
رقم 
اسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتابالتصن

رقم 
اللوكر

رقم 
الرف

رقم 
الكتاب

11الرف18لوكربكر عبد الفتاح فهد السرحانالمدخل الى علم القانون 

12الرف18لوكربكر عبد الفتاح فهد السرحانالمدخل الى علم القانون 

13الرف18لوكراحمد محمد حوامدةقضايا قانونية مقارنة

14الرف18لوكرمهند ابراهيم علي فندي قضايا قانونية مقارنة

15الرف18لوكرمهند ابراهيم علي فندي النظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص

16الرف18لوكرنفيس مداناتالنظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص

17الرف18لوكرنفيس مداناتدراسات معمقة في القانون العام 

18الرف18لوكرزيد محمود العقالية دراسات معمقة في القانون العام 

19الرف18لوكرزيد محمود العقالية المصطلحات القانونية بالغة االنكليزية

110الرف18لوكرزيد محمود العقالية المصطلحات القانونية بالغة االنكليزية

111الرف18لوكرزيد محمود العقالية المصطلحات القانونية بالغة االنكليزية

112الرف18لوكرزيد محمود العقالية المصطلحات القانونية بالغة االنكليزية

113الرف18لوكرعمار بوضيافالوسيط في النظرية العامة للقانون 

114الرف18لوكرعمار بوضيافالوسيط في النظرية العامة للقانون 

115الرف18لوكرمصطفى سلمان حبيبالمصطلحات القانونيةفي العقود االنكليزية

116الرف18لوكرمصطفى سلمان حبيبالمصطلحات القانونيةفي العقود االنكليزية

117الرف18لوكرمصطفى سلمان حبيبالمصطلحات القانونيةفي العقود االنكليزية

118الرف18لوكرمصطفى سلمان حبيبالمصطلحات القانونيةفي العقود االنكليزية

119الرف18لوكرعبد القادرالفارالمدخل لدراسة العلوم القانونية

120الرف18لوكرعبد القادرالفارالمدخل لدراسة العلوم القانونية

121الرف18لوكرمنذر الشاويفلسفة القانون 

122الرف18لوكرمنذر الشاويفلسفة القانون 

123الرف18لوكرعبد اللة ماجد العكايلةالوجيز في الضبطية القضائية 

124الرف18لوكرعبد اللة ماجد العكايلةالوجيز في الضبطية القضائية 

125الرف18لوكرعادل عزام سقفالدليل المتمد للترجمة القانونية 

126الرف18لوكرعادل عزام سقفالدليل المتمد للترجمة القانونية 

127الرف18لوكرغالب علي الداوديالمدخل الى علم القانون 

128الرف18لوكرغالب علي الداوديالمدخل الى علم القانون 

129الرف18لوكرصاحب عبيد الفتالويالسهل في شرح القانون المدني 

130الرف18لوكرصاحب عبيد الفتالويالسهل في شرح القانون المدني 

131الرف18لوكرصالح الدين الشوشاريالصيغ النموذجية 

132الرف18لوكرصالح الدين الشوشاريالصيغ النموذجية 

133الرف18لوكرعبد اللة ماجد العكايلةاالختصاصات القانونية لمامور الضبط القضائي

134الرف18لوكرعبد اللة ماجد العكايلةاالختصاصات القانونية لمامور الضبط القضائي

135الرف18لوكرعبد القادر الشيخليقواعد البحث القانوني 

136الرف18لوكرعبد القادر الشيخليقواعد البحث القانوني 

137الرف18لوكرصالح الناهي القانون في حياتنا

138الرف18لوكرصالح الناهي القانون في حياتنا

139الرف18لوكرشيرين سالمة محاسنةمهارات البحث والكتابة القانونية 

140الرف18لوكرشيرين سالمة محاسنةمهارات البحث والكتابة القانونية 

141الرف18لوكرعباس العبوديشريعة حمورابي

142الرف18لوكرعباس العبوديشريعة حمورابي

143الرف18لوكرمنذر الشاويفلسفة القانون 

144الرف18لوكرمنذر الشاويفلسفة القانون 

145الرف18لوكرفرانسوا تربة امركة القانون 

146الرف18لوكرفرانسوا تربة امركة القانون 

147الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلترحيل االجانب

148الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلترحيل االجانب

149الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلترحيل االجانب

150الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلترحيل االجانب

151الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلااللغاء الجباري االنظمة االدارية 

152الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلااللغاء الجباري االنظمة االدارية 

153الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلااللغاء الجباري االنظمة االدارية 

154الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلااللغاء الجباري االنظمة االدارية 

155الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلكتاب القوانين االدارية 

156الرف18لوكرعصام نعمة اسماعيلكتاب القوانين االدارية 

257الرف18لوكرمحمد عبد العزيز جاد الحقانكليزي-عربي -معجم المصطلحات القانونية 



258الرف18لوكرماجد سليمان دودين الترجمة القانونية 

259الرف18لوكرماجد سليمان دودين الترجمة القانونية 

260الرف18لوكرجيرار كررنومعجم المصطلحات القانونية 

261الرف18لوكرجيرار كررنومعجم المصطلحات القانونية 

262الرف18لوكرحارث سليمان الفاروقيانكليزي-عربي -المعجم القانوني 

263الرف18لوكرحارث سليمان الفاروقيانكليزي-عربي -المعجم القانوني 

264الرف18لوكرحارث سليمان الفاروقيانكليزي-عربي -المعجم القانوني 

265الرف18لوكرحارث سليمان الفاروقيانكليزي-عربي -المعجم القانوني 

266الرف18لوكرحارث سليمان الفاروقيانكليزي-عربي -المعجم القانوني 

267الرف18لوكرعبد الباقي البكريالمدخل لدراسة القانون 

268الرف18لوكرعبد الباقي البكريالمدخل لدراسة القانون 

269الرف18لوكرعبد الباقي البكريالمدخل لدراسة القانون 

270الرف18لوكرمصطفى ابراهيم المنطق القانوني في التطورات

271الرف18لوكرمصطفى ابراهيم المنطق القانوني في التطورات

272الرف18لوكرمصطفى ابراهيم المنطق القانوني في التطورات

273الرف18لوكرحمدي القبالتالقانون في حياتنا

274الرف18لوكرحمدي القبالتالقانون في حياتنا

275الرف18لوكرحسن عبد الحميدمقدمة تاريخية لمفهوم القانون 

276الرف18لوكرحسن عبد الحميدمقدمة تاريخية لمفهوم القانون 

277الرف18لوكرسهيل حسين الفتالويالموجز في القانون الدولي العام

278الرف18لوكرسهيل حسين الفتالويالموجز في القانون الدولي العام

279الرف18لوكرعبد الفضل محمد احمد مبادى القانون 

280الرف18لوكرعبد الفضل محمد احمد مبادى القانون 

281الرف18لوكرعصام انور سليممبادى الثقافة القانونية 

282الرف18لوكرعصام انور سليممبادى الثقافة القانونية 

283الرف18لوكررياض الصمدمؤسسات الدولة الحديثة 

284الرف18لوكررياض الصمدمؤسسات الدولة الحديثة 

285الرف18لوكرادم وهيبتاريخ القانون 

286الرف18لوكرادم وهيبتاريخ القانون 

287الرف18لوكرادم وهيبتاريخ القانون 

288الرف18لوكرمحمد علي الصافوريالنظم القانونية القديمة

289الرف18لوكرمحمد علي الصافوريالنظم القانونية القديمة

290الرف18لوكرمحمد عبد الوهاب خفاجيمبادى القانون 

291الرف18لوكرمحمد عبد الوهاب خفاجيمبادى القانون 

292الرف18لوكرمحمد عبد الوهاب خفاجيمبادى القانون 

293الرف18لوكرعباس العبوديتاريخ القانون 

294الرف18لوكرعباس العبوديتاريخ القانون 

295الرف18لوكرصبري محمد السنوسياحكام التقادم في مجال القانون العام

296الرف18لوكرصبري محمد السنوسياحكام التقادم في مجال القانون العام

297الرف18لوكرعمار عباس الحسينيمنهج البحث القانوني

298الرف18لوكرعمار عباس الحسينيمنهج البحث القانوني

299الرف18لوكرعمار عباس الحسينيمنهج البحث القانوني

2100الرف18لوكرعوض احمد الزعبيمدخل الى علم القانون 

2101الرف18لوكرعوض احمد الزعبيمدخل الى علم القانون 

2102الرف18لوكراحمد محمد عبد الصادقالمرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي

2103الرف18لوكراحمد محمد عبد الصادقالمرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي

3104الرف18لوكرشعيب احمد الحمدانيقانون حمورابي

3105الرف18لوكرشعيب احمد الحمدانيقانون حمورابي

3106الرف18لوكرشعيب احمد الحمدانيقانون حمورابي

3107الرف18لوكرجودت هنديتاريخ القانون 

3108الرف18لوكرجودت هنديتاريخ القانون 

3109الرف18لوكرعمر العبد اللةالمدخل الى علم القانون 

3110الرف18لوكرعمر العبد اللةالمدخل الى علم القانون 

3111الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1970لسنة117قانون االصالح الزراعي رقم 

3112الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1970لسنة117قانون االصالح الزراعي رقم 

3113الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1970لسنة117قانون االصالح الزراعي رقم 

3114الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1970لسنة117قانون االصالح الزراعي رقم 

3115الرف18لوكرسيف اللة صراميالفقة والقانون 

3116الرف18لوكرسيف اللة صراميالفقة والقانون 

3117الرف18لوكرمحمد مسوب عبد المجيداصول علمانية الدولة والقانون 



3118الرف18لوكرمحمد مسوب عبد المجيداصول علمانية الدولة والقانون 

3119الرف18لوكرخالد عبد اللة المعايطةمفاهيم قانونية في الميزان

3120الرف18لوكرخالد عبد اللة المعايطةمفاهيم قانونية في الميزان

3121الرف18لوكرخالد عبد اللة المعايطةمفاهيم قانونية في الميزان

3122الرف18لوكرموفق مذهول محمد شاهينقانون اورنمو

3123الرف18لوكرموفق مذهول محمد شاهينقانون اورنمو

3124الرف18لوكرحيدر ادهم عبد الهادياصول الصياغة القانونية 

3125الرف18لوكرحيدر ادهم عبد الهادياصول الصياغة القانونية 

3126الرف18لوكرشهاب سليمان عبد اللة1994شرح قانون االثبات السوداني لسنة 

3127الرف18لوكرعصام انور سليمالموجز في الثقافة القانونية للمهندسين

3128الرف18لوكرزكريا البريبداية المجتهد في احكام االسرة

3129الرف18لوكرسوزان علي حسينالوجيز في مبادى القانون 

3130الرف18لوكررمضان ابو السعودالمبادى االساسية في القانون

3131الرف18لوكرنبيل ابراهيم سعد المدخل للقانون نظرية الحق

3132الرف18لوكرعبد الغني عمرتاريخ النظم القانونية 

3133الرف18لوكراحمد الحراكيالمدخل الى القانون 

3134الرف18لوكرالعوض العوضي عثمانمبادى القانون 

3135الرف18لوكرشريف عتلم القانون الدولي االنساني دليل لالوساط االكاديمية 

3136الرف18لوكرنبيل ابراهيم سعد المدخل للقانون نظرية الحق

3137الرف18لوكرنبيل ابراهيم سعد المبادى االساسية في القانون

3138الرف18لوكرعبد الودود يحيىدروس في مبادى القانون 

3139الرف18لوكرعباس العبوديتاريخ القانون 

3140الرف18لوكرفايزمحمد حسين تاريح النظم القانونية 

3141الرف18لوكرملحم م كرمشوائب القانون 

3142الرف18لوكرخالد حمدي عبد الرحمنمبادى القانون 

3143الرف18لوكرمحمد علي عمرانمبادى القانون والتشريعات القانونية 

3144الرف18لوكراحمد ابراهيم حسنتاريخ النظم القانونية واالجتماعية

3145الرف18لوكرعصمت عبد المجيد بكراصول البحث القانوني

3146الرف18لوكرعصمت عبد المجيد بكراصول البحث القانوني

3147الرف18لوكرعصمت عبد المجيد بكراصول البحث القانوني

3148الرف18لوكرموفق مذهول  محمد شاهينقانون اورنمو

3149الرف18لوكراحمد شوقي محمد عبد الرحمنالمدخل للعلوم القانونية 

3150الرف18لوكرمحمد محسوب المراة في القانون الروماني

3151الرف18لوكرممد صادق الموسوينظرية الجهل والغلط بين الفقة والقانون 

3152الرف18لوكرمحمد حسام محمود لطفيالمدخل لدراسة القانون 

3153الرف18لوكرطه زاكي منهجية العلوم القانونية 

3154الرف18لوكرعصمت عبداللة الشيخ نظام القانون القرارات الوقت

3155الرف18لوكررافت فودة اصول وفلسفة قضاء االلغاء

3156الرف18لوكرمحمد حسن قاسم مبادى القانون 

3157الرف18لوكرعباس الطرافالمدخل الى علم القانون 

3158الرف18لوكرعباس الطرافالمدخل الى علم القانون 

3159الرف18لوكرصالح الدين جمال الدينتنازع القوانين دراسة مقارنة

3160الرف18لوكرعصام انور سليمالقانون الزراعي

3161الرف18لوكرمحمد حسين منصوراصول القانون الزراعي

3162الرف18لوكرمحمد حسين منصوراالمدخل الى القانون نظرية الحق

3163الرف18لوكرخالد رمضان حسنمعجم اصول الفقة 

3164الرف18لوكرعبد الحميد الشواربيرسالة القضاء 

3165الرف18لوكراحمد ابراهيم حسنتاريخ القانون المصري

3166الرف18لوكراحمد صالح الصعايديمعتمد الوجيز في مبادى القانون 

3167الرف18لوكرعصام انور سليممبادى القانون 

3168الرف18لوكرمحمد علي الصافوريتاريخ القانون المصري

3169الرف18لوكرمحمد حسين منصورنظرية القانون 

3170الرف18لوكرعالء علي حسين النظام القانوني االستنساخ البشري

3171الرف18لوكرحسن عبد الحميدضاهرة استقبال القوانين االجنبية 

3172الرف18لوكررمضان ابو السعودالمدخل الى القانون 

3173الرف18لوكراحمد عوض بالل دراسة موجزة عن النظام 

3174الرف18لوكررمضان ابو السعودالمدخل للقانون

3175الرف18لوكرهمام محمد محمودالمدخل للقانون

3176الرف18لوكرمحسن شفيقالمشروع ذو القوميات المتعددة 

3177الرف18لوكرنعمان احمد سعيدالقوانين العربية القديمة



3178الرف18لوكرطعمة السعديالموجز في تاريخ القانون 

3179الرف18لوكرعبد الودود يحيىدروس في مبادى القانون 

4180الرف18لوكرمحمد عبد الحميد ابو زيدمنافع المرافق العامة وحتمة استخدامها

4181الرف18لوكرمحمد طلعت القانون الدولي البحري 

4182الرف18لوكرصالح طليسالمنهجية في دراسة القانون

4183الرف18لوكرملحم م كرمشوائب القانون 

4184الرف18لوكرمحمد علي الصافوريمقدمات في المنطق القانوني

4185الرف18لوكرعبد المجيد محمد الحفناويتاريخ النظم االجتماعية والقانونية 

4186الرف18لوكرمحمد عبد الحميد ابو زيدواجب الحكومة االسالمية ازاء الزكاة

4187الرف18لوكرالياس ايو عبيدالمعتمد موسوعة عملية لرجل القانون الممارس

4188الرف18لوكرنادرعبد العزيز شافينظرات في القانون 

4189الرف18لوكرجمال الدين علي التومالتنظيم القانوني

4190الرف18لوكرمحمد محسوب الخصام بين القانون والخالق

4191الرف18لوكرمحمد فتحي نجيب االعمال الخاصة 

4192الرف18لوكرمحمد ابراهيم درويشنحو جودة التعليم القانوني

4193الرف18لوكرمحمد احمد عبد المنعم مبادى القانون

4194الرف18لوكرعصام انور سليممبادى القانون 

4195الرف18لوكرمحمد علي الصافوريتاريخ القانون المصري

4196الرف18لوكرعمر السيد مؤمن دروس في المدخل لدراسة القانون

4197الرف18لوكراحمد الحراكيالمدخل الى القانون 

4198الرف18لوكراحمد ابراهيم حسنتاريخ القانون المصري

4199الرف18لوكراحمد ابراهيم حسنتاريخ القانون المصري

4200الرف18لوكرناصر االنصاريالمجمل في القانون المصري

4201الرف18لوكرسوزان علي حسينالوجيز في مبادى القانون 

4202الرف18لوكرسوزان علي حسينالوجيز في مبادى القانون 

4203الرف18لوكراحمد ابراهيم حسنمبادى تاريخ القانون 

4204الرف18لوكرمحمود السيد عبد المعطياالنترنت وبعض الجوانب القانونية

4205الرف18لوكرمحمد جمال عيسى تاريخ النظم االجتماعية والقانونية 

4206الرف18لوكرمحيي الدين اسماعيل مجموعات قواعد الضمان الدولية

4207الرف18لوكرمحمد علي سكيكر الضريبة-البناء-2008قوانين 

4208الرف18لوكرعبد الكريم محمد عبد الكريممجموعات قواعد الضمان الدولية

4209الرف18لوكرمحيي الدين اسماعيل وضع المراة القانوني عند العرب قبل االسالم

4210الرف18لوكرشريف عتلم موسوعة اتفاقيات القانون الدولي االنساني

4211الرف18لوكرشريف عتلم موسوعة اتفاقيات القانون الدولي االنساني

4212الرف18لوكرمعمر رتيب محمد عبد الحافظ القانون الدولي للبية وظاهرة التلوث

4213الرف18لوكرمعمر رتيب محمد عبد الحافظ القانون الدولي للبية وظاهرة التلوث

4214الرف18لوكرابراهيم محمد العنانيالقانون الدولي االنساني ولالزمات والكوارث

4215الرف18لوكراحمد محمد رفعتالقانون الدولي العام 

4216الرف18لوكرالسيد عيسى السيد احمدالقانون الدولي للطيران والفضاء

4217الرف18لوكرمعمر رتيب محمد عبد الحافظ اتفاقية بازل ودورها في حماية البية 

4218الرف18لوكرعبد الناصر ابو زيدمنازعات الحدود الدولية 

4219الرف18لوكرعبد المعز عبد الغفار نجماالتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار

4220الرف18لوكرابراهيم محمد العنانيقانون العالقات الدولية 

4221الرف18لوكرغالب الداودينظرية االحالة في القانون الدولي خاص 

4222الرف18لوكررجب عبد المنعم متوليالفرق بين الرهاب الدولي والمقاومة المشروعة 

4223الرف18لوكرصادق محمد محمد التصنيف في القانون الدولي الخاص 

4224الرف18لوكروليد رضوانمشكلة المياة بين  سوريا وتركيا

4225الرف18لوكررجاء عبد الملكالقضية الفلسطينية في عقد التسعينات

4226الرف18لوكروفاء مصطفى محمد عثمانتوازن المصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع

4227الرف18لوكرسالمة اسماعيل محمدمكافحة االرهاب الدولي

4228الرف18لوكراشرف عرفات مبدا الملوث يدفع

4229الرف18لوكرسيد عاشور احمدالتلوث البيئي في الوطن العربي 

4230الرف18لوكرمركز البحوث الدراسات الكويتيةدور االمم المتحدة في اقرار السلم واالمن

4231الرف18لوكرطاهر شاشالمواجهة والسالم في الشرق االوسط

4232الرف18لوكرجابر ابراهيم الراويمبادئ القانون الدولي الخاص

4233الرف18لوكرمحسن افكيرينالقانون الدولي العام 

4234الرف18لوكرماهر ملندي1القانون الدولي االقتصادي ج

4235الرف18لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالنظام القانوني للمرور البرئ للسفن الحربية

4236الرف18لوكرصالح الدين جمال الدينتنازع القوانين

4237الرف18لوكرمحمد سامي عبد المجيدالقانون الدولي العام 



4238الرف18لوكرمحمد مجدي مرجاناثار المعاهدات بالنسبة للدولة

5239الرف18لوكرحسام الدين فتحيتاثير وتاثر اختصاص المحكمة بالقانون الواجب

5240الرف18لوكرمحسن افكيرينقانون المنظمات الدولية

5241الرف18لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيقانون المنظمات الدولية

5242الرف18لوكرعادل عبد اللة المسديقانون المنظمات الدولية

5243الرف18لوكرمحيي الدين اسماعيل مجموعات قواعد الضمان الدولية

5244الرف18لوكرصالح محمد محمود االلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث 

5245الرف18لوكرعادل عبد اللة المسديالحرب ضد االرهاب والدفاع الشرعي في ضوء القانون الدولي 

5246الرف18لوكرحسن سعد سندضوابط حق االنسان  

5247الرف18لوكررياض صالح ابو العطاالمنظمات الدولية

5248الرف18لوكرصالح عبد البديع شلبيالمنظمات الدولية في الفكر االسالمي والقانون الدولي

5249الرف18لوكرحسين شكر الفلوجيحماية االشخاص المدنين في وقت الحرب

5250الرف18لوكرسعدة بو عبد اللةالتمييز العنصري والقانون الدولي

5251الرف18لوكراحمد ابو الوفاالنظرية العامة للقانون الدولي االنسان

5252الرف18لوكرسهيل حسين الفتالويمبادئ القانون الدولي االنساني

5253الرف18لوكرعادل عبد المقصود عفيفياثبات الجنسية في النظام القانوني المصري

5254الرف18لوكرعبد السالم منصور الشيوي الحماية الدولية للهواء من التلوث

5255الرف18لوكراشرف عرفات ابوحجازةمبدا الملوث يدفع

5256الرف18لوكراحمد ابو الوفاالحماية الدولية لحقوق االنسان

5257الرف18لوكرجمال محمود الكرديالنظام العام الدولي العربي حلم ام حقيقة

5258الرف18لوكرعبد السالم منصورالحماية الدولية للبيئة المائية من التلوث

5259الرف18لوكربهاجيراث ل داسمنظمة التجارة الدولية

5260الرف18لوكرسمير محمد عبد العزيزعالمية تجارة القرن الحادي والعشرين

5261الرف18لوكرمحيي الدين اسماعيل انظمة التحكيم في الدول الخليج 

5262الرف18لوكرحسين حنفي عمرالتعديل العرفي للمعاهدات المواثيق الدولية 

5263الرف18لوكرابراهيم علي بدوي الشيخالتطبيق الدولي االتفاقيات حقوق االنسان

5264الرف18لوكرانورحلمي عبد الهاديتطبيق القوانين االجنبية في مصر االسالمية

5265الرف18لوكرحسن محمد جابرالقانون الدولي

5266الرف18لوكرحسن محمد جابرالقانون الدولي

5267الرف18لوكرحسن محمد جابرالقانون الدولي

5268الرف18لوكرجمال محمود الكرديتنازع القوانين 

5269الرف18لوكرمحمد سليمان االحمدتنازع القوانين في العالقات الرياضة الدولية 

5270الرف18لوكرهشام صادقتنازع االختصاص القضائي الدولي

5271الرف18لوكرخالد السيد متولي محمد ماهية المواد والنفايات الخطرة في القانون المصري

5272الرف18لوكرمانع بن فالح بن ناصرادارة الوحدات البحثية

5273الرف18لوكرمحمود سعيد محمود سعيدالحماية الدولية لالطفال اثناء النزاعات المسلحة 

5274الرف18لوكرحسين شكر الفلوجياتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية االشخاص المدنيين في وقت الحرب

5275الرف18لوكراحمد ابو الوفامنظمة االمم المتحدة والمنضمات المتخصصة

5276الرف18لوكرمحمد صافي يوسفالحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم 

5277الرف18لوكرفؤادة البكري االعالم السياسي

5278الرف18لوكرجمال محمود الكردياشكاليات انهاء رابطة الزوجية بالخلع في القانون الدولي الخاص

5279الرف18لوكراحمد عبد الحميد عشوشالنظام القانوني لعقد القرض الدولي

5280الرف18لوكرعبد السالم منصور الشيوي الحماية الدولية للبيئة البرية  من التلوث

5281الرف18لوكرلسيد ابو عطيةالعالقات السياسية الدولية في االسالم

5282الرف18لوكروائل حمدي احمد عليالتقاضي االلكتروني في العقود الدولية

5283الرف18لوكرعادل ابو هشيمة محمود النظام القانوني لعقود اطالق االقمار الصناعية

5284الرف18لوكرمحمد عبد الحميد ابو زيدالطابع المحلي لنظام العمد 

5285الرف18لوكرعبد السالم منصور الشيوي الحماية الدولية للبيئة البرية  من التلوث

5286الرف18لوكرحازم محمد عتلم قاعد تغير الظروف في النظرية العامة 

5287الرف18لوكرمحمد احمد صفوتالنظام التاديبي للموظفين الدوليين

5288الرف18لوكررشدى سعيد ازمة المياة في الوطن العربي

5289الرف18لوكراحمد ابو الوفامنظمة االمم المتحدة

5290الرف18لوكرصالح سالم حروب المنطقة العربية 

5291الرف18لوكرابو الخير احمد عطية الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية

5292الرف18لوكراحمد بدراالعالم الدولي

5293الرف18لوكرناصرعثمان محمد عثمانالقانون الدولي الخاص المصري الكتاب االول

5294الرف18لوكرناصرعثمان محمد عثمانالقانون الدولي الخاص المصري الكتاب االول

5295الرف18لوكرحسام الدين فتحينظام الجنسية في القانون المصري

5296الرف18لوكررافت فودة سلطة التقرير المستقلة 

5297الرف18لوكرطلعت محمد دويدارالقانون الدولي الخاص السعودي



5298الرف18لوكرمحمد الروبيتامالت في قانون الجنسية االماراتية 

5299الرف18لوكرالسيد المراكبيالتحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدى تاثرة بسيادة الدولة

5300الرف18لوكررافت دسوقي2003لسنة 12المفاوضة الجماعية في قانون العمل الحالي رقم 

5301الرف18لوكرمحمد سليمان االحمدالمواجهات العامة للقانون الرياضي الدولي 

5302الرف18لوكرعادل محمد حنيرعقود البيع الدولي للبضائع من خالل اتفاقية فيينا

5303الرف18لوكرمحمد الروبيدور االدارة في مجال االختصاص القضائي الدولي 

5304الرف18لوكرمصطفى سالمة حسنالتحليل المشروع من االتزامات الدولية

5305الرف18لوكرماهر ملندي1القانون الدولي االقتصادي ج

5306الرف18لوكرسمير فرنان باليقضايا التحكيم في الدول العربية 

5307الرف18لوكرصالح الدين جمال الدينالقانون الدولي الخاص الكتاب االول 

5308الرف18لوكرصالح الدين جمال الدينالقانون الدولي الخاص الكتاب الثاني

5309الرف18لوكرجمال محمود الكرديمدى مالئمة قواعد االختصاص القضائي الدولي التقليدية

5310الرف18لوكرممدوح حامد عطيةاسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط

5311الرف18لوكرابراهيم محمد العنانيالنظام القانوني في مواجهة االزمات والكوارث 

5312الرف18لوكرعبد هللا االشعلجذور االزمة اللبنانية وتفاعالتها االقليمتة

5313الرف18لوكرفاروق ابو زيدانهيار النظام االعالمي الدولي

5314الرف18لوكراحمد محمد رفعتالقانون الدولي االداري

5315الرف18لوكرابراهيم محمد العنانيقانون العالقات الدولية 

5316الرف18لوكرهشام محمود االقداحيعلم التفاوض الدولي واالتصال الدبلوماسي

5317الرف18لوكربوراس عبد القادرالتدخل الدولي االنساني وتراجع مبدا السيادة الوطنية

5318الرف18لوكرابراهيم محمد العنانيقانون العالقات الدولية في وقت السلم 

5319الرف18لوكرصالح عبد البديع شلبيمصر ومياة نيل -ازمة دارفور-قضايا دولية معاصرة 

5320الرف18لوكرحسين حنفي عمرالتعديل العرفي للمعاهدات المواثيق الدولية 

6321الرف18لوكراحمد فتحي سرورالقانون الدولي االنساني

6322الرف18لوكرمحمد المجذوبالقانون الدولي العام 

6323الرف18لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالحماية الدولية للطيران المدني من االنشطة العسكرية 

6324الرف18لوكرعبدة جميل عضوبمحاضرات في القانون الدولي الخاص

6325الرف18لوكرصالح ابو بكر علي احمداثر المتغيرات العالمية واالقليمية على العالقات العربية االفريقية 

6326الرف18لوكرمحمد عبد اللطيف فرجمواجهة االختفاء القسري في المواثيق الدولية والتشريع المصري

6327الرف18لوكرعلي عبد العزيز سليمانالعالقات االقتصادية بين مصر والعالم الخارجي

6328الرف18لوكرحازم محمد عتلم منظمة االمم المتحدة

6329الرف18لوكربشتيوان علي عبد القادرالقانون الدولي العام بحوث علمية مختارة 

6330الرف18لوكرسوزان كولن ماركسمراقبة الربح

6331الرف18لوكرمفيد شهابدراسات في القانون الدولي االنساني

6332الرف18لوكرهشام علي صادقدروس في القانون الدولي الخاص

6333الرف18لوكرعبد الحميد الشواربيالوجيز في العالقات االقتصادية الدولية

6334الرف18لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقينطاق التزام الدولة دون ارادتها في القانون الدولي العام

6335الرف18لوكراشرف وفا محمدالوسيط في القانون الدولي الخاص

6336الرف18لوكرحازم محمد عتلم اصول القانون الدولي العام 

6337الرف18لوكرعاطف علي علي الصالحيمشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي

6338الرف18لوكربراء منذر كمال عبد اللطيفالنظام القضائي للمحكمة الجمائية الدولية

6339الرف18لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام حقوق االنسان

6340الرف18لوكرلمى عبد الباقي محمودالقيمة القانونية لقرارات مجلس االمن الدولي

6341الرف18لوكرهشام صادق عليدروس في القانون الدولي الخاص

6342الرف18لوكرعبد العليم محمد محمدينالعالقات الدولية في االسالم

6343الرف18لوكرابو الخير احمد عطية الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية

6344الرف18لوكرمحمد صافي يوسفالنظام القانون لعمليات حفظ السالم الدولية

6345الرف18لوكراشرف ومضان عبد العال سلطانانتقال تبعة الهالك في عقد البيع الدولي للبضائع

6346الرف18لوكرعثمان عبد الرحمن عبد اللطيفوقواعد العالقات الدولية (ص)الرسول االعظم 

6347الرف18لوكرابراهيم محمد العناني(العام الخاص التجاري  )اللجوء الى التحكيم 

6348الرف18لوكرمحمود سليماناالمن الدولي ومجلسه الموقر

6349الرف18لوكرعادل محمد حنيرمقاالت في القانون والسياسة

6350الرف18لوكراحمد ابو الوفاقضاء محكمة العدل الدولية

6351الرف18لوكراحمد ابراهيم محمودمشكلة االلغام ابعاد المشكلة في العالم وخصوصيات الحالة المصرية 

6352الرف18لوكراشرف وفا محمداثار التوارث بين الدول على اعمال قواعد القانون الدولي الخاص

6353الرف18لوكرسعيد يوسف القانون الدولي الخاص

6354الرف18لوكراحمد محمد عبد البديعشرح قانون التحكيم

6355الرف18لوكرمحمد الطاهرالحماية الدولية لالقليات في القانون الدولي

6356الرف18لوكرعبد المنعم زمزممركز االجانب في القانون الدولي والقانون المصري

6357الرف18لوكرزياد عبد اللطيف سعيد االحتالل في القانون الدولي



6358الرف18لوكرمحسن عبد الحميد افكيرينالنظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة

6359الرف18لوكرمحمد الروبيمبادئ المرافعات عبر الوطنية التي اعدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

6360الرف18لوكروليد حسن جاسم الحوشياالختصاص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

6361الرف18لوكروائل احمد عالم تنازع القواعد في القانون الدولي العام 

6362الرف18لوكرفائزة يونس الباشاتشريعات االسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية 

6363الرف18لوكرصالح الدين حافظ صراع القوى العظمى حول القرن االفريقي

6364الرف18لوكراشرف وفا محمداثار الثورات بين الدول على اعمال القانون الدولي 

6365الرف18لوكراشرف وفا محمداثار الثورات بين الدول على اعمال القانون الدولي 

6366الرف18لوكربشتيوان علي عبد القادرالقانون الدولي العام بحوث علمية مختارة 

6367الرف18لوكربشتيوان علي عبد القادرالقانون الدولي العام بحوث علمية مختارة 

6368الرف18لوكرصالح الدين عامر مقدمة لدراسة القانون الدولي العام

6369الرف18لوكرصالح الدين عامر مقدمة لدراسة القانون الدولي العام

6370الرف18لوكراحمد محمود جمعة انشاء جامعة الدول العربية 

6371الرف18لوكرشريف عتلم محاضرات في القانون الدولي االنساني

6372الرف18لوكرعبد الغني عبد الحميد محمودحماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي

6373الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياويميثاق االمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

6374الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياويميثاق االمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

6375الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياويميثاق االمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

6376الرف18لوكرنبيل عبد الرحمن حياويميثاق االمم المتحدة ونظام محكمة العدل الدولية 

6377الرف18لوكراللجنة الصليب االحمر تعرف على اللجنة الدولية للصليب االحمر

6378الرف18لوكرزيد عبد الكريم مقدمة في القانون دولي االنساني في االسالم

6379الرف18لوكراللجنة الصليب االحمر النازحون داخل بالدهم 

6380الرف18لوكراحمد محمود جمعة 1انشاء جامعة الدول العربية ج

6381الرف18لوكراحمد محمود جمعة 3انشاء جامعة الدول العربية ج

6382الرف18لوكرصباح صادق جعفرقانون جوازات السفر

6383الرف18لوكرصباح صادق جعفرقانون جوازات السفر

6384الرف18لوكرصباح صادق جعفرقانون الجنسية العراقية 

6385الرف18لوكرصباح المفتيقانون الجنسية العراقية 

1386الرف19لوكرصباح المفتيقانون الجنسية العراقية 

1387الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1االمم المتحدة ج

1388الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1االمم المتحدة ج

1389الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1االمم المتحدة ج

1390الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1االمم المتحدة ج

1391الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2االمم المتحدة ج

1392الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2االمم المتحدة ج

1393الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2االمم المتحدة ج

1394الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2االمم المتحدة ج

1395الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي3االمم المتحدة ج

1396الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي3االمم المتحدة ج

1397الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي3االمم المتحدة ج

1398الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي3االمم المتحدة ج

1399الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي3االمم المتحدة ج

1400الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوينظرية المنظمة الدولية 

1401الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوينظرية المنظمة الدولية 

1402الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوينظرية المنظمة الدولية 

1403الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوينظرية المنظمة الدولية 

1404الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1405الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1406الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1407الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي1جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1408الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1409الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1410الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1411الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوي2جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة ج

1412الرف19لوكرعمر الحضرمي العالقات العربية التركية 

1413الرف19لوكرعمر الحضرمي العالقات العربية التركية 

1414الرف19لوكربن داود ابراهيم دراسة تطبيقية المعاهدات الدولية في القانون الدولي

1415الرف19لوكربن داود ابراهيم دراسة تطبيقية المعاهدات الدولية في القانون الدولي

1416الرف19لوكرنبيل زيد مقابلة النظام القانوني لعقود المعلومات االلكترونية 

1417الرف19لوكرنبيل زيد مقابلة النظام القانوني لعقود المعلومات االلكترونية 



1418الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالعولمة واثارها في الوطن العربي

1419الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالعولمة واثارها في الوطن العربي

1420الرف19لوكرفؤاد ديباالختصاص القضائي الدولي

1421الرف19لوكرفؤاد ديباالختصاص القضائي الدولي

1422الرف19لوكرمحمد علي جواد العقود الدولية 

1423الرف19لوكرعيسى غسانالعقود الدولية 

1424الرف19لوكرعيسى غسانمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضررالواقع 

1425الرف19لوكرعيسى غسانمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضررالواقع 

1426الرف19لوكرعيسى غسانالحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق

1427الرف19لوكرعيسى غسانالحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق

1428الرف19لوكراسامة احمد الحواريالقواعد القانونية التي يطبقها المحكم

1429الرف19لوكراسامة احمد الحواريالقواعد القانونية التي يطبقها المحكم

1430الرف19لوكرمراد محمود المواجدةالتحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي

1431الرف19لوكرمراد محمود المواجدةالتحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي

1432الرف19لوكرفوزي محمد ساميالتحكيم التجاري الدولي

1433الرف19لوكرفوزي محمد ساميالتحكيم التجاري الدولي

1434الرف19لوكرحيدر ادهم الطائياالحتجاج في القانون الدولي

1435الرف19لوكرحيدر ادهم الطائياالحتجاج في القانون الدولي

1436الرف19لوكرسراب ثامر احمدالمركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي االنساني

1437الرف19لوكرسراب ثامر احمدالمركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي االنساني

2438الرف19لوكرعبد الكريم علوان1الوسيط في القانون الدولي العام ك

2439الرف19لوكرعبد الكريم علوان1الوسيط في القانون الدولي العام ك

2440الرف19لوكرعبد الكريم علوان1الوسيط في القانون الدولي العام ك

2441الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك

2442الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2443الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2444الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2445الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2446الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2447الرف19لوكرعبد الكريم علوان2الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2448الرف19لوكرصالح زين الدينالعالمات التجارية وطنيا ودوليا

2449الرف19لوكرصالح زين الدينالعالقات التجارية وطنيا ودوليا

2450الرف19لوكرعبد الكريم علوان3الوسيط في القانون الدولي العام ك

2451الرف19لوكرعبد الكريم علوان3الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2452الرف19لوكرعبد الكريم علوان3الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2453الرف19لوكرعبد الكريم علوان3الوسيط في القانون الدولي العام ك 

2454الرف19لوكرمعين فندي الشناقاالحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة

2455الرف19لوكرمعين فندي الشناقاالحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة

2456الرف19لوكرمعين فندي الشناقاالحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة

2457الرف19لوكرمعين فندي الشناقاالحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة

2458الرف19لوكرعلي حسين الشاميالدبلوماسية 

2459الرف19لوكرعلي حسين الشاميالدبلوماسية 

2460الرف19لوكرزياد خليف العنزيالمعالمات االلكترونية والقانون الدولي الخاص المشكالت والحلول

2461الرف19لوكرزياد خليف العنزيالمعامالت االلكترونية والقانون الدولي الخاص المشكالت والحلول

2462الرف19لوكرعامر محمد الكسواني (تنازع القوانين  )موسوعة القانون الدولي الخاص 

2463الرف19لوكرعامر محمد الكسواني (تنازع القوانين  )موسوعة القانون الدولي الخاص 

2464الرف19لوكرعامر محمد الكسواني (تنازع القوانين  )موسوعة القانون الدولي الخاص 

2465الرف19لوكرعامر محمد الكسواني (تنازع القوانين  )موسوعة القانون الدولي الخاص 

2466الرف19لوكرغازي حسن صبارينالدبلوماسية المعاصرة

2467الرف19لوكرغازي حسن صبارينالدبلوماسية المعاصرة

2468الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛ جرائم االبادة الجماعية وجرائم ضد االنسانية

2469الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛ جرائم االبادة الجماعية وجرائم ضد االنسانية

2470الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛ جرائم االبادة الجماعية وجرائم ضد االنسانية

2471الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛جرائم الحرب وجرائم العدوان

2472الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛جرائم الحرب وجرائم العدوان

2473الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛جرائم الحرب وجرائم العدوان

2474الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛القضاء الدولي الجنائي

2475الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛القضاء الدولي الجنائي

2476الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويموسوعة القانون الدولي الجنائي ؛القضاء الدولي الجنائي

2477الرف19لوكرغالب علي داودالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 



2478الرف19لوكرغالب علي داودالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

2479الرف19لوكرطالب حسن موسىالقانون الجوي الدولي

2480الرف19لوكرطالب حسن موسىالقانون الجوي الدولي

2481الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويمبادى المنضمات الدولية العالمية واالقليمية

2482الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويمبادى المنضمات الدولية العالمية واالقليمية

3483الرف19لوكرحيدر ادهم عبد الهاديتدخل الغير امام محكمة العدل الدولية 

3484الرف19لوكرحيدر ادهم عبد الهاديتدخل الغير امام محكمة العدل الدولية 

3485الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالدبلوماسية االسالمية 

3486الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالدبلوماسية االسالمية 

3487الرف19لوكرعلي يوسف الشكريالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير

3488الرف19لوكرعلي يوسف الشكريالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير

3489الرف19لوكرماجد الحمويالعالقات الدولية 

3490الرف19لوكرماجد الحمويالعالقات الدولية 

3491الرف19لوكرياسين طاهر الياسريمكافحة االرهاب في االستراتيجية االمريكية 

3492الرف19لوكرياسين طاهر الياسريمكافحة االرهاب في االستراتيجية االمريكية 

3493الرف19لوكرمشهور بخيت العريميالشرعية الدولية في مكافحة االرهاب

3494الرف19لوكرمشهور بخيت العريميالشرعية الدولية في مكافحة االرهاب

3495الرف19لوكرمشهور بخيت العريميالشرعية الدولية في مكافحة االرهاب

3496الرف19لوكرمشهور بخيت العريميالشرعية الدولية في مكافحة االرهاب

3497الرف19لوكرطالب حسن موسىقانون التجارة الدولية 

3498الرف19لوكرطالب حسن موسىقانون التجارة الدولية 

3499الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويمنظمة التحارة العالمية 

3500الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويمنظمة التحارة العالمية 

3501الرف19لوكراحمد سالم باعمروجهات نظر سياسية ودبلوماسية معاصرة 

3502الرف19لوكراحمد سالم باعمروجهات نظر سياسية ودبلوماسية معاصرة 

3503الرف19لوكربشير العالقالعالقات العامة الدولية 

3504الرف19لوكربشير العالقالعالقات العامة الدولية 

3505الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوياالرهاب الدولي وشرعية المقاومة 

3506الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوياالرهاب الدولي وشرعية المقاومة 

3507الرف19لوكرزياد شفقان االتحاد االوربي والقضية الفلسطينية 

3508الرف19لوكرزياد شفقان االتحاد االوربي والقضية الفلسطينية 

3509الرف19لوكرنايف حامد العليماتجريمة العدوان 

3510الرف19لوكرنايف حامد العليماتجريمة العدوان 

3511الرف19لوكراحمد محمد الهواريالوجيز في القانون الدولي الخاص االماراتي

3512الرف19لوكراحمد محمد الهواريالوجيز في القانون الدولي الخاص االماراتي

3513الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالقانون الدولي الخاص في السلم 

3514الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالقانون الدولي الخاص في السلم 

3515الرف19لوكرمحمد وليد المصريالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص 

3516الرف19لوكرمحمد وليد المصريالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص 

3517الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالحصانة الدبلوماسية 

3518الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالحصانة الدبلوماسية 

3519الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالقانون الدبلوماسي

3520الرف19لوكرسهيل حسين الفتالويالقانون الدبلوماسي

3521الرف19لوكرعبد اللة علي عبو سلطان دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق االنسان 

3522الرف19لوكرعبد اللة علي عبو سلطان دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق االنسان 

3523الرف19لوكراماني غازي جراز المواطنة العالمية 

3524الرف19لوكراماني غازي جراز المواطنة العالمية 

3525الرف19لوكرعروبة جبار الخزرجي القانون الدولي لحقوق االنسان 

3526الرف19لوكرعروبة جبار الخزرجي القانون الدولي لحقوق االنسان 

3527الرف19لوكرسليمان احمد فضل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة االلكترونية في اطار القانون الدولي الخاص

3528الرف19لوكرسليمان احمد فضل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة االلكترونية في اطار القانون الدولي الخاص

3529الرف19لوكرعادل احمد الطائيالقانون الدولي العام 

3530الرف19لوكرعادل احمد الطائيالقانون الدولي العام 

3531الرف19لوكرعادل احمد الطائيالقانون الدولي العام 

3532الرف19لوكرعادل احمد الطائيالقانون الدولي العام 

4533الرف19لوكرمحمد داود الزغبيدعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات الدولية التجارية 

4534الرف19لوكرمحمد داود الزغبيدعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات الدولية التجارية 

4535الرف19لوكرعامر فتحي البطانية دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي

4536الرف19لوكرعامر فتحي البطانية دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي

4537الرف19لوكرحسن الهداويالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 



4538الرف19لوكرحسن الهداويالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

4539الرف19لوكرحسن الهداويالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

4540الرف19لوكرحسن الهداويالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

4541الرف19لوكرحسن الهداويالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

4542الرف19لوكرحسن الهداويالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

4543الرف19لوكرفضل عبد اللة الطالفحة حماية االطفال في القانون الدولي االنساني

4544الرف19لوكرفضل عبد اللة الطالفحة حماية االطفال في القانون الدولي االنساني

4545الرف19لوكرقيس محمد الرعود جريمة االبادة الجماعية في القانون الدولي 

4546الرف19لوكرقيس محمد الرعود جريمة االبادة الجماعية في القانون الدولي 

4547الرف19لوكرنزار العنبكي القانون الدولي االنساني 

4548الرف19لوكرنزار العنبكي القانون الدولي االنساني 

4549الرف19لوكرنزار العنبكي القانون الدولي االنساني 

4550الرف19لوكرنزار العنبكي القانون الدولي االنساني 

4551الرف19لوكرحسن عبداللة قاموس مصطلحات لعالقات الموتمرات الدولية 

4552الرف19لوكرحسن عبد اللة قاموس مصطلحات لعالقات الموتمرات الدولية 

4553الرف19لوكرعلي عدنان الفيل التشريع الدولي لحماية البيئة 

4554الرف19لوكرعلي عدنان الفيل التشريع الدولي لحماية البيئة 

4555الرف19لوكرعبد الفتاح عبد الرزاق النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام 

4556الرف19لوكرعبد الفتاح عبد الرزاق النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام 

4557الرف19لوكرنبيل زيد مقابلة النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات االلكترونية 

4558الرف19لوكرنبيل زيد مقابلة النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات االلكترونية 

4559الرف19لوكرقصي محمد العيون شرح احكام الجنسية باالضافة الى احكام محكمة العدل العليا في المسائل الجنسية 

4560الرف19لوكرقصي محمد العيون شرح احكام الجنسية باالضافة الى احكام محكمة العدل العليا في المسائل الجنسية 

4561الرف19لوكرمحمد يوسف علوان 1القانون الدولي لحقوق االنسان ج

4562الرف19لوكرمحمد يوسف علوان 1القانون الدولي لحقوق االنسان ج

4563الرف19لوكرالهند-مجمع الفقة االسالمي القانون الدولي االسالمي

4564الرف19لوكرالهند-مجمع الفقة االسالمي القانون الدولي االسالمي

4565الرف19لوكرغالب علي داودالقانون الدولي الخاص الجنسية 

4566الرف19لوكرغالب علي داودالقانون الدولي الخاص الجنسية 

4567الرف19لوكرطارق عزت رضاالقانون الدولي العام في السلم والحرب

4568الرف19لوكرطارق عزت رضاالقانون الدولي العام في السلم والحرب

4569الرف19لوكرباسم خلف العسافحماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة 

4570الرف19لوكرباسم خلف العسافحماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة 

4571الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوياالرهاب الدولي وشرعية المقاومة 

4572الرف19لوكرسهيل حسين الفتالوياالرهاب الدولي وشرعية المقاومة 

4573الرف19لوكرصليحة علي صداقة االعتراف في القانون الدولي العام 

4574الرف19لوكرصليحة علي صداقة االعتراف في القانون الدولي العام 

4575الرف19لوكرحسن محمد الهداويالقانون الدولي الخاص الجزء االول 

4576الرف19لوكرحسن محمد الهداويالقانون الدولي الخاص الجزء االول 

4577الرف19لوكرحسن محمد الهداويالقانون الدولي الخاص الجزء االول 

4578الرف19لوكرحسن محمد الهداويالقانون الدولي الخاص الجزء االول 

4579الرف19لوكرحسن محمد الهداويالقانون  الدولي الخاص الجزء الثاني

4580الرف19لوكرحسن محمد الهداويالقانون  الدولي الخاص الجزء الثاني

4581الرف19لوكرمحمد عزيز شكريمبادى القانون الدولي العام 

4582الرف19لوكرمحمد عزيز شكريمبادى القانون الدولي العام 

4583الرف19لوكرمحمد عزيز شكريمبادى القانون الدولي العام 

4584الرف19لوكرمحمد عزيز شكريمبادى القانون الدولي العام 

5585الرف19لوكرعامر مصباحمعجم العلوم السياسية والعالقات الدولية 

5586الرف19لوكرعامر مصباحمعجم العلوم السياسية والعالقات الدولية 

5587الرف19لوكرسما سلطان الشاويالحصانة القضائية للدولة في لميدان التجاري

5588الرف19لوكرسما سلطان الشاويالحصانة القضائية للدولة في لميدان التجاري

5589الرف19لوكرمحمد يوسف علوان القانون الدولي العام

5590الرف19لوكرمحمد يوسف علوان القانون الدولي العام 

5591الرف19لوكرمحمد الحاج حمودالقانون الدولي للبحار

5592الرف19لوكرمحمد الحاج حمودالقانون الدولي للبحار

5593الرف19لوكرمحمد يوسف علوان القانون الدولي لحقوق االنسان الجزء الثاني

5594الرف19لوكرمحمد يوسف علوان القانون الدولي لحقوق االنسان الجزء الثاني

5595الرف19لوكروسيم حسام الدين االحمد -العربية واالجنبية -حكومات العالم 

5596الرف19لوكروسيم حسام الدين االحمد -العربية واالجنبية -حكومات العالم 

5597الرف19لوكراسامة احمد الحواريالقواعد القانونية التي يطبقها المحكم



5598الرف19لوكراسامة احمد الحواريالقواعد القانونية التي يطبقها المحكم

5599الرف19لوكرعاطف فهد المغاريز الحصانة الدبلوماسية 

5600الرف19لوكرعاطف فهد المغاريز الحصانة الدبلوماسية 

5601الرف19لوكراحمد عبد الكريم سالمة نظرية االمور المستعجلة 

5602الرف19لوكراحمد عبد الكريم سالمة نظرية االمور المستعجلة 

5603الرف19لوكراحمد عبد الكريم سالمة قانون العقد الدولي 

5604الرف19لوكراحمد عبد الكريم سالمة قانون العقد الدولي 

5605الرف19لوكرعامر مصباحالمدخل الى علم العالقات الدولية 

5606الرف19لوكرعامر مصباحالمدخل الى علم العالقات الدولية 

5607الرف19لوكرممدوح عبد الكريم تنازع القوانين -القانون الدولي الخاص

5608الرف19لوكرممدوح عبد الكريم تنازع القوانين- القانون الدولي الخاص 

5609الرف19لوكرطلعت جياد لجي الحديديالمركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية 

5610الرف19لوكرطلعت جياد لجي الحديديالمركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية 

5611الرف19لوكرمحمد وليد المصريالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص 

5612الرف19لوكرمحمد وليد المصريالوجيز في شرح القانون الدولي الخاص 

5613الرف19لوكرعامر مصباحالعالقات الدولية-نظرية التحليل االستراتيجي واالمني

5614الرف19لوكرعامر مصباحالعالقات الدولية-نظرية التحليل االستراتيجي واالمني

5615الرف19لوكرسالمة صالح الرهايفة حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة

5616الرف19لوكرسالمة صالح الرهايفة حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة

5617الرف19لوكرعبيد ربيعالمنظمات الدولية ودورها في فض المنازعات بين الدول

5618الرف19لوكرعبيد ربيعالمنظمات الدولية ودورها في فض المنازعات بين الدول

5619الرف19لوكرمحمد عبد العزيز مرزوقمصر ودول حوض النيل

5620الرف19لوكرمحمد عبد العزيز مرزوقمصر ودول حوض النيل

5621الرف19لوكرمحمد نصر محمد القطرياحكام القانون الدولي في مواجهة خطر النقل الجوي

5622الرف19لوكرمحمد نصر محمد القطرياحكام القانون الدولي في مواجهة خطر النقل الجوي

5623الرف19لوكرعصام سليمان الحماية من التعذيب في اطار االتفاقيات الدولية واالقليمية 

5624الرف19لوكرعصام سليمان الحماية من التعذيب في اطار االتفاقيات الدولية واالقليمية 

5625الرف19لوكرفانسان هوزية المطول في عقود بيع السلع الدولي

5626الرف19لوكرفانسان هوزية المطول في عقود بيع السلع الدولي

5627الرف19لوكرسامي بديع منصورفي اشكالية تقنين القانون الدولي الخاص

5628الرف19لوكرسامي بديع منصورفي اشكالية تقنين القانون الدولي الخاص

5629الرف19لوكرسامي بديع منصورفي اشكالية تقنين القانون الدولي الخاص

5630الرف19لوكرسامي بديع منصورفي اشكالية تقنين القانون الدولي الخاص

6631الرف19لوكراحمد ابو الوفا1كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6632الرف19لوكراحمد ابو الوفا2كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6633الرف19لوكراحمد ابو الوفا4-3كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6634الرف19لوكراحمد ابو الوفا6-5كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6635الرف19لوكراحمد ابو الوفا8-7كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6636الرف19لوكراحمد ابو الوفا9كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6637الرف19لوكراحمد ابو الوفا10كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6638الرف19لوكراحمد ابو الوفا12-11كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6639الرف19لوكراحمد ابو الوفا13كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6640الرف19لوكراحمد ابو الوفا15-14كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6641الرف19لوكراحمد ابو الوفا17-16كتاب االعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية الجزء

6642الرف19لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالنظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار 

6643الرف19لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالنظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار 

6644الرف19لوكرعبد القادر محمود محمد محمود1982النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية االمم المتحدة لقانون الدولي للبحار لسنة 

6645الرف19لوكرعبد القادر محمود محمد محمود1982النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية االمم المتحدة لقانون الدولي للبحار لسنة 

6646الرف19لوكرعبد القادر محمود محمد محمود1982النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية االمم المتحدة لقانون الدولي للبحار لسنة 

6647الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيالقانون الدولي االنساني

6648الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيالقانون الدولي االنساني

6649الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيالقانون الدولي االنساني

6650الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيالقانون الدولي االنساني

6651الرف19لوكرطارق عزت رضاالمنظمات الدولية المعاصرة 

6652الرف19لوكرطارق عزت رضاالمنظمات الدولية المعاصرة 

6653الرف19لوكرفخري رشيد المهناالمنظمات الدولية 

6654الرف19لوكرفخري رشيد المهناالمنظمات الدولية 

6655الرف19لوكرفخري رشيد المهناالمنظمات الدولية 

6656الرف19لوكرفخري رشيد المهناالمنظمات الدولية 

6657الرف19لوكرعلي صادق ابو هيفالقانون الدولي العام 

6658الرف19لوكرعلي صادق ابو هيفالقانون الدولي العام 



6659الرف19لوكرعلي صادق ابو هيفالقانون الدولي العام 

6660الرف19لوكرعبد الروؤف جاد حسين التعاون الدولي بين الدول الحبيسة والدول الساحلية بين القانون الدولي والشريعة االسالمية 

6661الرف19لوكرعبد الروؤف جاد حسين التعاون الدولي بين الدول الحبيسة والدول الساحلية بين القانون الدولي والشريعة االسالمية 

6662الرف19لوكرعبد الروؤف جاد حسين التعاون الدولي بين الدول الحبيسة والدول الساحلية بين القانون الدولي والشريعة االسالمية 

6663الرف19لوكرعادل عبد اللة المسديالشركات العسكرية واالمنية الخاصة

6664الرف19لوكرعادل عبد اللة المسديالشركات العسكرية واالمنية الخاصة

6665الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيمدخل لدراسة القانون االنساني الدولي

6666الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيمدخل لدراسة القانون االنساني الدولي

6667الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيمدخل لدراسة القانون االنساني الدولي

6668الرف19لوكرمحمود شريف بسيونيمدخل لدراسة القانون االنساني الدولي

6669الرف19لوكرعادل عبد اللة المسديالحماية الدولية لالطفال في اوقات النزاعات 

6670الرف19لوكرعادل عبد اللة المسديالحماية الدولية لالطفال في اوقات النزاعات 

6671الرف19لوكرعادل عبد اللة المسديالحماية الدولية لالطفال في اوقات النزاعات 

6672الرف19لوكراحمد محمد رفعت القانون الدولي العام 

6673الرف19لوكراحمد محمد رفعت القانون الدولي العام 

6674الرف19لوكررجب عبد المنعم متوليالفرق بين الرهاب الدولي والمقاومة المشروعة 

6675الرف19لوكررجب عبد المنعم متوليالفرق بين الرهاب الدولي والمقاومة المشروعة 

6676الرف19لوكرعبد اللة عبد اللطيف قانون مجلس التعاون الدول الخليج العربية 

6677الرف19لوكرعبد اللة عبد اللطيف قانون مجلس التعاون الدول الخليج العربية 

1678الرف20لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الرابع المنظمات الدولية 

1679الرف20لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الرابع المنظمات الدولية 

1680الرف20لوكررضوان محمد مجلس التعاون العوامل المحلية واالقليمية والدولية ودورها في تسويت المنازعات بين الدول االعضاء

1681الرف20لوكررضوان محمد مجلس التعاون العوامل المحلية واالقليمية والدولية ودورها في تسويت المنازعات بين الدول االعضاء

1682الرف20لوكرحسام ديب ابراهيم الحداد التحكيم في القانون الدولي

1683الرف20لوكرحسام ديب ابراهيم الحداد التحكيم في القانون الدولي

1684الرف20لوكرعدي محمد رضا يونسالتدخل الهدام والقانون الدولي العام 

1685الرف20لوكرعدي محمد رضا يونسالتدخل الهدام والقانون الدولي العام 

1686الرف20لوكرنوري رشيد نوري الشافعيالبيئة وتلوث االنهار الدولية 

1687الرف20لوكرنوري رشيد نوري الشافعيالبيئة وتلوث االنهار الدولية 

1688الرف20لوكرليلى نقوال الرحبانيالتدخل الدولي مفهوم في طور التبدل

1689الرف20لوكرحسام ديب ابراهيم الحداد التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل

1690الرف20لوكرعلي محمد جعفراالتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي

1691الرف20لوكرعلي محمد جعفراالتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي

1692الرف20لوكرمحمد خيريحاالت تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين

1693الرف20لوكرمحمد خيريحاالت تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين

1694الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالمرور البرى للسفن الحربية االجنبية في البحر االقليمي

1695الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالمرور البرى للسفن الحربية االجنبية في البحر االقليمي

1696الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيحماية الطيران المدني من االنشطة العسكرية للدول في ضوء قواعد القانون الدولي العام

1697الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيحماية الطيران المدني من االنشطة العسكرية للدول في ضوء قواعد القانون الدولي العام

1698الرف20لوكرسامي بديع منصورالقانون دولي الخاص

1699الرف20لوكرسامي بديع منصورالقانون الدولي الخاص

1700الرف20لوكرحسام االحمد حقوق السجين وضماناتة في ضوء القانون والمقررات الدولية 

1701الرف20لوكرحسام االحمد حقوق السجين وضماناتة في ضوء القانون والمقررات الدولية 

1702الرف20لوكرمحمد سالمة مسلم الدويك البحر في القانون الدولي

1703الرف20لوكرمحمد سالمة مسلم الدويك البحر في القانون الدولي

1704الرف20لوكرخانزاد احمد عبد القانون الدستوري الدولي

1705الرف20لوكرخانزاد احمد عبد القانون الدستوري الدولي

1706الرف20لوكرالمؤتمرات العملية لجامعة بيروت العربيةمؤتمر االزمة العالمية 

1707الرف20لوكرالمؤتمرات العملية لجامعة بيروت العربيةمؤتمر االزمة العالمية 

1708الرف20لوكرمحمد عبد المجيد اسماعيل تامالت في العقود الدولية 

1709الرف20لوكرمحمد عبد المجيد اسماعيل تامالت في العقود الدولية 

1710الرف20لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام الكتاب االول

1711الرف20لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الثاني 

1712الرف20لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الثالث

1713الرف20لوكرعبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الرابع  

1714الرف20لوكرعكاشة محمد عبد العالتنازع القوانين 

1715الرف20لوكرعكاشة محمد عبد العالتنازع القوانين 

1716الرف20لوكرعبد الكريم محسن تنازع القوانين في الملكية الفكرية 

1717الرف20لوكرعبد الكريم محسن تنازع القوانين في الملكية الفكرية 

1718الرف20لوكرلمياء متولي يوسف مرسيالتنظيم الدولي االستثمار في اطار اتفاقية استثمار متعددة االطراف

1719الرف20لوكرلمياء متولي يوسف مرسيالتنظيم الدولي االستثمار في اطار اتفاقية استثمار متعددة االطراف



1720الرف20لوكرمحمد سامح عمروالحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه في ضوء العالقات الدولية المعاصرة 

1721الرف20لوكرمحمد سامح عمروالحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه في ضوء العالقات الدولية المعاصرة 

1722الرف20لوكرمازن ليلو راضيمحاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي

1723الرف20لوكرمازن ليلو راضيمحاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي

1724الرف20لوكروجدي حاطومالنقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية 

1725الرف20لوكروجدي حاطومالنقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية 

1726الرف20لوكرابو العال النمر2004لسنة 154النظام القانوني للجنسية المصرية وفقا الحكام القانوني رقم 

1727الرف20لوكرابو العال النمرالنظام القانوني لدخول واقامة االجانب

1728الرف20لوكرابو العال النمرالمختصر في تنازع القوانين

1729الرف20لوكرابو العال النمرموطن الشخص الطبيعي والشخص االعتيادي 

1730الرف20لوكرعبد هللا صالح عبد هللاضمانات الحصانة الجنائية والمدنية 

1731الرف20لوكرعادل ابو هشمة محمودالمساواة بين الزوجين في قواعج االسناد المصرية 

2732 الرف20لوكرالخير قشياشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية بين النص والواقع

2733 الرف20لوكرالخير قشياشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية بين النص والواقع

2734 الرف20لوكرعبد الرسول االسديالجنسية والعالقات الدولية 

2735 الرف20لوكرعبد الرسول االسديالجنسية والعالقات الدولية 

2736 الرف20لوكرعبد الرسول االسديالجنسية والعالقات الدولية 

2737 الرف20لوكربشار محمد االسعدعقود الدولة في القانون الدولي

2738 الرف20لوكربشار محمد االسعدعقود الدولة في القانون الدولي

2739 الرف20لوكربشار محمد االسعدعقود الدولة في القانون الدولي

2740 الرف20لوكرسعيد يوسف القانون الدولي لالسناد التجارية

2741 الرف20لوكرسعيد يوسف القانون الدولي لالسناد التجارية

2742 الرف20لوكربشار محمد االسعدعقود االستثمار في العالقات الدولية الخاص

2743 الرف20لوكربشار محمد االسعدعقود االستثمار في العالقات الدولية الخاص

2744 الرف20لوكرفراس زهير جعفر الحسنيالحماية الدولية لموارد المياه والمنشاة المائية

2745 الرف20لوكرفراس زهير جعفر الحسنيالحماية الدولية لموارد المياه والمنشاة المائية

2746 الرف20لوكرروديك ايليا ابي خليلالعقود االقتصادية الدولية في القانون الدولي

2747 الرف20لوكرروديك ايليا ابي خليلالعقود االقتصادية الدولية في القانون الدولي

2748 الرف20لوكرلما احمد كوجانالتحكيم في عقود االستثمار

2749 الرف20لوكرلما احمد كوجانالتحكيم في عقود االستثمار

2750 الرف20لوكرعباس ناصر مجيدالطعن بالبطالن على احكام التحكيم التجاري الدولي 

2751 الرف20لوكرعباس ناصر مجيدالطعن بالبطالن على احكام التحكيم التجاري الدولي 

2752 الرف20لوكرعبد هللا عبد الكريم عبد هللاعقود نقل التكنولوجيا

2753 الرف20لوكرعبد هللا عبد الكريم عبد هللاعقود نقل التكنولوجيا

2754 الرف20لوكرلبنى عمر مسناويعقد الفرانشايز

2755 الرف20لوكرلبنى عمر مسناويعقد الفرانشايز

2756 الرف20لوكرسالفة طارق عبد الكريمالحماية الدولية للبيئة

2757 الرف20لوكرسالفة طارق عبد الكريمالحماية الدولية للبيئة

2758 الرف20لوكرعلي جميل حربنظام الجزاء الدولي

2759 الرف20لوكرعلي جميل حربنظام الجزاء الدولي

2760 الرف20لوكرعبدة جميل عضوبمحاظرات في القانون الدولي الخاص

2761 الرف20لوكرعبدة جميل عضوبمحاظرات في القانون الدولي الخاص

2762 الرف20لوكرعامر محمود طرافارهاب التلوث والنظام العالمي

2763 الرف20لوكرعامر محمود طرافارهاب التلوث والنظام العالمي

2764 الرف20لوكرعامر محمود طرافاخطار البيئة والنظام الدولي

2765 الرف20لوكرعامر محمود طرافاخطار البيئة والنظام الدولي

2766 الرف20لوكرالخير قشيالمفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية

2767 الرف20لوكرالخير قشيالمفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية

2768 الرف20لوكرحفيظة السيد الحدادالموجز في الجنسية اللبنانية

2769 الرف20لوكرحفيظة السيد الحدادالموجز في الجنسية اللبنانية

2770 الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالنظام القانوني للمرور البرئ للسفن الحربية االجنبية

2771 الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالنظام القانوني للمرور البرئ للسفن الحربية االجنبية

2772 الرف20لوكرحازم بيومي المصرياالليات الحديثة في التجارة الدولية 

2773 الرف20لوكرحازم بيومي المصرياالليات الحديثة في التجارة الدولية 

2774 الرف20لوكرمصباح جمال مصباح مقبلالموظف الدولي ومدى مسئولية المنظمة الدولية عن اعماله 

2775 الرف20لوكرمصباح جمال مصباح مقبلالموظف الدولي ومدى مسئولية المنظمة الدولية عن اعماله 

2776 الرف20لوكرمحمد خليل شهابالتزامات البائع وفقا التفاقية فيينا للبيوع الدولية للبضائع

2777 الرف20لوكرمحمد خليل شهابالتزامات البائع وفقا التفاقية فيينا للبيوع الدولية للبضائع

2778 الرف20لوكرمصطفى العدوىترحيل االجانب في القوانين المصري والفرنسي

2779 الرف20لوكرمصطفى العدوىترحيل االجانب في القوانين المصري والفرنسي



2780 الرف20لوكرسعيد يوسف الجنسية القومية في تشريعات الدول العربية

2781 الرف20لوكرحفيظة السيد الحدادالموجز الجنسية ومركز االجانب

2782 الرف20لوكرمحمد الطاهرالحماية الدولية لالقليات في القانون الدولي العام

2783 الرف20لوكرمحمد الطاهرالحماية الدولية لالقليات في القانون الدولي العام

2784 الرف20لوكرمحمد ابراهيم ملتمالجزاءات الدولية كاسلوب االدارة الزمات

2785 الرف20لوكرمحمد ابراهيم ملتمالجزاءات الدولية كاسلوب االدارة الزمات

2786 الرف20لوكرسراج حسين ابو زيدالتحكيم في عقود البترول

3787الرف20لوكرسراج حسين ابو زيدالتحكيم في عقود البترول

3788الرف20لوكرسعدة بو عبد اللةالتميز العنصري والقانون الدولي

3789الرف20لوكرسعدة بو عبد اللةالتميز العنصري والقانون الدولي

3790الرف20لوكرحسين حنفي عمردعوى الحماية الدبلوماسية لرعاية الدولة في الخارج

3791الرف20لوكرحسين حنفي عمردعوى الحماية الدبلوماسية لرعاية الدولة في الخارج

3792الرف20لوكربرهان امر هللاحق اللجوء السياسي دراسةفي نظرية حق الملجا في القانون الدولي

3793الرف20لوكربرهان امر هللاحق اللجوء السياسي دراسةفي نظرية حق الملجا في القانون الدولي

3794الرف20لوكرعبد الغفار عباس سليممستقبل العقوبات الدولية باالمم المتحدة

3795الرف20لوكرعبد الغفار عباس سليممستقبل العقوبات الدولية باالمم المتحدة

3796الرف20لوكررياض صالح ابو العطادور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة

3797الرف20لوكررياض صالح ابو العطادور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة

3798الرف20لوكررياض صالح ابو العطاطبيعة القانون الدولي العام

3799الرف20لوكررياض صالح ابو العطاطبيعة القانون الدولي العام

3800الرف20لوكررياض صالح ابو العطاطبيعة القانون الدولي العام

3801الرف20لوكررياض صالح ابو العطاطبيعة القانون الدولي العام

3802الرف20لوكرفتحي فتحي جاد هللا التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني في القانون الدولي

3803الرف20لوكرفتحي فتحي جاد هللا التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني في القانون الدولي

3804الرف20لوكرالسيد عبد المنعم المراكبيالتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

3805الرف20لوكرالسيد عبد المنعم المراكبيالتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

3806الرف20لوكروليد حسن جاسم الحوشياالختصاص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

3807الرف20لوكروليد حسن جاسم الحوشياالختصاص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

3808الرف20لوكرالسيد عبد المنعم المراكبيالتجارة الدولية وسيادة الدولة

3809الرف20لوكرالسيد عبد المنعم المراكبيالتجارة الدولية وسيادة الدولة

3810الرف20لوكرصالح الدين جمال الدينالقانون الدولي الخاص الكتاب الثاني 

3811الرف20لوكرصالح الدين جمال الدينالقانون الدولي الخاص الكتاي االول

3812الرف20لوكرابو الخير احمد عطية النظام المؤسسي لالتحاد االوربي

3813الرف20لوكرابو الخير احمد عطية النظام المؤسسي لالتحاد االوربي

3814الرف20لوكرناصر عثمان محمدالقانون الدولي الخاص المصري 

3815الرف20لوكرناصر عثمان محمدالقانون الدولي الخاص المصري

3816الرف20لوكرمحمد طلعت الغتيميالتنظيم الدولي/ االحكام العامة في قانون االمم 

3817الرف20لوكرنسيب فيليب ايلياحماية العالمة اللونية في ضوء القانون

3818الرف20لوكرنسيب فيليب ايلياحماية العالمة اللونية في ضوء القانون

3819الرف20لوكررجب عبد المنعم متوليالمسؤولية الدولية للتحالف االنجلو امريكي الحتالل العراق

3820الرف20لوكررجب عبد المنعم متوليالمسؤولية الدولية للتحالف االنجلو امريكي الحتالل العراق

3821الرف20لوكرسامي بديع منصورقانون الدولي الخاص

3822الرف20لوكرسامي بديع منصورقانون الدولي الخاص

3823الرف20لوكرفؤاد ديبدراسات حقوقية باللغة الفرنسية

3824الرف20لوكرفؤاد ديبدراسات حقوقية باللغة الفرنسية

3825الرف20لوكرسعد حقي توفيقمبادئ العالقات الدولية

3826الرف20لوكرسعد حقي توفيقمبادئ العالقات الدولية

3827الرف20لوكرسعد حقي توفيقمبادئ العالقات الدولية

3828الرف20لوكرعبد هللا االشعلالمؤامرة القانونية على سوريا

3829الرف20لوكرعبد هللا االشعلالمؤامرة القانونية على سوريا

3830الرف20لوكراشرف وفا محمداثار التوارث بين الدول على اعمال قواعد القانون الدولي الخاص

3831الرف20لوكراشرف وفا محمداثار التوارث بين الدول على اعمال قواعد القانون الدولي الخاص

3832الرف20لوكراشرف وفا محمدحوالة الحق في نطاق العالقات الخاصة الدولية

3833الرف20لوكراشرف وفا محمدحوالة الحق في نطاق العالقات الخاصة الدولية

3834الرف20لوكرعبد السالم منصورالحماية الدولية من النفايات

3835الرف20لوكرعبد السالم منصورالحماية الدولة من النفايات

3836الرف20لوكروائل احمد عالم تنازع القواعد في القانون الدولي العام 

3837الرف20لوكروائل احمد عالم تنازع القواعد في القانون الدولي العام 

3838الرف20لوكرعادل عبد هللا المسريدوائر محكمة العدل الدولية

3839الرف20لوكرعادل عبد هللا المسريدوائر محكمة العدل الدولية



3840الرف20لوكرمحمود حجازي محموداالختصاص الممتد اقليميا والقانون الدولي 

3841الرف20لوكرمحمود حجازي محموداالختصاص الممتد اقليميا والقانون الدولي 

3842الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالحماية الدولية للطيران المدني من االنشطة العسكرية 

3843الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالحماية الدولية للطيران المدني من االنشطة العسكرية 

3844الرف20لوكرمحسن عبد الرحمن افكرينالنظرية العامة للمسؤولية الدولية 

3845الرف20لوكرمحسن عبد الحميد افكيرينالنظرية العامة للمسؤولية الدولية 

3846الرف20لوكرسوزي عدلي ناشدظاهلرة التهرب الضريبي الدولي

3847الرف20لوكرمحمد المجذوفالوسيط في القانون الدولي العام

3848الرف20لوكرمحمد المجذوفالوسيط في القانون الدولي العام

3849الرف20لوكرمحمد المجذوفالوسيط في القانون الدولي العام

3850الرف20لوكرسامي بديع منصورقانون الدولي الخاص

3851الرف20لوكرحازم محمد عتلم المنظمات الدولية االقليمية

3852الرف20لوكرحازم محمد عتلم المنظمات الدولية االقليمية

3853الرف20لوكرصالح الدين عامر مقدمة لدارسة القانون الدولي العام

3854الرف20لوكرصالح الدين عامر مقدمة لدارسة القانون الدولي العام

4855 الرف20لوكراحمد ابراهيم حسناصول النظم القانونية

4856 الرف20لوكرعبد المعز عبد الغفار نجمبحوث في التنظيم الدولي

4857 الرف20لوكرسوزان علي حسيناالجهزة والمنظمات السياحية

4858 الرف20لوكرمحمد سليمان االحمدتنازع القوانين في العالقات الرياضة الدولية 

4859 الرف20لوكرحسن علويةالحدود الدولية بين لبنان وفلسطين

4860 الرف20لوكرمحمد عبد الرحيم محمد ابراهيممركز االجانب في مصر

4861 الرف20لوكرماري هنكرتس- جون 1القانون الدولي االنساني م

4862 الرف20لوكراللجنة الدولية للصليب االحمرالقانون الدولي االنساني

4863 الرف20لوكراللجنة الدولية للصليب االحمرالقانون الدولي االنساني

4864 الرف20لوكرمحمد مجدي مرجاناثار المعاهدات بالنسبة للدول غير االطراف

4865 الرف20لوكرصالح عبد البديع شلبيالمنظمات الدولية في القانون والفكر االسالمي

4866 الرف20لوكرمحمود حجازي محمودحيازة واستخدام االسلحة النووية

4867 الرف20لوكرمحمد فتح هللا الخطيبدروس في المشكالت الدولية المعاصرة

4868 الرف20لوكراحمد زكريا الشلوقطر واتحاد االمارات العربية التسع

4869 الرف20لوكرعبد العزيز محمد سرحانالنظرية العامة للتنظيم الدولي

4870 الرف20لوكرالسيد ابو عيطةالقانون الدولي في زمن الحرب

4871 الرف20لوكراسامة محمد كاملالنظام القانوني الستغالل الثروات المعدنية

4872 الرف20لوكرمحمد مجدي مرجاناثار المعاهدات بالنسبة للدول غير االطراف

4873 الرف20لوكرعبد المنعم زمزماالجراءات التحفظية والوقتية قبل واثناء وبعد

4874 الرف20لوكرمصطفى احمد فؤادالنظرية العامة للتصرفات الدولية

4875 الرف20لوكرعوني محمد الفخرياالختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية

4876 الرف20لوكرمعمر رتيب محمد عبد الحافظ المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة

4877 الرف20لوكرعبد هللا عبد هللا سعد االطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية

4878 الرف20لوكرحازم محمد عتلم قانون النزاعات المسلحة الدولية

4879 الرف20لوكرجمال محمود الكرديدراسات في التشريعات البيئة

4880 الرف20لوكرعوض عبد الجليل الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية

4881 الرف20لوكرفهد بجاد المالفختسوية منازعات عقد نقل التكنلوجيا 

4882 الرف20لوكرعبد هللا عبد الكريم عبد هللاعقود نقل التكنولوجيا

4883 الرف20لوكرمحمد احمد عبد النعيممدى اخالل الية التوفيق االجبارية بحق التقاضي

4884 الرف20لوكرمحمد صافي يوسفالحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم 

4885 الرف20لوكررياض صالح ابو العطادور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة

4886 الرف20لوكرجهاد القضاةدرجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية

4887 الرف20لوكرناصر عثمان محمد1القانون الدولي الخاص المصري ك

4888 الرف20لوكرناصر عثمان محمد2القانون الدولي الخاص المصري ك

4889 الرف20لوكرمحمد عبد العزيز مرزوةمصر ودول حوض النيل

4890 الرف20لوكرانور علي احمد مبدا االختصاص في مجال التحكيم

4891 الرف20لوكرمنير عبد المجيدتنازع القوانين في عالقات العمل الفردية

4892 الرف20لوكرهشام علي صادقتنازع االختصاص القضائي الدولي

4893 الرف20لوكرحسين شكر الفلوجياتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية االشخاص المدنيين في وقت الحرب

4894 الرف20لوكرمصطفى احمد فؤادالمنظمات الدولية

4895 الرف20لوكراسامة جمال الدين ناصفالمرشد القانوني والعملي لغير المصريين في مصر

4896 الرف20لوكرعبد الواحد محمد القانون الدولي العام

4897 الرف20لوكراحمد ابو الوفاالقانون الدولي والعالقات الدولية

4898 الرف20لوكرهشام علي صادقالقانون الدولي الخاص تنازع القوانين 

4899 الرف20لوكرحسين شكر الفلوجيالعاملة اسرى الحرب



4900 الرف20لوكرحسين شكر الفلوجيبشان حماية االشخاص المدنين في وقت الحرب

4901 الرف20لوكراشرف وفا محمدحوالة الحق في نطاق العالقات الخاصة الدولية

4902 الرف20لوكرمحمد السعيد 1التنظيم الدولي االشخاص ج

4903 الرف20لوكرعبد المنعم زمزمجنسية ابناء االم المصرية

4904 الرف20لوكرنيو يورك/ االمم المتحدة مفوضية اامم المتحدة لحقوق االنسان

4905 الرف20لوكرابو العال النمرالعولمة والنظام العالمي الجديد

4906 الرف20لوكرنبيل عبد الرحمن تامرضمانات حقوق االنسان وحمايتها 

4907 الرف20لوكرجمال محمود الكرديمصير الطالق االسالمي لدى االحتجاج به

4908 الرف20لوكرابراهيم حسن محمد عمرالمركز القانوني للطفل في مجال القانون الدولي الخاص

4909 الرف20لوكرمحمود محمد ياقوتحرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي

4910 الرف20لوكرامال عبد الحليم الحناوياالمتيازات االجنبية في مصر في العصر الحديث

4911 الرف20لوكرعبد الناصر ابو زيدمنازعات الحدود الدولية 

4912 الرف20لوكرخالد محمد القاضيسجناء واسرى

4913 الرف20لوكرهشام علي صادقتنازع االختصاص القضائي الدولي

4914 الرف20لوكرعبد المنعم زمزماالفالس في القانون الدولي الخاص

4915 الرف20لوكرعادل عبد هللا المسدىاعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية

4916 الرف20لوكراحمد محمود حسنيالتعليق على نصوص اتفاقية هامبورج

4917 الرف20لوكراحمد عبد الكريم سالمة قانون العقد الدولي 

4918 الرف20لوكررجب عبد المنعم متوليالمعجم الوسيط في شرح وتبسيط قواعد القانون الدولي العام

4919 الرف20لوكرصفي الدين مصطفى سالمةدراسة مقارنة/ االحكام التكليفية في قانون االمم 

4920 الرف20لوكرصالح راشد الحمرانيالتحكيم االجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق االوراق المالية

5921الرف20لوكرحسين حنفي عمراالتنسحاب في المعاهدات والمنظمات الدولية

5922الرف20لوكراحمد عبد الحميد االسالم والعالقات الدولية

5923الرف20لوكرنبيل حشادالجان ومنظمة التجارة العالمية

5924الرف20لوكرابراهيم محمد العنانيالقانون الدولي العام

5925الرف20لوكرابراهيم محمد العنانيالقانون الدولي العام

5926الرف20لوكرعبد السالم منصورالحماية الدولية للبيئة البرية  من التلوث

5927الرف20لوكرعبد السالم منصورالحماية الدولية للبيئة البرية  من التلوث

5928الرف20لوكرخالد السيد متولي محمد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

5929الرف20لوكرجمعة صالح حسينالقضاة الدولي

5930الرف20لوكررجب عبد المنعم متوليالوجيز في قانون المنظمات الدولية

5931الرف20لوكرمحمود سليماناالمن الدولي ومجلسه الموقر

5932الرف20لوكرابراهيم احمد ابراهيمالقانون الدولي الخاص الجنسية ومركز االجانب

5933الرف20لوكرمصطفى العدوىترحيل االجانب في القوانين المصري والفرنسي

5934الرف20لوكرعبد السالم منصورالقضاء والتحكيم الدولي

5935الرف20لوكرحسين حنفي عمرحصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب

5936الرف20لوكراحمد ابو الوفاالنظرية العامة للقانون الدولي االنسان

5937الرف20لوكراللجنة الدولية للصليب االحمرالقانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية

5938الرف20لوكرمحمد عزيز شكريالوسيط في المنظمات الدولية

5939الرف20لوكرمحمد عزيز شكريالوسيط في المنظمات الدولية

5940الرف20لوكرعمر حسن عرسمبادئ القانون الدولي العام المعاصر

5941الرف20لوكرحازم محمد عتلم االوربي- التعاون االقتصادي الغراض االنماء في ضوء الحوار العربي 

5942الرف20لوكرعوض عبد الجليل عوضالمعاهدات الدولية امام القضاء الدستوري

5943الرف20لوكرجابر سالم عبد الغفار عبد الجوادتنازع القوانين في مجال حوادث العمل

5944الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيالنظام القانوني الدولي للبريد

5945الرف20لوكرعصام انور سليمخصائص البيع الدولي

5946الرف20لوكررجب عبد المنعم متوليالحماية الدولية للمقاتلين اثناء النزاعات

5947الرف20لوكرجمال محمود الكردياوالد االم المصرية بال هوية

5948الرف20لوكرمحمد بهاء الدين المدخل فب علم السياسة والعالقات الدولية

5949الرف20لوكرصالح ابو بكر علي احمدالعالقات العربية االفريقية بين الماضي والحاضر

5950الرف20لوكراحمد عبد الكريم سالمة القانون الدولي الخاص 

5951الرف20لوكرسليمان مرقسفلسفة القانون 

5952الرف20لوكرقاسم محمد عبيدازمة ميناء مبارك الكويتي واثارها

5953الرف20لوكرحكمت شبرازمة حصانة الجنود والمتعاقدين 

5954الرف20لوكرصالح عباس الطائيكراسة استراتيجية تاثير االحزاب اليمنية والدينية

5955الرف20لوكراحمد ابريهي علياالقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية

5956الرف20لوكركامل القيممناهج واساليب كتابة البحث العلمي في الدراسات االنسانية

5957الرف20لوكرسراج حسين ابو زيدالتحكيم في عقود البترول

5958الرف20لوكربشار محمد االسعدعقود االستثمار في العالقات الدولية الخاص

5959الرف20لوكرروبرت الكسيفلسفة القانون 

5960الرف20لوكرمحمد عبد الرحمن الدسوقيمدى التزام الدولة بغير ارادتها في القانون الدولي العام



5961الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالمبادئ و المصادر /موسوعة القانون الدولي العام 

5962الرف20لوكرمحمد نعيم علوهاالشخاص القانونية الدولية /موسوعة القانون الدولي العام 

5963الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالنطاق الدولي /موسوعة القانون الدولي العام 

5964الرف20لوكرمحمد نعيم علوهاالتفاقيات و المعاهدات الدولية للنقل البري /موسوعة القانون الدولي العام 

5965الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالقانون البحري /موسوعة القانون الدولي العام 

5966الرف20لوكرمحمد نعيم علوهاتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار /موسوعة القانون الدولي العام 

5967الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالقانون الجوي /موسوعة القانون الدولي العام 

5968الرف20لوكرمحمد نعيم علوهحقوق االنسان /موسوعة القانون الدولي العام 

5969الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالقانون الدولي االنساني /موسوعة القانون الدولي العام 

5970الرف20لوكرمحمد نعيم علوهقانون مكافحة االرهاب الدولي /موسوعة القانون الدولي العام 

5971الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالعالقات الدبلوماسية و القنصلية /موسوعة القانون الدولي العام 

5972الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالتحكيم الدولي /موسوعة القانون الدولي العام 

5973الرف20لوكرمحمد نعيم علوهالمعاهدات و التفاقيات الدولية /موسوعة القانون الدولي العام 

5974الرف20لوكرمحمد نعيم علوهمجالس و احالف /موسوعة القانون الدولي العام 

5975الرف20لوكرفيلب ويالرد ايرالنددراسة في تطوره السياسي /العراق 

5976الرف20لوكراشرف عبد العليم الرفاعي االختصاص القضائي الدولي 

5977الرف20لوكرهنوف حسن محمد رمضان االسلحة البيولوجية في ضوء قواعد القانون الدولي 

5978الرف20لوكرليلى نقوال الرحبانيالتدخل الدولي مفهوم في طور التبدل

5979الرف20لوكرباسيل يوسف بجكاليات االحتالل االمريكي للعراق ونتائجه/استراتيجية التدمير 

6980الرف20لوكرالسيد احمد علي بدوي المركز القانوني لالجانب 

6981الرف20لوكررواء يونس محمود النجار النظام القانوني لالستثمار االجنبي 

6982الرف20لوكراحمد يوسف احمد احتالل العراق وتداعياته عربيا و اقليميا و دوليا 

6983الرف20لوكرادم روبرتس االحتالل االمريكي للعراق صوره و مصائره 

6984الرف20لوكرعبد االله بلقزيزالدولة في الفكر االسالمي المعاصر 

6985الرف20لوكرعلي محمد عيدان الجبوري 2011/1991الروسية_العالقات العراقية 

6986الرف20لوكرمعتز فيصل العباسيالتزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل 

6987الرف20لوكرمحمد حسن عبد المجيد الحداد االليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية واثرها االقتصادية 

6988الرف20لوكرباسيل يوسف بجك2005/1990العراق وتطبيقات االمم المتحدة للقانون الدولي 

6989الرف20لوكراحمد يوسف احمد كيف يصنع القرار في االنظمة العربية 

6990الرف20لوكررعد مقداد محمود الحمداني تنازع القوانين في النظام المالي للزوجين 

6991الرف20لوكركاستوري سيتالمجتمع المدني و الحرب على االرهاب 

6992الرف20لوكرايمان احمد رجب النظام االقليمي العربي في مرحلة ما بعد االحتالل االمريكي للعراق 

6993الرف20لوكرمصطفى الحبشى التوازن المالي في عقود االنشاءات الولية 

6994الرف20لوكراحمد محمد حشيش المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدا اسلمة القانون المعاصر 

6995الرف20لوكرخالدة ذنون مرعي الطائي تصرفات الدولة من جانب واحد 

6996الرف20لوكرسامح احمد رفعت عبد الباقي ادارة الموارد البشرية في المجال السياحي 

6997الرف20لوكربشارت رضا زنكنة(االيدز)الحماية الدولية من فيروس نقص المناعة البشرية 

6998الرف20لوكرقاسم خضير عباس المبادئ االولية في القانون الدبلوماسي 

6999الرف20لوكرفيلب برايار العالقات الدولية 

61000الرف20لوكركاوان اسماعيل ابراهيم عقود التنقيب عن النفط وانتاجه

61001الرف20لوكررودريك ايليا ابي خليل العقوبات االقتصادية الدولية في القانون الدولي 

61002الرف20لوكرهاني العبدهللا مهاجرون مستعمرون مواليد البلد /المجتمع االسرائيلي 

61003الرف20لوكرحليم بركات بحث في تغير االحوال و العالقات /المجتمع العربي في القرن العشرين 

61004الرف20لوكرسرحان غالم حسين العباسي دراسة تاريخية وثاقية2009/1953التطورات السياسية في السودان المعاصر 

61005الرف20لوكرمعتز عبد القادر محمد الجبوري قرارات مجلس االمن 

61006الرف20لوكرابراهيم خليل ابراهيم الجبوري القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب 

61007الرف20لوكرناظم عبد الواحد الجاسور االوربية على قضايا االمة العربية _تاثير الخالفات االمريكية 

61008الرف20لوكرمحمد هاشم خويطر البيعي السعودي على الخليج العربي _التنافس االيراني 

61009الرف20لوكرمحمد هاشم خويطر البيعي السعودي على الخليج العربي _التنافس االيراني 

61010الرف20لوكربشارة خضر اوروبا وبلدان الخليج العربية الشركاء االباعد 

61011الرف20لوكراسامة حجازي المسدي القواعد المنظمة لعقود البيع و التجارة الدولية 

61012الرف20لوكرايهاب صبيح محمد زريقالقاموس العسكري الفني الحديث 

61013الرف20لوكرسه نكه رداود محمد الضبط االداري لحماية البيئة 

61014الرف20لوكرعبد الناصر زيادالنظرية العامة للقانون البيئي /القانون البيئي 

61015الرف20لوكرهادي نعيم المالكي قطع العالقات الدبلوماسية 

61016الرف20لوكرعبد الواحد كرم معجم المصطلحات القانونية 

61017الرف20لوكرخليل اسماعيل الحديثي الوسيط في التنظيم الدولي 

61018الرف20لوكرهادي نعيم المالكي شرط الدولة االكثر رعاية 

61019الرف20لوكرعوني محمد الفخريارادة االختيار في العقود الدولية التجارية و المالية 

61020الرف20لوكرلطيف جبر كوماني عقد البيع الدولي للبضائع 

61021الرف20لوكرلقمان عمر حسين مبدا المشاركة في الدولة الفدرالية 

61022الرف20لوكرسلوى احمد ميدان المفرجي الحماية الدولية للممتلكات الثقافية اثناء النزعات المسلحة 

61023الرف20لوكرعماد خليل ابراهيم لحقوق االنسان في ظل العولمة /القانون الدولي 

61024الرف20لوكرعباس ناصر مجيدالطعن بالبطالن على احكام التحكيم التجاري الدولي 

11025الرف27لوكرمحمود محمد علي صبرهواثر ذلك في كسب الدعاوي/صياغة العقود بالعربية و االنجليزية 

11026الرف27لوكرعدنان باقي لطيف تنازع القوانين في مسال االهلية العامة 

11027الرف27لوكرعثمان علي الرواندوزي مبدا عدم التدخل و التدخل في الشؤون الدخلية للدول في ظل القانون الدولي العام 

11028الرف27لوكرنيفين عبد المنعم مسعد االيرانية _صنع القرار في ايران و العالقات العربية 



11029الرف27لوكرعبد الوهاب حميد رشيدالتحول الديمقراطي في العراق 

11030الرف27لوكراحمد نوري النعيمي التركية الواقع و المستقبل _العالقات العراقية 

11031الرف27لوكرامي ورثنفتون المقاومة _االحتالل _الغزو _العراق 

11032الرف27لوكريوسف خليفة اليوسف مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة و النفط و القوى االجنبية 

11033الرف27لوكرسمير عبد الغني التعاون الدولي لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و السالف الكيميائية 

11034الرف27لوكراحمد عبد الحليم شاكر المعاهدات الدولية امام القضاء الجنائي 

11035الرف27لوكرخليل حسين مكافحة االرهاب الدولي االتفاقيات و القرارات الدولية و االقليمية 

11036الرف27لوكرفيصل اياد فرج هللا مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية و االمنية 

11037الرف27لوكررشدي خالد اتفاقات التعاون القانوني و القضائي بين العراق و الدول االخراى 

11038الرف27لوكرسالمة صالح الرهايفة حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة

11039الرف27لوكرصالح بكر الطيار العقود الدولية لنقل التكنولوجيا 

11040الرف27لوكررشيد عبد الرزاق حميد تطور القضاء الدولي الجنائي من الحاكم المؤقتة الى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة 

11041الرف27لوكرضياء عبد هللا ابحاث في القانون العام 

11042الرف27لوكرلمى عبد الباقي محمودالوسائل القانونية االصالح مجلس االمن لتفادي االنتقائية وازدواجية المعايير في تعاملة مع القضايا الدولية

11043الرف27لوكرياسين السيد طاهر الياسريالوافي في شرح قانون الجنسية العراقي 

11044الرف27لوكرعبد اللة علي عبو سلطان المنظمات الدولية

11045الرف27لوكرمحمد علي عبد الرضا عفلوكموقف القانون العراقي من احكام النظام االساس للمحكمة الجنائية الدولية

11046الرف27لوكرعبد الرسول االسديالقانون الدولي الخاص

11047الرف27لوكرياسين السيد طاهر الياسريمركز  االجنبي في القانون العراقي

11048الرف27لوكرخالد احمد الجوالتسليم المجرمين في التشريعات العراقية والمعاهدات الدولية

11049الرف27لوكرايناس الخالدي تلوث البحار النفطي المالحي في القانون الدولي

11050الرف27لوكرمحمد ثامرتدابير الحماية الدولية للممتلكات الثقافية والمدنية والصحفيين في القانون الدولي االنساني

11051الرف27لوكرحسين شكر الفلوجياتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية االشخاص المدنيين في وقت الحرب

11052الرف27لوكراحمد صالح الجبوريالحرب العدوانية الحرب على العراق

11053الرف27لوكرعلي هادي العبيديالمدخل لدراسة القانون 

11054الرف27لوكرسهير ابراهيم حاجم الهيتياال ليات القانونية الدولية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة

11055الرف27لوكرسالم روضان الموسويدراسات في القانون

11056الرف27لوكرسموحي فوق العادةالقانون الدولي

11057الرف27لوكرهادي نعيم المالكي المنضمات الدولية 

11058الرف27لوكرهادي نعيم المالكي المنضمات الدولية 

11059الرف27لوكرامام احمد صبري الجنديدور المدعي العام امام المحكمة الجنائية الدولية

11060الرف27لوكرمحمد الروبي عقد االمتياز التجاري في القانون الدولي الخاص 

11061الرف27لوكرالعربي محمد الهونيالمسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء عن االنتهاكات الجسيمة ضد المدنيين زمن الحرب

11062الرف27لوكرمحمد الروبي تنازع القوانين في مجال االلتزمات غير التعاقدية 

11063الرف27لوكرخالد عبد محمد خليل المسئولية عن عمل المنتجات والتعويض عن الضرر

11064الرف27لوكرسلوان رشيد سنجارحقوق االنسان في ظل االمم المتحدة من التدخل االنساني الى مسؤولية الحماية

11065الرف27لوكراحمد محمد فتحي الخوليالتحكيم االلكترون كوسيلة لحل المنازعات المدنية

11066الرف27لوكرحنان محب حسن حبيبالعدالة الجنائية الدولية ومسئولية االفراد وفقا لقواعد القانون الدولي العام 

11067الرف27لوكربوراس عبد القادرالتدخل الدولي االنساني وتراجع مبدا السيادة الوطنية

11068الرف27لوكرمحمد احمد القناوي حجية احكام المحكمة الجنائية الدولية 

11069الرف27لوكرعمر الحسين حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي االنساني 

11070الرف27لوكرهبة هللا احمد خميس بسيونياالرهاب الدولي 

11071الرف27لوكرمحمد حسين محمد جاسم جرائم االرهاب 

11072الرف27لوكرخالد عبد الفتاح محمد خليل عقد التوزيع الحصري في القانون الدولي الخاص 

11073الرف27لوكرامحمدي بوزينة امنةاليات تنفيذ القانون الدولي االنساني 

11074الرف27لوكرخلف رمضان محمد اعمال الدولة في ظل االحتالل 

11075الرف27لوكرمصطفى سالمة حسينالتحلل المشروع من االلتزامات الدولية 

11076الرف27لوكروسام توفيق عبد هللا اعتبارات العدالة في تحديد االختصاص القضائي الدولي 

21077الرف27لوكرجمال محمود الكرديجنسية حكم التحكيم واثرها في تحديد مركزه في االقليم الوطني

21078الرف27لوكرموسى جميل القدسي االرهاب والقانون الدولي 

21079الرف27لوكرهاني حسن العشرى االجراءات في النظام القضائي الدولي 

21080الرف27لوكربراغثة العربيمبدا عدم االعتداد بالصفة الرسمية في مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية

21081الرف27لوكرخالد عبد الفتاح محمد خليل تعظم دور االرادة في القانون الدولي الخاص

21082الرف27لوكرمحمد سعاديالقانون الدولي للمعاهدات 

21083الرف27لوكرسامي محمد عبد العالالجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام 

21084الرف27لوكرمدحت رمضان جرائم االرهاب 

21085الرف27لوكراحمد عبيس نعمة المحامي الدولي دراسة قانونية تحليلية حيال دور المحامي في ضوء القضايا الدولية االنسانية

21086الرف27لوكراحمد الجبيرمبادئ القانون الدولي العام الخاص

21087الرف27لوكرمحمد المجذوبالقضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية 

21088الرف27لوكرسلمان شمران العيساويازمة مياه الرفدين بين اطماع الجوار الجغرافيوالقانون الدولي 

21089الرف27لوكرصباح لطيف الكربوليدراسات في المعاهدات الدولية

21090الرف27لوكرمصطفى عبد الكريم القوة الملزمة للمعهدات الدولية امام القاضي الجنائي

21091الرف27لوكرهشام قواسميةالمسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين 

21092الرف27لوكرناجم شريفةحماية المواد الصيدالنية في القانون المقارن واالتفاقيات الدولية

21093الرف27لوكركلية الحقوق والعلوم السياسيةاعمال المؤتمر االقليمي حول توحيد القانون

21094الرف27لوكرمحمد ثامر السعدونالمفهوم الدولي لالستغالل الجنسي لالطفال 

21095الرف27لوكرمها محمد ايوب اثر خالفة الدول في المعاهدات الدولية 

21096الرف27لوكرابراهيم سيد احمدالوقاية التشريعية والقضائية من الغش في المعامالت المدنية



21097الرف27لوكر:::::::::::::::::اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب 

21098الرف27لوكرمصطفى عبد الكريم القوة الملزمة التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في استرداد االموال

21099الرف27لوكر:::::::::::::::::::::::معجم القانون 

21100الرف27لوكرلين صالح مطرفرنسي+ انكليزي+ لغة المحاكم معجم ثالثي موسوعي عربي

21101الرف27لوكرجير هارد فان غالنالقانون بين االمم 

21102الرف27لوكرناصر محمد الشرمانالمركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي

21103الرف27لوكربشير جمعة عبد الجبارالضرر العابر للحدود عن انشطة اليحضرها القانون الدولي 

21104الرف27لوكرعوض شفيق عوض مسئولية اللدول عن االفعال غير المشروعة دوليا 

21105الرف27لوكرحفيظة السيد الحدادالموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي

21106الرف27لوكرمحمد محمود منطاوىالحروب االهلية واليات التعامل معها وفق القانون الدولي

21107الرف27لوكرصفا عبد الحي محمد عزامالحماية الدولية لالعالميين اثناء النزاعات المسلحة دراسة في اطار القانون الدولي  االنساني

21108الرف27لوكرعقبة خضراويالوثائق الدولية واالقليمية المعنية بحقوق االنسان وحقوق الالجئين 

21109الرف27لوكرفاروق محمد معاليقيحقوق االنسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي االنساني 

21110الرف27لوكرعلي عبد الرزاق علي االنباري اثر القانون الدولي العام في تطور عقود االمتيازات النفطية

21111الرف27لوكرازاد شكور صالحالوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود االستثمار الدولية 

21112الرف27لوكرفؤاد محمد محمد ابو طالبالتحكيم الدولي في منازعات االستثمار االجنبية 

21113الرف27لوكرصفاء سمير ابراهيم المنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل تسويتها 

21114الرف27لوكرشريف عتلممحاضرات في القانون الدولي االنساني

21115الرف27لوكرشهاب احمد العنبكي دور الجان التحقيق في تسوية المنازعات الدولية

21116الرف27لوكرشهاب احمد العنبكي اثر العولمة على سيادة الدولة في القانون الدولي 

21117الرف27لوكرجليل طالب جعفر التنظيم القانوني للمياه واالنهار الدولية في الشرق االوسط 

21118الرف27لوكرهاللي عبد الاله احمد اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية معلقا عليها 

21119الرف27لوكرمنتصر سعيد حمودةالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية االنتربول

21120الرف27لوكرحسام اسامة محمداالختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية 

21121الرف27لوكراشرف محمد الشينالنظرية العامة للجريمة الدولية 

21122الرف27لوكرعالء فتحي عبد الرحمن محمدالحماية الدولية للصحفيين اثناء النزاعات الدولية المسلحة 

21123الرف27لوكرمحمود محمد علي صبرهاصول الصياغة القانونية 

21124الرف27لوكرفاروق محمد صادقالقانون واجب التطبيق على الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية

21125الرف27لوكرفاروق محمد صادقالقانون واجب التطبيق على الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية

21126الرف27لوكرعبد الرسول كريم القاعدة الدولية العرفية

21127الرف27لوكرغازي الربيعيالمنازعات الحدودية في ظل القانون الدولي

31128الرف27لوكرياسين السيد طاهر الياسريالطبيعة القانونية لعالقة مجلس االمن بالمحكمة الجنائية الدولية 

31129الرف27لوكرمالك صالح الحسيني الحماية الدولية لالهداف المدنية 

31130الرف27لوكرعلي زعالن نعمةالقانون الدولي االنساني

31131الرف27لوكرنورس عباس العبودياالداء المميزه على عملية االسناد

31132الرف27لوكروائل محمد اسماعيل التغيير في النظام الدولي 

31133الرف27لوكراسامة ثابت ذاكر القاعدة الدولية في مواجهة النظام القانوني الداخلي مع دراسة تطبيقة في النظام القانوني العراقي

31134الرف27لوكريوسف حسن يوسفتنازع القوانين في القانون البحري

31135الرف27لوكريوسف حسن يوسفتنازع االختصاص القضاء الدولي

31136الرف27لوكرايناس محمد البهجي تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص 

31137الرف27لوكربسمان نواف فتحي حسين النظام القانوني لالجنبية النفطية 

31138الرف27لوكراحمد مبخوتة التقنين والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي 

31139الرف27لوكرام كلثوم صبيح محمدالبيئة العراقية بين مطرقة التلوث وسندان القصور التشريعي 

31140الرف27لوكراحمد الفتالويااللغام االرضية المضادة لالفراد

31141الرف27لوكرعلي عبد العالي االسديالوجيز في احكام الجنسية العراقية

31142الرف27لوكرمصطفى احمد ابو عمروالتعويض عن اضرار التجارب النووية 

31143الرف27لوكرعكاشة محمد عبد العالاالتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات

31144الرف27لوكر حنان  محمد القيسي  الحق في االنتصاف من االختفاء القسري

31145الرف27لوكرحكمت شبرقراءات ودراسات في القانون والسياسة

31146الرف27لوكرعبد القادر زهيرالمفهوم القانوني لجرائم االرهاب الداخلي والدولي 

31147الرف27لوكرمحمد العيساويمنظمة االمم المتحدة لمساعدة العراق

31148الرف27لوكركاظم مطشر الزبيديمبدأ اآلالم التي ال مبرر لها في ضوء القانون الدولي االنساني


