيب حمزةالنظام القانوني للهيئات المستقلة في غير المجال االقتصادي

3770الرف37لوكرعلي نجيب حمزةسلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائية 

3771الرف37لوكرعلي نجيب حمزةبحوث في القانون العام

3772الرف37لوكرصعب ناجي عبود محاضرات في ابرام عقد المناقصات العامة

4773الرف 37لوكر مازن ليلو- حنان القيسي امتناع االدارة عن تنفيذ االحكام القضاء االداري

4774الرف 37لوكرسعد الدين هاشم التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة

4775الرف37لوكر حنان محمد القيسيالتفتيش االداري دراسة في ضمانات التفيش االمريكي

4776الرف37لوكرمحمد علي الطائياالدارة العامة

4777الرف37لوكر محمد علي الطائياالدارة العامة

4778الرف37لوكر محمد علي الطائياالدارة العامة 

4779الرف37لوكرمحمد علي الطائياالدارة العامة

4780الرف37لوكرمحمد علي الطائياالدارة العامة 

4781الرف37لوكر عدنان عاجل عبيددراسة حديثة- القضاء االداري 

4782الرف37لوكرعدنان عاجل عبيدضمانات الموظف السابقة لغرض العقوبة 

4783الرف37لوكرمصدق عادل طالبنائب رئيس مجلس الوزراء في التنظيم السياسي

4784الرف37لوكرمصدق عادل طالبالوسيط في الخدمة الجامعية

4785الرف37لوكرصباح صادق جعفراالنباريقانون مجلس شورى الدولة

4786الرف37لوكرحسين عثمان محمد عثمانالقضاء االداري- دراسات في القانون 

4787الرف37لوكرمديرية المرور العامةالمعدل1971لسنة 48قانون المرور رقم 

4788الرف37لوكرعلي محمد ابراهيم الكرباسيشرح قانون التأمين االلزامي من حوداث السيارات

مراجعة سياسية للفدرالية والحل الفدرالي للمسألة الكردية في 

4789الرف37لوكرسعد بشير اسكندر1992-1921تاريخ العراق الحديث 

4790الرف37لوكركمال جواد كاظم الحميداوي مدونة القضاء االداري الفرنسي 

4791الرف37لوكركمال جواد كاظم الحميداوي مدونة القضاء االداري الفرنسي 

4792الرف 37لوكر مصدق عادل الحكومة االلكترونية ووتطبيقاتها في التشريع العراق 



4793الرف 37لوكر رائد حمدان المالكي الوجيز في القضاء االداري 

4794الرف 37لوكر سعد حيدر خسين دور االدارة في حماية حق الخصوصية 

4795الرف 37لوكر سعد حيدر حسين دور االداره في حماية حق الخصومه 

796 4الرف  37لوكراحمد قاسم علي شرهان السوداني التزام الموظف بالحياد 

797 4الرف 37لوكراحمد قاسم علي شرهان السوداني التزام الموظف بالحياد 

4798الرف 37لوكر مصدق عادل انضباط الموظف العام في العراق 

4799الرف 37لوكر عقيل جاسم خلف الفرطوسي انعدام الحكم القضائي االداري 

800 4الرف 37لوكر عدنان عاجل عبيدالقضاء االداري 


