
رقم الرف42لوكراسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب
رقم 

الكتاب
11الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب االول اسس التنظيم السياسي

12الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب االول اسس التنظيم السياسي

13الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب االول اسس التنظيم السياسي

14الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب االول اسس التنظيم السياسي

15الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب االول اسس التنظيم السياسي

16الرف42لوكرهاني علي الطهواويالنظم السياسية والقانون الدستوري

17الرف42لوكرهاني علي الطهواويالنظم السياسية والقانون الدستوري

18الرف42لوكرهاني علي الطهواويالنظم السياسية والقانون الدستوري

19الرف42لوكرهاني علي الطهواويالنظم السياسية والقانون الدستوري

110الرف42لوكرعصام الدبسالتظم السياسية الكتاب الثاني الخصائص العامة

111الرف42لوكرعصام الدبسالتظم السياسية الكتاب الثاني الخصائص العامة

112الرف42لوكرعصام الدبسالتظم السياسية الكتاب الثاني الخصائص العامة

113الرف42لوكرعصام الدبسالتظم السياسية الكتاب الثاني الخصائص العامة

114الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الثالث السلطة التشريعية 

115الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الثالث السلطة التشريعية 

116الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الثالث السلطة التشريعية 

117الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الثالث السلطة التشريعية 

118الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الرابع السلطة التنفيذية 

119الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الرابع السلطة التنفيذية 

120الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الرابع السلطة التنفيذية 

121الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الرابع السلطة التنفيذية 

122الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية 

123الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية 

124الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية 

125الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية 

126الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية 

127الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب السادس السلطة القضائية 

128الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب السادس السلطة القضائية 

129الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب السادس السلطة القضائية 

130الرف42لوكرعصام الدبسالنظم السياسية الكتاب السادس السلطة القضائية 

231الرف42لوكرنعمان احمد الخطيب الوجيز في النظم السياسية 

232الرف42لوكرنعمان احمد الخطيب الوجيز في النظم السياسية 

233الرف42لوكرعصام الدبسالقانون الدستوري

234الرف42لوكرعصام الدبسالقانون الدستوري

235الرف42لوكرامين سالمة العضايلة الوجيز في النظام الدستوري

236الرف42لوكرامين سالمة العضايلة الوجيز في النظام الدستوري

237الرف42لوكرنعمان احمد الخطيب الوسيط النظم السياسية والقانون الدستوري

238الرف42لوكرنعمان احمد الخطيب الوسيط النظم السياسية والقانون الدستوري

239الرف42لوكريوسف الحاشيفي النضرية الدستورية 

240الرف42لوكريوسف الحاشيفي النضرية الدستورية 

241الرف42لوكرعبد الكريم علوانالنظم السياسية والقانون الدستوري

242الرف42لوكرعبد الكريم علوانالنظم السياسية والقانون الدستوري

243الرف42لوكرحمدي العجميمقدمة في القانون الدستوري

244الرف42لوكرحمدي العجميمقدمة في القانون الدستوري

245الرف42لوكرمصطفى صالح العماوي التنظيم السياسي والنظام الدستوري

246الرف42لوكرمصطفى صالح العماوي التنظيم السياسي والنظام الدستوري

247الرف42لوكرمصطفى صالح العماوي التنظيم السياسي والنظام الدستوري

248الرف42لوكرمصطفى صالح العماوي التنظيم السياسي والنظام الدستوري

249الرف42لوكرسرهنك حميد البرزنجيمقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنة 

250الرف42لوكرسرهنك حميد البرزنجيمقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنة 

251الرف42لوكرعبد العظيم عبد السالم عبد الحميد2تطور االنظمة الدستورية ج

252الرف42لوكرعبد العظيم عبد السالم عبد الحميد2تطور االنظمة الدستورية ج

253الرف42لوكرجعفر عبد الساد بهير الدراجيتعطيل الدستور

254الرف42لوكرجعفر عبد الساد بهير الدراجيتعطيل الدستور

255الرف42لوكرمحمد احمد محمد غويرالتوازن بين السلطات العامة في الدساتير الجمهورية اليمنية 

256الرف42لوكرمحمد احمد محمد غويرالتوازن بين السلطات العامة في الدساتير الجمهورية اليمنية 

257الرف42لوكرابراهيم عبد للة ابراهيم حسينااللتزامات السياسية بين الحاكم والمحكوم 

258الرف42لوكرابراهيم عبد للة ابراهيم حسينااللتزامات السياسية بين الحاكم والمحكوم 

259الرف42لوكرفوزي احمد شاويتطور اساس مسؤلية الدولة 



260الرف42لوكرفوزي احمد شاويتطور اساس مسؤلية الدولة 

261الرف42لوكرعدنان عاجل عبيد اثر اسقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون 

262الرف42لوكرعدنان عاجل عبيد اثر اسقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون 

263الرف42لوكرعدنان عاجل عبيد اثر اسقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون 

264الرف42لوكرثروت عبد الوهاب خالد مدى ضرورة السلطات االستثنائية في جمهورية مصر العربية 

265الرف42لوكرثروت عبد الوهاب خالد مدى ضرورة السلطات االستثنائية في جمهورية مصر العربية 

266الرف42لوكرحامد محمود الخالديالدور الرقابي للبرلمان في مجال المالي

267الرف42لوكرحامد محمود الخالديالدور الرقابي للبرلمان في مجال المالي

268الرف42لوكررجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور

269الرف42لوكررجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور

270الرف42لوكردانا عبد الكريم سعيد حل البرلمان واثارة القانونية على مبدء االستمرارية 

271الرف42لوكردانا عبد الكريم سعيد حل البرلمان واثارة القانونية على مبدء االستمرارية 

272الرف42لوكرالياس ابو جودة االمن البشري وسيادة الدولة 

273الرف42لوكرالياس ابو جودة االمن البشري وسيادة الدولة 

274الرف42لوكرعطا للة غثامقوانين االنتخابات بين التشريع والفقة واالجتهاد 

275الرف42لوكرعطا للة غثامقوانين االنتخابات بين التشريع والفقة واالجتهاد 

376الرف42لوكرمحمد احمد محمد غويرالوزير في النظم السياسية المعاصرة 

377الرف42لوكرمحمد احمد محمد غويرالوزير في النظم السياسية المعاصرة 

378الرف42لوكرجليل حسين المراسيم والتتشريعات الدبلوماسية وقواعد اللياقة والمجاملة

379الرف42لوكرجليل حسين المراسيم والتتشريعات الدبلوماسية وقواعد اللياقة والمجاملة

380الرف42لوكرعلي البازالنظام الدستوري والسياسي الكويتي

381الرف42لوكرعلي البازالنظام الدستوري والسياسي الكويتي

382الرف42لوكرمحمد محمدرعبد اللطيفاالسس الدستورية لقوانين الميزانية 

383الرف42لوكرمحمد محمدرعبد اللطيفاالسس الدستورية لقوانين الميزانية 

384الرف42لوكرسمير عالية نظرية الدولة وادابها في االسالم 

385الرف42لوكرسمير عالية نظرية الدولة وادابها في االسالم 

386الرف42لوكروجدي ثابت غبلايرمبدء المساواة االمام االعباء العامة

387الرف42لوكروجدي ثابت غبلايرمبدء المساواة االمام االعباء العامة

388الرف42لوكراحمد سرحانالقانون الدستوري والنظم السياسية 

389الرف42لوكراحمد سرحانالقانون الدستوري والنظم السياسية 

390الرف42لوكرزهير شكرالتضامن الوزاري الحكومات االئتالفية

391الرف42لوكرزهير شكرالتضامن الوزاري الحكومات االئتالفية

392الرف42لوكررجب محمود طاجن االطار الدستوري للحق في البيئة

393الرف42لوكررجب محمود طاجن االطار الدستوري للحق في البيئة

394الرف42لوكرشعبان احمد رمضان الوسيط في االنظمة السياسية والقانون الدستوري

395الرف42لوكرشعبان احمد رمضان الوسيط في االنظمة السياسية والقانون الدستوري

396الرف42لوكرزحل محمد االمينمبدء الشرعية في التضامن الدستوري والدولي

397الرف42لوكرزحل محمد االمينمبدء الشرعية في التضامن الدستوري والدولي

398الرف42لوكرعصام نعمة اسماعيلمحاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي

399الرف42لوكرعصام نعمة اسماعيلمحاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي

3100الرف42لوكرالياس ابوعيدقضايا واجتهادات المجلس الدستوري

3101الرف42لوكرالياس ابوعيدقضايا واجتهادات المجلس الدستوري

3102الرف42لوكرمحمد طيالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية 

3103الرف42لوكرمحمد طيالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية 

3104الرف42لوكرخيرالة بروينالوسيط في القانون الدستوري االيراني

3105الرف42لوكرخيرالة بروينالوسيط في القانون الدستوري االيراني

3106الرف42لوكرانطوان اسعدموقع رئس الجمهورية ودورة في النظام السياسي اللبناني

3107الرف42لوكرانطوان اسعدموقع رئس الجمهورية ودورة في النظام السياسي اللبناني

3108الرف42لوكرانطوان اسعدموقع رئس الجمهورية ودورة في النظام السياسي اللبناني

3109الرف42لوكرغازي كرم النظم السياسية والقانون الدستوري

3110الرف42لوكرغازي كرم النظم السياسية والقانون الدستوري

3111الرف42لوكرلقمان عمر حسينمبدء المشاركة في الدولة الفدرالية 

3112الرف42لوكرلقمان عمر حسينمبدء المشاركة في الدولة الفدرالية 

3113الرف42لوكرمعمر مهدي صالح الكبيسيتوزيع االختصاصات الدستورية في الدولة الفدرالية 

3114الرف42لوكرمعمر مهدي صالح الكبيسيتوزيع االختصاصات الدستورية في الدولة الفدرالية 

3115الرف42لوكرخليل الهنديالمجلس الدستوري في لبنان

3116الرف42لوكرخليل الهنديالمجلس الدستوري في لبنان

3117الرف42لوكرمحمود عثماناغتيال الدستور

3118الرف42لوكرمحمود عثماناغتيال الدستور

4119الرف42لوكرامين عاطفشرح احكام الدستور اللبناني

4120الرف42لوكرامين عاطفشرح احكام الدستور اللبناني

4121الرف42لوكرموريس دو فرجيةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري



4122الرف42لوكرموريس دو فرجيةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري

4123الرف42لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةسلطة ومسؤولية رئس الدولة في النظام البرلماني

4124الرف42لوكرعبدالغني بسيوني عبد للةسلطة ومسؤولية رئس الدولة في النظام البرلماني

4125الرف42لوكرريتا فوزي عبدالحصانة السياسية بين قضايا الدولة والعدالة

4126الرف42لوكرريتا فوزي عبدالحصانة السياسية بين قضايا الدولة والعدالة

4127الرف42لوكرنزيه نعيم شاللدعاوي االحزاب والجمعيات السياسية والغير السياسية 

4128الرف42لوكرنزيه نعيم شاللدعاوي االحزاب والجمعيات السياسية والغير السياسية 

4129الرف42لوكرنزية رعدالقانون الدستوري العام

4130الرف42لوكرنزية رعدالقانون الدستوري العام

4131الرف42لوكرحازم صادقسلطة رئس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي

4132الرف42لوكرحازم صادقسلطة رئس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي

4133الرف42لوكرسامي جمال الدين القانون الدستوري والشرعية والدستورية

4134الرف42لوكرسامي جمال الدين القانون الدستوري والشرعية والدستورية

4135الرف42لوكرسامي جمال الدين القانون الدستوري والشرعية والدستورية

4136الرف42لوكرحيدر المولىممارسة مجلس الوزراء اللبناني لصالحية الدستورية

4137الرف42لوكرحيدر المولىممارسة مجلس الوزراء اللبناني لصالحية الدستورية

4138الرف42لوكرعدنان الزنكةالمركز القانوني رئس الدولة الفدرالية للعراق

4139الرف42لوكرعدنان الزنكةالمركز القانوني رئس الدولة الفدرالية للعراق

4140الرف42لوكرقائد محمد طربوشالسلطة التشريعية في الدول العربية في النظام الجمهورية

4141الرف42لوكرقائد محمد طربوشالسلطة التشريعية في الدول العربية في النظام الجمهورية

4142الرف42لوكرزهير شكر1الوسيط في القانون الدستوري ج

4143الرف42لوكرزهير شكر1الوسيط في القانون الدستوري ج

4144الرف42لوكرعصمت عبد المجيد بكرمجلس الدولة 

4145الرف42لوكرعصمت عبد المجيد بكرمجلس الدولة 

4146الرف42لوكرعلي يوسف الشكريالنظام الدستوري في الشريعة االسالمية 

4147الرف42لوكرعلي يوسف الشكريالنظام الدستوري في الشريعة االسالمية 

4148الرف42لوكرعلي يوسف الشكريالتناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤليتة في الدساتير العربية

4149الرف42لوكرعلي يوسف الشكريالتناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤليتة في الدساتير العربية

4150الرف42لوكرلمى علي فرج الظاهريالديمقراطية شبة مباشرة

4151الرف42لوكرحازم صباح حميد الديمقراطية شبة مباشرة

4152الرف42لوكرحازم صباح حميد االصالحات الدستورية في الدول العربية 

4153الرف42لوكرعزالدين الدناصيرياالصالحات الدستورية في الدول العربية 

4154الرف42لوكرعزالدين الدناصيريالدعوى الدستورية

4155الرف42لوكرعزالدين الدناصيريالدعوى الدستورية

4156الرف42لوكرمنذر الشاويالدعوى الدستورية

4157الرف42لوكرمنذر الشاوي1القانون الدستوري ج

4158الرف42لوكرمنذر الشاوي1القانون الدستوري ج

4159الرف42لوكرمنذر الشاوي1القانون الدستوري ج

4160الرف42لوكرمنذر الشاوي2القانون الدستوري ج

4161الرف42لوكرمنذر الشاوي2القانون الدستوري ج

4162الرف42لوكرمنذر الشاوي2القانون الدستوري ج

4163الرف42لوكرسعد عبد الجباردراسات معمقة في العرف الدستوري

4164الرف42لوكرسعد عبد الجباردراسات معمقة في العرف الدستوري

4165الرف42لوكروسيم حسام الدين االحمداالستجواب في النظام البرلماني العربي

4166الرف42لوكروسيم حسام الدين االحمداالستجواب في النظام البرلماني العربي

4167الرف42لوكرزهير شكر2الوسيط في القانون الدستوري اللبناني المجلد 

4168الرف42لوكرزهير شكر2الوسيط في القانون الدستوري اللبناني المجلد 

5169الرف42لوكرفتحي فكريوجيز القانون البرلماني في مصر

5170الرف42لوكرفتحي فكريوجيز القانون البرلماني في مصر

5171الرف42لوكربشير علي بازاثر الحكم الصادر بعدم الدستورية 

5172الرف42لوكربشير علي بازاثر الحكم الصادر بعدم الدستورية 

5173الرف42لوكرابو الحاج عبد الغني السيدالمسؤلية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة

5174الرف42لوكرابو الحاج عبد الغني السيدالمسؤلية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة

5175الرف42لوكرابراهيم عبد للة ابراهيم المعارضة السياسية

5176الرف42لوكرابراهيم عبد للة ابراهيمالمعارضة السياسية

5177الرف42لوكررعد ناجي الجدةالتطورات الدستورية في العراق

5178الرف42لوكررعد ناجي الجدةالتطورات الدستورية في العراق

5179الرف42لوكررعد ناجي الجدةالتطورات الدستورية في العراق

5180الرف42لوكرعبد الفتاح عبد الرزاقاالعالن عن الدولة

5181الرف42لوكرعبد الفتاح عبد الرزاقاالعالن عن الدولة

5182الرف42لوكرعصام انور سليم موقع القضاء الدستوري في مصادر القانون 

5183الرف42لوكرعصام انور سليم موقع القضاء الدستوري في مصادر القانون 



5184الرف42لوكرصالح اجواد الكاظماالنظمة السياسية

5185الرف42لوكرصالح اجواد الكاظماالنظمة السياسية

5186الرف42لوكرصالح اجواد الكاظماالنظمة السياسية

5187الرف42لوكرعزة مصطفى حسن عبد الحميدمسؤلية رئيس الدولة

5188الرف42لوكرعزة مصطفى حسن عبد الحميدمسؤلية رئيس الدولة

5189الرف42لوكرمراد بقالمنظام االزدواج البرلماني وتطبيقاتة

5190الرف42لوكرمراد بقالمنظام االزدواج البرلماني وتطبيقاتة

5191الرف42لوكرعلي يوسف الشكريمبادى القانون الدستوري

5192الرف42لوكرعلي يوسف الشكريمبادى القانون الدستوري

5193الرف42لوكرسامي جمال الدين النظم السياسية والقانون الدستوري

5194الرف42لوكرسامي جمال الدين النظم السياسية والقانون الدستوري

5195الرف42لوكرسامي جمال الدين النظم السياسية والقانون الدستوري

5196الرف42لوكرعفيفي كامل عفيفياالشراف القضائي على االنتخابات النيابية

5197الرف42لوكرعفيفي كامل عفيفياالشراف القضائي على االنتخابات النيابية

5198الرف42لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةالنظم السياسية

5199الرف42لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةالنظم السياسية

5200الرف42لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةالنظم السياسية

5201الرف42لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةالنظم السياسية

5202الرف42لوكررائد صالح احمد قنديلالرقابة على دستورية القوانين

5203الرف42لوكررائد صالح احمد قنديلالرقابة على دستورية القوانين

5204الرف42لوكرعفيفي كامل عفيفياالنظمة النيابية الرئيسية

5205الرف42لوكرعفيفي كامل عفيفياالنظمة النيابية الرئيسية

5206الرف42لوكرعفيفي كامل عفيفياالنظمة النيابية الرئيسية

5207الرف42لوكرعفيفي كامل عفيفياالنظمة النيابية الرئيسية

5208الرف42لوكرابراهيم هالل المهنديالرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية

5209الرف42لوكرابراهيم هالل المهنديالرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية

5210الرف42لوكرعوض عبد الجليل عوضالمعاهدات الدولية امام القضاء الدستوري

5211الرف42لوكرعوض عبد الجليل عوضالمعاهدات الدولية امام القضاء الدستوري

5212الرف42لوكروجدي ثابت غبلايرالسلطات االستثنائية الرئيس الجمهورية

5213الرف42لوكروجدي ثابت غبلايرالسلطات االستثنائية الرئيس الجمهورية

5214الرف42لوكروجدي ثابت غبلايرالسلطات االستثنائية الرئيس الجمهورية

5215الرف42لوكرهيلين توارارتدويل الدساتير الوطنية

5216الرف42لوكرهيلين توارارتدويل الدساتير الوطنية

5217الرف42لوكرهيلين توارارتدويل الدساتير الوطنية

5218الرف42لوكرعبد الحميد الشواربيشائبة عدم دستورية ومشروعية قراري اعالن ومد حالة الطوارى و االوامر العسكرية

5219الرف42لوكرعبد الحميد الشواربيشائبة عدم دستورية ومشروعية قراري اعالن ومد حالة الطوارى و االوامر العسكرية

5220الرف42لوكر         سامي جمالالقانون الدستوري والشرعية الدستورية 

5221الرف42لوكرسامي جمال الدين القانون الدستوري والشرعية الدستورية 

5222الرف42لوكرسامي جمال الدين القانون الدستوري والشرعية الدستورية 

5223الرف42لوكرشريف يوسف خاطرالحماية الدستورية لمبدا الكرامة االنسانية

5224الرف42لوكرشريف يوسف خاطرالحماية الدستورية لمبدا الكرامة االنسانية

5225الرف42لوكرسعيد السيد عليالتحقيق البرلماني

5226الرف42لوكرسعيد السيد عليالتحقيق البرلماني

6227الرف42لوكرسعيد السيد عليالتحقيق البرلماني

6228الرف42لوكرمنير عبد المجيد اصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين

6229الرف42لوكرمنير عبد المجيد اصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين

6230الرف42لوكرحسان شفيق العانياالنظمة السياسية والدستورية المقارنة

6231الرف42لوكرحسان شفيق العانياالنظمة السياسية والدستورية المقارنة

6232الرف42لوكرحسان شفيق العانياالنظمة السياسية والدستورية المقارنة

6233الرف42لوكرابراهيم محمد علي النظام الدستوري في اليابان

6234الرف42لوكرابراهيم محمد علي النظام الدستوري في اليابان

6235الرف42لوكرابراهيم محمد حسنمن قانون مباشرة الحقوق 24اثرالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 

6236الرف42لوكرابراهيم محمد حسنمن قانون مباشرة الحقوق 24اثرالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 

6237الرف42لوكرابراهيم محمد حسنمن قانون مباشرة الحقوق 24اثرالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 

6238الرف42لوكرعصام انور سليم موقع القضاء الدستوري من مصادرالقانون   

6239الرف42لوكرعصام انور سليم موقع القضاء الدستوري من مصادرالقانون   

6240الرف42لوكرابراهيم عبد العزيزوضع السلطة التنفيذية

6241الرف42لوكرابراهيم عبد العزيزوضع السلطة التنفيذية

6242الرف42لوكرمحمد كمال الدين امامالدستور والسلطة

6243الرف42لوكرمحمد كمال الدين امامالدستور والسلطة

6244الرف42لوكرمحمد كمال الدين اماماصول الرقابة القضائية 

6245الرف42لوكرابراهيم عبد للة ابراهيمااللتزامات السياسية للحاكم والمحكوم 



6246الرف42لوكرداود البازحق المشاركة في الحياة السياسية

6247الرف42لوكرابراهيم عبد العزيزالمبادى الدستورية العامة 

6248الرف42لوكرابراهيم عبد العزيزالنظم السياسية الدول والحكومات

6249الرف42لوكراحمد محمد احمدمركز الشعب والدولة والرئاسة

6250الرف42لوكراحمد محمد احمدمركز الشعب والدولة والرئاسة

6251الرف42لوكرمحمد الذهبيالفصل في صحة عضوية اعضاء المجالس

6252الرف42لوكرمحمد الذهبيالفصل في صحة عضوية اعضاء المجالس

6253الرف42لوكرمحمد عبدالوهاب الخوليالحصانة البرلمانية في التشريع المصري

6254الرف42لوكرمحمدعبد الوهاب الخوليالحصانة البرلمانية في التشريع المصري

6255الرف42لوكررفعت عبد السيدمن الدستور76الجوانب السياسية والقانونية لتعديل المادة 

6256الرف42لوكررفعت عبد السيدمن الدستور76الجوانب السياسية والقانونية لتعديل المادة 

6257الرف42لوكرمهند صالح الطراولةالعالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

6258الرف42لوكرمهند صالح الطراولةالعالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

6259الرف42لوكرجعفر عبد الساد بهير الدراجيالتوازن بين السلطة والحرية 

6260الرف42لوكرجعفر عبد الساد بهير الدراجيالتوازن بين السلطة والحرية 

6261الرف42لوكررمزي محمد علي موجز في مبادى الحكم في االسالم

6262الرف42لوكررمزي محمد علي موجز في مبادى الحكم في االسالم

6263الرف42لوكرمحمد صالح عبد البديعالنظام الدستوري المصري

6264الرف42لوكرمنذر الشاويفي الدستور

6265الرف42لوكربشير علي بازحق حل المجلس النيابي

6266الرف42لوكرنواف كنعانالنظام الدستوري والسياسي 

6267الرف42لوكرنواف كنعانالنظام الدستوري والسياسي

6268الرف42لوكرابراهيم عبد العزيزالنظم الساسية والقانون الدستوري

6269الرف42لوكرحامد محمود الخالديالدور الرقابي للبرلمان في مجال المالي

6270الرف42لوكرفوزي او صديقالوسيط في النظم السياسية والقانون 

6271الرف42لوكريحيى الجملنضرية الضرورة في القانون الدستوري

6272الرف42لوكراحمد سعيفاناالنظمة السياسية والمبادى الدستورية

6273الرف42لوكرهشام محمد فوزيرقابة دستورية القوانين بين امريكا ومصر

6274الرف42لوكرجمال جرجس مجلع الشريعة الدستورية العمال الضبطية القضائية

6275الرف42لوكرحمدان حسني فهمياحتصاص القضاء الدستوري في مصر

6276الرف42لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةالنظم السياسية والقانون الدستوري

6277الرف42لوكرعبد الحسين شندل عيسىنظام  الحكم في العراق وفق دساتير

6278الرف42لوكرمحمد ماهر ابو العينيناالنحراف التشريعي

6279الرف42لوكرعلي هادي عطية الهالليالنظرية العامة في تفسير الدستور

6280الرف42لوكرمحمد ماهر ابو العينيناالنحراف التشريعي

1281الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1282الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1283الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1284الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1285الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1286الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1287الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1288الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1289الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1290الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1291الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1292الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1293الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1294الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1295الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العربية

1296الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1297الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1298الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1299الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1300الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1301الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1302الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1303الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1304الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1305الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1306الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1307الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية



1308الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1309الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1310الرف43لوكركلية الحقوق جامعة دي بولالدساتير العراقية

1311الرف43لوكروسيم حسام الدين االحمدرئيس الدولة في الدول العربية والجنبية

1312الرف43لوكروسيم حسام الدين االحمدرئيس الدولة في الدول العربية والجنبية

1313الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويضمانات الدستورية 

1314الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويضمانات الدستورية 

1315الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويضمانات الدستورية 

1316الرف43لوكرداود البازبناء الدولة

1317الرف43لوكرداود البازبناء الدولة

1318الرف43لوكرمحمد المجذوبالتنظيم الدبلوماسي

1319الرف43لوكرمحمد المجذوبالتنظيم الدبلوماسي

1320الرف43لوكرجاسم الشيغالدولة في فكر محمد باقر الصدر

2321الرف43لوكرالدساتير العربية دراسة مقارنة

2322الرف43لوكرامين عاطف صليبادور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون

2323الرف43لوكرامين عاطف صليبادور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون

2324الرف43لوكراصدار المحكمة1المحكمة الدستورية العليا مجلد

2325الرف43لوكراصدار المحكمة2المحكمة الدستورية العليا مجلد

2326الرف43لوكراصدار المحكمة3المحكمة الدستورية العليا مجلد

2327الرف43لوكراصدار المحكمة4المحكمة الدستورية العليا مجلد

2328الرف43لوكراصدار المحكمة1ج5المحكمة الدستورية العليا مجلد

2329الرف43لوكراصدار المحكمة2ج5المحكمة الدستورية العليا مجلد

2330الرف43لوكراصدار المحكمة6المحكمة الدستورية العليا مجلد

2331الرف43لوكراصدار المحكمة7المحكمة الدستورية العليا مجلد

2332الرف43لوكراصدار المحكمة1ج8المحكمة الدستورية العليا مجلد

2333الرف43لوكراصدار المحكمة2ج8المحكمة الدستورية العليا مجلد

2334الرف43لوكراصدار المحكمة1ج9المحكمة الدستورية العليا مجلد

2335الرف43لوكراصدار المحكمة2ج9المحكمة الدستورية العليا مجلد

2336الرف43لوكراصدار المحكمة1ج10المحكمة الدستورية العليا مجلد

2337الرف43لوكراصدار المحكمة2ج10المحكمة الدستورية العليا مجلد

2338الرف43لوكراصدار المحكمة1ج11المحكمة الدستورية العليا مجلد

2339الرف43لوكراصدار المحكمة2ج11المحكمة الدستورية العليا مجلد

2340الرف43لوكراصدار المحكمة1ج11المحكمة الدستورية العليا مجلد

2341الرف43لوكراصدار المحكمة2ج11المحكمة الدستورية العليا مجلد

2342الرف43لوكرياقوت العشماوياحكام وقرارات المحكمة العليا

2343الرف43لوكرياقوت العشماوياحكام وقرارات المحكمة العليا

2344الرف43لوكرياقوت العشماوياحكام وقرارات المحكمة العليا

2345الرف43لوكرياقوت العشماوياحكام وقرارات المحكمة العليا

2346الرف43لوكرمحمد محمدعبدة امامالوجيز في شرح القانون الدستوري

2347الرف43لوكررفعت عبد السيدالوجيز في الدعوى الدستورية

2348الرف43لوكراحمد هاني مختار حراسة المدعي العام االشتراكي ومحكمة القيم

2349الرف43لوكرعبد الرؤوف هاشم محمد اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمتة في النظام االمريكي

2350الرف43لوكرعبد الرؤوف هاشم محمد اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمتة في النظام االمريكي

2351الرف43لوكرمنذر الشاويمعنى الرقابة على دستورية القوانين 

2352الرف43لوكرمنذر الشاويمعنى الرقابة على دستورية القوانين 

2353الرف43لوكرمنذر الشاويمعنى الرقابة على دستورية القوانين 

2354الرف43لوكراحمد احمد الموافيرؤية حول الفدرالية في العراق في ضوء الدستور الجديد

2355الرف43لوكراحمد احمد الموافياالنتخابات النيابية في ضوء التعديالت في الدستور

2356الرف43لوكراحمد احمد الموافياالنتخابات النيابية في ضوء التعديالت في الدستور

2357الرف43لوكراحمد احمد الموافياالنتخابات النيابية في ضوء التعديالت في الدستور

2358الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات االخالفية في الدستور العراقي

2359الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات االخالفية في الدستور العراقي

2360الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات االخالفية في الدستور العراقي

2361الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات االخالفية في الدستور العراقي

2362الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات االخالفية في الدستور العراقي

2363الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات االخالفية في الدستور العراقي

2364الرف43لوكرسعد عصفورالقانون الدستوري

2365الرف43لوكرابراهيم محمد غنيم البدالت والحوافز في قضاء مجلس الدولة

3366الرف43لوكررفعت عبد السيدالتنظيم القانوني للجنة المشتركة بين المجلس

3367الرف43لوكررفعت عبد السيدالتنظيم القانوني للجنة المشتركة بين المجلس

3368الرف43لوكراحمد ناصوري القانون الدستوري

3369الرف43لوكراحمد ناصوري القانون الدستوري



3370الرف43لوكرصبري محمد السنوسي الدورالسياسي للبرلمان في مصر

3371الرف43لوكرصبري محمد السنوسي الدور السياسي للبرلمان في مصر

3372الرف43لوكرطارق خضر النظم السياسية

3373الرف43لوكرطارق خضر النظم السياسية 

3374الرف43لوكردويب حسين ناصر الوجيز االنظمة السياسية 

3375الرف43لوكردويب حسين ناصر الوجيز االنظمة السياسية 

3376الرف43لوكرفتحي فكريالقانون الدستوري الكتاب االول

3377الرف43لوكرفتحي فكريالقانون الدستوري الكتاب االول

3378الرف43لوكرمحمد احمد عبد المنعم مدى دور المشروعفي دعم التمثيل النيابي للمراة

3379الرف43لوكرمحمد احمد عبد المنعم مدى دور المشروعفي دعم التمثيل للبناني

3380الرف43لوكرجورجي شفيق اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير

3381الرف43لوكرمحمد باهي ابو يونساالختصاص االصلي للمحكمة الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين

3382الرف43لوكرشعبان احمد رمضان اثرانقضاءالمصلحة على السير في دعوى االلغاء

3383الرف43لوكرثروت عبد العال احمد من الدستور 76اثر تعديل المادة 

3384الرف43لوكرشرف محمد انس جعفرالتنظيم الدستوري للوضيفة العامة 

3385الرف43لوكرعالء عبد المتعالالرقابة على سلطة رئس الدولة التشريعية في ظروف االستثنائية

3386الرف43لوكرعالء عبد المتعالالرقابة على سلطة رئس الدولة التشريعية في ظروف االستثنائية

3387الرف43لوكرحميد حنون خالداالنظمة السياسية 

3388الرف43لوكرحميد حنون خالداالنظمة السياسية

3389الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويدستور العراق الملكي القانون االساسي

3390الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويدستور العراق الملكي القانون االساسي

3391الرف43لوكرعبد العليم عبد المجيد مشرقاسقاط عضوية اعضاء المجالس الشعبية المحلية

3392الرف43لوكرعبد العليم عبد المجيد مشرقاسقاط عضوية اعضاء المجالس الشعبية المحلية

3393الرف43لوكرجون د سوليفانالحكم الديمقراطي لصالح المكون الرئيسي

3394الرف43لوكرجون د سوليفانالحكم الديمقراطي لصالح المكون الرئيسي

3395الرف43لوكرمحمد محمود ربيعالنظام السياسي في دولة الكويت

3396الرف43لوكرعبدوسعيد النظم االنتخابية

3397الرف43لوكرشعبان احمد رمضان الوسيط في االنظمة السياسية والقانون الدستوري

3398الرف43لوكررمضان محمد بطيخ1النظم السياسية والدستورية ج

3399الرف43لوكرجمال سالمة عليالنظام السياسي والحكومات الديمقراطية 

3400الرف43لوكرمحمد رفعت عبد الوهابالنظم السياسية 

3401الرف43لوكرحسين عثمان محمد عثمانالنظم السياسية 

3402الرف43لوكرقائد محمد طربوشالسلطة التشريعية في الدول العربية 

3403الرف43لوكرسعد عاطف عبدالمطلب حسين الرقابة على دستورية  القوانين  وللوائح

3404الرف43لوكرعبد لالة شحاتة مبدااالشراف القضائي على القتراع العام

3405الرف43لوكراحمد الموافي الطعون االنتخابية والفصل في صحة العضوية

3406الرف43لوكرابراهيم محمد على المصلحة في الدعوى الدستورية 

3407الرف43لوكرمحمد حسن فتح الباب محمد الحقوق السياسية لالقليات في الفقة االسالمي

3408الرف43لوكروهيب عياد سالم اسلوب اصدار المحكمة الدستورية العليا االحكامها

3409الرف43لوكرعبد الحميد محجوباللجان البرلمانية 

3410الرف43لوكرسامي جمال الدين لوائح الضرورة

3411الرف43لوكرسامي جمال الدين القانون الدستوري والشرعية الدستورية 

3412الرف43لوكرعمر صوريالقانون الدستوري

3413الرف43لوكرعصمت عبد اللة الشيخمدى االسقالل القضاء الدستوري

3414الرف43لوكرمحمد عبدالعال السناريالقانون الدستوري نظرية الدولة 

3415الرف43لوكرخالد عبد الفتاح محمدالموسوعة الشاملة 

3416الرف43لوكرجورجي شفيق مسولية الدولة عن اعمال سلطاتها

3417الرف43لوكرمحمد فوزي لطيفمسولية رئيس الدولة في الفقة االسالمي

3418الرف43لوكرسعيد السيد عليالمسؤلية السياسية في الميزان

3419الرف43لوكرسعيد السيد عليدور قسم التشريع بمجلس الدولة

3420الرف43لوكرمحمد صالح عبد البديعالحماية الدستورية للحريات العامة بين الشرع والقضاء

3421الرف43لوكرنبيل ابراهيم سعد قيودالتاخيرالمفروش وتنظيمة

3422الرف43لوكراحمد محمود منازعات التعويض في مجال القانون العام

3423الرف43لوكرمركز بيروت لالبحاث دساتير الدول العربية 

3424الرف43لوكرعماد عواد المواطنةواالمن

3425الرف43لوكرعبد الغني بسيوني عبد للةمبدا المساواة امام القضاء وكفالة الحق

3426الرف43لوكرحول اميركا

3427الرف43لوكرابراهيم سيد احمدالمستحدث في المبادى القظائية في المنازعات الضريبية

3428الرف43لوكرروزاكرمان-سوزان واالصالح-العواقب-االسباب -الفساد والحكم 

3429الرف43لوكراحمد احمد الموافيالمواطنة على ضوء التعديالت الدستورية

3430الرف43لوكرمحمد عصفوراستغالل السلطة القضائبة

3431الرف43لوكراميرة العايرجيتمثيل المراة في الجالس النيابية 



3432الرف43لوكرالسيد ابو العطية دراسات سياسية مقارنة

3433الرف43لوكرجورجي شفيق في مصر1971شروع بالتعديالت المقترحة في دستور 

3434الرف43لوكرمحمد كاظم المشهدانيالحكومة -الدولة -القانون الدستوري 

3435الرف43لوكرسعدي محمد الخطيب العالقة بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية

3436الرف43لوكررحيم حسين موسىنظرية الحكم عند الشيعة االمامية 

3437الرف43لوكرعالء عبد المتعالالرقابة على سلطة رئس الدولة التشريعية في ظروف االستثنائية

3438الرف43لوكرمحمد فؤاد عبد الباسطوالية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية

4439الرف43لوكراحمد سالمة بدر االخصاص التشريعي لرئيس الدولة 

4440الرف43لوكرشريف يوسف خاطرالحماية الدستورية لمبدا الكرامة االنسانية

4441الرف43لوكرمحمد ابوزيد محمدالوجيز في القانون الدستوري

4442الرف43لوكرعمرمحمد ابراهيم سلطة الدولة في تنظيم الحقوق

4443الرف43لوكرعمرمحمد ابراهيم سلطة الدولة في تنظيم الحقوق

4444الرف43لوكراكرم فالح الصوافالحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة

4445الرف43لوكراكرم فالح الصوافالحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة

4446الرف43لوكررجب محمود طاجن االطار الدستوري للحق في البيئة

4447الرف43لوكرصالح احمد بحث في المواطنة في ظل االصالحات الدستورية

4448الرف43لوكرمحمد فوزي نويجيفكرة تدرج القواعد الدستورية 

4449الرف43لوكرعلي عوض حسنالنصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها

4450الرف43لوكراحمد فتحي سرورمنهج االصالح الدستوري

4451الرف43لوكرفاروق السيد عثمانسيكولوجية التفاوض وادارة االزمات

4452الرف43لوكراحمد نوري النعيميظاهرة التعدد الحزبي في تركيا

4453الرف43لوكرعادل الطبطبائيالحدود الدستورية بين السلطتين 

4454الرف43لوكرعادل الطبطبائيالحدود الدستورية بين السلطتين 

4455الرف43لوكرمحمد فوزي نويجيالتفسير المنشى للقاضي الدستوري

4456الرف43لوكراحسان حميد المفرجيالنظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق

4457الرف43لوكرخالد علي عمرطبيعة احكام المجكمة الدستورية العليا

4458الرف43لوكرعدنان عمرالحاكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

4459الرف43لوكراحمد احمد الموافيمن الدستور كخطوة على طريق االصالح السياسي76تعديل المادة 

4460الرف43لوكرحسني درويش عبد الحميدوسائل رقابة البرلمان العمال السلطة التنفيذية 

4461الرف43لوكرداود البازحق المشاركة في الحياة السياسية

4462الرف43لوكرمحمد احمد عبد المنعم مبدا واالصالح الدستوري

4463الرف43لوكرمحمد ابراهيم الدسوقيالحماية الدستورية والقانون لحقوق لمرة العاملة 

4464الرف43لوكرعز الدين الناصوريالدعوى الدستورية

4465الرف43لوكرعز الدين الناصوريالدعوى الدستورية

4466الرف43لوكردساتير الدول العربية 

4467الرف43لوكردساتير الدول العربية 

4468الرف43لوكرمحمد باهي ابو يونساالختصاص االصلي للمحكمة الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين

4469الرف43لوكرمحمد باهي ابو يونساالختصاص االصلي للمحكمة الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين

4470الرف43لوكرمحمد باهي ابو يونساالختصاص االصلي للمحكمة الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين

4471الرف43لوكرمحمد باهي ابو يونساالختصاص االصلي للمحكمة الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين

4472الرف43لوكرحسن ابن عبد الرحيم السيدمجموعة الوثائق الدستورية 

4473الرف43لوكربروس أي رزنكاالصالح الحكومي لتخفيض تكلفة المعامالت وقطاع الخاص

4474الرف43لوكرالمكتب االعالمي الرئيسياتفاق سحب القوات االجنبية من العراق 

4475الرف43لوكرعدنان عاجل عبيد اثر اسقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون 

4476الرف43لوكرعدنان عاجل عبيد اثراسقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون

4477الرف43لوكرانطوان الناشفدليل العمليات االنتخابية وقانون االنتخابات

4478الرف43لوكرانطوان الناشفدليل العمليات االنتخابية وقانون االنتخابات

4479الرف43لوكرالقانون االساسي لجمهورية المانيا االتحادية 

4480الرف43لوكرالقانون االساسي لجمهورية المانيا االتحادية 

4481الرف43لوكرالقانون االساسي لجمهورية المانيا االتحادية 

4482الرف43لوكرالقانون االساسي لجمهورية المانيا االتحادية 

4483الرف43لوكرالقانون االساسي لجمهورية المانيا االتحادية 

4484الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقوانين السلطة القضائية 

4485الرف43لوكرصباح المفتي 1992لسنة 13قانون االسلحة رقم 

4486الرف43لوكرصباح المفتي 1992لسنة 13قانون االسلحة رقم 

4487الرف43لوكرصباح المفتي 1992لسنة 13قانون االسلحة رقم 

4488الرف43لوكرموريس كرانستونمعجم المصطلحات القانونية

4489الرف43لوكرموريس كرانستونمعجم المصطلحات القانونية

4490الرف43لوكرموريس كرانستونمعجم المصطلحات القانونية

4491الرف43لوكرصباح المفتي دستورجمهورية العراق

4492الرف43لوكرصباح المفتي دستور جمهورية العراق

4493الرف43لوكرصباح المفتي دستور جمهورية العراق



4494الرف43لوكرنظام الحكم االمريكي

4495الرف43لوكرذاكرخليل العلي1979لسنة 53قانون توحيد اصناف االراضي الدولة رقم 

4496الرف43لوكرذاكرخليل العلي1979لسنة 53قانون توحيد اصناف االراضي الدولة رقم 

4497الرف43لوكرذاكرخليل العلي1979لسنة 53قانون توحيد اصناف االراضي الدولة رقم 

4498الرف43لوكرصباح المفتي قانون المحكمة العليا

4499الرف43لوكرصباح المفتي قانون المحكمة العليا

4500الرف43لوكرصباح المفتي قانون المحكمة العليا

4501الرف43لوكرصباح المفتي قانون المحكمة العليا

4502الرف43لوكرصباح المفتي قانون المحكمة العليا

4503الرف43لوكرصباح المفتي قانون المحكمة العليا

4504الرف43لوكرذاكرخليل العلي1979لسنة 53قانون توحيد اصناف االراضي الدولة رقم 

4505الرف43لوكرذاكرخليل العلي1979لسنة 53قانون توحيد اصناف االراضي الدولة رقم 

4506الرف43لوكرالدستور المصري طبقا االخر االستفتائات

4507الرف43لوكرصباح المفتي دستور جمهورية العراق

4508الرف43لوكرامين عاطف صليبادستور الجمهورية اللبنانية 

4509الرف43لوكرامين عاطف صليبادستور الجمهورية اللبنانية 

4510الرف43لوكررمزي طة الشاعرااليدلوجيات واثرها في النظمة السياسية المعاصرة

4511الرف43لوكرسمير يوسف من اختصاص القاضي الدستوري

4512الرف43لوكريسرى محمد العصارالمبادى التي ارستها المحكمة الدستورية 

4513الرف43لوكرصبري محمد السنوسي الوسيط في القانون الدستوري

4514الرف43لوكرامين عاطف صليبادور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون

4515الرف43لوكرداود البازحق المشاركة في الحياة السياسية

4516الرف43لوكرجورجي شفيق النظام االنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا

4517الرف43لوكررافت فودة دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة 

4518الرف43لوكرانور احمد االحتصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية

4519الرف43لوكراحمد احمد الموافياالنتخابات النيابية في ضوء التعديالت في الدستور

4520الرف43لوكراثير ادريس عبد الزهرةمستقبل التجربة الدستورية في العراق

4521الرف43لوكرمادسيون- هاملتون االوراق الفيدرالية

4522الرف43لوكرصباح صادق جعفرمجلس شورى الدولة 

4523الرف43لوكرعلي عبد الفتاح محمدالموظف العام وممارسة الحرية السياسية

4524الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات الخالفية في الدستور العراقي

4525الرف43لوكرحسين عذاب السكينيالموضوعات الخالفية في الدستور العراقي

4526الرف43لوكرحيدر طالب االمارةالقانون الدستوري 

4527الرف43لوكرحيدر طالب االمارةالقانون الدستوري

4528الرف43لوكرحيدر طالب االمارةالقانون الدستوري

5529الرف43لوكراحسان حميد المفرجيالنظرية العامة في القانون الدستوري

5530الرف43لوكراحسان حميد المفرجيالنظرية العامة في القانون الدستوري

5531الرف43لوكرحنان محمد القيسي الوجيز في نظرية الدستور 

5532الرف43لوكرحنان محمد القيسي الوجيز في نظرية الدستور 

5533الرف43لوكرحنان محمد القيسي و النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي/2005حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق دراسة في دستور 

5534الرف43لوكرحنان محمد القيسي و النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي/2005حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق دراسة في دستور 

5535الرف43لوكرجمهورية العراق وزارة العدل 2008قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5536الرف43لوكرجمهورية العراق وزارة العدل 2009قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5537الرف43لوكرجمهورية العراق وزارة العدل 2006قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5538الرف43لوكرجمهورية العراق وزارة العدل 2007قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5539الرف43لوكررافع خضر صالح شبر فصل السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلملني في العراق 

5540الرف43لوكرعصام نعمة اسماعيلمحاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي

5541الرف43لوكرعصام نعمة اسماعيلمحاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي

5542الرف43لوكرجعفر عبد الساد بهير الدراجيدراسة مقارنة /تعطيل الدستور 

5543الرف43لوكروزارة العدل  2009قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5544الرف43لوكروزارة العدل  2009قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5545الرف43لوكروزارة العدل 2011قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5546الرف43لوكروزارة العدل  2011قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5547الرف43لوكروزارة العدل 2010قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5548الرف43لوكروزارة العدل 2010قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

5549الرف43لوكراحمد طالل عبد الحميد اثر حالة الطوارئ في توسيع صالحيات السلطة التنفيذية 

5550الرف43لوكراحمد طالل عبد الحميد اثر حالة الطوارئ في توسيع صالحيات السلطة التنفيذية 

5551الرف43لوكرحنان محمد القيسي و النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي/2005حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق دراسة في دستور 

5552الرف43لوكرحنان محمد القيسي و النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي/2005حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق دراسة في دستور 

5553الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويدساتير العراق الجمهوري 

5554الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويدساتير العراق الجمهوري 

5555الرف43لوكرعبد الرسول الجصاني فتاوى مجلس شورى الدولة 



5556الرف43لوكرفراس عبد الرزاق السوداني العراق مستقبل بدستور غامض 

5557الرف43لوكراحسان حميد المفرجيالقانون الدستوري و النظام الدستوري 

5558الرف43لوكرفاتن محمد رزاق الخفاجي التسامح في فكر االحزاب العراقية المعاصرة 

5559الرف43لوكرغازي فيصل مهديتعليقات على فتاوى وقرارات مجلس شورى اقليم كردستان

5560الرف43لوكرغازي فيصل مهديتعليقات على فتاوى وقرارات مجلس شورى اقليم كردستان

5561الرف43لوكرحنان محمد القيسي 2005مجلس الوزراء العراقي قراءة  في دستور 

5562الرف43لوكرحنان محمد القيسي 2005مجلس الوزراء العراقي قراءة  في دستور 

5563الرف43لوكرنبيل عبد الرحمن حياويالالمركزية والفيدرالية 

5564الرف43لوكرساجد محمد الزامليمبادى القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق

5565الرف43لوكرفرمان درويش حمداختصاص المحكمة الدستورية العليا في العراق

5566الرف43لوكرعواد عباس الحردانفقه السلطة عند الطوائف والفرق االسالمية 

5567الرف43لوكرمجلس شورى الدولة2013قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام 

5568الرف43لوكررافع خضر صالح شبر القواعد االجرائية التهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين

5569الرف43لوكرعبد السالم منصور التميميالدستور العراقي بين التشريع والواقع

5570الرف43لوكرمصدق عادل طالب الوزير في الدساتير العراقية 

5571الرف43لوكررافع خضر صالح شبر اجراءات اتهام وماكمة رئيس الدولة

5572الرف43لوكررائد حمدان المالكيالتداول السلمي للسلطه في النضم الدستوريه الوضعيه

5573الرف43لوكرحسين عثمان محمد عثمانالرقابة على صحة عضوية البرلمان 

5574الرف43لوكرمحمد عبدالعال القضاء الدستوري المقارن

5575الرف43لوكرعبد االمير دلي مجباسالحلكمية في فكر االمام علي 

5576الرف43لوكراحمد عبيس نعمة الفتالويالتشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق 

5577الرف43لوكروسام صبار العانياالختصاص التشريعي لالدارة في الظروف العادية

5578الرف43لوكرقصي حبيب الحسيني قراءات في دساتير العراق

5579الرف43لوكرهاتف المحسن الركابيقياس وتقيم االثر التشريعي لبعض القوانين النافذة/ قياس اثر التشريع 

5580الرف43لوكراكرامى بسيوني عبد الحي المبادئ الضريبية في قضاء المحكمة الدستورية

5581الرف43لوكرعبد الكريم زغير جبرعضو البرلمان العراقي بين التبعية واالستقالل 

5582الرف43لوكرعثمان علي ويسي الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي 

5583الرف43لوكراحمد فتحي سرورالحماية الدستورية 

5584الرف43لوكرعلي ابراهيم ابراهيم شعبانمنظمات المجتمع المدني ودورها في الرقابة على االنتخابات 

5585الرف43لوكرسارة ابراهيم حسينموسسات المجتمع المدني والسياسات العامة 

5586الرف43لوكرموريس دوفرجيهدساتير فرنسا 

5587الرف43لوكراالدارة العامة للتشريع الموسوعة العربية للدساتير العالمية

6588الرف43لوكرحسين بركة الشامي موسوعة التشريعات الدستورية في العراق 

6589الرف43لوكرمصدق عادل  قانون المحكمة االتحادية العليا بين الواقع النظري واالفاق المستقبلية 

6590الرف43لوكرمحمد عبد الرحيم حاتمالمحكمة االتحادية العليا في الدستور العراقي

6591الرف43لوكرهلمت سعدون غريب الضوابط القانونية لتمويل االحزاب السياسية 

6592الرف43لوكرمصطفى ابراهيم الزلميالمبادئ الدستورية في القران مقارنة بالدساتير الوضعية

6593الرف43لوكرالسيد عبد الملك تركيدور الجهاز المركزي للمحاسبة في تفعيل االداء الحكومي والبرلمان 

6594الرف43لوكرميرفت علي الداغستانيالدولة العراقية الحديثة ومشكلة الدستور

6595الرف43لوكروزارة العدل 2014قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

6596الرف43لوكروزارة العدل 2015قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

6597الرف43لوكرسيد محمد بيومي فودةالمدنية _ الجنائية _ مسئولية الوزراء السياسية 

6598الرف43لوكرمحمد عزت فاضل الطائيفاعلية الحكومة االتحادية في ضوء التوازن بين السلطات 

6599الرف43لوكرثروت بدوياصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى

6600الرف43لوكرازهار هاشم احمد الزهيريالرقابة على دستورية االنظمة  والقرارات االدارية

6601الرف43لوكرعلي احمد خليفةالقانون االنتخابي منطلقات الحقوق ومحددات المشاركة وتحديات التمثيل

6602الرف43لوكرمحمد عبد العال السنارياالحزاب السياسية واالنظمة السياسية والقضاء الدستوري

6603الرف43لوكرفالح مطرود العبوديطبيعة السلطة العامة واثرها في المشاركة السياسية

6604الرف43لوكرجهاد تقي صادق(دراسة في ابرز االتجاهات الفكرية)الفكر السياسي العربي االسالمي 

6605الرف43لوكرخميس عثمان خليفة المناهج العلمي لمجالس المحافظات 

6606الرف43لوكرغانم عبد دهش عطية تنظيم االختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية 

6607الرف43لوكرالحبيب الجناحيالمجتمع المدني وابعاده الفكرية 

6608الرف43لوكرموسسة افاق للدراسات ابحاث حول الفدرالية 

6609الرف43لوكركارل شميتازمة البرلمانات 

6610الرف43لوكريزن خلوق محمداالحزاب السياسية وصنع السياسة العامة

6611الرف43لوكرشبلي مالطدليل الدستور العراقي

6612الرف43لوكرمصدق عادل2005شرح دستور جمهورية العراق لعام 

6613الرف43لوكرهاتف المحسن الركابيتشريع القوانين ودور السلطتين التشريعية والتفيذية في االنظمة االتحادية 

6614الرف43لوكراماني فهمي1دساتير العالم ج

6615الرف43لوكراماني فهمي2دساتير العالم ج

6616الرف43لوكرمحمد عبد هللا الشوابكةرقابة االمتناع على دستورية القوانين 

6617الرف43لوكرزينب علي رحومةالحقوق السياسية للمراة في دول الخليج العربي



6618الرف43لوكرعلي هادي عطية الهالليالمستنير من تفسير احكام الداساتير 

6619الرف43لوكرمحمد مظفر االدهميالمجلس التاسيسي العراقي دراسة تاريخية سياسية

6620الرف43لوكروائل منذر البياتياالطار القانوني لالجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية 

6621الرف43لوكروسيم حسام الدين االحمدبرلمانات العالم العربية واالجنبية

6622الرف43لوكرعلي مجيد العكيليالحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة

6623الرف43لوكرمحمود صبحي عليدراسة مقارنة بين مصر وفرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي/ الرقابة على دستورية اللوائح

6624الرف43لوكرحسان بن نوىتاثير االقليات على استقرار النظم السياسية في الشرق االوسط

6625الرف43لوكرعلي يوسف الشكريالوجيز في النظام الدستوري العراقي

6626الرف43لوكرعالء عكاب خلفالدستور العراقي  وانعكاساته على بناء الدولة وحقوق المواطن

6627الرف43لوكرمحمد جبار كريديحق تقرير المصير

6628الرف43لوكراحمد علي اللقاني السلطة التشريعية في مصر بين دساتير ثالثة 

6629الرف43لوكرياسين محمود عبابكر2003دور االنتخابات البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد 

6630الرف43لوكرطه حميد حسن العنبكيالنظم السياسية والدستورية المعاصرة اسسها ومكوناتها وتصنيفاتها 

6631الرف43لوكرمنذر الفضل مشكالت الدستور العراقي 

6632الرف43لوكراحمد ابراهيم الورتي النظام الفدرالي بين النظرية والتطبيق

6633الرف43لوكرمحمد ابراهيم خيري الوكيلالدستور الفرنسي 

6634الرف43لوكرمحمد عزت فاضل الطائيفاعلية الحكومة االتحادية في ضوء التوازن بين السلطات في ظل الدستور العراقي

6635الرف43لوكرساجد محمد الزامليكتابات دستورية

6636الرف43لوكرمجدى محمد زيادةاالتجاهات السياسية واثرها على الرقابة الدستورية

1637الرف45لوكرعمر حمزة التركمانيطرق انتهاء والية رئيس الدولة 

1638الرف45لوكرهيلين تورارتدويل الدساتير الوطنية

1639الرف45لوكرحنان محمد القيسي ثنائية المجلس التشريعي في العراق دراسة في مجلس االتحاد

1640الرف45لوكرمها بهجت يونس الصالحيالحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون 

1641الرف45لوكرعلي سعد عمران الحدود الدستورية لحل البرلمان 

1642الرف45لوكرسمير داود سلماندراسات دستورية حديثة ومتطورة

1643الرف45لوكرعلي يوسف الشكريفلسفة تعديل الدستور

1644الرف45لوكرمنجد منصور الحلومبداء تقييد سلطة الدولة وضمانات تطبيقه

1645الرف45لوكرمصدق عادل طالب الصياغة الدستورية 

1646الرف45لوكرمنذر الشاوي (نرية الدولة )القانون الدستوري 

1647الرف45لوكرمحمد حسن دخيل علم االجتماع السياسي

1648الرف45لوكرسامر ناهض خضيرالتمويل السياسي دراسة في تمويل االحزاب والحمالت االنتخابية

1649الرف45لوكرمحمد باهي ابو يونساصول القضاء الدستوري 

1650الرف45لوكرمحمد عبد العال السناريالقضاء الدستوري المقارن

1651الرف45لوكرمدحت  احمد محمد يوسفاالتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في االنظمة الالتينية 

1652الرف45لوكرعبد العزيز محمد الحماية الدستورية لحرية الراي في الفقه الدستوري 

1653الرف45لوكرعبد العزيز محمد نظم الرقابة على دستورية القوانيين 

1654الرف45لوكرعلي صاحب جاسم الشريفيالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق االنسان

1655الرف45لوكرناجي امام محمدالرقابة على انتخابات المجالس النيابية 

1656الرف45لوكراحمد حلمي خليل الدولة في النظم السياسية والدستورية 

1657الرف45لوكرعبد العزيز محمد سالمان1اجراءات الدعوى الدستورية ج

1658الرف45لوكرعبد العزيز محمد سالمان2اجراءات الدعوى الدستورية ج

1659الرف45لوكرهيوارشيد عليالفصل بين السلطات جدوى تطبيق النظام الرئسي والبرلماني في الحكم 

1660الرف45لوكرهادي محمد عبد هللاالتوازن بين السلطات والحدود الدستورية بينها 



1661الرف45لوكراحمد عباسالمدخل لدراسة السلطتين التشريعية والقضائية العراقية

1662الرف45لوكرهاتف المحسن الركابيقياس اثر التشريع

1663الرف45لوكرنصار الربيعي خبراء السلطة في الواليات المتحدة االمريكية

1664الرف45لوكراحمد فاضل الصفارالحماية الدستورية لحرية ممارسة الشعائر الحسينية 

1665الرف45لوكرساجد محمد الزامليالقانون الدستوري 

1666الرف45لوكرساجد محمد الزامليمبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق

1667الرف45لوكرساجد محمد الزامليكتابات دستورية

1668الرف45لوكرساجد محمد الزامليكتابات دستورية

1669الرف45لوكرهاتف المحسن الركابيالتنظيم الدستوري والعملية التشريعية

1670الرف45لوكررائد حمدان المالكياالستقالل الذاتي لوالية الدولة

1671الرف45لوكرحسين جلوب الساعدياالقليات العراقية من العذاب الى التمكين

1672الرف45لوكرفائق عبد الحسين بناء النص الصحفي

1673الرف45لوكررائد حمدان المالكيالحكومات المحلية

1674الرف45لوكرحنان محمد القيسي حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب 

1675الرف45لوكرمركز ادم للدفاع عن الحقوقاالنتخابات في العراق

1676الرف45لوكرحنان محمد القيسي النظام القانوني لمدونات السلوك

1677الرف45لوكرحمدان حمد القيسيثنائية المجلس التشريعي في العراق لعام 

1678الرف45لوكرمصدق عادل طالب 2005شرح دستور جمهورية العراق لعام 

1679الرف45لوكرمصدق عادل طالب 2013لسنة  (45)شرح قانون انتخابات مجلس النواب رقم 

1680الرف45لوكرسجى فالح حسين(دراسة مقارنة)وسائل  تطور القاعدة الدستورية

1681الرف45لوكر عدنان عاجل عبيد اثر استقالل القضاء عن الحكومة في دولة القانون

1682الرف45لوكر احمد فتحي سرورالقانون الجنائي الدستوري الشرعية الدستورية

1683الرف45لوكر محمد عباس حمودي(دراسة مقارنة)نظرية المصلحة في الطعن الجنائي 

1684الرف45لوكر رمسيس بهنامنظرية التجريم في القانون الجزائي معيار للسلطة

1685الرف45لوكراكرم نشأت ابراهيمدراسة مقارنة/ السياسة الجنائية 

1686الرف45لوكرالمجلس الوطنيالموسوعة الكاملة لدورة المجلس الوطني العراقي

2687الرف 45لوكر قسم الدراساتاصالح النظام القانوني وحركة التغيير الثوري

2688الرف 45لوكر مصدق عادلشرح وقانون انتخابات مجلس النواب

2689الرف 45لوكر عدنان عاجل عبيد دراسات معمقه في دستور جمهوريه العراق

2690الرف 45لوكر مصدق عادل طالب نائب رئيس مجلس الوزراء

2691الرف 45لوكر مصدق عادل طالب 2005شرح دستور جمهورية العراق لعام 

2692الرف 45لوكرمصدق عادلدليل العمل النيابي في العراق


