
اسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب
رقم 

رقم الكتابرقم الرفاللوكر

11الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريمصادر االلتزام/ 1الوسيط في شرح القانون المدني ج

12الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريمصادر االلتزام/ 1الوسيط في شرح القانون المدني ج

13الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريمصادر االلتزام/ 1الوسيط في شرح القانون المدني ج

14الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهورياالثبات اثار االلتزام/نظرية االلتزام بوجه عام /2الوسيط في شرح القانون المدني ج

15الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهورياالثبات اثار االلتزام/نظرية االلتزام بوجه عام /2الوسيط في شرح القانون المدني ج

16الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهورياالثبات اثار االلتزام/نظرية االلتزام بوجه عام /2الوسيط في شرح القانون المدني ج

17الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهورياالنقضاء_الحوالة _االوصاف /نظرية االلتزام بوجه عام /3الوسيط في شرح القانون المدني ج

18الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهورياالنقضاء_الحوالة _االوصاف /نظرية االلتزام بوجه عام /3الوسيط في شرح القانون المدني ج

19الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهورياالنقضاء_الحوالة _االوصاف /نظرية االلتزام بوجه عام /3الوسيط في شرح القانون المدني ج

110الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريالبيع و المقايضة/العقود التي تقع على الملكية /4الوسيط في شرح القانون المدني ج

111الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريالبيع و المقايضة/العقود التي تقع على الملكية /4الوسيط في شرح القانون المدني ج

112الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريالبيع و المقايضة/العقود التي تقع على الملكية /4الوسيط في شرح القانون المدني ج

113الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريو القرض_و الشركة _الهبة /اعقود الملكية /5الوسيط في شرح القانون المدني ج

114الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريو القرض_و الشركة _الهبة /اعقود الملكية /5الوسيط في شرح القانون المدني ج

115الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريو القرض_و الشركة _الهبة /اعقود الملكية /5الوسيط في شرح القانون المدني ج

116الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريااليجار و العارية/6الوسيط في شرح القانون المدني ج

117الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريااليجار و العارية/6الوسيط في شرح القانون المدني ج

118الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريااليجار و العارية/6الوسيط في شرح القانون المدني ج

العقود الوارد على العمل و الوكالة و الوديعة و /1م_7الوسيط في شرح القانون المدني ج

الحراسة
119الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

العقود الوارد على العمل و الوكالة و الوديعة و /1م_7الوسيط في شرح القانون المدني ج

الحراسة
120الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

العقود الوارد على العمل و الوكالة و الوديعة و /1م_7الوسيط في شرح القانون المدني ج

الحراسة
121الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

عقد التامين و المقامرة و الرهن و المرتب مدى /2م_7الوسيط في شرح القانون المدني ج

الحياة
122الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

عقد التامين و المقامرة و الرهن و المرتب مدى /2م_7الوسيط في شرح القانون المدني ج

الحياة
123الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

عقد التامين و المقامرة و الرهن و المرتب مدى /2م_7الوسيط في شرح القانون المدني ج

الحياة
124الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

حق الملكية مع شرح مفصل لالشياء و االموال وقانون /8الوسيط في شرح القانون المدني ج

حماية حقوق الملكية الفكرية
125الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

حق الملكية مع شرح مفصل لالشياء و االموال وقانون /8الوسيط في شرح القانون المدني ج

حماية حقوق الملكية الفكرية
126الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

حق الملكية مع شرح مفصل لالشياء و االموال وقانون /8الوسيط في شرح القانون المدني ج

حماية حقوق الملكية الفكرية
127الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

اسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية االصلية /9الوسيط في شرح القانون المدني ج

المتفرعة عن الملكية
228الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

اسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية االصلية /9الوسيط في شرح القانون المدني ج

المتفرعة عن الملكية
229الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

اسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية االصلية /9الوسيط في شرح القانون المدني ج

المتفرعة عن الملكية
230الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوري

231الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريالتامينات الشخصية و العينية/10الوسيط في شرح القانون المدني ج

232الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريالتامينات الشخصية و العينية/10الوسيط في شرح القانون المدني ج

233الرف4لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريالتامينات الشخصية و العينية/10الوسيط في شرح القانون المدني ج

234الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية شهر التصرفات العقارية

235الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية اسباب كسب الملكية

236الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية اسباب كسب الملكية

237الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية انواع الملكية المتفرعة عن حق الملكية

238الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية اسباب كسب الملكية الميراث وتصفية التركة

239الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية اسباب كسب الملكية لالستبراء وااللتصاق الشفعة العقود المسماة

240الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية عقد العمل وعقد المقاولة االلتزام المرافق العامة



241الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية الكفالة الوكالة السعره الصلح

242الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية العقود المسماة الهبة العارية القرض الدخل

243الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية عقد البيع وعقد المقايضة

244الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية العقود المسماة عقد التأمين

245الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالحقوق العينية االصلية العقود المسماة عقد االيجار

246الرف4لوكرمحمد علي سكيكرشرح القانون المدني الاللتزامات الجزء االول

247الرف4لوكرمحمد علي سكيكرشرح القانون المدني االلزامات الجزء الثاني

248الرف4لوكرمحمد علي سكيكرالتأمينات الشخصية والعينية الكفالة الرهن الرسمي

249الرف4لوكربشير الصليبيالحلول البديلة النزاعات المدنية

250الرف4لوكربشير الصليبيالحلول البديلة النزاعات المدنية

251الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

252الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

253الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

254الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

255الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

256الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

257الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

258الرف4لوكرعلي حيدردرر االحكام شرح مجلة االحكام

259الرف4لوكربشار محمود دوديناالطار القانوني العقد المبرم عبر شبكة االنترنت

260الرف4لوكربشار محمود دوديناالطار القانوني العقد المبرم عبر شبكة االنترنت

361الرف4لوكرابراهيم المشاهدي1معين القضاة الجزء

362الرف4لوكرابراهيم المشاهدي2معين القضاة الجزء

363الرف4لوكرابراهيم المشاهدي3معين القضاة الجزء

364الرف4لوكرابراهيم المشاهدي4معين القضاة الجزء

365الرف4لوكربلحاج العربيمعصومية الجثة في الفقة االسالمي

366الرف4لوكربلحاج العربيمعصومية الجثة في الفقة االسالمي

367الرف4لوكرمدحت المحمود1969 لسنة 83شرح قانون المرافعات المدنية رقم 

368الرف4لوكرمدحت المحمود1969 لسنة 83شرح قانون المرافعات المدنية رقم 

369الرف4لوكرمدحت المحمود1969 لسنة 83شرح قانون المرافعات المدنية رقم 

370الرف4لوكرمصطفى محمد حسيننظام المسؤلية عند العشائر العراقية العربية المعاصرة

371الرف4لوكرمصطفى محمد حسيننظام المسؤلية عند العشائر العراقية العربية المعاصرة

372الرف4لوكرجالل الجابريالطب الشرعي القضائي

373الرف4لوكرجالل الجابريالطب الشرعي القضائي

374الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العلمية

375الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العلمية

376الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العلمية

377الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي الشرعية وتطبيقاتها العلمية

378الرف4لوكرهشام خالدالقانون الواجب التطبيق على شكل الزواج

379الرف4لوكرهشام خالدالقانون الواجب التطبيق على شكل الزواج

380الرف4لوكرابراهيم بن حسين بن محمدالتحكيم والخبرة الهندسية والفنية الجلد الثالث

381الرف4لوكرمحمد شمعاويقواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن

382الرف4لوكرمحمد شمعاويقواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن

383الرف4لوكراجياد ثامر نايف الدليمياالعتراض على الحكم الغيابي في قانون المرافعات



384الرف4لوكراجياد ثامر نايف الدليمياالعتراض على الحكم الغيابي في قانون المرافعات

385الرف4لوكرهمام محمد محمود زهرانالتامينات العينية والشخصية

386الرف4لوكرهمام محمد محمود زهرانالتامينات العينية والشخصية

387الرف4لوكرعبد الحكيم فودةموسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية الجنائية

388الرف4لوكرعبد الحكيم فودةموسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية الجنائية

389الرف4لوكرعبد الحكيم فودةموسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية الجنائية

390الرف4لوكرعبد الحكيم فودةموسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية الجنائية

391الرف4لوكرياسر باسم ذنون السبعاوي1بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء

392الرف4لوكرياسر باسم ذنون السبعاوي2بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء

393الرف4لوكرياسر باسم ذنون السبعاوي3بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء

394الرف4لوكرياسر باسم ذنون السبعاوي4بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء

395الرف4لوكرياسر باسم ذنون السبعاوي5بحوث ودراسات في القانون الخاص الجزء

396الرف4لوكرادم وهيب النداويالمرافعات المدنية

397الرف4لوكرادم وهيب النداويالمرافعات المدنية

398الرف4لوكرادم وهيب النداويالمرافعات المدنية

399الرف4لوكرسالم محمد رديعان العزاويمسؤلية المنتج

3100الرف4لوكرسالم محمد رديعان العزاويمسؤلية المنتج

3101الرف4لوكرمحمد طه البشيرالحقوق العينية االصلية والتبعية الجزءاالول

3102الرف4لوكرمحمد طه البشيرالحقوق العينية االصلية والتبعية الجزءاالول

3103الرف4لوكرمحمد طه البشيرالحقوق العينية االصلية والتبعية الجزءاالول

3104الرف4لوكرمحمد طه البشيرالحقوق العينية االصلية والتبعية الجزءالثاني

3105الرف4لوكرمحمد طه البشيرالحقوق العينية االصلية والتبعية الجزءالثاني

3106الرف4لوكرمحمد طه البشيرالحقوق العينية االصلية والتبعية الجزءالثاني

3107الرف4لوكرعفيف شمس الدينالمحاكمات المدنية بين النص واالجتهاد

3108الرف4لوكرعفيف شمس الدينالمحاكمات المدنية بين النص واالجتهاد

3109الرف4لوكرمحمد علي عويضةقواعد االجرائات المدنية امام المحاكم االقتصادية

4110الرف4لوكرصبري حمد خاطرالغير عن العقد

4111الرف4لوكرصبري حمد خاطرالغير عن العقد

4112الرف4لوكرهمام محمد محمود زهرانالحقوق العينية االصلية حق الملكية

4113الرف4لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية احكامها ومصادرها

4114الرف4لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية احكامها ومصادرها

4115الرف4لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية احكامها

4116الرف4لوكرمحمد حسين منصورالحقوق العينية االصلية الملكية والحقوق المتفرعة عنها

4117الرف4لوكرفايز احمد عبد الرحمنالحقوق العينية االصلية والقانون الليبي

4118الرف4لوكرمدحت محمود1980 لسنة 45شرح قانون التنفيذ رقم 

4119الرف4لوكرمدحت محمود1980 لسنة 45شرح قانون التنفيذ رقم 

4120الرف4لوكرمدحت محمود1980 لسنة 45شرح قانون التنفيذ رقم 

4121الرف4لوكرسعد مباركالوجيز في العقود المدنية البيع ايجار

4122الرف4لوكرجعفر الفضيليالوجيز في العقود المدنية البيع ايجار

4123الرف4لوكرجعفر الفضيليالوجيز في العقود المدنية البيع ايجار

4124الرف4لوكرجعفر الفضيليالوجيز في العقود المدنية البيع ايجار

4125الرف4لوكرسعد مباركالوجيز في العقود المدنية البيع ايجار

4126الرف4لوكرسعد مباركالوجيز في العقود المدنية البيع ايجار



4127الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي المدنية

4128الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي المدنية

4129الرف4لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوي المدنية

4130الرف4لوكرادم وهيب النداويالموجز في قانون االثبات

4131الرف4لوكرادم وهيب النداويالموجز في قانون االثبات

4132الرف4لوكرادم وهيب النداويالموجز في قانون االثبات

4133الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز

4134الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز

4135الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز

4136الرف4لوكرحازم محمد الشرعةالتقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية

4137الرف4لوكرحازم محمد الشرعةالتقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية

4138الرف4لوكريوسف محمد المصاروةتبيب االحكام وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية

4139الرف4لوكريوسف محمد المصاروةتبيب االحكام وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية

4140الرف4لوكرهادي عزيز عليالقضاء المستعجل

4141الرف4لوكرهادي عزيز عليالقضاء المستعجل

4142الرف4لوكرهادي عزيز عليالقضاء المستعجل

4143الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء االول في مرافعات االثبات

4144الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء االول في مرافعات االثبات

4145الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء االول في مرافعات االثبات

4146الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء الثاني في مرافعات االثبات

4147الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء الثاني في مرافعات االثبات

4148الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء الثاني في مرافعات االثبات

4149الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء الثالث في مرافعات االثبات

4150الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء الثالث في مرافعات االثبات

4151الرف4لوكرابراهيم المشاهديمعين المحاماة الجزء الثالث في مرافعات االثبات

4152الرف4لوكرغازي خالد عرابيالمقاولة في الباطن

4153الرف4لوكرغازي خالد عرابيالمقاولة في الباطن

4154الرف4لوكرنبيل عبد الرحمن حياويمباديء التحكيم

4155الرف4لوكرنبيل عبد الرحمن حياويمباديء التحكيم

4156الرف4لوكرنبيل عبد الرحمن حياويمباديء التحكيم

4157الرف4لوكرماجد راغب الحلوقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة

4158الرف4لوكرماجد راغب الحلوقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة

4159الرف4لوكرماجد راغب الحلوقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة

4160الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمبادي القانونية في قضاء محكمة التمييز

4161الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمبادي القانونية في قضاء محكمة التمييز

4162الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمبادي القانونية في قضاء محكمة التمييز

4163الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمبادي القانونية في قضاء محكمة التمييز

4164الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمبادي القانونية في قضاء محكمة التمييز

4165الرف4لوكرابراهيم المشاهديالمبادي القانونية في قضاء محكمة التمييز

4166الرف4لوكرعصمت عبد المجيد بكر1979 لسنة 70شرح قانون االثبات مع ملحق متن قانون االثبات رقم 

4167الرف4لوكرعصمت عبد المجيد بكر1979 لسنة 70شرح قانون االثبات مع ملحق متن قانون االثبات رقم 

4168الرف4لوكرعصمت عبد المجيد بكر1979 لسنة 70شرح قانون االثبات مع ملحق متن قانون االثبات رقم 

4169الرف4لوكرصالح الدين سلحداراصول المحاكمات المدنية



4170الرف4لوكرصالح الدين سلحداراصول المحاكمات المدنية

5171الرف4لوكرعفيف شمس الدين1المصنف في االجتهاد العقاري الجزء

5172الرف4لوكرعفيف شمس الدين2المصنف في االجتهاد العقاري الجزء

5173الرف4لوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا المدنية

5174الرف4لوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا المدنية

5175الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االختصاص في اصول المحاكمات المدنية والجزائية

5176الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االختصاص في اصول المحاكمات المدنية والجزائية

5177الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االختصاص في اصول المحاكمات المدنية والجزائية

5178الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االختصاص في اصول المحاكمات المدنية والجزائية

5179الرف4لوكرابراهيم سيد احمدالتعليق على قانون االثبات

5180الرف4لوكرابراهيم سيد احمدالتعليق على قانون االثبات

5181الرف4لوكرابراهيم سيد احمدالتعليق على قانون االثبات

5182الرف4لوكرابراهيم سيد احمدالتعليق على قانون االثبات

5183الرف4لوكرمسلم عقيل عبدهالموجب الطبيعي دراسة مقارنة

5184الرف4لوكرمسلم عقيل عبدهالموجب الطبيعي دراسة مقارنة

5185الرف4لوكرياسين محمد الجبوريالمسيوط في شرح القانون المدني

5186الرف4لوكرياسين محمد الجبوريالمسيوط في شرح القانون المدني

5187الرف4لوكرياسين محمد الجبوريالوجيز في شرح القانون المدني االردني

5188الرف4لوكرياسين محمد الجبوريالوجيز في شرح القانون المدني االردني

5189الرف4لوكرعبد الحميد الشواربيالتعليق الموضعي على القانون المدني

5190الرف4لوكرعبد الحميد الشواربيالتعليق الموضعي على القانون المدني

5191الرف4لوكرعبد الحميد الشواربيالتعليق الموضعي على القانون المدني

5192الرف4لوكرنبيل اسماعيل عمرالوسيط في التنفيذ الجبري

5193الرف4لوكرنبيل اسماعيل عمرالوسيط في التنفيذ الجبري

5194الرف4لوكرسعيد مباركاحكام قانون التنفيذ

5195الرف4لوكرسعيد مباركاحكام قانون التنفيذ

5196الرف4لوكرسعيد مباركاحكام قانون التنفيذ

5197الرف4لوكرمصطفى العوجيالقانون المدني الجزء الثاني المسؤلية المدنية

5198الرف4لوكرمصطفى العوجيالقانون المدني التمارين العملية

5199الرف4لوكركمال سعدي مصطفىالملكية الفكرية حق الملكية االدبية والفنيية

5200الرف4لوكركمال سعدي مصطفىالملكية الفكرية حق الملكية االدبية والفنيية

5201الرف4لوكراشرف تحي الراعيحق الحصول على المعلومات دراسة مقانة

5202الرف4لوكراشرف تحي الراعيحق الحصول على المعلومات دراسة مقانة

5203الرف4لوكريوسف محمد المصاروةتسبيب االحكام

5204الرف4لوكريوسف محمد المصاروةتسبيب االحكام

5205الرف4لوكرحازم محمد الشرعةالتقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية

5206الرف4لوكرحازم محمد الشرعةالتقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية

5207الرف4لوكربشار محمود دوديناالطار القانون العقد المبرم عبر شبكة االنترنت

5208الرف4لوكربشار محمود دوديناالطار القانون العقد المبرم عبر شبكة االنترنت

5209الرف4لوكرمحمد علي الطعانيسلطة القاضي

5210الرف4لوكرمحمد علي الطعانيسلطة القاضي

6211الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6212الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية



6213الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6214الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6215الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6216الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6217الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6218الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6219الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6220الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6221الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6222الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6223الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6224الرف4لوكرعبد المنعم حسينالموسوعة الماسية للقواعد القانونية

6225الرف4لوكرهمام ذياب عبد الكريمالتعليق واثاره في التصرفات

6226الرف4لوكرهمام ذياب عبد الكريمالتعليق واثاره في التصرفات

6227الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االثبات في اصول المحاكمات

6228الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االثبات في اصول المحاكمات

6229الرف4لوكرالياس ابو عيدنظرية االثبات في اصول المحاكمات

6230الرف4لوكرسليم رستم باز اللبنانيشرح المجلة

6231الرف4لوكرسليم رستم باز اللبنانيشرح المجلة

6232الرف4لوكرالسيد خلف محمدعقد البيع في ضوء الفقة

6233الرف4لوكرالسيد خلف محمدعقد البيع في ضوء الفقة

6234الرف4لوكر بدوي حنامجموعة قضايا التنفيذ

6235الرف4لوكر بدوي حناوقف التنفيذ/ تمييز /حجز احتياطي/مجموعة قضايا التنفيذ

حجز لدى /تبليغ /تامين عقاري/انذار تنفيذي/اسقاط المعاملة التنفيذية /مجموعة قضايا التنفيذ

حجز استحقاق/ثالث
6236الرف4لوكر بدوي حنا

6237الرف4لوكر بدوي حناكفالة- وقف التنفيذ-مشكلة تنفيذة -مزايدة -صيغة تنفيذية -شيك / مجموعة قضايا التنفيذ

6238الرف4لوكر بدوي حناصيغة تنفيذية-سند تنفيذي -سندات -دفتر الشرط -اجراءات التنفذ/مجموعة قضايا التنفيذ

مهلة -مؤسسة تجارية -مزاد علني-مستعجل -عقد فتح اعتماد وكشف حساب /مجموعة  التنفيذ 

وصية-نفقة -
6239الرف4لوكر بدوي حنا

6240الرف4لوكر بدوي حناتامين على الحياة-بيع -استئناف -اختصاص مكاني-اجازة -اتفاقية اتعاب / مجموعةالتنفيذ

-رسوم -شطب اشارة -حجز لدى ثالث -وقف التنفيذي/ تمييز /حجز احتياطي/مجموعة  التنفيذ

فتح اعتماد-سندات 
6241الرف4لوكر بدوي حنا

عقد فتح حساب جاري مدين  -سند المر-حارس قضائي-ايفاء -استئناف -احالة /مجموعة التنفيذ

وكتاب اقفال
6242الرف4لوكر بدوي حنا

6243الرف4لوكر بدوي حنامشروع توزيع ممثل تجاري نائب عام استئناف-مشكلة تنفيذية -مزايدة / مجموعةالتنفيذ

6244الرف4لوكرعفيف شمس الدينالوسيط في القانون العقاري

6245الرف4لوكرعفيف شمس الدينالوسيط في القانون العقاري

6246الرف4لوكرسمير فايز اسماعيلالعربون في العقود

6247الرف4لوكرسمير فايز اسماعيلالعربون في العقود

1248الرف5لوكرالياس ابو عيدنظرية االثبات في اصول المحاكمات

1249الرف5لوكرالياس ابو عيدنظرية االثبات في اصول المحاكمات

1250الرف5لوكرالياس ابو عيدنظرية االثبات في اصول المحاكمات

1251الرف5لوكرندى البدوي التجاراحكام المسؤلية

1252الرف5لوكرندى البدوي التجاراحكام المسؤلية

1253الرف5لوكرندى البدوي التجاراحكام المسؤلية

1254الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1255الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني



1256الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1257الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1258الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1259الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1260الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1261الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1262الرف5لوكرموريس نحلةالكامل في شرح القانون المدني

1263الرف5لوكربدوي حنااالستمالك الجزء االول

1264الرف5لوكربدوي حنااالستمالك الجزء االول

1265الرف5لوكربدوي حناالملكية العقارية الجزء الثاني

1266الرف5لوكربدوي حناالملكية العقارية الجزء الثاني

1267الرف5لوكربدوي حناحق المرور الجزء الثالث

1268الرف5لوكربدوي حناحق المرور الجزء الثالث

1269الرف5لوكربدوي حناالسجل العقاري الجزء الرابع

1270الرف5لوكربدوي حناالسجل العقاري الجزء الرابع

1271الرف5لوكربدوي حناالشفعة الجزء الخامس

1272الرف5لوكربدوي حناالشفعة الجزء الخامس

1273الرف5لوكربدوي حناالقسمة العقارية الجزء السادس

1274الرف5لوكربدوي حناالقسمة العقارية الجزء السادس

1275الرف5لوكربدوي حنااشارة الدعوى الجزء السابع

1276الرف5لوكربدوي حناااللحاق الجزء الثامن

1277الرف5لوكربدوي حناالتحديد والتحرير الجزء التاسع

1278الرف5لوكربدوي حنا1القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1279الرف5لوكربدوي حنا2القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1280الرف5لوكربدوي حنا3القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1281الرف5لوكربدوي حنا4القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1282الرف5لوكربدوي حنا5القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1283الرف5لوكربدوي حنا6القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1284الرف5لوكربدوي حنا7القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية الجزء

1285الرف5لوكرصالح الدين شوشاريالدليل العلمي للمحامي

1286الرف5لوكرصالح الدين شوشاريالدليل العلمي للمحامي

1287الرف5لوكرجعفر مشيمشالتحكيم في العقود االدارية والمدنية والتجارية

1288الرف5لوكرجعفر مشيمشالتحكيم في العقود االدارية والمدنية والتجارية

التامين من المسؤلية من حوادث السيارات
مروان بن حسن محمد 

اسماعيل
2289الرف5لوكر

التامين من المسؤلية من حوادث السيارات
مروان بن حسن محمد 

اسماعيل
2290الرف5لوكر

2291الرف5لوكرعبد المنعم موسى ابراهيمحسن النية في العقود

2292الرف5لوكرعبد المنعم موسى ابراهيمحسن النية في العقود

2293الرف5لوكرعلي عوبانيالدعوى المباشرة في ضمان المسؤلية

2294الرف5لوكرعلي عوبانيالدعوى المباشرة في ضمان المسؤلية

2295الرف5لوكربيار طوبياالضروف الطائرة في اجتهاد التحكيم اللبنانية

2296الرف5لوكربيار طوبياالضروف الطائرة في اجتهاد التحكيم اللبنانية

2297الرف5لوكراحمد هنديالتعليق على قانون المرافعات

2298الرف5لوكراحمد هنديالتعليق على قانون المرافعات



2299الرف5لوكراحمد هنديالتعليق على قانون المرافعات

2300الرف5لوكراحمد هنديالتعليق على قانون المرافعات

2301الرف5لوكرطالل عجاجمسؤلية المتبوع عن اعمال التابع

2302الرف5لوكرطالل عجاجمسؤلية المتبوع عن اعمال التابع

2303الرف5لوكرفاطمة زكريا محمدحماية حقوق الملكية الفكرية

2304الرف5لوكرفاطمة زكريا محمدحماية حقوق الملكية الفكرية

2305الرف5لوكربيار طوبيااالساس القانوني لمسؤلية الناقل

2306الرف5لوكربيار طوبيااالساس القانوني لمسؤلية الناقل

2307الرف5لوكرنزيه نعيم شالالدعوى العطل والضرر

2308الرف5لوكرنزيه نعيم شالالدعوى العطل والضرر

2309الرف5لوكرمحمد علي عبدهدور الشكل في العقود

2310الرف5لوكرمحمد علي عبدهدور الشكل في العقود

2311الرف5لوكرهيثم المصاروةعقد التامين االلزامي

2312الرف5لوكرهيثم المصاروةعقد التامين االلزامي

2313الرف5لوكرمحمد يوسف ياسينالمسؤلية الطبية

2314الرف5لوكرطالل عجاج قاضيالمسؤلية المدنية للطبيب

2315الرف5لوكرطالل عجاج قاضيالمسؤلية المدنية للطبيب

2316الرف5لوكرجاد يوسف خليلمضار الجوار غير المالوفه

2317الرف5لوكرجاد يوسف خليلمضار الجوار غير المالوفه

2318الرف5لوكراحمد خالد الناصرالمسؤلية المدنية عن اظرار

2319الرف5لوكراحمد خالد الناصرالمسؤلية المدنية عن اظرار

2320الرف5لوكرمأمون محمد ابو يوسفالدفوع الموضوعية في دعاوي

2321الرف5لوكرمأمون محمد ابو يوسفالدفوع الموضوعية في دعاوي

2322الرف5لوكرجالل الجابريالطب الشرعي والسموم

2323الرف5لوكرجالل الجابريالطب الشرعي والسموم

2324الرف5لوكرمفلح عواد القضاةاصول التنفيذ وفقا الحدث

2325الرف5لوكرمفلح عواد القضاةاصول التنفيذ وفقا الحدث

2326الرف5لوكرعبد هللا احمد عبد هللاحجية التوقيع االلكتروني

2327الرف5لوكرعبد هللا احمد عبد هللاحجية التوقيع االلكتروني

2328الرف5لوكربكر عبد الفتاح فهداصول المحاكمات المدنية

2329الرف5لوكربكر عبد الفتاح فهداصول المحاكمات المدنية

2330الرف5لوكرابراهيم علي حماديالخطأ المهين والخطأ العادي

2331الرف5لوكرابراهيم علي حماديالخطأ المهين والخطأ العادي

2332الرف5لوكرياسين محمد الجبوريالوجيز في شرح القانون المدني االردني

2333الرف5لوكرياسين محمد الجبوريالوجيز في شرح القانون المدني االردني

2334الرف5لوكرحمزة احمد حدادالتحكيم في القوانين العربية

2335الرف5لوكرحمزة احمد حدادالتحكيم في القوانين العربية

3336الرف5لوكرعيسى غسان ربضيالقواعد الخاصة في التوقيع االلكتروني

3337الرف5لوكرعيسى غسان ربضيالقواعد الخاصة في التوقيع االلكتروني

3338الرف5لوكرعبد الباقي محمد سواديمسولية المحامي المدنية

3339الرف5لوكرعبد الباقي محمد سواديمسولية المحامي المدنية

3340الرف5لوكرفاي جبر العنانيشرح قانون االستمالك

3341الرف5لوكرفاي جبر العنانيشرح قانون االستمالك



3342الرف5لوكرلؤي ماجد ابو الهيجاءالتامين ضد حوادث السيارات

3343الرف5لوكرلؤي ماجد ابو الهيجاءالتامين ضد حوادث السيارات

3344الرف5لوكرمحمد ابراهيم ابو الهيجاءالتحكيم الحكومي

3345الرف5لوكرمحمد ابراهيم ابو الهيجاءالتحكيم الحكومي

3346الرف5لوكرسمير صادق عاديالتامين من الحريق

3347الرف5لوكرسمير صادق عاديالتامين من الحريق

3348الرف5لوكرعباس العبوديشرح احكام العقود المسماة

3349الرف5لوكرعباس العبوديشرح احكام العقود المسماة

3350الرف5لوكرنشأت عبد الرحمن االخرسشرح قانون اصول المحاكمات المدنية

3351الرف5لوكرنشأت عبد الرحمن االخرسشرح قانون اصول المحاكمات المدنية

3352الرف5لوكرامين حسين يونستطبيقات السياسية الشرعية

3353الرف5لوكرامين حسين يونستطبيقات السياسية الشرعية

3354الرف5لوكرمراد محمود الشنيكاتاالثبات بالمعاينة والخبرة

3355الرف5لوكرمراد محمود الشنيكاتاالثبات بالمعاينة والخبرة

3356الرف5لوكرعايد رجا الخاليلهالمسؤلية التقصيرية االلكترونية

3357الرف5لوكرعايد رجا الخاليلهالمسؤلية التقصيرية االلكترونية

3358الرف5لوكرجالل الجابريالطب الشرعي القضائي

3359الرف5لوكرجالل الجابريالطب الشرعي القضائي

3360الرف5لوكرجالل الجابريالطب الشرعي القضائي

3361الرف5لوكرجالل الجابريالطب الشرعي القضائي

3362الرف5لوكراحمد محمد علي داوداصول المحاكمات الشرعية

3363الرف5لوكراحمد محمد علي داوداصول المحاكمات الشرعية

3364الرف5لوكرطارق كاظم عجيلنظرية الخالفة الخاصة

3365الرف5لوكرطارق كاظم عجيلنظرية الخالفة الخاصة

3366الرف5لوكرمصلح احمد الطراونةالرقابة القضائية على االحكام

3367الرف5لوكرمصلح احمد الطراونةالرقابة القضائية على االحكام

3368الرف5لوكركاوان اسماعيل كه رديعقد التعليم الخاص

3369الرف5لوكركاوان اسماعيل كه رديعقد التعليم الخاص

3370الرف5لوكريوسف محمد عبيدانالحقوق العينية االصلية والتبعية

3371الرف5لوكريوسف محمد عبيدانالحقوق العينية االصلية والتبعية

3372الرف5لوكرابراهيم عنتر الحيانيتصرف المستاجر بحقوقة

3373الرف5لوكرابراهيم عنتر الحيانيتصرف المستاجر بحقوقة

3374الرف5لوكرامجد حمدان الجهنيالمسؤلية المدنية

3375الرف5لوكرامجد حمدان الجهنيالمسؤلية المدنية

3376الرف5لوكرابراهيم المشاهدي1معين القضاة ج

3377الرف5لوكرابراهيم المشاهدي2معين القضاة ج

3378الرف5لوكرابراهيم المشاهدي3معين القضاة ج

3379الرف5لوكرابراهيم المشاهدي4معين القضاة ج

3380الرف5لوكراسعد ديابالقانون المدني العقود المسماة

3381الرف5لوكراسعد ديابالقانون المدني العقود المسماة

3382الرف5لوكرمحمد نصير الرواشدةادارة الدعوى المدنية

3383الرف5لوكرمحمد نصير الرواشدةادارة الدعوى المدنية

4384الرف5لوكرعمر محمد الكسوانيالقانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية



4385الرف5لوكرعمر محمد الكسوانيالقانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية

4386الرف5لوكرصالح الدين شوشاريالتنفيذ الجبري في المواد المدنية

4387الرف5لوكرصالح الدين شوشاريالتنفيذ الجبري في المواد المدنية

4388الرف5لوكرمحمود علي الرشدانالغبن في القانون المدني

4389الرف5لوكرمحمود علي الرشدانالغبن في القانون المدني

4390الرف5لوكرطارق كاظم عجيلنظرية الخالفة الخاصة

4391الرف5لوكرطارق كاظم عجيلنظرية الخالفة الخاصة

4392الرف5لوكرعلي هادي العبيديالعقود المسما للبيع وااليجار

4393الرف5لوكرعلي هادي العبيديالعقود المسما للبيع وااليجار

4394الرف5لوكرمحمد ابراهيم البدارينالدعوى بين الفقة والقانون

4395الرف5لوكرمحمد ابراهيم البدارينالدعوى بين الفقة والقانون

4396الرف5لوكرعلي هادي العبيديالوجيز في شرح القانون المدني

4397الرف5لوكرعلي هادي العبيديالوجيز في شرح القانون المدني

4398الرف5لوكربيان يوسف رجيبشرح القانون المدني حقوق االمتياز

4399الرف5لوكربيان يوسف رجيبشرح القانون المدني حقوق االمتياز

4400الرف5لوكراحمد بشير الشرابريبطالن حكم التحكيم

4401الرف5لوكراحمد بشير الشرابريبطالن حكم التحكيم

4402الرف5لوكرعدنان ابراهيم السرحانشرح القانون المدني العقود المسماة

4403الرف5لوكرعدنان ابراهيم السرحانشرح القانون المدني العقود المسماة

4404الرف5لوكرعبد القادر الفاراحكام االلتزام اثار الحق

4405الرف5لوكرعبد القادر الفاراحكام االلتزام اثار الحق

4406الرف5لوكرمحمد وحيد الدين سوارحق الملكية في ذاته

4407الرف5لوكرمحمد وحيد الدين سوارحق الملكية في ذاته

4408الرف5لوكرمفلح عواد القضاةالبينات في المواد المدنية

4409الرف5لوكرمفلح عواد القضاةالبينات في المواد المدنية

4410الرف5لوكرمراد محمد المواجدالمسؤلية المدنية في عقود

4411الرف5لوكرمراد محمد المواجدالمسؤلية المدنية في عقود

4412الرف5لوكرجعفر محمد الغربيالمسؤلية المدنية عن االعتداء

4413الرف5لوكرجعفر محمد الغربيالمسؤلية المدنية عن االعتداء

4414الرف5لوكرانور سلطانمصادر االلتزام في القانون المدني

4415الرف5لوكرانور سلطانمصادر االلتزام في القانون المدني

4416الرف5لوكراسعد عبيد الجميليالخطا في المسؤلية الطبية

4417الرف5لوكراسعد عبيد الجميليالخطا في المسؤلية الطبية

4418الرف5لوكرجميل فخري محمداليمين القضائية

4419الرف5لوكرجميل فخري محمداليمين القضائية

4420الرف5لوكرعبد القادر الفارمصادر االلتزام

4421الرف5لوكرعبد القادر الفارمصادر االلتزام

4422الرف5لوكرهاشم علي الشهوانالمسؤلية المدنية للمهندس

4423الرف5لوكرهاشم علي الشهوانالمسؤلية المدنية للمهندس

4424الرف5لوكراسعد عبد الجميليالخطأ في المسؤلية الطبية المدنية

4425الرف5لوكراسعد عبد الجميليالخطأ في المسؤلية الطبية المدنية

4426الرف5لوكرصالح احمد محمد اللهيبيالمباشر والتسبب

4427الرف5لوكرصالح احمد محمد اللهيبيالمباشر والتسبب



4428الرف5لوكراياد عبد الجبار ملكوميالمسؤلية عن االشياء

4429الرف5لوكراياد عبد الجبار ملكوميالمسؤلية عن االشياء

4430الرف5لوكرسعيد سعد عبد السالمحقوق المضرور

4431الرف5لوكرسعيد سعد عبد السالمحقوق المضرور

4432الرف5لوكرايمن سعد سليماالمتناع مصرد المسؤلية

4433الرف5لوكرايمن سعد سليماالمتناع مصرد المسؤلية

4434الرف5لوكرسمير حامد الحمالالحماية القانونية للبيئة

4435الرف5لوكرسمير حامد الحمالالحماية القانونية للبيئة

4436الرف5لوكرعادل احمد الطائيالمسؤلية المدنية للدولة

4437الرف5لوكرعادل احمد الطائيالمسؤلية المدنية للدولة

4438الرف5لوكراحمد محمود سعداستقراء القواعد المسؤلية المدنية

4439الرف5لوكراحمد محمود سعداستقراء القواعد المسؤلية المدنية

4440الرف5لوكرقدري عبد الفتاحاحكام عقد الوديعة

4441الرف5لوكرقدري عبد الفتاحاحكام عقد الوديعة

5442الرف5لوكرعايد فايد عبد الفتاحالكتابة االلكترونية في القانون

5443الرف5لوكرعايد فايد عبد الفتاحالكتابة االلكترونية في القانون

5444الرف5لوكرعامر قاسم احمدالحماية القانونية للمستهلك

5445الرف5لوكرعامر قاسم احمدالحماية القانونية للمستهلك

5446الرف5لوكرالقاضي مدحت المحمودالقضاء في العراق

5447الرف5لوكرالقاضي مدحت المحمودالقضاء في العراق

5448الرف5لوكرقدري عبد الفتاح الشهاوياحكام عقد الوكالة

5449الرف5لوكرقدري عبد الفتاح الشهاوياحكام عقد الوكالة

5450الرف5لوكرعدنان ابراهيم السرحانشرح القانون المدني

5451الرف5لوكرعدنان ابراهيم السرحانشرح القانون المدني

5452الرف5لوكرابراهيم رضوانبطالن حكم التحكيم

5453الرف5لوكرابراهيم رضوانبطالن حكم التحكيم

5454الرف5لوكرمصطفى احمدالتزام المحامي بالحفاظ على اسرار

5455الرف5لوكرمصطفى احمدالتزام المحامي بالحفاظ على اسرار

5456الرف5لوكراحمد شوقي محمدالمسؤلية العقدية  للمدين المحترف

5457الرف5لوكراحمد شوقي محمدالمسؤلية العقدية  للمدين المحترف

5458الرف5لوكررمضان ابو السعودالموجز في عقد االيجار

5459الرف5لوكررمضان ابو السعودالموجز في عقد االيجار

5460الرف5لوكرمحمود السيد عمرالنظام القانون للحجز

5461الرف5لوكرمحمود السيد عمرالنظام القانون للحجز

5462الرف5لوكرندين محمد مشموشيحق االنتفاع

5463الرف5لوكرندين محمد مشموشيحق االنتفاع

5464الرف5لوكرندين محمد مشموشيحق االنتفاع

5465الرف5لوكرنبيل ابراهيم سيدالحقوق العينية االصلية

5466الرف5لوكرنبيل ابراهيم سيدالحقوق العينية االصلية

5467الرف5لوكرفاطمة زكريا محمدحماية حقوق الملكية الفكرية

5468الرف5لوكراحمد شوقي محمدمدى التعويض عن تغير الضرر

5469الرف5لوكراحمد شوقي محمدمدى التعويض عن تغير الضرر

5470الرف5لوكرعصمت عبد المجيد بكراثر التقدم العلمي في العقد



5471الرف5لوكرعصمت عبد المجيد بكراثر التقدم العلمي في العقد

5472الرف5لوكرعصمت عبد المجيد بكراثر التقدم العلمي في العقد

5473الرف5لوكرنسرين سالمة محاسنةالتزام البائع بالتسليم والمطالبة

5474الرف5لوكرنسرين سالمة محاسنةالتزام البائع بالتسليم والمطالبة

5475الرف5لوكرسمير غوبيةحوادث الطرق المشكلة والحل

5476الرف5لوكرسمير غوبيةحوادث الطرق المشكلة والحل

5477الرف5لوكرمحمد سليمان االحمدالمسؤلية عن الخطأ التنظيمي

5478الرف5لوكرمحمد سليمان االحمدالمسؤلية عن الخطأ التنظيمي

5479الرف5لوكرعالء فرج الطاهرالحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق

5480الرف5لوكرعالء فرج الطاهرالحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق

5481الرف5لوكرامجد محمد منصورالنظرية العامة لاللتزمات

5482الرف5لوكرامجد محمد منصورالنظرية العامة لاللتزمات

5483الرف5لوكرمحمود الكيالنيقواعد االثبات واحكام التنفيذ

5484الرف5لوكرمحمود الكيالنيقواعد االثبات واحكام التنفيذ

5485الرف5لوكرعباس العبوديشرح احكام قانون اصول

5486الرف5لوكرعباس العبوديشرح احكام قانون اصول

5487الرف5لوكرعبد الرحمن احمدالمختصر في شرح القانوني المدني االردني

5488الرف5لوكرعبد الرحمن احمدالمختصر في شرح القانوني المدني االردني

5489الرف5لوكرعباس العبوديشرح احكام القانون االثبات المدني

5490الرف5لوكرعباس العبوديشرح احكام القانون االثبات المدني

5491الرف5لوكرصالح الدين محمد شوشاريشرح قانون اصول المحاكمات المدنية

5492الرف5لوكرصالح الدين محمد شوشاريشرح قانون اصول المحاكمات المدنية

5493الرف5لوكرفيحاء محمد فوزيدور االدعاء العام في الدعوى المدنية

5494الرف5لوكرفيحاء محمد فوزيدور االدعاء العام في الدعوى المدنية

5495الرف5لوكرفيحاء محمد فوزيمصادر االلتزام مصادر الحق الشخصي

5496الرف5لوكرفيحاء محمد فوزيمصادر االلتزام مصادر الحق الشخصي

5497الرف5لوكرسالم محمد رويعانمسؤلية المنتج في القوانين

5498الرف5لوكرسالم محمد رويعانمسؤلية المنتج في القوانين

6499الرف5لوكرنادية محمد قزمارالجراحة التجميلية الجوانب القانونية

6500الرف5لوكرنادية محمد قزمارالجراحة التجميلية الجوانب القانونية

6501الرف5لوكراحمد مفلح خوالدةشرط االعفاء من المسؤلية العقدية

6502الرف5لوكراحمد مفلح خوالدةشرط االعفاء من المسؤلية العقدية

6503الرف5لوكرهيثم فالح شهابضمان ضرر الموت واحكامه

6504الرف5لوكرهيثم فالح شهابضمان ضرر الموت واحكامه

6505الرف5لوكرمصطفى محمود فراجالدعاوى واجرائاتها العملية

6506الرف5لوكرمصطفى محمود فراجالدعاوى واجرائاتها العملية

6507الرف5لوكريوسف محمد عبيدانمصادر االلتزام في القانون المدني

6508الرف5لوكريوسف محمد عبيدانمصادر االلتزام في القانون المدني

6509الرف5لوكريوسف محمد عبيدانمصادر االلتزام في القانون المدني

6510الرف5لوكريوسف محمد عبيدانمصادر االلتزام في القانون المدني

6511الرف5لوكرعماد احمد ابو صدمسؤلية المباشر والتسبب

6512الرف5لوكرعماد احمد ابو صدمسؤلية المباشر والتسبب

6513الرف5لوكراحمد محمد علي داوداحكام العقد



6514الرف5لوكراحمد محمد علي داوداحكام العقد

6515الرف5لوكراحمد محمد علي داوداحكام العقد

6516الرف5لوكراحمد محمد علي داوداحكام العقد

6517الرف5لوكرجالل محمد ابراهيمالنظرية العامة لاللتزام

6518الرف5لوكرجالل محمد ابراهيمالنظرية العامة لاللتزام

6519الرف5لوكرنواف كنعانحق المؤلف

6520الرف5لوكرنواف كنعانحق المؤلف

6521الرف5لوكرفاروق االباصيرياحكام المسؤلية التقصيرية

6522الرف5لوكرفاروق االباصيرياحكام المسؤلية التقصيرية

6523الرف5لوكرمحمود عبد الرحيم الشريفاتالتراضي في تكوين العقدالنترنت

6524الرف5لوكرمحمود عبد الرحيم الشريفاتالتراضي في تكوين العقدالنترنت

6525الرف5لوكرابراهيم عنتر فتحيتصرف المستاجر بحقوقة الناشئة

6526الرف5لوكرابراهيم عنتر فتحيتصرف المستاجر بحقوقة الناشئة

6527الرف5لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى احكام ازالة

6528الرف5لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى احكام ازالة

6529الرف5لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى احكام ازالة

6530الرف5لوكرعبد المنعم احمداحكام التؤائم الملتصق

6531الرف5لوكرعبد المنعم احمداحكام التؤائم الملتصق

6532الرف5لوكراسامة روبي عبد العزيزحجية التوقيع االلكتروني

6533الرف5لوكراسامة روبي عبد العزيزحجية التوقيع االلكتروني

6534الرف5لوكروليد رمضان عبد التوابظوابط نزع الملكية للمنفعة

6535الرف5لوكروليد رمضان عبد التوابظوابط نزع الملكية للمنفعة

6536الرف5لوكرمحمد نجيب عوضين مغربيعنصر المدة واثره في العقود

6537الرف5لوكرمحمد نجيب عوضين مغربيعنصر المدة واثره في العقود

6538الرف5لوكرمنير محمد احمد الصلوبينظام الحجز على فاقد االهلية

6539الرف5لوكرمنير محمد احمد الصلوبينظام الحجز على فاقد االهلية

6540الرف5لوكرعيسى مصطفى حمادينالمسؤلية المدنية التقصيرية عن االضرار البيئة

6541الرف5لوكرعيسى مصطفى حمادينالمسؤلية المدنية التقصيرية عن االضرار البيئة

6542الرف5لوكرعلي حمود السعديمدخل الى تطبيقات الهندسة الوراثية

6543الرف5لوكرعلي حمود السعديمدخل الى تطبيقات الهندسة الوراثية

6544الرف5لوكرعبد الحميد نجاشير الزهيريشرح قانون المحاكمات المدنية

6545الرف5لوكرعبد الحميد نجاشير الزهيريشرح قانون المحاكمات المدنية

6546الرف5لوكرالشهابي ابراهيم الشرقاويمصادر االلتزام االدارية

6547الرف5لوكرالشهابي ابراهيم الشرقاويمصادر االلتزام االدارية

6548الرف5لوكرناصر محمد عبد هللا سلطانحقوق الملكية الفكرية

6549الرف5لوكرناصر محمد عبد هللا سلطانحقوق الملكية الفكرية

1550الرف6لوكرابراهيم مصطفىالمسؤلية المدنية للغير

1551الرف6لوكرابراهيم مصطفىالمسؤلية المدنية للغير

1552الرف6لوكرأشرف جابر سيدالتعويض عن تفويت فرصة

1553الرف6لوكرأشرف جابر سيدالتعويض عن تفويت فرصة

1554الرف6لوكرأشرف جابر سيدالمسؤلية عن مضار الجوار

1555الرف6لوكرأشرف جابر سيدالمسؤلية عن مضار الجوار

1556الرف6لوكرايمن سعد سليمالشروط التعسفسة في العقود



1557الرف6لوكرايمن سعد سليمالشروط التعسفسة في العقود

1558الرف6لوكرعبد الحميد الشواربيالحراسة القضائية

1559الرف6لوكرعبد الحميد الشواربيالحراسة القضائية

1560الرف6لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريمصادر الحق في الفقة االسالمي

1561الرف6لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريمصادر الحق في الفقة االسالمي

1562الرف6لوكرجمال عبد الرحمن محمد عليعقد التحليل الطبية

1563الرف6لوكرجمال عبد الرحمن محمد عليعقد التحليل الطبية

1564الرف6لوكرحسن حسين البراويتعويض االشخاص الطبيعية والمعنوية

1565الرف6لوكرحسن حسين البراويتعويض االشخاص الطبيعية والمعنوية

1566الرف6لوكرعصام انور سليماثار انعدام حراسة الطواري

1567الرف6لوكرعصام انور سليماثار انعدام حراسة الطواري

1568الرف6لوكرعصام انور سليمالحق المالي الصحاب الحقوق

1569الرف6لوكرعصام انور سليمالحق المالي الصحاب الحقوق

1570الرف6لوكرسعد السيد قنديلالتوقيع االلكتروني

1571الرف6لوكرسعد السيد قنديلالتوقيع االلكتروني

1572الرف6لوكرجمال الدين علي التومالتنظيم القانوني

1573الرف6لوكرجمال الدين علي التومالتنظيم القانوني

1574الرف6لوكرمحمد سعد الرصاصلةدليل اجراءات التحكيم في عقود البنك

1575الرف6لوكرمحمد سعد الرصاصلةدليل اجراءات التحكيم في عقود البنك

1576الرف6لوكرمجدي فؤاد عبد القادرالمسؤلية المدنية لشركات الحاق

1577الرف6لوكرمجدي فؤاد عبد القادرالمسؤلية المدنية لشركات الحاق

1578الرف6لوكرشحاته غريب شلقاويالتعويض عن ميالد طفل

1579الرف6لوكرشحاته غريب شلقاويالتعويض عن ميالد طفل

1580الرف6لوكرشوقي احمد عبد هللاالوكالة بالتسخير

1581الرف6لوكرشوقي احمد عبد هللاالوكالة بالتسخير

1582الرف6لوكراحمد ابراهيم عطيةالنظام القانوني لالعالنات

1583الرف6لوكراحمد ابراهيم عطيةالنظام القانوني لالعالنات

1584الرف6لوكرالسيد عبد الوهاب عرفةنسخ العقد والشرط الفسخ

1585الرف6لوكراحمد عبد الظاهرالحماية القانونية للغة العربية

1586الرف6لوكراحمد عبد الظاهرالحماية القانونية للغة العربية

1587الرف6لوكرمدحت الدبيسيقانون المرافعات المدنيبة والتجارية

1588الرف6لوكراشرف جابر سيداالستبعاد االتفاقي من الضمان

1589الرف6لوكراشرف جابر سيداالستبعاد االتفاقي من الضمان

1590الرف6لوكرايمن سعد سليماالمتناع مصدر المؤلية المدنية

1591الرف6لوكرايمن سعد سليماالمتناع مصدر المؤلية المدنية

1592الرف6لوكراحمد شرف الدينالجوانب القانونية للتمويل العقاري

1593الرف6لوكراحمد شرف الدينالجوانب القانونية للتمويل العقاري

1594الرف6لوكرجالل محمد ابراهيمالمسؤلية المدنية لعديمي التميز

1595الرف6لوكرجالل محمد ابراهيمالمسؤلية المدنية لعديمي التميز

الفكرة المسندة في قاعدة
عاطف عبد الحميد عبد 

المجيد
1596الرف6لوكر

الفكرة المسندة في قاعدة
عاطف عبد الحميد عبد 

المجيد
1597الرف6لوكر

1598الرف6لوكرايمن مصطفىالنظام القانوني لعقد االنتهاك

1599الرف6لوكرايمن مصطفىالنظام القانوني لعقد االنتهاك



1600الرف6لوكراسامة ابو الحسن ماجداسأءة استخدام تدابير الحماية

1601الرف6لوكراسامة ابو الحسن ماجداسأءة استخدام تدابير الحماية

1602الرف6لوكرعادل ابو هشيمةالنظام القانوني لعقود اطالق

1603الرف6لوكرعادل ابو هشيمةالنظام القانوني لعقود اطالق

1604الرف6لوكر حسن حسين البراويمخاطر التطور

1605الرف6لوكر حسن حسين البراويمخاطر التطور

1606الرف6لوكرمكحمد نظمي محمد صعابنةمسؤلية المحكم المدنية

1607الرف6لوكرمكحمد نظمي محمد صعابنةمسؤلية المحكم المدنية

1608الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاحااللتزام بضمان السالمة

1609الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاحااللتزام بضمان السالمة

1610الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاحالجوانب القانونية لغياب الشخص عن موطنة

1611الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاحالجوانب القانونية لغياب الشخص عن موطنة

1612الرف6لوكرعبد الهادي فوزيالنظام القانون للنسخة الخاصة

1613الرف6لوكرعبد الهادي فوزيالنظام القانون للنسخة الخاصة

1614الرف6لوكرهشام سعيد احمداشهار التصرفات العقارية ونقلها

1615الرف6لوكرهشام سعيد احمداشهار التصرفات العقارية ونقلها

1616الرف6لوكرعبد العزيز المرسي محمودالحماية المدنية الخاصة لرضا المشتري

1617الرف6لوكرعبد العزيز المرسي محمودالحماية المدنية الخاصة لرضا المشتري

1618الرف6لوكرمحمد محي الدين ابراهيممخاطر التطور كسبب العفاء المنتج

1619الرف6لوكرمحمد محي الدين ابراهيممخاطر التطور كسبب العفاء المنتج

1620الرف6لوكرمحمد محي الدين ابراهيمنطاق الضرر المرشد

1621الرف6لوكرمحمد محي الدين ابراهيمنطاق الضرر المرشد

1622الرف6لوكرمصطفى عبد الحميدالضرر الناشيء عن االفالس العقدي

1623الرف6لوكرمصطفى عبد الحميدالضرر الناشيء عن االفالس العقدي

1624الرف6لوكرمحمد سلمان االحمدكسب الملكية بضمان ضرر المال

1625الرف6لوكرمحمد سلمان االحمدكسب الملكية بضمان ضرر المال

1626الرف6لوكرمحمد عبد الظاهر حسينالعقود المسماه

1627الرف6لوكرمحمد عبد الظاهر حسينالعقود المسماه

2628الرف6لوكرحسن الفكهاني1الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2629الرف6لوكرحسن الفكهاني2الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2630الرف6لوكرحسن الفكهاني3الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2631الرف6لوكرحسن الفكهاني4الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2632الرف6لوكرحسن الفكهاني5الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2633الرف6لوكرحسن الفكهاني6الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2634الرف6لوكرحسن الفكهاني7الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2635الرف6لوكرحسن الفكهاني8الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2636الرف6لوكرحسن الفكهاني9الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2637الرف6لوكرحسن الفكهاني10الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الجزء

2638الرف6لوكراحمد شوقي محمدالمسؤلية العقدية للمدين المحترف

2639الرف6لوكراحمد شوقي محمدالمسؤلية العقدية للمدين المحترف

2640الرف6لوكرشوقي احمد عبد هللاالوكالة بالتسخير

2641الرف6لوكرشوقي احمد عبد هللاالوكالة بالتسخير

2642الرف6لوكرادوار عيداثر انخفاض قيمة العملة



2643الرف6لوكرادوار عيداثر انخفاض قيمة العملة

2644الرف6لوكرعلي سعيداندليل ممارسة مهنة المحاماة واخالقياتها

2645الرف6لوكرعلي سعيداندليل ممارسة مهنة المحاماة واخالقياتها

2646الرف6لوكرمنذر الفضلالمسؤلية الطبية في الجراحة التجميلة

2647الرف6لوكرمنذر الفضلالمسؤلية الطبية في الجراحة التجميلة

2648الرف6لوكراكرم فالح الصوافالحماية الدستورية والقانونية

2649الرف6لوكراكرم فالح الصوافالحماية الدستورية والقانونية

2650الرف6لوكرالسيد عبد الوهاب عرفةعقد االيجار

2651الرف6لوكرعبد الرحيم اسماعيل زيتونعقد االيجار احدث احكام الجزء الثاني

2652الرف6لوكرحسام الدين كامل االهوانيعقد االيجار في قوانين ايجار االماكن

2653الرف6لوكرجالل محمد ابراهيمالرجوع بين المسؤلية المتعددين

2654الرف6لوكرجالل محمد ابراهيمالرجوع بين المسؤلية المتعددين

2655الرف6لوكرمحمد حسين قاسمموجز الحقوق العينة االصلية الجزء االول

2656الرف6لوكرمشهور حسين محمد سلمانالمحاماه تاريخها في النظم

2657الرف6لوكرجوردن شدرالويتقسيمات االموال

2658الرف6لوكرعصام احمد محمدالنظرية العامة للحق في سالمة الجسم

2659الرف6لوكرعلي سيد قاسمحقوق الملكية الفكرية

2660الرف6لوكرمحمود محمود الطناحيالصور التنفيذية في قانون المرافعات

2661الرف6لوكراحمد عبد العال ابو قريناحكام الثبات في قانون المواد المدنية والتجارية

2662الرف6لوكربدوي عبد العليممبدأ الصالحية في الوضائف

2663الرف6لوكرمنير محمد احمد الصلوبيحق الملكية في ذاته الجزء االول

2664الرف6لوكرجابر محجوب عليخدمة ما بعد البيع في بيوع النقوالت الجديدة

2665الرف6لوكراسامة دولي عبد العزيزالتدريبات العملية في قانون المرافعات

2666الرف6لوكرسيد احمد محموداصول التنفيذ الجبري

2667الرف6لوكرالياس ابو عيدالقرارات الكبرى في االجتهاد اللبناني

2668الرف6لوكرفؤاد محمود معوضدور القاضي في تعديل العقد

2669الرف6لوكرابراهيم محمد غنيمالبدالت والحوافز في قضاء مجلس الدولة

3670الرف6لوكراحمد عبد العال ابو قرينعقد البيع في ضوء الفقة والتشريع

3671الرف6لوكرفتحي محمد انور عزتقضاء التنفيذ امام ادارة التنفيذ

3672الرف6لوكراحمد محمد ديبالقواسم المشتركة لعيوب الرضى

3673الرف6لوكرعفيف شمس الديناجتهادات الهيئة العامة لمحكمة التميز

3674الرف6لوكرعلي عصام غصنالخطأ الطبي

3675الرف6لوكرنزيه نعيم شاللالحجز التنفيذي

3676الرف6لوكرموفق حماد عيدالحماية المدنية للمستهلك

3677الرف6لوكرتوفيق حسين فرجقواعد االثبات

3678الرف6لوكرنزيه نعيم شاللدعاوي اساءة االمانة

3679الرف6لوكرعلي فارس فارسسلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته

3680الرف6لوكرعمار حبيب جهلوكعقد خصم الديون دون حق الرجوع

3681الرف6لوكرمحمد دغمانالزامية العقد

3682الرف6لوكرسمير عاليةنظرية الدعوى الشرعية

3683الرف6لوكربسام عادل المهتارالمصطلحات المتقاربة في القانون المدني

3684الرف6لوكرمسلم عقيل عبدهالموجب الطبيعي

3685الرف6لوكرانور السيد احمدحقوق طرفي عقد العمل في براءة االختراع



3686الرف6لوكراحمد حسين عبد الرزاقمجموعة احكام االيجارات التي اصدرتها

3687الرف6لوكرياسر عبد السالم منصوردراسة نقدية لقانون التحكيم

3688الرف6لوكربخيت محمد بخيت عليالغرامة التهديدية امام القضاء المدني

3689الرف6لوكراحمد ابراهيم عطيةالنظام القانوني لالعالنات في القانون

3690الرف6لوكرعبد الرحيم اسماعيلالحديث في اسباب كسب الملكية

3691الرف6لوكرالسيد خلف محمددعوى التعويض عن المسؤلية التقصيرية

3692الرف6لوكرعلي عصام غصنالرسوم القضائية

3693الرف6لوكرمحمد يوسف ياسينالوسيط في قانون المحاكم

3694الرف6لوكرسامحم سيد محمدالقانون المدني

3695الرف6لوكرفتحي محمد انور عزتاالحكام االجرائية لمنازعات النفس

3696الرف6لوكرنزيه نعيم شاللدعاوي التعسف واساءة

3697الرف6لوكرفتحي واليالوسيط في القانون المدني

3698الرف6لوكرعدنان احمد ولي العزاوي2ج/1في القانون الزراعي العراقي ج

3699الرف6لوكرعادل مشموشيضمانات حقوق الخصوم

3700الرف6لوكرشربل طانيوس صابرعقد الوكالة في التشريع والفقة

3701الرف6لوكربسام عادل المهتارالمصطلحات المتقاربة في القانون المدني

3702الرف6لوكرزياد ابو حصوهعقد التاجير التمويلي

3703الرف6لوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا المدنية

3704الرف6لوكرضمير حسين ناهد المعموريمنفعة العقد والعيب الخفي

3705الرف6لوكرسيد احمد موسويالمسؤلية المدنية للحفاظ على االشياء

3706الرف6لوكراسعد فاضل منديلاحكام عقد التحكيم واجراءاته

3707الرف6لوكرعفيف شمس الدينالوسيط في القانون العقاري الجزء الثالث

3708الرف6لوكرسعيد احمد شعلهقضاء النقد المدني في ندب الخبراء

3709الرف6لوكراحمد محمود ديب جمالالقواسم المشتركة في عيوب الرضى

3710الرف6لوكرعبد المنعم موسى ابراهيماالعتبار الشخصي في شركات االموال

3711الرف6لوكرانور العمروسالمجموعة الموسعة في الصيغ القضائية الجزء االول

3712الرف6لوكرجوردن شدرالويحق الملكية العقارية

3713الرف6لوكرفاطمة زكريا محمدحماية حقوق الملكية الفكرية

3714الرف6لوكرحسين الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية

3715الرف6لوكرعفيف شمس الدينالمصنف

3716الرف6لوكرعلي عوض حسينالصيغ القانونية للدعاوي المستعجلة

المجتمع االستهالكي
مجموعة من اساتذة علم 

االجتماع
4717الرف6لوكر

4718الرف6لوكرهمام محمد محمود زهرانالحقوق العينية االصلية حق الملكية

4719الرف6لوكرمحمد احمد عابدينعبء االثبات ونقله

4720الرف6لوكرعصام انور سليمنظرية الحق

4721الرف6لوكراسامة ابو الحسن مجاهدالوسيط في قانون المعامالت االلكتروني

4722الرف6لوكرمحمد شوكت التونيالمحاماة فن رفيع

4723الرف6لوكرتاج السر محمد احمدالوجيز في احكام العقود واالدارة

4724الرف6لوكررمضان ابو السعودالوجيز في شرح مقدمة القانون

4725الرف6لوكرجلوريا ايفانزالحكومة االلكترونية

4726الرف6لوكراسامة احمد شوقيالقواعد االجرائية لالثبات المدني

4727الرف6لوكراحمد شوقي حمد عبد الرحمنالنظرية العامة لاللتزام العقد

4728الرف6لوكراحمد شوقي حمد عبد الرحمنالنظرية العامة لاللتزام العقد



4729الرف6لوكرعبد الهادي فوزيالنظام القانوني للنسخة لخاصة من المصنفات

4730الرف6لوكرهمام محمد محمود زهرانالمدخل الى القانون النظرية العامة

4731الرف6لوكرمصطفى عبد الحميدالضرر الناشيء عن االخالل العقدي في القانون

4732الرف6لوكرمحمود عبد الرحمن محمدالوجيز في عقد االيجار

المسؤلية العقدية للمدين المحترف
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
4733الرف6لوكر

4734الرف6لوكرعبد الهادي فوزيحماية صورة االموال

4735الرف6لوكرقدري عبد الفتاح الشهاويشرح قانون التمويل العقاري

4736الرف6لوكراشرف وفا محمدتنازع القوانين في مجال التقادم

4737الرف6لوكرالسيد المراكبيالحماية القانونية للبيئة من التلوث

4738الرف6لوكرمحمد نجيب عوضين مغربياثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن

4739الرف6لوكرمحمد خليل يوسف ابو بكرحق المؤلف في القانون

4740الرف6لوكرحسام الدين فتحي ناصفالمسؤلية عن االضرار بحقوق المؤلف عبر االنترنت

4741الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاح فايدااللتزام بضمان السالمة في عقود السياحة

4742الرف6لوكرسعيد سيد عبد السالمالوجيز في احكام قانون الشهر العقاري

4743الرف6لوكرعبد هللا احمد الخضرالنظام القانوني للحكومة االلكترونية لدولت الكويت

4744الرف6لوكرعزيز كاظم جبرالضرر المرتد

4745الرف6لوكرمحمد عبد الظاهر حسينخطأ المضرور واثره على المسؤلية

4746الرف6لوكرمصطفى احمد ابو عمروالحق المالي لفنان االداء

4747الرف6لوكرانور سلطانالنظرية العامة لاللتزام

4748الرف6لوكرعبد الحميد الشواربيالسبع الموبقات

4749الرف6لوكرمحمود عبد الرحمن محمدالوجيز في عقد البيع

4750الرف6لوكررمضان ابو السعودالوجيز في الحقوق العينية االصلية

4751الرف6لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى دعاوي تخلية الماجور

4752الرف6لوكرمعوض عبد التوابالوسيط في قضاء االمور المستعجلة

4753الرف6لوكرنزيه نعيم شاللدعاوي البيع في المزاد العلني

4754الرف6لوكرانس العلبيالنظام القانوني لبطاقات االعتماد

4755الرف6لوكرنبيل اسماعيل عمراالوامر على عرائض ونظامها القانوني

4756الرف6لوكرخالد حمدي عبد الرحمنالتميز الفئوي عند التعاقد على العمل

الصعوبات التي تشيرها تفسير المادة الخامسة
احمد عبد الوهاب محمد 

بهجت
4757الرف6لوكر

4758الرف6لوكرطارق الجمالاساسيات علم االطفاء

4759الرف6لوكرعبد الرحمن علي حمزةمضار الجوار الغير المالوفة المسؤلية عنها

4760الرف6لوكرعبد العزيز المرسي محمودنظرية انقاص التصرف الثانوني في القانون المدني

4761الرف6لوكرمحمد امين االدريسيالطعن بالنقض امام المحكمة العليا بالجمهورية

4762الرف6لوكرمحمد المتولياثر االنحراف الفكري على االمن الوطني الخليجي

السلطات االدبية لحق المؤلف
عاطف عبد الحميد عبد 

المجيد
4763الرف6لوكر

4764الرف6لوكرحسين جمعةالتقييم العقاري

4765الرف6لوكرسحر عبد الستار امام يونسالمركز القانوني للمحاكم

4766الرف6لوكراشرف جابر سيدالمسؤلية عن مضار الجوار غير المالوفة

4767الرف6لوكراشرف جابر سيداالستبعاد االتفاقي من الضمان في عقد التامين

4768الرف6لوكرمحمد عبد الظاهر حسيناالحكام العقارية للشهر العقاري في ضوء الفقة

4769الرف6لوكراحمد محمد عطيه محمدالتامين من المسؤلية المقرضة لمستخدمي االنترنت

4770الرف6لوكرهدى سعيد النمرالجديد في قوانين االيجارات

4771الرف6لوكرجالل محمد ابراهيمابحاث في التامين



4772الرف6لوكرمحمد نصير الدين كاملاالستئناف في المواد المدنية التجارية

4773الرف6لوكرمحمد نصير الدين كاملتقدير قيمة الدعوى

4774الرف6لوكرسليمان مرقسالوافي في شرح القانون المدني

4775الرف6لوكراسماعيل شاهيناحكام مطالبة المدنيين المتضامنين بالدين

4776الرف6لوكرعبد المنعم البدراويالوجيز في عقد البيع

4777الرف6لوكرعصام انور سليمالوجيز في الثقافة القانونية للمهندسين

4778الرف6لوكرطارق عبد الرؤوف صالحالمسؤلية التقصيرية عن عمل الغير

4779الرف6لوكرعصام انور سليمنظرية الحق

4780الرف6لوكراشرف جابر سيدالتعويض عن تفويت فرصة الشفاء او الحياة

4781الرف6لوكراشرف جابر سيدمشكالت الحلول القانوني للمؤمن

4782الرف6لوكرعصمت عبد المجيد بكرمصادر االلتزام في القانون المدني

4783الرف6لوكرحسن علي الذنونالنظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام

4784الرف6لوكرعمر محمد بن يونسالمجتمع المعلوماتي والحكومة االلكتروني

4785الرف6لوكرابراهيم المنجيدعوى الوراثة

4786الرف6لوكرعبد الحميد الشواربياالحكام العامة في التنفيذ الجبري

دور الخطا في تامين اصابات العمل
محمد محمد احمد محمد 

عجيز
4787الرف6لوكر

4788الرف6لوكرعلي سيد قاسمنسبة اتفاق التحكيم

4789الرف6لوكراياد عبد الجبار ملوكيالمسؤلية عن االشياء

4790الرف6لوكررمضان محمد ابو السعودالتامينات الشخصية والتبعية

5791الرف6لوكراسامة ابو الحسن مجاهدحماية المصنفات على شبكة االنترنت

5792الرف6لوكرمحمد نصر الدين كاملاالستئناف في المواد المدنية والتجارية

5793الرف6لوكرمحمد عبد الظاهر حسينالعالقات القانونية بين القاضي والعميل

5794الرف6لوكراحمد ابرهيم بكااللتزامات في الشرع االسالمي

5795الرف6لوكراحمد السعيد الزقردالوجيز في نظرية االلتزام

5796الرف6لوكرعيد محمد المنوخ العازميجراحة التجميل

5797الرف6لوكرعاصم احمد عجيلةتقرير الخبير

5798الرف6لوكرمحمد الشهاويوسائل االعالم والحق في الخصومة

5799الرف6لوكرايمن سعد سليمنظام المعامالت المدنية السعودي

5800الرف6لوكرعاطف عبد الحميد حسنالنظام القانوني الجر العامل

5801الرف6لوكرجالل محمد ابراهيمالنظرية العامة لاللتزام

5802الرف6لوكرايمن ابراهيم العشماوينظرية السبب والعدالة العقدية

5803الرف6لوكرطارق عبد الرؤوف صالحقسمة المال الشائع والتخارج

5804الرف6لوكرميرفت محمد امين االدريسيالرقابة الداخلية على اعمال البنوك

5805الرف6لوكرحسام الدين كامل االهوانيالمباديء العامة للتامين

5806الرف6لوكرمحمود محمد علي صبرةصياغة العقود بالعربية واالنجليزية

5807الرف6لوكرسمير عبد السميعخطابات النوايا

5808الرف6لوكراحمد شرف الدينعقود عمليات البناء وتسوية النزاعات

5809الرف6لوكرفايز احمد عبد الرحمناالثبات في المواد المدنية

5810الرف6لوكرعلي بركاتالتنفيذ على العقارات طبقا للقانون

5811الرف6لوكرسعيد سيد عبد السالمالوافي في نظرية الحق

5812الرف6لوكرعلي بركاتالنظام القانوني لترك الخصومة

5813الرف6لوكراشرف جابر سيدالصحافة عبر االنترنت وحقوق المؤلف

5814الرف6لوكرمحمد ضهري محمودالمحكمة الجزائية



5815الرف6لوكراحمد محمود سعيدمسؤلية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب

5816الرف6لوكراحمد محمود سعيدمسؤلية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب

5817الرف6لوكرسعيد سيد عبد السالمالوجيز في القانون الخاص في المواد المدني

5818الرف6لوكرعربي سيد عبد السالم محمداحكام تقديم التعويض

5819الرف6لوكرممدوح محمد عليالتبعية في نطاق عالقة العمل

5820الرف6لوكرنسرين سلمانمشكالت المسؤلية المدنية

5821الرف6لوكربوشير مهند امقرانانتفاء السلطة القضائية

حق االنسان في التقاضي
احمد عبد الوهاب محمد ابو 

ورده
5822الرف6لوكر

دروس في الحقوق العينية التبعية
احمد عبد الوهاب محمد ابو 

ورده
5823الرف6لوكر

5824الرف6لوكراحمد شرف الدينعقد االيجار

5825الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

5826الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

5827الرف6لوكرنزال عقاب الهاجرياحكام الفوائد الربوية في القانون

5828الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

5829الرف6لوكرمحمد علي سكيكرتشريعات التحكيم

5830الرف6لوكراسمة احمد شوقيالتصنيف الفني لوظائف واعمال القاضي

5831الرف6لوكرعصمت عبد المجيد بكرالحماية القانونية لحقوق المؤلف

5832الرف6لوكرسعيد سعد عبد السالمحقوق المضرور

5833الرف6لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتمسؤلية الخلف الخاص عن اثار عقد العمل

5834الرف6لوكرعبد هللا احمد الخضرالنظام القانوني للحكومة االلكترونية لدولت الكويت

5835الرف6لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتطبيعة طريق العمل المحمي تشريعيا

5836الرف6لوكرحمدي حمودةحق الصحفي في الحصول على المعلومات

5837الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

5838الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

5839الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

5840الرف6لوكرايمن سعد سليممشكالت اتفاق التمويل العقاري

5841الرف6لوكرعبد الرحيم اسماعيل زيتونعقد االيجار

5842الرف6لوكرسعيد سعد عبد السالمالوجيز في عقد البيع

5843الرف6لوكرعبد الحميد الشواربيالحراسة القضائية في ضوء القضاء

5844الرف6لوكرسند حسن سالم صالحالتنظيم القانون للتوقيع االلكتروني

5845الرف6لوكرحسنين هيكلالنظام القانوني لالنجاب الصناعي

5846الرف6لوكرعصام مالك احمد لعيبيالترخيص االجباري لالستغالل

5847الرف6لوكرعايد فايد عبد الفتاحنظام االثبات

5848الرف6لوكررجب محمود طاجنعقود المشاركة بين القطاعين الحكومي الخاص

5849الرف6لوكرعبد العزيز المرسي محموداالحكام القانونية لعقد ايجار االماكن الغير سكنية

5850الرف6لوكرمحمود عبد الرحمن محمدالوجيز في عقد االيجار

5851الرف6لوكرفاروق االباصيريالنظام القانوني للمادة المهنية في عالقات العمل

5852الرف6لوكرممدوح محمد خيري هاشمنظرات في قوانين المباني والعقارات

5853الرف6لوكرسعيد احمد شعلةقضاء النقض في الصفة والمصلحة في الدعوى

5854الرف6لوكررشدي شحاته ابو زيدانعزال وعزل القاضي

5855الرف6لوكرمصطفى الجمالالتامينات االجتماعية

5856الرف6لوكرطلعت محمد دويدارتاجيل الدعوى

5857الرف6لوكرحسين عامرالتعسف في استعمال الحقوق



5858الرف6لوكراحمد الشافعيالمسؤلية في المناسبات الرياضية

5859الرف6لوكرخليفة راشد الشعاليمساهمة في نظرية القانون الرياضي

5860الرف6لوكرمعتز نزية محمد الصادقالمتعاقد المعترف

5861الرف6لوكراشرف عبد الرزاق ويحالوسيط في البيع بالتقسيط

5862الرف6لوكررجب كريم عبد الالهالمسؤلية المدنية لجراح التجميل

5863الرف6لوكرمعتز نزية صادق المهديااللتزام بالسرية والمسؤلية المدنية

5864الرف6لوكرفارس علي عمرالتبليغات القضائية

5865الرف6لوكراشرف جابر سيدنحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة

5866الرف6لوكرمحمد عربي البكريقسمة المال الشائع

5867الرف6لوكر رمضان ابو السعودالعقود المسماه عقد االيجار

5868الرف6لوكر رمضان ابو السعودالعقود المسماه عقد االيجار

5869الرف6لوكراشرف جابر سيدمشكالت الحلول القانوني للمؤمن

5870الرف6لوكرعبد الحكم فودةاحكام دعاوي حماية الحيازه

6871الرف6لوكراحمد محمد الرفاعيالبعد الزمني على حق المضرور

6872الرف6لوكراشرف جابر سيدنحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة

6873الرف6لوكرمصطفى ابو مندورالمركز القانوني للمضرور

6874الرف6لوكرقدري عبد الفتاح الشهاويااللتزام الطبيعي المدني

6875الرف6لوكرمحمد عبد الخالق عمرمباديء التنفيذ

6876الرف6لوكرمحمد جابر الدوريالصيغ القانونية

6877الرف6لوكرمحمد جابر الدوريالصيغ القانونية

6878الرف6لوكرعبد الرحمن محمد محمدالوسيط في عقد

6879الرف6لوكرفايز احمد عبد الرحمنالرجوع على المسؤل عن الحادث

6880الرف6لوكرمصطفى محمدالتامين الخاص

6881الرف6لوكرعصمت عبد المجيد بكر1979 لسنة 87شرح قانون ايجار العقار رقم  

6882الرف6لوكرعصمت عبد المجيد بكر1979 لسنة 87شرح قانون ايجار العقار رقم  

6883الرف6لوكرعصمت عبد المجيد بكر1979 لسنة 87شرح قانون ايجار العقار رقم  

6884الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاح فايدالجوانب القانونية لغياب الشخص عن موطنة

6885الرف6لوكرنبيل اسماعيل عمراالوامر على عرائض ونظامها القانوني

6886الرف6لوكرعصام انور سليمطبيعة القيد المبطل للمفاوضات

6887الرف6لوكرمحمد خليل يوسف ابو بكرحق المؤلف في القانون

6888الرف6لوكررمضان ابو السعودالعقود المسماة عقد اليجار

6889الرف6لوكرعبد الحميد الشواربيالحراسة القضائية

6890الرف6لوكرمحمد حسين منصورالنظرية العامة لالئتمان

6891الرف6لوكرجمعة سعدون الربيعيدراسة عملية معززة بقرارات محكمة التمييز/المرشد الى اقامة الدعاوى المدنية 

6892الرف6لوكراكرم محمود حسينالمسؤلية المدنية للمستشفيات الخاصة

6893الرف6لوكرعبد الفتاح مراداتحاد المالك وملكية الشقق والمساكن االقتصادية

6894الرف6لوكرمنصور سمير نمراحكام الصبى المميز المتعلقة بالغير

6895الرف6لوكراشرف جابر سيدمسؤلية مقدمي خدمات االنترنت على المضمون

6896الرف6لوكرمحمد عبد الغريبالنظام العام على العقود المدنية

6897الرف6لوكرعابد فايد عبد الفتاحاحكام عقد التامين

6898الرف6لوكرايمن سعد سليماحكام االلتزام

6899الرف6لوكرمحمد عبد البديعاالدب القضائي

6900الرف6لوكرمدحت المحمودالقضاء في العراق



6901الرف6لوكركمال امام احمدوالية المراءة القضاء

6902الرف6لوكرابراهيم امينمنازعات التنفيذ الجبري

6903الرف6لوكرحسن علي حنونالمبسوط في المسؤلية المدنية

6904الرف6لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتالوجيز في النظرية العامة للملكية الفردية

6905الرف6لوكرمحمد شكري سرورموجز تنظيم حق الملكية

6906الرف6لوكرمحمد حسين سرورنظرية الحق

6907الرف6لوكرقدري عبد الفتاح الشهاوياركان عقد الكفالة العينية

6908الرف6لوكراحمد ابو الوفاالتحكيم في القوانين العربية

6909الرف6لوكرعصام انور سليماداة النزول المسقط للحق

6910الرف6لوكرعاطف العبد الحميد حسنوجود الرضا في العقد االلكتروني

6911الرف6لوكرمحمد عطية عمارال تذهب الى الخبير في حساب االجرة

6912الرف6لوكرفتحي حاير العقيليالمستحدث من المباديء التي قررتها الدوائر

6913الرف6لوكراحمد السيد حياوياثر االحكام بالنسبة للغير

6914الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالمدخل الى القانون نظرية الحق

6915الرف6لوكرعبد العزيز سليماالخالء الساءة استعمال العين المؤجرة

6916الرف6لوكرعبد هللا مبروك النجاراصول القواعد القانونية

6917الرف6لوكرمحمد نصير الدين كاملتقدير قيمة الدعوى

6918الرف6لوكرعبد هللا مبروك النجاراصول القواعد القانونية

6919الرف6لوكرطارق عبد الرؤوف صالحالمسؤلية المدنية لحارس االشياء الخطرة

6920الرف6لوكراسامة روبي عبد العزيزالوسيط في قانون المرافعات المدنية

6921الرف6لوكررمضان ابو السعودعقد االيجار

6922الرف6لوكرعلي بركاتالتقاضي امام المحاكم العمالية

6923الرف6لوكرنبيل ابراهيم سعدالحقوق العينية االصلية

6924الرف6لوكرسمير عبد السيد تناغوالتامينات العينية

6925الرف6لوكرهادي عزيز عليالمبسوط في احتساب المسالة االثرية

6926الرف6لوكرالسيد عبد الوهاب عرفهالشامل في الشفعة

6927الرف6لوكرمحمد سامي عبد الصادقمسؤلية المنتج الدواء عن مضار

6928الرف6لوكرعباس مبروك الغزيريبيع ملك الغير

6929الرف6لوكررمضان جمال كاملبطالن صحيفة الدعوى

النظرية العامة في الدعوى في المرافعات واالصول المدنية
صالح الدين عبد الطيف 

الناهي
6930الرف6لوكر

6931الرف6لوكرمحمد بن براك الفوزاننظام المحاماة السعودي

6932الرف6لوكرهادي عزيز عليالمبسوط في احتساب المسالة االثرية

6933الرف6لوكرعاطف عبد الحميدالسلطات االدبية لحق المؤلف

6934الرف6لوكرعاطف عبد الحميدالسلطات االدبية لحق المؤلف

6935الرف6لوكرعلي مريدي سعد السودانيالمصادر التاريخية للقانون المدني العراقي

6936الرف6لوكرعلي مريدي سعد السودانيالمصادر التاريخية للقانون المدني العراقي

6937الرف6لوكرعلي مريدي سعد السودانيالمصادر التاريخية للقانون المدني العراقي

6938الرف6لوكرابراهيم امينمنازعات التنفيذ الجبري

1939الرف7لوكرعنايت عبد الحميد ثابتاحكام تنظيم عالقة الرعوية

1940الرف7لوكرعدلي امير خالدالحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار

االتجاهات المثبة في عقود االلتزام
دويب حسين صابر عبد 

العظيم
1941الرف7لوكر

1942الرف7لوكرحسن علي الذنونالمبسوط في المسؤلية المدنية

1943الرف7لوكرمحمد عبد الخالق عمرمباديء التنفيذ



1944الرف7لوكرعدلي امير خالدالحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار

1945الرف7لوكراحمد محمد عبد البديع شتاشرح قانون التحكيم

1946الرف7لوكرنبيل اسماعيل عمرقانون المرافعات المدنية والتجارية

1947الرف7لوكرسحر عبد الستار امام يونسالمركز القانوني للمحكم

1948الرف7لوكرسمير عبد السيد تناغوالتامينات العينة

1949الرف7لوكرعادل عبد الحميد عزمباديء التامين

1950الرف7لوكرجالل محمد ابراهيمالمسؤلية المدنية لعديمي التميز

حدود االرتباط بين مسؤلية المتبوع والمسؤلية المثبتة
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
1951الرف7لوكر

1952الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالمدخل للقانون نظرية الحق

مدى التعويض عن تفسير الضرر
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
1953الرف7لوكر

1954الرف7لوكراسامة احمد شوقياالحكام واالوامر وطرق الطعن بها

1955الرف7لوكراسامة احمد شوقيالقواعد االجرائية لالثبات المدني

1956الرف7لوكرمحمد حسام محمودالعقود المدنية

1957الرف7لوكرفايز احمد عبد الرحمنعقد البيع في القانون المصري والقانون الليبي

1958الرف7لوكرابراهيم امينمباديء التنظيم القضائي

1959الرف7لوكرسعيد سيد عبد السالمالتوازن العقدي في قانون ايجار االماكن

1960الرف7لوكراحمد هندياصول التنفيذ الجبري

1961الرف7لوكررمضان ابو السعودمباديء االلتزام في القانون المصري واللبناني

1962الرف7لوكرمعتز نزية محمد الصادقاالتجاهات الحديثة في اعادة التامين

1963الرف7لوكرعبد الرشيد مأمونالوجيز في العقود المسماه عقد االيجار

1964الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالماتحاد المالك وصيانة الثروة التجارية

1965الرف7لوكرسعيد جبرحق الملكية

1966الرف7لوكرمحمد عبد الخالق عمرمباديء التنفيذ

1967الرف7لوكرعبد المنعم البدراويالوجيز في عقد البيع

1968الرف7لوكرعبد المنعم احمد سلطاناالشتراط في عقد الرهن في الفقة ااالسالمي

1969الرف7لوكراحمد عشوشالعقود المدنية في الشريعة االسالمية

1970الرف7لوكرطلعت محمد دويداراالعالن القضائي

1971الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالعقود المسماة االيجار

1972الرف7لوكرمحمد فؤاد عبد الباسطتراجع فكرة الخطأ اساسا لمسؤلية المرفق الطبي العام

القانون المدني وقانون الحجز االداري
مركز االبحاث والدراسات 

القانونية
1973الرف7لوكر

1974الرف7لوكرهمام محمد محمود زهرانالتامينات العينية والشخصية

1975الرف7لوكرادم وهيب النداوياحكام قانون التنفيذ

1976الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالمدخل للقانون نظرية الحق

1977الرف7لوكررمضان ابو السعوداحكام االلتزام

1978الرف7لوكرعادل محمد جبرحماية القاضي وضمانات نزاهته

1979الرف7لوكريسرية عبد الجليلالمسؤلية عن االضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات

1980الرف7لوكرالحسين السالميالتحكيم وقضاء الدولة

1981الرف7لوكرماجد راغب الحلوقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة

1982الرف7لوكرخالد حمدي عبد الرحمنالحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل

1983الرف7لوكرحسن علي الذنونالنظرية العامة لاللتزامات

1984الرف7لوكرمحمد المرسي زهرةاالنجاب الصناعي

1985الرف7لوكرجالل محمد ابراهيمالتامين

1986الرف7لوكرمصطف احمد بو عمرالحق االدبي لفنان االداء



1987الرف7لوكرعبد الحميد الشواربيبيع الجدل

1988الرف7لوكرايمن سعد عبد المجيدسلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغالله

1989الرف7لوكرمحمد حسين منصورشرط االحتفاظ بالملكية

1990الرف7لوكراحمد شرف الديناصول الصياغة القانونية للعقود

1991الرف7لوكراشرف فايز اللمساويالملكية الشائعة

2992الرف7لوكررحيم حسن العكيليدراسات في قانون المرافعات المدنية

2993الرف7لوكرحمد احمد سعد احمدقواعد التنفيذ الجبري

2994الرف7لوكراحمد شوقي عبد الرحمنالمسؤلية العقدية للمدين المحترف

2995الرف7لوكرعصام انور سليماصول عقد التامين

2996الرف7لوكرنزية محمد الصادقالحقوق العينية االصلية

2997الرف7لوكرامال كامل عبد هللاالنظام القانوني لعقود االصول المالية المنقولة

2998الرف7لوكرفاروق عبد البردراسات في حرية التعبير واستقالل القضاء

2999الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالعقود المسماة االيجار

مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله
احمد شوق محمد عبد 

الرحمن
21000الرف7لوكر

21001الرف7لوكراحمد ابو الوفاالتحكيم في القوانين العربية

21002الرف7لوكرمحمد حسين منصورالنظرية العامة لالئتمان

حدود االرتباط بين مسؤلية المتبوع والمسؤلية المثبتة
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
21003الرف7لوكر

21004الرف7لوكرمعوض عبد التوابالشفعة والصورية وفقا لقضاء النقض

21005الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدقيود التاجير المفروش وتنظيمة

21006الرف7لوكرفريد كيتالخصوصية في عصر المعلومات

21007الرف7لوكراسامة ابو الحسين مجاهدحماية الحق ملكية العين المؤجرة

21008الرف7لوكرمحمد ماجد خلوصيتقاريري الخبره الهندسية والفنية

21009الرف7لوكرالسيد عبد الوهاب عرفهالسشامل في المرافعات المدنية الدعوى المدنية

21010الرف7لوكرعبد القادر الفارمصادر االلتزام

21011الرف7لوكراسامة روبي عبد العزيزضوابط تشكيل هيئة التحكيم

21012الرف7لوكرمحمود السيد عمر التحيويالوسيلة الفنية االعمال االثر السلبي

21013الرف7لوكرعصام انور سليماصول عقد التامين

21014الرف7لوكرعصام احمد عجيلةقانون الخبرة الكويتي

21015الرف7لوكرعبد الحميد عثمان الحنفيالنظرية العامة لاللتزامات

21016الرف7لوكريوسف عبد الفتاحالنيابة في التعاقد

21017الرف7لوكرهاني محمد دويدارمباديء قانون المعامالت

21018الرف7لوكرعبد الحميد عبد المجيدالظوابط القانونية الستخدام

21019الرف7لوكرعلي بركاتالنظام القانوني لترك الخصومة

21020الرف7لوكرمحمدين عبد القادر محمدالطبيعة القانونية لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين على دائنيه

21021الرف7لوكرعزمي عبد الفتاح عطيةقواعد التنفيذ الجبري في قانون

21022الرف7لوكرمحمد عبد الظاهر حسينمصادر االلتزام المصادر االدارية

21023الرف7لوكرمحمد حسين منصورالنظرية العامة لاللتزام

21024الرف7لوكرنبيل اسماعيل عمرقانون المرافعات المدنية والتجارية

21025الرف7لوكرمحمد حسن عبد الرحمنمصادر االلتزام دراسة مقارنة

21026الرف7لوكرطلبة حطابالنظرية العامة لاللتزام

21027الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالتامينات الشخصية

21028الرف7لوكرشوقي احمد عبد هللاالوكالة بالتسخير

21029الرف7لوكراحمد ابو الوفاالتعليق على نصوص قانون



21030الرف7لوكرفؤاد عبد المنعم احمدالوسيط في التنظيم القضائي

21031الرف7لوكررمضان علي الشرنباصيالنظريات العامة في الفقة االسالمي

21032الرف7لوكرمحمود السيد عمر التحيويالتنظيم القانوني للحجز

21033الرف7لوكرطلعت محمد دويداردعوى استرداد المنقوالت المحجوزة

21034الرف7لوكرعصام انور سليماثار انعدام حراسة الطواري

21035الرف7لوكرمصطفى احمد عبد الجواداحكام الرجوع القضائي في الهبة

21036الرف7لوكرعبد العزيز رمضان سمكالفرق بين الزوجين في الفقة

21037الرف7لوكرمدحت الدبيسيقانون المرافعات المدنية والتجارية

النظرية العامة للحق
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
21038الرف7لوكر

النظرية العامة للحق
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
21039الرف7لوكر

21040الرف7لوكرابراهيم السيد احمدالمباديء القضائية للتقادم

21041الرف7لوكريحى احمد موافيالمسؤلية عن االشياء

21042الرف7لوكرهمام محمد محمود زهرانالوجيز في االثبات

21043الرف7لوكريوسف قاسمالحقوق المتعلقة بالتركة

21044الرف7لوكراحمد هندياصول التنفيذ الجبري

21045الرف7لوكرابراهيم الدسوقي ابو الليلالجوانب القانونية للتعامالت

21046الرف7لوكراحمد السيد صاويالشروط الموضوعية للدفع بحجية

21047الرف7لوكرهالل محمود هالليتاديب العاملين بشركات قطاع االعمال

21048الرف7لوكرمحمد نصير الدين كاملعواض الخصومة

21049الرف7لوكرالياس ناصيفالعقود الدولية عقد المفتاح في اليد

31050الرف7لوكرعبد الكريم مامونحق الموافقة على االعمال الطبية

31051الرف7لوكرفايز احمد عبد الرحمنالحقوق االعينية االصلية

31052الرف7لوكراسامة روبي عبد العزيزاالحكام االجرائية لالثبات بالدليل

31053الرف7لوكرقدري عبد الفتاح الشهاويقانون تنظيم االعفاءات الكمركية

31054الرف7لوكرقدري عبد الفتاح الشهاويمنازعات الحيازة والملكية في التشريع

31055الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعداصول االثبات في المواد

31056الرف7لوكرعبد الودود يحيىدروس قانون االثبات

31057الرف7لوكراحمد نشات بكرسالة االثبات

31058الرف7لوكراياد عبد الجبار ملوكيقانون االثبات المحاظرات التي القيت

31059الرف7لوكراحمد شوقي احمدمدى التعويض عن تغير الضرر

31060الرف7لوكرسليم رستم بازشرح المجلة

31061الرف7لوكرمحمد المنجيدعوى تصحيح االحكام

31062الرف7لوكرمحمد المنجيالحيازة

31063الرف7لوكرنزية نعيم شالالاالثبات

31064الرف7لوكرمحمد احمد عامتوقيع المحامي على حق الدعاوي

31065الرف7لوكرعبد الحميد المنشاوياوامر االداء في ضوء احكام

31066الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالمنزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة

31067الرف7لوكرمحمد المنجيشرح قانون التوثيق

31068الرف7لوكرمحمود محمود الطناحيدعوى استرداد المنقوالت المحجوزة

31069الرف7لوكرعلي بركاتخصوصات التنفيذ الجبري

31070الرف7لوكرمصطفى المتولي قنديلدعوى الخبرة

31071الرف7لوكرسيد احمد محموددور المحامي في المنظومة القضائية

31072الرف7لوكرحسن علي الذنونالنظرية العامة لاللتزامات



31073الرف7لوكرعبد الحكم فودةحجيو وقوة االمر الحقيقي

31074الرف7لوكراسامة روبي عبد العزيزحجية التوقيع االلكتروني

31075الرف7لوكرابراهيم الشاويثقافة التقاضي والحوار

31076الرف7لوكرمحمد نجيب عوضين مغربيالقبض ودورة في مشروعية الرهن

31077الرف7لوكرنبيل اسماعيل عمرالوسيط في قانون المرافعات المدنية

31078الرف7لوكرثروت عبد الهاديي تغير التشريع6الحاكم ومدى سلطته ف

31079الرف7لوكرناصر احمد ابراهيمتوثيق الدين بالرهن والكتابة

31080الرف7لوكرقدري عبد افتاح الشهاويمناط التفتيش قيوده وظوابطه

31081الرف7لوكرمحمد السناريقانون الغرائب العقارية الجديد

31082الرف7لوكراحمد محمود الرفاعياالكراه االقتصادي

31083الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالنظرية العامة لاللتزام

31084الرف7لوكرعلي عبد العال العيساويحتى ال نقول وداعا لقاضي الحريات

31085الرف7لوكرعصام انور سليمالقانون الزراعي

31086الرف7لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتشرح القانون الزراعي

31087الرف7لوكراحمد شرف الدينمشكالت االختصاص النوعي

31088الرف7لوكرسامح سيد محمدالقانون المدني

31089الرف7لوكرجالل محمد ابراهيمالمدخل الى دراسة القانون

31090الرف7لوكرمحمود عبد الرحمن محمداصول القانون

31091الرف7لوكرمصطفى احمد ابو عمرواثر عوارض الطريق

31092الرف7لوكررضا محمد ابراهيممدى تاثير قواعد القانون المدني

31093الرف7لوكرطعمة السعديقواعد المرافعات العراقي

31094الرف7لوكرفاروق عبد البرصفحات من حياتي القضائية

31095الرف7لوكرمحمد المنحيعقد البيع االبتدائي

31096الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالمالوجيز في قانون االثبات في المواد

31097الرف7لوكريسرية عبد الجليلحقوق حاملي براءات االختراع

31098الرف7لوكررضا عبد الحليم عبد المجيدالنظام القانوني لكوارث االصناف الحيوانية والنباتية

31099الرف7لوكرعدلي امير خالدتملك العقارات بوضع اليد

31100الرف7لوكرسمير حامد الجمالالحماية القانونية للبيئة

31101الرف7لوكرمحمود السيد عمر التحيويالوسيلة الفنية العمال االثر السلبي

31102الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدقيود التنظيم المقروش وتنظيمه

31103الرف7لوكرعبد الحكم فودةحجية االمر المقضي وقوفه

31104الرف7لوكرعبد الحميد الشواربياالخالق نحو الدفاع

31105الرف7لوكرقدري عبد الفتاح الشهاوياثر االلتزام نتائجة وتوابعة

31106الرف7لوكرمحمد عادل عبد الرحمنالمباديء االساسية في القانون الزراعي

41107الرف7لوكرعبد المنعم فرج الصدهمحاظرات في القانون المدني

41108الرف7لوكراحمد محمد حشيشالهيئة القضائية واعوانهافي ضوء مبدا سمو قانون االلهي

41109الرف7لوكرعلي عبد الحميد تركينطاق القضية في االستئناف

41110الرف7لوكرممدوح محمد جندي هاشمنظرات في قوانين المباني والعقارات

41111الرف7لوكراحمد محمود سعداستقراء لقواعد المسؤلية المدنية في منازعات التلوث البيئي

41112الرف7لوكرمنير محمد احمد الصلوبيحق الملكية في ذاته الجزء االول

41113الرف7لوكرنزية محمد الصادقعقد التامين

41114الرف7لوكرنبيل اسماعيل عمراالرتباط االجرائي في قانون المرافعات

41115الرف7لوكرمحمد الشهاويشرح قانون التوقيع االلكتروني



41116الرف7لوكرقدري عبد الفتاح الشهاوياحكام عقد الكفالة

41117الرف7لوكرابراهيم اميناصول التقاضي الكتاب االول والثاني

41118الرف7لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتابرام العقد االلكتروني

41119الرف7لوكرحسن احمد الشافعيالمسؤلية في المنافسات الرياضية

41120الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدالمدخل للقانون في نظرية الحق

41121الرف7لوكرعاشور مبروكالوسيط في الحلول العلمية والعملية

41122الرف7لوكرمحمد الشهاوي2003 لسنة 10شرح قانون تنظيم االتصاالت رقم 

41123الرف7لوكراحمد محمد حشيشالتنظيم القضائي في زاوية اشخاصة

المسؤلية المفترضة لمتولي الرقابة
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
41124الرف7لوكر

41125الرف7لوكرمحمد حسين عبد العالالقيمة القانونية لمستندات االعالنية

41126الرف7لوكرممدوح محمد علي مبروكااللتزام بصيانة الشيء المبيع

السندات التنفيذية
عبد المجيد مصطفى 

المنشاوي
41127الرف7لوكر

41128الرف7لوكرعبد العزيز المرسي محمودالحماية المدنية الخاصة لرضا المشتري

41129الرف7لوكرعبد هللا احمد الخضرالنظام القانوني للحكومة االلكترونية لدولت الكويت

41130الرف7لوكرسعيد احمد شعلةقضاء النقض في اعالن اوراق المحضرين

41131الرف7لوكرحمدي احمد سعدااللتزام باالفضاء بالصفة الخطره للشيء المبيع

41132الرف7لوكرمعوض عبد التوابالمرجع في نظام المرافعات الشرعية بالمشكلة العربية

41133الرف7لوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالحكومة االلكترونية بين الواقع الطموح

41134الرف7لوكررضا عبد الحليم عبد المجيدالمسؤلية القانونية عن النفايات الطبيعية

41135الرف7لوكرتوفيق حسن فرحاحكام التامين الجزء االول

41136الرف7لوكرمعتز نزية محمد الصادقالطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان

41137الرف7لوكررجب كريم عبد الالهعقد احتراف العب كرة القدم

41138الرف7لوكرمحمد المرسي زهرةالحماية المدنية للتجارة االلكترونة

41139الرف7لوكرخالد حمدي يوسفشرح قانون الوالية على المال والنفس

41140الرف7لوكراالنصاري حسن التيدانيالتنفيذ المباشر للسندات التنفيذية

41141الرف7لوكرعصام ابراهيم خليل ابراهيمالتنظيم القانوني والرقابة على محطات االذاعة

41142الرف7لوكرمحمد جمال عطية عيسىحسن النية في العقود دراسة ومقارنة

41143الرف7لوكرجمال عبد الرحمن محمد عليالحماية القانونية للمواد الوراثية لمعارف التراثية المتصلة بها

41144الرف7لوكراشرف عبد الرزاق ويحالوسيط في البيع بالتقسيط

41145الرف7لوكرمحمد السعيد رشديشرح احكام عقد البيع

41146الرف7لوكرابراهيم الدسوقي ابو الليلالجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية

41147الرف7لوكرعلي بركاتاالمتيازات االجرائية للدولة عند اقتضاء حقوقها المدنية

41148الرف7لوكراسامة احمد شوقيالحماية االجرائية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة

41149الرف7لوكراحمد السيد الهاديالتنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية

41150الرف7لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتخصوصية احكام عقد عمل

41151الرف7لوكرمحمد ايمن محمد محفوظالوجيز في خصوصية التنفيذ

41152الرف7لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتالمسؤلية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة

41153الرف7لوكراكم محمود حسين البدوالمسؤلية المدنية للمستشفيات الخاصة

41154الرف7لوكرعادل سالم اللوزياصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان

41155الرف7لوكرابراهيم مصطفى عبده عبد هللاالمسؤلية المدنية للخبير االستشاري في مصر وفرنسا

41156الرف7لوكرسمير عبد السيد تناغوالتامينات العينية

41157الرف7لوكرعبد الحميد الشواربياذن التفتيش في ضوء القضاء والفكر

41158الرف7لوكرعبد الحميد الشواربيقواعد االختصاص القضائي



41159الرف7لوكرمحمد كمال الدين امامتاريخ الفقة االسالمي افكار ورجال

41160الرف7لوكرهمام محمد محمود زهرانالتامينات العينية والشخصية

41161الرف7لوكرطارق عبد الرؤوف صالحالمسؤلية التقصيرية عن عمل الغير

41162الرف7لوكرحسن علي الذنونالمبسوط في المسؤلية المدنية

41163الرف7لوكرمعتز نزية صادق المهديااللتزام بالسرية والمسؤلية المدنية

41164الرف7لوكرمحمد عبد الظاهر حسينالمسؤلية المدنية في مجال طب وجراحة االنسان

41165الرف7لوكرابراهيم امين النفياويالتعسف في التقاضي

41166الرف7لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي عليالمرجع في المواعيد والمدد القانونية

41167الرف7لوكرمحمد المرسي زهرةاحكام عقد التامين

41168الرف7لوكرفتحي جابر العقيليالمستحدث من المباديء التي قررتها الدوائر المدنية

41169الرف7لوكرهدى محمد مجديالنظام القانوني للرسوم القضائية

41170الرف7لوكرسمير عبد السميع االودنيالتحكيم في عقد ترخيص استغالل المعرفة

51171الرف7لوكرعبد الفتاح حسين الشيخاالكراه واثره في االحكام الشرعية

51172الرف7لوكرهمام محمد محمود زهرانالتامينات العينية والشخصية

51173الرف7لوكرمحمد عبد الوهاب خفاجيالتنظيم القانوني لحقوق الصيادلة

51174الرف7لوكر علي نجيدهالنظرية العامة لالللتزام

51175الرف7لوكراسامة محمد الباطنالنظرية العامة لعقود الباطن

51176الرف7لوكرعالء علي حسين نصرالنظام القانوني لالتستنساخ البشري

51177الرف7لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتمسؤلية الخلف الخاص عن اثار عقد العمل

51178الرف7لوكرخالد عبد الحميد فراجمعوقات وقضايا

51179الرف7لوكرمحمد حسين عبد العالمسؤلية المتعاقد تجاه الغير

51180الرف7لوكرمحمد جمال عطية عيسىتطور مفهوم المسسؤلية المدنية

51181الرف7لوكرعباس سعيد االسديمعين الموظف الحقوقي

51182الرف7لوكرفؤاد محمد الناديمباديء القانون



51183الرف7لوكرعاطف عبد الحميد حسنالمسؤلية وفيروس مرض االيدز

51184الرف7لوكرزكريا شلشالضرائب والرسوم على العقارات

51185الرف7لوكررجب كريم عبد الالهالمدخل للعلوم القانونية الجزء االول

51186الرف7لوكرجوردن شدرالويالوجيز في التحديد والتحرير

51187الرف7لوكرحامد عبده الفقيبيع النجش في الشريعة االسالمية

51188الرف7لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتالمشكالت

51189الرف7لوكرمحمود محمود الطناحيبطالن التنفيذ الجبري واثاره

51190الرف7لوكرالسيد محمود السيد عمرانشرح احكام قانون التامينات

51191الرف7لوكرصابر عبد العزيز سالمهالعقد االلكتروني

51192الرف7لوكرنبيل ابراهيم سعدقيود التاجير المفروش وتنظيمة

51193الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالمالوسيطي قانون ايجار االماكن

51194الرف7لوكراسامة السيد عبد السميعمدى مشروعية التصرف في جسم االدمي

51195الرف7لوكراحمد ابو الوفاالتحكيم في القوانين العربية

51196الرف7لوكرناصر عثمان محمد عثمانالدفع بالحصانة القضائية

51197الرف7لوكرعبد الهادي فوزي العوضالجوانب القانونية للبريد االلكترونية

51198الرف7لوكرمحسن شفيقعقد تسليم مفتاح

51199الرف7لوكرمصطفى محمد ابو عمرمجلس العقد في اطار التعاقد عبر االنترنت

51200الرف7لوكرنبيل اسماعيل عمرالحكم القضائي

51201الرف7لوكرمحمد نجيب عوضين مغربياالمتناع المشروع عن الوفاء في عقود المفاوضات

51202الرف7لوكرعلي بركاتالنظام القانون لترك الخصومة

النظرية العامة للحق
احمد شوقي محمد 

عبدالرحمن
51203الرف7لوكر

51204الرف7لوكرعبد المولى محمد موسىالوجيز في شرح

51205الرف7لوكررضا عبد الحليم عبد المجيدالمسؤلية القانونية عن انتاج وتداول

51206الرف7لوكرسعيد السيد قنديلالتوقيع االلكتروني

51207الرف7لوكراسامة روبي عبد العزيزالتدريبات العلمية في قانون المرافعات

51208الرف7لوكرزكريا طاحونممارسات مذلة للبيئة

51209الرف7لوكرعاشور مبروكالوجيز في النظام االجرائي للطعن

51210الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالمالوجيز في احكام قانون الشهر العقاري

51211الرف7لوكرايمن ابراهيم العشماويمجلس العقد االلكتروني

51212الرف7لوكرعادل ابو هشيةالنظام القانوني لعقود اطالق االقمار

51213الرف7لوكرعاشور مبروكالوسيط في النظام القانوني

51214الرف7لوكرمحمد عبد الظاهر حسينالعقود المسماة

51215الرف7لوكرفايز احمد عبد الرحمنالتراخي في عقد التامين

51216الرف7لوكرسحر عبد الستار امام يونسالمحاكم االقتصادية في القانون المصري

المسؤولية العقدية للمدين المحترف
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
51217الرف7لوكر

51218الرف7لوكرعلي سيد قاسمشرط االحتفاظ بالملكية

51219الرف7لوكرجالل محمد ابراهيممصادر االلتزام

51220الرف7لوكرعصمت عبد المجيد بكرمصادر االلتزام في القانون المدني

51221الرف7لوكرعصمت عبد المجيد بكرمصادر االلتزام في القانون المدني

51222الرف7لوكرفايز احمد عبد الرحمنالجوانب الفنية للتامين

51223الرف7لوكرممدوح محمد علي مبروكمدى حجية التوقيع االلكتروني في االثبات

51224الرف7لوكرفايز احمد عبد الرحمنالتامين على الحياة

51225الرف7لوكرطارق محمد العماويالمالك والمستاجر في االراضي الزراعية



51226الرف7لوكرمحمد حسين منصورشرط االحتفاظ بالملكية

51227الرف7لوكرايمن ابراهيم العشماوياساسيات البحث القانوني

51228الرف7لوكرالسيد خلف محمددعوى االخالع

51229الرف7لوكرعصام انور سليمعدم تجزئة الشفعة

51230الرف7لوكراالنصاري حسن التيدانيالقاضي والجزاء االجرائي في قانون المرافعات

51231الرف7لوكرسمير عبد السميع االودنيتنظيم اتحاد الشاغلين

51232الرف7لوكرعلي بركاتاالمتيازات االجرائية للدولة عند اقتضاء حقوقها المدنية

51233الرف7لوكرعبد المنعم درويشبعض جوانب عقد البيع في القانون

51234الرف7لوكراسماعيل ابراهيم الزياديفي التحكيم واجتهاد القضاء

51235الرف7لوكراشرف جابر سيدالصحافه عبر االنترنيت وحقوق المؤلف

51236الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالممشكله تعويض اضرار البيئه

51237الرف7لوكرعبد الحميد الشواربياوجه الطعن بالنقض في تثبيت االحكام المدنية

51238الرف7لوكراسماعيل الخلفيقانون اشتراطات وتراخيص المحال

51239الرف7لوكرعبد الرزاق السنهوري1مصادر الحق في الفقة االسالمي ج

61240الرف7لوكرعبد الرزاق السنهوري4مصادر الحق في الفقة االسالمي ج

حدود االرتباط بين مسؤولية المتبوع
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
61241الرف7لوكر

حدود  االرتباط بين مسؤولية المتبوع
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
61242الرف7لوكر

61243الرف7لوكرطالل حجاجمسؤولية المتبوع عن اعمال التابع

61244الرف7لوكرطالل حجاجمسؤولية المتبوع عن اعمال التابع

61245الرف7لوكراحمد محمد عطية محمدالتامين من المسؤلية المقرضة لمستخدمي االنترنت

61246الرف7لوكراحمد محمد عطية محمدالتامين من المسؤلية المقرضة لمستخدمي االنترنت

المسؤولية العقدية للمدين المحترف
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
61247الرف7لوكر

المسؤولية العقدية للمدين المحترف
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
61248الرف7لوكر

61249الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويالقانون المدني

61250الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويالقانون المدني

61251الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61252الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61253الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61254الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61255الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61256الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61257الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التنفيذ

61258الرف7لوكراحمد شرف الدينقواعد التحكيم

61259الرف7لوكراحمد خالد عالمحكم الفرد

61260الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون بيع وايجار اموال الدولة

61261الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون بيع وايجار اموال الدولة

61262الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون بيع وايجار اموال الدولة

61263الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون بيع وايجار اموال الدولة

61264الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون بيع وايجار اموال الدولة

61265الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون بيع وايجار اموال الدولة

61266الرف7لوكرخليل ابراهيم المشاهديشروط المقاولة العمال الهندسة

61267الرف7لوكرخليل ابراهيم المشاهديشروط المقاولة العمال الهندسة

61268الرف7لوكرخليل ابراهيم المشاهديشروط المقاولة العمال الهندسة



61269الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التسجيل العقاري

61270الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التسجيل العقاري

61271الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التسجيل العقاري

61272الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التسجيل العقاري

61273الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التسجيل العقاري

61274الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون التسجيل العقاري

61275الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون ايجار العقار

61276الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون ايجار العقار

61277الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون ايجار العقار

61278الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون ايجار العقار

61279الرف7لوكرنبيل مهدي زوينالمحررات االلكترونية

61280الرف7لوكرنبيل مهدي زوينالمحررات االلكترونية

61281الرف7لوكرنبيل مهدي زوينالمحررات االلكترونية

61282الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزينصوص القانون المدني

61283الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزينصوص القانون المدني

61284الرف7لوكرصباح صادق جعفر االنباريقانون االثار والتراث

61285الرف7لوكرصباح صادق جعفر االنباريقانون االثار والتراث

61286الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزينصوص قانون االثبات

61287الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزينصوص قانون االثبات

61288الرف7لوكرمصطفى محمود فراجقانون البينات

61289الرف7لوكرمصطفى محمود فراجقانون البينات

61290الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61291الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61292الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61293الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61294الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61295الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61296الرف7لوكرذاكر خليل العليقوانين نقل وزراعة االعضاء

61297الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون االستمالك

61298الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون االستمالك

61299الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون االستمالك

61300الرف7لوكرصباح الفتيقانون الرسوم العدلية

61301الرف7لوكرصباح الفتيقانون الرسوم العدلية

61302الرف7لوكرصباح الفتيقانون الرسوم العدلية

61303الرف7لوكرصباح الفتيقانون الرسوم العدلية

61304الرف7لوكرصباح الفتيقانون الرسوم العدلية

61305الرف7لوكرصباح الفتيقانون الرسوم العدلية

61306الرف7لوكرقيس عبد الستار عثمانشروط مبدء الثبوت

61307الرف7لوكرقيس عبد الستار عثمانشروط مبدء الثبوت

61308الرف7لوكرقيس عبد الستار عثمانشروط مبدء الثبوت

61309الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات

61310الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات

61311الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات



61312الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات

61313الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات

61314الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات

61315الرف7لوكرذاكر خليل العليقانون هيئة حل النزاعات

61316الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزينصوص قانون المرافعات

61317الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزينصوص قانون المرافعات

61318الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزيالقانون المدني االردني

61319الرف7لوكرمصطفى سعيد رمزيالقانون المدني االردني

61320الرف7لوكريونيتد لالصدارات القانونيةمجموعة االماكن وااليجارات

61321الرف7لوكريونيتد لالصدارات القانونيةمجموعة االماكن وااليجارات

61322الرف7لوكرصباح صادق جعفر االنباريقانون المعهد القضائي

61323الرف7لوكرصباح صادق جعفر االنباريقانون المعهد القضائي

61324الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون االثبات

61325الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون االثبات

61326الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون االثبات

61327الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون االثبات

61328الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون االثبات

61329الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون االثبات

61330الرف7لوكريونيتيد االصدارات القانونيةقانون االمحاماة

61331الرف7لوكريونيتيد االصدارات القانونيةقانون االمحاماة

61332الرف7لوكرمصطفى محمود فراجقانون اصول المحاكمات المدنية

61333الرف7لوكرمصطفى محمود فراجقانون اصول المحاكمات المدنية

النظرية العامة لاللتزام
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
61334الرف7لوكر

النظرية العامة لاللتزام
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
61335الرف7لوكر

61336الرف7لوكرعباس العبوديالمكتب القانونية الحجية القانونية

61337الرف7لوكرعباس العبوديالمكتب القانونية الحجية القانونية

61338الرف7لوكرعباس العبوديالمكتب القانونية الحجية القانونية

61339الرف7لوكروليد عبد الملك عبد هللاالشهادة في الشريعة االسالمية

61340الرف7لوكروليد عبد الملك عبد هللاالشهادة في الشريعة االسالمية

61341الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المرافعات المدنية

61342الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المرافعات المدنية

61343الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المرافعات المدنية

61344الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المرافعات المدنية

61345الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المرافعات المدنية

61346الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المرافعات المدنية

61347الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المحاماة

61348الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المحاماة

61349الرف7لوكرجوردن شدرالويتقسيمات االموال

61350الرف7لوكرجوردن شدرالويتقسيمات االموال

61351الرف7لوكرنزية نعيم شالالدعوي اساءة االمانة

61352الرف7لوكرنزية نعيم شالالدعوي اساءة االمانة

61353الرف7لوكرابراهيم علي حمادةالخطا المهني والخطا العادي

61354الرف7لوكرابراهيم علي حمادةالخطا المهني والخطا العادي



61355الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالمحقوق المضرور

61356الرف7لوكرسعيد سعد عبد السالمحقوق المضرور

61357الرف7لوكرعبد الحكم فودةاليمين الحاسمة والمن المتممة

61358الرف7لوكرعبد الحكم فودةاليمين الحاسمة والمن المتممة

61359الرف7لوكرممدوح محمد خيري هاشمنظرات في قانون المباني

61360الرف7لوكرممدوح محمد خيري هاشمنظرات في قانون المباني

61361الرف7لوكرشكر جبر حيدرشرح القانون المدني الجديد

61362الرف7لوكررشدي شحاتهانعزال وعزل القاضي

61363الرف7لوكررشدي شحاتهانعزال وعزل القاضي

61364الرف7لوكرخليل ابراهيم المشهدانيالعقود الحكومية العامة

61365الرف7لوكرخليل ابراهيم المشهدانيالعقود الحكومية العامة

61366الرف7لوكرخليل ابراهيم المشهدانيالعقود الحكومية العامة

61367الرف7لوكرنبيل عبد الرحمن حياويالقانون المدني

61368الرف7لوكرابراهيم امينمنازعات التنفيذ الجبري

61369الرف7لوكرالياس الشيخانيالبنود التحكيمية في العقود

61370الرف7لوكرالياس الشيخانيالبنود التحكيمية في العقود

61371الرف7لوكرجابر محجوب عليحق الملكية في القانون المدني

11372الرف8لوكراسامة اسماعيلقانون الموجبات والعقود

11373الرف8لوكراسامة اسماعيلقانون الموجبات والعقود

11374الرف8لوكرفؤاد قاسم مساعد قاسمالمقاصة في المعامالت

11375الرف8لوكرفؤاد قاسم مساعد قاسمالمقاصة في المعامالت

11376الرف8لوكرفؤاد قاسم مساعد قاسمالمقاصة في المعامالت

11377الرف8لوكرالياس ناصيفB.O.Tعقد 

11378الرف8لوكرالياس ناصيفB.O.Tعقد 

11379الرف8لوكرعبد المنعم موسىاالعتبار الشخصي في شركات االموال

11380الرف8لوكرعبد المنعم موسىاالعتبار الشخصي في شركات االموال

11381الرف8لوكرسعيد يوسف البستانياشكالية وآفاق تطور قانون

11382الرف8لوكرسعيد يوسف البستانياشكالية وآفاق تطور قانون

11383الرف8لوكرادوار عيداثر انخفاض قيمة العملة

11384الرف8لوكرادوار عيداثر انخفاض قيمة العملة

11385الرف8لوكرعالء حسين عليعقد بيع المباني تحت االنشاء

11386الرف8لوكرعالء حسين عليعقد بيع المباني تحت االنشاء

11387الرف8لوكرجواد كاظم جواددور المدة في عقد االيجار

11388الرف8لوكرجواد كاظم جواددور المدة في عقد االيجار

11389الرف8لوكرجواد كاظم جوادالتوازن القانوني في العالقة

11390الرف8لوكرجواد كاظم جوادالتوازن القانوني في العالقة

11391الرف8لوكراحمد محمد ديبالقواسم المشتركة لعيوب الرضا

11392الرف8لوكراحمد محمد ديبالقواسم المشتركة لعيوب الرضا

11393الرف8لوكراالن بينابنتالقاون المدني في العقود الخاصة

11394الرف8لوكراالن بينابنتالقاون المدني في العقود الخاصة

11395الرف8لوكراالن بينابنتالقانون المدني الموجبات

11396الرف8لوكراالن بينابنتالقانون المدني الموجبات

11397الرف8لوكرفريد منعم جبورحماية المستهلك عبر االنترنت



11398الرف8لوكرفريد منعم جبورحماية المستهلك عبر االنترنت

11399الرف8لوكراسامة اسماعيل عجروشقانون البلديات والمختارين

11400الرف8لوكراسامة اسماعيل عجروشقانون البلديات والمختارين

11401الرف8لوكرجاك ميترقانون التامينات العينية العام

11402الرف8لوكرجاك ميترقانون التامينات العينية العام

11403الرف8لوكرسمير دنونالخطا الشخصي والخطا المرفعي

11404الرف8لوكرسمير دنونالخطا الشخصي والخطا المرفعي

11405الرف8لوكرهادي نعيم المالكيشرط الدولة االكثر رعاية

11406الرف8لوكرهادي نعيم المالكيشرط الدولة االكثر رعاية

11407الرف8لوكرفؤاد ظاهرالشفعة نص فقة اجتهاد

11408الرف8لوكرفؤاد ظاهرالشفعة نص فقة اجتهاد

11409الرف8لوكربيار كتاالمشروع تمهيدي للتعديل

11410الرف8لوكربيار كتاالمشروع تمهيدي للتعديل

11411الرف8لوكرادوني سالم اكايكمسؤلية مزودي خدمات

11412الرف8لوكرادوني سالم اكايكمسؤلية مزودي خدمات

11413الرف8لوكرمحمد علي منيتواالخالء واسترداد الماجور

11414الرف8لوكرمحمد علي منيتواالخالء واسترداد الماجور

11415الرف8لوكرمحمد علي منيتواالخالء واسترداد الماجور

11416الرف8لوكرمحمد علي منيتواالخالء واسترداد الماجور

11417الرف8لوكرريم ابراهيم قرصانعقد البيع بواسطة التلفزيون

11418الرف8لوكرريم ابراهيم قرصانعقد البيع بواسطة التلفزيون

21419الرف8لوكربن حمودة ليلىاالستخدام السلمي للفضاء الخارجي

21420الرف8لوكربن حمودة ليلىاالستخدام السلمي للفضاء الخارجي

21421الرف8لوكرابراهيم الدسوقي ابو الليلالجوانب القانونية للتعامالت

21422الرف8لوكرابراهيم الدسوقي ابو الليلالجوانب القانونية للتعامالت

21423الرف8لوكرسعد الدين مسعدالبصمة الوراثية وعالقاتها

21424الرف8لوكرسعد الدين مسعدالبصمة الوراثية وعالقاتها

21425الرف8لوكرعامر احمد العتيبيمشكالت المسؤلية الطبية

21426الرف8لوكرعامر احمد العتيبيمشكالت المسؤلية الطبية

21427الرف8لوكرعامر محمود الكسوانياحكام االلتزام اثار الحق

21428الرف8لوكرعامر محمود الكسوانياحكام االلتزام اثار الحق

21429الرف8لوكراحمد هنديالتنفيذ الجبري

21430الرف8لوكراحمد هنديالتنفيذ الجبري

21431الرف8لوكرمحمد عبد الظاهر حسينتحديد االثمان في العقود الدولية

21432الرف8لوكرمحمد عبد الظاهر حسينتحديد االثمان في العقود الدولية

21433الرف8لوكرياسر احمد كاملادعاءات الملكية في القانون

21434الرف8لوكرياسر احمد كاملادعاءات الملكية في القانون

21435الرف8لوكرجابر محجوب علياكتساب الملكية بوضع اليد

21436الرف8لوكرجابر محجوب علياكتساب الملكية بوضع اليد

21437الرف8لوكرياسر احمد كاملالنظام اقانوني للعقد

21438الرف8لوكرياسر احمد كاملالنظام اقانوني للعقد

21439الرف8لوكرنزية كبارهالملك العام والملك الخاص

21440الرف8لوكرنزية كبارهالملك العام والملك الخاص



21441الرف8لوكرندى البدوي النجاراحكام المسؤلية

21442الرف8لوكرندى البدوي النجاراحكام المسؤلية

21443الرف8لوكرنزية كبارهالعقود المسماه البيع

21444الرف8لوكرنزية كبارهالعقود المسماه البيع

21445الرف8لوكررانيا حليبااالثبات بين التقليد والحداثة

21446الرف8لوكررانيا حليبااالثبات بين التقليد والحداثة

21447الرف8لوكرتوفيق سليم بريديالملكية المشتركة في العقارات

21448الرف8لوكرتوفيق سليم بريديالملكية المشتركة في العقارات

21449الرف8لوكرشربل وجي القارحقانون االنترنت التفاوض والوسائط

21450الرف8لوكرشربل وجي القارحقانون االنترنت التفاوض والوسائط

21451الرف8لوكرشربل وجي القارحقاانون االنترنت االلية الموحدة لحل النزاعات

21452الرف8لوكرشربل وجي القارحقاانون االنترنت االلية الموحدة لحل النزاعات

21453الرف8لوكرشربل وجي القارحقاانون االنترنت التحكيم عبر شبكة االنترنت

21454الرف8لوكرشربل وجي القارحقاانون االنترنت التحكيم عبر شبكة االنترنت

21455الرف8لوكرمحمد حسين الحاج عليمبدا المفعول النسبي

21456الرف8لوكرمحمد حسين الحاج عليمبدا المفعول النسبي

21457الرف8لوكرشوان محي الدينالمسؤلية عن حراسة االشياء

21458الرف8لوكرشوان محي الدينالمسؤلية عن حراسة االشياء

21459الرف8لوكرعلي عيسى االحمدالمسؤلية التاديبية لالطباء

21460الرف8لوكرعلي عيسى االحمدالمسؤلية التاديبية لالطباء

21461الرف8لوكربيار اميل طوبياالوكالة الغير قابلة لعزل

21462الرف8لوكربيار اميل طوبياالوكالة الغير قابلة لعزل

21463الرف8لوكرسمير سهيل دنونالمسؤلية المدنية عن نقل االالت

21464الرف8لوكرسمير سهيل دنونالمسؤلية المدنية عن نقل االالت

21465الرف8لوكرنادر عبد العزيز شافيعقد الهبة في القانون المدني الجزء االول

21466الرف8لوكرنادر عبد العزيز شافيعقد الهبة في القانون المدني الجزء االول

21467الرف8لوكرنادر عبد العزيز شافيعقد الهبة في القانون المدني الجزء الثاني

21468الرف8لوكرنادر عبد العزيز شافيعقد الهبة في القانون المدني الجزء الثاني

31469الرف8لوكرريما فرج مكرتصحيح العقد

31470الرف8لوكرريما فرج مكرتصحيح العقد

31471الرف8لوكرمحمد حنون جعفرمسؤلية المقاول العقدية

31472الرف8لوكرمحمد حنون جعفرمسؤلية المقاول العقدية

31473الرف8لوكراسامة اسماعيل عجروشقانون اصول المحاكمات المدنية

31474الرف8لوكراسامة اسماعيل عجروشقانون اصول المحاكمات المدنية

31475الرف8لوكرسمير فايز اسماعيلالعربون في العقود

31476الرف8لوكرسمير فايز اسماعيلالعربون في العقود

31477الرف8لوكرعالء حسين علياالنفرادية في سياق االلتزامات

31478الرف8لوكرعالء حسين علياالنفرادية في سياق االلتزامات

31479الرف8لوكرهيثم المصاروةعقد التامين االلزامي

31480الرف8لوكرهيثم المصاروةعقد التامين االلزامي

31481الرف8لوكرعلي محمد علي دروبيشركة الملك

31482الرف8لوكرعلي محمد علي دروبيشركة الملك

31483الرف8لوكرعمار حبيب جهلولعقد خصم الديون



31484الرف8لوكرعمار حبيب جهلولعقد خصم الديون

31485الرف8لوكربسام عاطف المنهارالمصطلحات المتقاربة في القانون المدني

31486الرف8لوكربسام عاطف المنهارالمصطلحات المتقاربة في القانون المدني

31487الرف8لوكرعلي عصام غصنالخطا الطبي

31488الرف8لوكرعلي عصام غصنالخطا الطبي

31489الرف8لوكرجاد يوسف خليلمضار الجوار الغير مالوفة

31490الرف8لوكرجاد يوسف خليلمضار الجوار الغير مالوفة

31491الرف8لوكرضمير حسين ناصر العموريمنفعة العقد والعيب الخفي

31492الرف8لوكرضمير حسين ناصر العموريمنفعة العقد والعيب الخفي

31493الرف8لوكرعلي عوبانيالدعوى المباشرة في ضمان المسؤلية

31494الرف8لوكرعلي عوبانيالدعوى المباشرة في ضمان المسؤلية

31495الرف8لوكررؤوف سبهانيالمسؤلية المدنية للحفاظ على االشياء

31496الرف8لوكررؤوف سبهانيالمسؤلية المدنية للحفاظ على االشياء

31497الرف8لوكرطالل عجاجمسؤلية المتبوع من اعمال التابع

31498الرف8لوكرطالل عجاجمسؤلية المتبوع من اعمال التابع

31499الرف8لوكرجوردن  شدرالويحق الملكية العقارية

31500الرف8لوكرجوردن  شدرالويحق الملكية العقارية

31501الرف8لوكرمنى االشقر جبورالقانون واالنترنت تحدي التكليف والظبط

31502الرف8لوكرمنى االشقر جبورالقانون واالنترنت تحدي التكليف والظبط

31503الرف8لوكرمصطفى محمد زغبيالتحكيم على شبكة االنترنت

31504الرف8لوكرمصطفى محمد زغبيالتحكيم على شبكة االنترنت

31505الرف8لوكرسليم وسيم حسن هبةقوانين العقارات والمباني

31506الرف8لوكرسليم وسيم حسن هبةقوانين العقارات والمباني

31507الرف8لوكررعد عداي حسينالوكالة المدنية الغير قابلة للعزل

31508الرف8لوكررعد عداي حسينالوكالة المدنية الغير قابلة للعزل

31509الرف8لوكرهادي حسين عبد علي الكعبياحتفاظ البائع بملكية المبيع

31510الرف8لوكرهادي حسين عبد علي الكعبياحتفاظ البائع بملكية المبيع

31511الرف8لوكربيار طوبياالضروف الطارئة في اجتهاد المحاكم اللبنانية

31512الرف8لوكربيار طوبياالضروف الطارئة في اجتهاد المحاكم اللبنانية

31513الرف8لوكربيار اميل طوبيااالساس القانوني لمسؤلية الناقل

31514الرف8لوكربيار اميل طوبيااالساس القانوني لمسؤلية الناقل

31515الرف8لوكرعفيف سمس الدينالمسؤلية المدنية للطبيب

31516الرف8لوكرعفيف سمس الدينالمسؤلية المدنية للطبيب

31517الرف8لوكرعباس العبوديتحديات االثبات بالسندات االلكترونية

31518الرف8لوكرعباس العبوديتحديات االثبات بالسندات االلكترونية

31519الرف8لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريفقة الخالفة وتطويرها

31520الرف8لوكرعبد الرزاق احمد السنهوريفقة الخالفة وتطويرها

31521الرف8لوكراسامة روبي عبد العزيزالوسيط في شرح قانون االثبات

31522الرف8لوكراسامة روبي عبد العزيزاالحكام واالوامر وطرق الطعن بها

31523الرف8لوكرعالء فوزياثر حوادث الطريق على حقوق

31524الرف8لوكراسامة روبي عبد العزيزتنظيم القضاء المدني

31525الرف8لوكراسامة روبي عبد العزيزمباديء المرافعات والتنظيم القضائي

31526الرف8لوكرنبيل شديد الفاضلاستقاللية القضاء



31527الرف8لوكرنبيل شديد الفاضلاستقاللية القضاء

41528الرف8لوكرمندي حمزة محمدالسجل العيني ثورة في نظام الشهر

41529الرف8لوكرمحمد المنجيالخص التشريعية المتبقية

41530الرف8لوكركيالني عبد الراضيالتظهير الناقل للملكية

41531الرف8لوكراحياد ثامر نايف الدلمياالعتراض على الحكم الغيابي

41532الرف8لوكرعزيز كاظم جبرالضرر المرتد وتعويضة

41533الرف8لوكرذنون يونس صالحالتنظيم القانوني لملكية الطبقة

41534الرف8لوكرعدلي امير خالدالحماية المدنية والجنائية

41535الرف8لوكرابراهيم المنجيدعوى الحراسة

41536الرف8لوكرمحمد جابر الدوريالصيغ القانونية

41537الرف8لوكرمحمد شريف عبد الرحمناسباب كسب الملكية

41538الرف8لوكرفارس علي عمر عليالتبليغات القضائية

41539الرف8لوكرسعيد سعد عبد السالمحق الملكية فقها وقضاء

41540الرف8لوكرعبد الهادي فوزي العوضالنظام القانوني

41541الرف8لوكرمحمد حسن قاسمالحقوق وغيرها من المراكز

41542الرف8لوكررمضان ابو السعودالوجيز في االلحقوق العينية

41543الرف8لوكرنزية نعيم شالالاالثبات بواسطة الفاكس

41544الرف8لوكرنزية نعيم شالالاالثبات بواسطة الفاكس

41545الرف8لوكراحمد عيسىمسؤلية المستشفيات الحكومية

41546الرف8لوكراحمد عيسىمسؤلية المستشفيات الحكومية

41547الرف8لوكرحسام الدين كاملالحق في احترام الحياة الخاصة

41548الرف8لوكرفكري عبد المجيد ابو صياماالسباب الجديدة في النقض

41549الرف8لوكرعصمت عبد المجيد بكرالحماية القانونية لحقوق المؤلف

41550الرف8لوكرمعوض عبد التوابالوسيط في قضاء االمور المستعجلة

41551الرف8لوكرنبيل ابراهيم سعدالمدخل الى القانون نظرية الحق

41552الرف8لوكرمحمد عبد الظاهر حسينالعالقة القانونية بين المحامي

41553الرف8لوكرعصام عفيفي عبد البصيرالمحاماة دراسة ومقارنة

41554الرف8لوكراشرف جابر سيدنحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة

41555الرف8لوكرالسيد محمد السيد عمراناحكام االلتزام االثار

41556الرف8لوكرمحمد سليمان االحمدالوجيز في العقود الرياضية

41557الرف8لوكراسامة احمدفكرة الحراسة في المسؤلية

41558الرف8لوكرهشام سيد احمداشهار التصرفات العقارية

41559الرف8لوكرعبد الحميد عثمان الخفيدروس في قانون االثبات

41560الرف8لوكرابراهيم عبد الهاديالخطط االجتماعية

41561الرف8لوكرمصطفى احمد عبد الجوادالمسؤلية المدنية للصحفي

41562الرف8لوكرسيد احمد محمودالتعليق على المشروع والقانون

41563الرف8لوكراسامة ابو الحسن مجاهداساءة استخدام تدابير الحماية

41564الرف8لوكراسامة ابو الحسن مجاهداساءة استخدام تدابير الحماية

41565الرف8لوكرمعوض عبد التوابالمرجع في نظام المرافعات الشرعية

41566الرف8لوكرسعيد سعد عبد السالمالوجيز في احكام االلتزام

41567الرف8لوكراحمد محمد الرفاعينطاق مسؤلية المدني المتضامن

41568الرف8لوكرهالل يوسف ابراهيمالصيغ القانوني للدعاوي

41569الرف8لوكراحمد عبد التواب محمد بهجتخصوصية احكام عقد عمل



41570الرف8لوكراسامة اسماعيل عجروشقوانين ونصوص الجنسية اللبنانية

41571الرف8لوكراسامة اسماعيل عجروشقوانين ونصوص الجنسية اللبنانية

41572الرف8لوكررائد كامل خيرشروط قيام المسؤلية الجزائية

41573الرف8لوكررائد كامل خيرشروط قيام المسؤلية الجزائية

41574الرف8لوكراسامة محمد سعيداكتسابة الدقيقة في اللوائح والبحوث القانونية

41575الرف8لوكراسامة محمد سعيداكتسابة الدقيقة في اللوائح والبحوث القانونية

41576الرف8لوكراسامة محمد سعيداكتسابة الدقيقة في اللوائح والبحوث القانونية

41577الرف8لوكرنبيل ابراهيم سعدقيود التاجير المفروش وتنظيمة

41578الرف8لوكرسعيد سليمان جبرالعقود المسماة البيع واليجار

41579الرف8لوكرمحمود عبد الرحمن محمدالنظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام

41580الرف8لوكرفايز احمد عبد الرحمنالتامينات العينية والشخصية

41581الرف8لوكررائد كامل خيرشروط قيام المسؤلية الجزائية

41582الرف8لوكرعقيل فاضل حمدتبعية التامينات لاللتزام االصلي في القانون المدني

41583الرف8لوكرمحمد علي عبدةدور الشكل في العقود

41584الرف8لوكرمحمد علي عبدةدور الشكل في العقود

41585الرف8لوكرعبد المنعم موسىحسن النية في العقود

41586الرف8لوكرعبد المنعم موسىحسن النية في العقود

41587الرف8لوكرمسلم عقيل عبدةالموجب الطبيعي

41588الرف8لوكرمسلم عقيل عبدةالموجب الطبيعي

41589الرف8لوكرياسر ذنون السبعاويبحوث و دراسات في القانون الخاص

41590الرف8لوكرياسر ذنون السبعاويبحوث و دراسات في القانون الخاص

41591الرف8لوكرياسر ذنون السبعاويبحوث و دراسات في القانون الخاص

41592الرف8لوكرياسر ذنون السبعاويبحوث و دراسات في القانون الخاص

41593الرف8لوكرشه نك محمد جميل كريماثر القصد المدني في تضمين اليد

41594الرف8لوكرسعد جاد هللا الحيدرالنظام القانوني لعقد االتصاالت الحديثة الهاتف النقال

41595الرف8لوكرطارق كاظم عجيلثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني

41596الرف8لوكراحمد خليفة شرقاويالقوة التنفيذية للمحررات الموثقة

41597الرف8لوكرجاك غستانمفاعيل العقد او اثاره/المطول في القانون المدني 

41598الرف8لوكراريفان مصطفي  محمدعقد الخدمة في المنازل

41599الرف8لوكرابراهيم سيد احمدالبراءة واالدانة في قضايا التعويضات لحوادث السيارات ومسؤولية شركات التامين

41600الرف8لوكرسامان فوزي عمراساءة استعمال حق النقد

41601الرف8لوكرسامان فوزي عمراساءة استعمال حق النقد

41602الرف8لوكربدوي حنااالثبات/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41603الرف8لوكربدوي حنااالستئناف/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41604الرف8لوكربدوي حنااختصاص وصالحية/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41605الرف8لوكربدوي حناتميز مدني/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41606الرف8لوكربدوي حنامخاصمة القضاة/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41607الرف8لوكربدوي حناالتحكيم/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41608الرف8لوكربدوي حنااعادة محاكمة/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41609الرف8لوكربدوي حنااالرتياب المشروع/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41610الرف8لوكربدوي حناتدخل و ادخال/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41611الرف8لوكربدوي حناالخبرة/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41612الرف8لوكربدوي حنااالعتراض اعتراض الغير/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 



41613الرف8لوكربدوي حنارسوم قضائية/موسوعة قضايا اصول المحاكمات المدنية 

41614الرف8لوكربدوي حنااحكام العقد/موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51615الرف8لوكرالياس ناصيفمفاعيل العقد/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51616الرف8لوكرالياس ناصيفتنفيذ العقد/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51617الرف8لوكرالياس ناصيفتنفيذ العقد/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51618الرف8لوكرالياس ناصيفتنفيذ العقد/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51619الرف8لوكرالياس ناصيفمرور الزمن المسقط/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51620الرف8لوكرالياس ناصيفحل العقود/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51621الرف8لوكرالياس ناصيفعقد البيع/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51622الرف8لوكرالياس ناصيفعقد البيع/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51623الرف8لوكرالياس ناصيفالبيوع البحرية/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51624الرف8لوكرالياس ناصيفعقد الهبة/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51625الرف8لوكرالياس ناصيفعقود المصالحة و القرض و الدخل الدائم/ موسوعة العقود المدنية و التجارية 

51626الرف8لوكرمنصور حاتم محسنفكرة تصحيح العقد

الحقيقة التقديرية دراسة تحليلية في االثبات المدني
سه ركه وت اسماعيل هه 

ورمي
51627الرف8لوكر

51628الرف8لوكرسميرة عبد هللا مصطفىفترة الريبة دراسة قانونية

51629الرف8لوكرسجى عمر شعبان ال عمرودور الخصوم في االثبات المدني

51630الرف8لوكرحسن محمد محمد بودىحقوق و التزامات المؤلف في عقد النشر

51631الرف8لوكراحمد عبيد جاسمالتاصيل الفقهي للقانون المدني

51632الرف8لوكردرع حماد عبدعقد االمتياز

51633الرف8لوكرابراهيم احمد محمد الرواشدةالمسؤولية المدنية لطبيب التخدير

51634الرف8لوكراياد مطشر صيهودمدى مشروعية التطويع العالجي للجينات الوراثية البشرية

51635الرف8لوكرحسن محمد بودىموانع الرجوع في الهبه

51636الرف8لوكرسيد احمد محمودالنقض الجزئي لالحكام

51637الرف8لوكرجمال مهدي محمود االكشةتشريح جثة االنسان

51638الرف8لوكراوان عبد هللا الفيضيمبدا الثبوت القانوني دراسة مقارنة في االثبات المدني

51639الرف8لوكرزايد احمد رجب البشبيشىطرق التعبير عن االرادة في القانون المدني

51640الرف8لوكرعبد القادر العطيرالتامين البري في التشريع

51641الرف8لوكرعطية فتحى الفقىحق التملك الجبري الكتاب الثاني

51642الرف8لوكرعطية فتحى الفقىحق التملك الجبري الكتاب االول

51643الرف8لوكرعادل محمد جبر شريفاالنقضاء الموضوعي للخصومة المدنية

51644الرف8لوكرحسنى محمد احمد جاد الربتجربة المبيع واثرها على التزامات الطرفين في عقد البيع

51645الرف8لوكرحسن محمد محمد بودىضمانات الخصوم امام القضاء في الشريع اسالمية

51646الرف8لوكرنادر عبد العزيز شافيالمدخل الى االستئناف

61647الرف8لوكرصابر محمحد محمد سيدرجوع الدائن على المدين

61648الرف8لوكرحسين هيكلالنظام القانوني لالنجاب الصناعي

61649الرف8لوكرربيع محمد الزهاويقرارات السادة القضاة بصفتهم منفذو عدول/ التنفيذ 

61650الرف8لوكرمحمود االمير يوسف الصادقالرجوع عن الشهادة و اثره على حكم القاضي

61651الرف8لوكرمحمدين عبد القادر محمدالطبيعة القانونية لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين على دائنيه

B O Tالوجيز في عقود البوت 
مصطفى عبد المحسن 

الحبشى
61652الرف8لوكر

61653الرف8لوكرحسين خضير الشمريدور الشهادة في االثبات المدني

61654الرف8لوكرضمير حسين ناصر العموريمنفعة العقد والعيب الخفي

61655الرف8لوكرصابر محمحد محمد سيدتبعية الرهن للدين المضمون



61656الرف8لوكرمحمد صديق محمد عبد هللاموضوعية االرادة التعاقدية

61657الرف8لوكربيرك فارس حسينالجبوريحقوق الشخصية وحمايتها المدنية

61658الرف8لوكرحمدى احمد سعدااللتزام باالفضاء بالصفة الخطره للشيء المبيع

61659الرف8لوكرصبري حمد خاطرفكرة المعيار في تاسيس نظام المسئولية العقدية

دفع الضرر العام باثبات الضرر الخاص
الغريب ابراهيم محمد 

الرفاعي
61660الرف8لوكر

61661الرف8لوكردانا حمه باقي عبد القادرذات الصلة باالصناف النباتية الجديدة/حقوق الملكية الفكرية 

61662الرف8لوكراجياد ثامر نايف الدليمياالعتراض على الحكم الغيابي

61663الرف8لوكرحبيب ادريس عيس المزوريتصرفات المريض مرض الموت

61664الرف8لوكرعادل محمد جبر احمد شريفحماية القاضي وضمانات نزاهته

61665الرف8لوكرسيد احمد محمودالنظام االجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية و التجارية

61666الرف8لوكرعالء حسين عليعقد بيع المباني تحت االنشاء

61667الرف8لوكرعالء حسين علياالنفرادية في سياق االلتزامات التعاقدية

61668الرف8لوكرشاكر ناصر حيدر2ج(الحقوق العينية االصلية )الوسيط في شرح القانون المدني 

61669الرف8لوكرشاكر ناصر حيدر1ج(الحقوق العينية االصلية )الوسيط في شرح القانون المدني 

61670الرف8لوكرفتحي محمد انور عزتالمبادئ القانونية و القضائية

61671الرف8لوكرفتحي محمد انور عزتالمبادئ القانونية و القضائية

61672الرف8لوكرسحر عبد الستار امام يونسدور القاضي في االثبات دراسة مقارنة

61673الرف8لوكرلفتة هامل العجيليالرصافة االتحادية بصفتها التمييزية/المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد 

61674الرف8لوكرلفتة هامل العجيليالرصافة االتحادية بصفتها التمييزية/المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد 

61675الرف8لوكرشهاب احمد ياسينالتطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية العامة

61676الرف8لوكرشهاب احمد ياسينالتطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية العامة

61677الرف8لوكراحمد عزيز جايد الخيونالدفع بالتقادم و تطبيقاته القضائية في العراق

61678الرف8لوكراحمد عزيز جايد الخيونالدفع بالتقادم و تطبيقاته القضائية في العراق

61679الرف8لوكرطالل المهتارالبند الجزائي في القانون المدني

61680الرف8لوكررعد هاشم امين التميميالنظام القانوني لعقد التجهيز

61681الرف8لوكررعد هاشم امين التميميالنظام القانوني لعقد التجهيز

61682الرف8لوكرعواد حسين العبيديتأويل النصوص في القانون

61683الرف8لوكرعواد حسين العبيديتأويل النصوص في القانون

61684الرف8لوكرناصر ياسين حمود الجبوريابطال التسجيل العقاري قضائيا

61685الرف8لوكرناصر ياسين حمود الجبوريابطال التسجيل العقاري قضائيا

61686الرف8لوكراحمد يسرىتحول التصرف القانوني

61687الرف8لوكراحمد يسرىتحول التصرف القانوني

61688الرف8لوكرمحمد عبد هللا سهيل العبيداستقالل القضاء

61689الرف8لوكرمحمد عبد هللا سهيل العبيداستقالل القضاء

61690الرف8لوكرعبد الغفور محمد البياتيالتشريع القضائي في القران

61691الرف8لوكرعبد الغفور محمد البياتيالتشريع القضائي في القران

61692الرف8لوكرعلي هادي عطية الهالليالمركز القانوني للجنين

61693الرف8لوكرعلي هادي عطية الهالليالمركز القانوني للجنين

61694الرف8لوكرأياد عبدالجبار ملوكي(الضمان العشري )مسؤولية المقاول والمهندس المعماري بعد اكمال العمل وتسليمة 

61695الرف8لوكرأياد عبدالجبار ملوكي(الضمان العشري )مسؤولية المقاول والمهندس المعماري بعد اكمال العمل وتسليمة 

61696الرف8لوكرأياد عبدالجبار ملوكي(الضمان العشري )مسؤولية المقاول والمهندس المعماري بعد اكمال العمل وتسليمة 

61697الرف8لوكرأياد عبدالجبار ملوكي(الضمان العشري )مسؤولية المقاول والمهندس المعماري بعد اكمال العمل وتسليمة 

11698الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى دعاوى تخلية الماجور و تطبيقاتها القضائية



11699الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى دعاوى تخلية الماجور و تطبيقاتها القضائية

11700الرف 44لوكريونس صالح الدين علي(دراسة تحليلية مقالرنة )العقود التمهيدية 

11701الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيصديق المحامي في المرافعات المدنية

11702الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيصديق المحامي في المرافعات المدنية

11703الرف 44لوكرربيع محمد الزهاوي1التسبيب و االجتهاد في قرارات السادة قضاة محاكم البداءة ج

11704الرف 44لوكرربيع محمد الزهاوي1التسبيب و االجتهاد في قرارات السادة قضاة محاكم البداءة ج

11705الرف 44لوكرمصطفى مجيد1شرح قانون التسجيل العقاري ج

11706الرف 44لوكرمصطفى مجيد2شرح قانون التسجيل العقاري ج

11707الرف 44لوكرمصطفى مجيد3شرح قانون التسجيل العقاري ج

مسؤولية المقاول الثانوي وفقا الحكام القانون المدني و الشوط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة 

المدنية
11708الرف 44لوكرسعيد عبد الكريم مبارك

11709الرف 44لوكرفاضل دوالناحكام المفقود شرعا وقانونا وقضاءا

11710الرف 44لوكرفاضل دوالناحكام المفقود شرعا وقانونا وقضاءا

11711الرف 44لوكرخالد عبد الجبار الكنانيالوجيز في العقود المدنية عقد االيجار

11712الرف 44لوكرخالد عبد الجبار الكنانيالوجيز في العقود المدني عقد االيجار

11713الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيالدفع بعدم االختصاص المكاني االشكاالت و التطبيق

11714الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيالدفع بعدم االختصاص المكاني االشكاالت و التطبيق

11715الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليدراسة مقارنة بين القانون المدني و قانون االصالح الزراعي/عقد المغارسة 

11716الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليدراسة مقارنة بين القانون المدني و قانون االصالح الزراعي/عقد المغارسة 

11717الرف 44لوكرعباس سعيد االسديالمرشد لتاسيس موسسات المجتمع المدني

11718الرف 44لوكرعباس سعيد االسديالمرشد لتاسيس موسسات المجتمع المدني

11719الرف 44لوكرعبد هللا غزاي العزاوي1971 لسنة 43في احكام قانون التسجيل العقاري رقم \  اجراءات التسجيل العقاري

11720الرف 44لوكرعبد هللا غزاي العزاوي1971 لسنة 43في احكام قانون التسجيل العقاري رقم \  اجراءات التسجيل العقاري

11721الرف 44لوكرحسني عبد السميع ابراهيماصول المحاكمات في الشريعة السالمية

11722الرف 44لوكرابراهيم المشاهديمعين الحقوقيين

11723الرف 44لوكرابراهيم المشاهديمعين الحقوقيين

11724الرف 44لوكرعواد حسين العبيدياالختصاص القضائي في منازعات االراضي الزراعية

11725الرف 44لوكرعواد حسين العبيدياالختصاص القضائي في منازعات االراضي الزراعية

11726الرف 44لوكرمحمود خلف الجبوريالنظام القانوني للمناقصات العامة

11727الرف 44لوكرموفق البياتيمصادر االلتزام\شرح المتون الموجز المبسط في شرح القانون المدني العراقي

11728الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيتطبيقات قضائية/حاالت االنذار و التنبيه في القانون المدني العراقي 

11729الرف 44لوكرخالد سيد ناجي الهاشميالطعن في االحكام لمصلحة القانون في التشريع العراقي المقارن

11730الرف 44لوكرخالد سيد ناجي الهاشميالطعن في االحكام لمصلحة القانون في التشريع العراقي المقارن

11731الرف 44لوكرحميد لطيف الدليميالعقود الهندسية

11732الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيدعاوى اجر المثل في تطبيقات القضاء العراقي

11733الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيدعاوى اجر المثل في تطبيقات القضاء العراقي

11734الرف 44لوكرعباس جابر السعيدياحكام الشخص الثالث

11735الرف 44لوكرعباس جابر السعيدياحكام الشخص الثالث

11736الرف 44لوكرحسين عامرالقوة الملزمة للعقد

11737الرف 44لوكرحسين عامرالقوة الملزمة للعقد

11738الرف 44لوكررحيم حسن العكيليتدخل وادخال دعوة الغير في الدعوى المدنية

11739الرف 44لوكررحيم حسن العكيليتدخل وادخال دعوة الغير في الدعوى المدنية

11740الرف 44لوكررحيم حسن العكيليدروس في تطبيقات القوانين

11741الرف 44لوكررحيم حسن العكيليدروس في تطبيقات القوانين



11742الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية

11743الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى اقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية

11744الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيمعززا بقرارات محكمة التمييز/المرشد الى احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية 

11745الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيمعززا بقرارات محكمة التمييز/المرشد الى احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية 

11746الرف 44لوكررحيم حسن العكيلياالعتراض على الحكم الغيابي و اعتراض الغير/االعتراضان في قانون المرافعات المدنية 

11747الرف 44لوكررحيم حسن العكيلياالعتراض على الحكم الغيابي و اعتراض الغير/االعتراضان في قانون المرافعات المدنية 

11748الرف 44لوكرعباس سعيد االسديمعين الموظف الحقوقي

11749الرف 44لوكرجورج ميدركزالقانون المدني الفرنسي بالعربية

11750الرف 44لوكرجورج ميدركزالقانون المدني الفرنسي بالعربية

11751الرف 44لوكرربيع محمد الزهاويمالحق ارشيف-دعوى لجنة محاسبة الوقف-موجز باحكام الوقف-الوقف

11752الرف 44لوكرمحمد ابراهيم االفالحيالحراسة القضائية في قانون المرافعات المدنية وتطبيقاتها القضائية

11753الرف 44لوكرجليل عبد هللا حسناالنهاء التعسفي للعقد

11754الرف 44لوكرغزوان محمود غناويدراسة مقارنة-ازالة شيوع العقارات

11755الرف 44لوكرعبد القادر محمد القيسيمبدا المساواة ودورة في الوظيفة العامة

11756الرف 44لوكرهادي عزيز علي1في المقول والدين  ج-الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية 

11757الرف 44لوكرهادي عزيز علي2في العقار  ج-الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية 

11758الرف 44لوكردريد داود سلمان الجنابيقسم المرافعات-المختار من قضاء محكمة تمييز االتحادية 

11759الرف 44لوكرسالم روضان الموسويقضاء محكمة البداءة احكام قضائية وافكار قانونية

11760الرف 44لوكردريد داود سلمان الجنابيالمبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز االتحادية

11761الرف 44لوكرعدنان مايح بدرمبادى التنفيذ في قرارات محكمة استئناف النجف

11762الرف 44لوكرعبد الغفور محمد البياتيالتشريع القضائي في القران

11763الرف 44لوكرعواد حسين العبيديتاويل النصوص في القانون

11764الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليالقسم المدني- المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

القسم المدني -المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في  التمييز القسم الجزائي 

1ج
11765الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

القسم المدني -المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في  التمييز القسم الجزائي 

2ج
11766الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

القسم المدني -المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في  التمييز القسم الجزائي 

3ج
11767الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

القسم المدني -المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في  التمييز القسم الجزائي 

4ج
11768الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

11769الرف 44لوكرعبد الرزاق الجيالوياحكام الميراث في الشرع والقانون

21770الرف 44لوكرعبد القادر محمد القيسيالمحاماة والمحامي في العراق

21771الرف 44لوكردرع حماد عبدالبيع وااليجار

21772الرف 44لوكررزاق جبار علوانالمختار من قضاء محكمة  االستئناف بصفتها التمييزية لمحكمة استئناف بغداد

21773الرف 44لوكردريد داود سلمان الجنابيقرارات تمييزية متنوعة

21774الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي1القسم المدني ج- المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

21775الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي2القسم المدني ج- المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

21776الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي3القسم المدني ج- المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

21777الرف 44لوكرفوزي كاظم المياحيشركةالشيوع ونزاعاتهم المتعددة

21778الرف 44لوكرخليل ابراهيم المشهدانيالتطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية العامة

21779الرف 44لوكرمحمد رضا النمرمسؤلية الدولة عن التعويض عن اخطاء القضاء

21780الرف 44لوكردريد داود سلمان الجنابيقسم المرافعات-المختار في قضاء محكمة التمييز االتحادية 

21781الرف 44لوكرمنذر الفضلالوسيط في شرح القانون المدني

21782الرف 44لوكرربيع محمد الزهاوينظرة قريبة على جلسات المرافعات والقرارات لدعوى مختارة من محاكم البداءة

21783الرف 44لوكرشهاب احمد ياسينالوجيز في قانون االستمالك

21784الرف 44لوكرليلى عبد هللا الحاج سعيدوضع اليد على مللك الغير المصدرالسادس اللتزام- النظرية العامة لضمان اليد



21785الرف 44لوكرصالح حنون عليوي العبوديمالحظات ونقد-اشواك على درب العدالة 

21786الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلياالذونات القضائية في القانون المدني والقوانين العراقية

21787الرف 44لوكرخليل ابراهيم المشاهديالتطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية العامة

21788الرف 44لوكرصباح صادق جعفر االنباريالعقود العامة وتعليماتها

21789الرف 44لوكرمكي عبد الواحد كاظمالمرشد العلمي المبسط الحكام قانون المرافعات المدنية

21790الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليالقسم المدني-المختار من محكمة التمييز االتحادية 

21791الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليقسم المرافعات المدنية-المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

21792الرف 44لوكرمصطفى مجيد1978 لسنة85شرح قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 

21793الرف 44لوكررياض عبد عيسى الزهيريدعوى مسؤولية الدولة عن اعمالها الضارة في القانون العراقي والمقارن

21794الرف 44لوكردريد داود سلمان الجنابيشؤون المحاماة في قرارات محكمة التمييز االتحاديه

21795الرف 44لوكررزاق جبار علوانالمختار من قضاء محكمة االستئناف بصفتها التمييزيه

21796الرف 44لوكرحسين عامرالمسئولية المدنية التقصيرية والعقدية

21797الرف 44لوكرمحي هالل السرحان1أدب القاضي ج

21798الرف 44لوكرمحي هالل السرحان2أدب القاضي ج

21799الرف 44لوكرمحي هالل السرحان3أدب القاضي ج

21800الرف 44لوكرمحي هالل السرحان4أدب القاضي ج

21801الرف 44لوكرحلمي محمد الحجار1القانون القضائي الخاص ج

21802الرف 44لوكرمحي هالل السرحان1 القواعد الفقهيه في القضاء ج

21803الرف 44لوكرمحي هالل السرحان2القواعد الفقهيه في القضاء ج

21804الرف 44لوكراحمد عزيز جايد الخيونالدفع بالتقادم و تطبيقاته القضائية في العراق

21805الرف 44لوكردريد داود سلمان الجنابي1قرارات تمييزية متنوعة ج

21806الرف 44لوكرظىاهر مجيد قادراالختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط

21807الرف 44لوكرمحمود خلف الجبوريالنظام القانوني للمناقصات العامة

21808الرف 44لوكرلفته هامل العجيليموسوعة التشريعات الزراعيه

21809الرف 44لوكرطارق عجيلالمطول في شرح القانون المدني

21810الرف 44لوكركيالني سيد احمد1كامل المبادى القانونيه قسم القانون المدني أقليم كردستان ج

21811الرف 44لوكركيالني سيد احمد2كامل المبادى القانونيه قسم القانون المدني أقليم كردستان ج

21812الرف 44لوكرلفته هامل العجيلي3المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم المدني ج

21813الرف 44لوكرضياء كاظم الكنانيأنحالل الرابطة الزوجية في التشريع العراقي

21814الرف 44لوكرعباس العبوديشرح احكام قانون المرافعات المدنية

21815الرف 44لوكرخليل ابراهيم المشاهديأحكام محكمة قضايا النشر واالعالم القسم المدني

21816الرف 44لوكرلفته هامل العجيليدراسات في القانون المدني

21817الرف 44لوكرعصمت عبد المجيد بكرأفكاروأراء قانونية

21818الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعيالسرقفلية بين الشرع والقانون

21819الرف 44لوكررزاق جبار علوانالمختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية في القانون المدني

21820الرف 44لوكرسالم روضان الموسوياحكام قضائية وافكار قانونية

21821الرف 44لوكرلفته هامل العجيلي2الرصافة االتحادية بصفتها التمييزية ج/المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد 

21822الرف 44لوكرنبيل عبد الرحمن حياوي المعدل1965 لسنة 173شرح قانون المحاماة العراقي رقم 

21823الرف 44لوكرفاظل دوالناحكام المفقود شرعا وقانونا وقضاءا

21824الرف 44لوكراحمد عزيز جايد الخيونالرصافة االتحادية! المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد

21825الرف 44لوكرسالم روضان الموسوياحكام واراء في القانون والقضاء

21826الرف 44لوكرمنير القاضيملتقى البحرين الشرح الموجز للقانون المدني العراقي

21827الرف 44لوكرضياءشيت خطابفن القضاء



21828الرف 44لوكرسلمان بيات1القضاء المدني العراقي ج

21829الرف 44لوكرسلمان بيات2القضاء المدني العراقي ج

31830الرف 44لوكرجعفر محمد جواد الفضليالوجيز في عقد االيجار

31831الرف 44لوكرجعفر محمد جواد الفضليالوجيز في عقد االيجار

31832الرف 44لوكراحمد نشات1ج-اركان االثبات-رسالة االثبات

31833الرف 44لوكراحمد نشات2ج-اركان االثبات-رسالة االثبات

31834الرف 44لوكرأسيل باقر جاسمموجز االحكام في مصادر االلتزام

31835الرف 44لوكرعباس قاسم مهديابطال التسجيل العقاري

31836الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليالخبرة في االثبات المدني

31837الرف 44لوكرعدنان مايح بدر1مبادى التنفيذ ج

31838الرف 44لوكرصباح صادق جعفر االنباريقانون تنظيم اعمال التامين

31839الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيديقضاء االحداث-المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

31840الرف 44لوكرهادي الطيفخمسون عاما ونيف في ممارسة مهنة المحاماة

31841الرف 44لوكرربيع محمد الزهاويوملحقة بالمبادئ التمييزية-اثبات النسب في الشرع والقانون وفي الوسائل العلمية 

31842الرف 44لوكرعصمت عبد المجيد بكرالحماية القانونية لحقوق المؤلف

31843الرف 44لوكرمصطفى ابراهيم الزلميفلسفة الشريعة

31844الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي1976سنة53توحيد اصناف اراضي الدولة رقم -اطفاء الحقوق التصرفية 

31845الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي2قسم المرافعات المدنية ج-المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

31846الرف 44لوكرجمعة سعدون الربيعي1951لسنة 40احكام ايجار العقار في القانون المدني العراقي رقم 

31847الرف 44لوكرالسيد محمد الهاشمي القضاء بين يديك

-20 لمعدل رقم 83-90طبقان االحكام قانون اصول المحاكمات رقم -القانون القضائي الخاص 

85
31848الرف 44لوكرحلمي محمد الحجار

31849الرف 44لوكرجليل الساعدياالرادة الباطنة في العقد

31850الرف 44لوكرمحمد هيثم الدباغالمسؤولية المدنية للمصارف االلكترونية

31851الرف 44لوكرطارق عجيل(انعقاد العقد)المطول في شرح القانون المدني

31852الرف 44لوكرطارق عجيل(انعقاد العقد)المطول في شرح القانون المدني

31853الرف 44لوكرعلي احمد حسن ا للهيبيالمقاولة من الباطنفي ضوء احكام القانون المدني الشروط العامة االعمال الهندسية المدنية

31854الرف 44لوكرصباح الفتي(دراسة في اصول اقامة دعوى االحوال الشخصية )دعوى االحوال الشخصية 

31855الرف 44لوكرحسن فواد منعمالنفاذ المعجل وتاخير التنفيذ في القانون العراقي

31856الرف 44لوكروائل عبد اللطيفحكم القاضي بعلمة الشخصي المتحصل خارج مجلس القضاء في الشريعة االسالمية والقانون

31857الرف 44لوكراسعد عبد العزيزالجميلي(دراسة مقارنة )االتجاهات القانونية الحديثة في الجراحة التجميلية 

31858الرف 44لوكرعبد المجيد الحكيماالعتبار كركن في العقد في القانون االنكلو امريكي

31859الرف 44لوكرعبد المجيد الحكيماالعتبار كركن في العقد في القانون االنكلو امريكي

31860الرف 44لوكرعبد المجيد الحكيماالعتبار كركن في العقد في القانون االنكلو امريكي

31861الرف 44لوكرعبد المجيد الحكيماالعتبار كركن في العقد في القانون االنكلو امريكي

31862الرف 44لوكراحمد سلمان شهيب السعدي(دراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقة االسالمي )مصادر االلتزام 

31863الرف 44لوكراحمد سلمان شهيب السعدي(دراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقة االسالمي )مصادر االلتزام 

31864الرف 44لوكراحمد سلمان شهيب السعدي(دراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقة االسالمي )مصادر االلتزام 

31865الرف 44لوكراحمد سلمان شهيب السعدي(دراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقة االسالمي )مصادر االلتزام 

31866الرف 44لوكرراقية عبد الجبار عليالوجيز في العقود المساة البيع والتامين والوكالة

31867الرف 44لوكرحيدر ادهم الطائياحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية

النظام القانوني لعقد التطوير واالنتاج النفطي في العراق
صباح عبد الكاظم شبيب 

الساعدي
31868الرف 44لوكر

31869الرف 44لوكرنصير صبار الجبوري(دراسة مقارنة)التعويض العيني 

31870الرف 44لوكروليد خالد عطية(دراسة في القانون االنكليزي)تفسير شروط  االعفاء من المسؤلية العقدية 



31871الرف 44لوكرنصير صبار الجبوريعقد البحث العلمي

31872الرف 44لوكرراقية عبد الجبار عليالتامين والكفالة في القانون البحريني والقوانين العربية

31873الرف 44لوكررعد عداي حسيندور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسوولية المدنية

31874الرف 44لوكراحمد سعيد الزقردعقد النزول في الفندق

31875الرف 44لوكراحمد سعيد الزقردعقد الرحلة

31876الرف 44لوكرعصام عبد الفتاح مطرعقود الفيدك

31877الرف 44لوكررجب كريم عبد الالهالوضع القانوني لمريض التوحد من حيث االداء والمسئولية التقصيرية

31878الرف 44لوكراسامة ابو الحسنحماية المصنفات على شبكة االنترنت

31879الرف 44لوكراسامة احمد شوقي المليجيتسوية المنازعات في مجال الرياضة

31880الرف 44لوكرمحمد حسن قاسممضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة

31881الرف 44لوكرعمرو محمد الماريةالتعويض االتفاقي في عقود المقاوالت

31882الرف 44لوكررمزي رشاد عبداثر االعتبار الشخصي على عقد الكفالة

31883الرف 44لوكرمصطفى احمد ابو عمروحق المؤلف في التتبع

31884الرف 44لوكرعمرو محمد الماريةمشكالت المسئولية المدنية في نطاق التحكيم االلكتروني

31885الرف 44لوكرايمن احمد اللوعالمسئولية المدنية في مرحلة التفاوض االلكتروني

31886الرف 44لوكرطلعت يوسف خطارنظرية االنعدام في قانون المرافعات المدنية و التجارية

31887الرف 44لوكرايمن احمد اللوعالتحكيم في العقود المدنية

31888الرف 44لوكرمصطفى احمد ابو عمروالمقابل المالي للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية

31889الرف 44لوكرمحمد مصطفى رسولمدى اهمية اليمين الحاسمة في احقاق الحق

31890الرف 44لوكرشاهر البلتاجي الباجوريمسئولية المستشفيات عن االضرار الناشئة عن عمل التقارير الطبية

31891الرف 44لوكرهبة غازي محمد الدباغاالنهاء التعسفي لعقد المقاولة في مجال البناء و التشييد

31892الرف 44لوكرنبيل اسماعيل عمرتسبيب االحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

31893الرف 44لوكرصالح علي علي حسنتنظيم الحق في االضراب

31894الرف 44لوكرزايد احمد رجب البشبيشىاحكام القسمة القضائية واثارها في القانون المدني

41895الرف 44لوكرعبد الرحيم عنتر عبد الرحمنالتنظيم القانوني للصناعات الدوائية على ضوء اتفاقية التريبس

41896الرف 44لوكررمزي رشاد عبدالمسئولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة االعضاء

41897الرف 44لوكراحمد هنديالوكالة بالخصومة

41898الرف 44لوكرعصام انور سليمقاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني المقارن بالفقه االسالمي

41899الرف 44لوكرمحمد حسن قاسممراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية

41900الرف 44لوكرصائب صالح ابراهيمااللتزام التضامني وااللتزام التضاممى ومدى اهمية التمييز بينهما

41901الرف 44لوكرسعيد السيد قنديلالمسئولية العقدية في مجال المعلوماتية

41902الرف 44لوكرايمن احمد اللوعمبدا المواءمة واثره على تفسير العقود

41903الرف 44لوكرعطا سعد محمد حواساالنظمة الجماعية لتعويض اضرار التلوث

41904الرف 44لوكرعابد فايد عبد الفتاح فايدالتعويض التلقائي لالضرار بواسطة التامين وصناديق الضمان

41905الرف 44لوكرابراهيم عبد العزيز داودعدم التوازن المعرفي في العقود

41906الرف 44لوكررمزي رشاد عبداثر سوء النية على عقود المعاواضات في القانون المدني

41907الرف 44لوكرمصطفى احمد ابو عمروالسبب غير الصحيح بين نظريتي السبب وعيوب االرادة

41908الرف 44لوكررمزي رشاد عبدالمصنفات المشتقة حقوق والتزامات مؤلفي المصنفات المشتقة

41909الرف 44لوكرمحمد حلمي ابو العالءالبطء في التقاضي االسباب والحلول

41910الرف 44لوكرامال بكوشتعويض الفرصة الفائتة في اطار االلتزم بالتبصير الطبي

41911الرف 44لوكرامال بكوشالمسئولية الموضوعية  عن التبعات الطبية

41912الرف 44لوكرداليا مجدى عبد الغنيالمسؤولية عن اساءة استعمال حق التقاضي

41913الرف 44لوكرايمن احمد اللوعالتنظيم القانوني للتوثيق االلكتروني



41914الرف 44لوكرمحمد شريف عبد الرحمنالوكالة في التصرفات القانونية

41915الرف 44لوكررشا علي جاسم العامريالرجوع في التعاقد

41916الرف 44لوكرنبيل ابراهيم سعدالضمانات غير المسماه في القانون الخاص

41917الرف 44لوكرايمن احمد اللوعالنيابة في التعاقد

41918الرف 44لوكرمصطفى احمد ابو عمروالحق في االضراب بين القانون الفرنسي والقوانين العربية



41919الرف 44لوكرطارق سمير طلبة دويداراالبعاد القانونية المتداد شرط التحكيم

41920الرف 44لوكرمريم عبد طارش الزبيديالتنظيم القانوني لحق التجريد في عقد الكفالة

41921الرف 44لوكرمحمد حسن قاسماثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم

41922الرف 44لوكراحمد السيد البهي الشوبريالمسؤلية المدنية عن الخطر التكنولوجي والتامين عليها

41923الرف 44لوكراحمد مليجي1الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41924الرف 44لوكراحمد مليجي2الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41925الرف 44لوكراحمد مليجي3الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41926الرف 44لوكراحمد مليجي4الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41927الرف 44لوكراحمد مليجي5الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41928الرف 44لوكراحمد مليجي6الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41929الرف 44لوكراحمد مليجي7الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ج

41930الرف 44لوكرعلي جبار صكيل االسديالملكية الشائعة واحكام ازالة الشيوع

41931الرف 44لوكرعلي جبار صكيل االسدياالدخار الجبري للشخص الثالث في الدعوى اختصام الغير

41932الرف 44لوكرراقية عبد الجبار عليعقد البيع

41933الرف 44لوكرراقية عبد الجبار عليالعقود المسماة البيع واليجار

41934الرف 44لوكرعلي هادي العبيدالمدخل لدراسة القانون

41935الرف 44لوكراحمد شعبان محمدالمسئولية المدنية عن الخطأ المهني لكل من الطبيب والصيدلي والمحامي والمهندس المعماري

41936الرف 44لوكرابراهيم سيد احمد1الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي ج

41937الرف 44لوكرابراهيم سيد احمد2الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي ج

41938الرف 44لوكرابراهيم سيد احمد3الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي ج

41939الرف 44لوكرابراهيم سيد احمد4الوسيط في شرح القانون المدني الكويتي ج

41940الرف 44لوكرهادي محمد عبد هللادورارادة المشرع في تفسير النصوص القانونية

51941الرف 44لوكرراشد مشاري عبد هللاالبناء على ارض الغير في القانون العراقي وتطبيقاته

51942الرف 44لوكرسحر عبد الستار اماماليات تدعيم دور محكمة النقض الفرنسية في تحقيق العدالة

51943الرف 44لوكرطالب فارس السورجي(مراجعة سريعة لبعض القوانين معززا بقرارات تمييزية )على طاولة القضاء 

51944الرف 44لوكرناصر ياسين حمود الجبوريابطال التسجيل العقاري قضائيا

51945الرف 44لوكرصادق عبد علي طريخموتطبيقاتها القانونية (االغالق)قاعدة عدم التناقض 

51946الرف 44لوكرالسيد عبد الوهاب عرفهضوابط تسبيب االحكام المدنية

51947الرف 44لوكرعباس زياد السعدي1النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق ج

51948الرف 44لوكرعباس زياد السعدي2النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق ج

51949الرف 44لوكرعبد الحي حجازي1المدخل لدراسات العلوم القانونية ج

51950الرف 44لوكرعبد الحي حجازي2المدخل لدراسات العلوم القانونية ج

51951الرف 44لوكرطالل محمد كاظم الزهيرياحكام االعذار في االلتزامات المدنية

51952الرف 44لوكرحسن عبد الفتاح السيد محمدالتنازل عن الحق كوسيلة من وسائل فض النزاع عند تساوي الحقوق وتعارضها

51953الرف 44لوكرسمير عبد السيد تناغواحكام االلتزام واالثبات

51954الرف 44لوكرابراهيم سيد احمدالضرر المعنوي فقها وقضاء

51955الرف 44لوكراحمد حلمي مصطفىدعوى استرداد الحيازة علما وعمال

51956الرف 44لوكرخالد مصطفى فهميالنظام القانوني الجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسئولية الطبيب الجنائية والمدنية

51957الرف 44لوكرحسن محمود عبد الدايمعقد بيع المزايدة احكامه وتطبيقاته المعاصرة



51958الرف 44لوكرمحمد حسن قاسمالقانون المدني االلتزامات

51959الرف 44لوكرصالح احمد محمد عبطانحالة الضرورة في التصرف القانوني

51960الرف 44لوكرراقية عبد الجبار عليسلطة القاضي في تعديل العقد

51961الرف 44لوكرعبد الفتاح احمدالمباني االيلة للسقوط والمسئولية الناشئة عنها في ضوء احكام الفقه االسالمي والقانون المدني

51962الرف 44لوكرمحمد سليمان االحمدنظرية الحقوق المكتسبة في  القانون المدني

51963الرف 44لوكرعبد الفتاح حجازيتفسير العقد في القانون المدني  العراقي  والمقارن

51964الرف 44لوكرحسن ذنونفلسفة القانون

51965الرف 44لوكرمصطفى ابراهيم الزلميفلسفة القانون

51966الرف 44لوكرياسر محمد علي النيداني(دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون المدني  )العربون 

51967الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي6ج  (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51968الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي6ج (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية

51969الرف 44لوكرابراهيم المشاهديالحقيبة القضائية

51970الرف 44لوكرمحمد حسن عمرالمعين القانوني التشريعات العراقية اسئلة واجوبة

تعديل العقد باالرادة المنفردة محاولة نظرية في قانون االلتزامات المقارن دراسة تطبيقية في 

عقود السفر والسياحة
51971الرف 44لوكرعابد فايد عبد الفتاح فايد

51972الرف 44لوكراميد صباح عثمانالنظام القانوني لالحتراف المدني

51973الرف 44لوكرماجد رشاد محمدحق االطالع على الذمة كوسيلة ضمان غير مباشرة

51974الرف 44لوكرعصام احمد البهجىالحماية من اضرار الهندسة الوراثية في ضوء قواعد المسئولية المدنية

51975الرف 44لوكرمحمد فواز صباحالشروط التعسفية في عقود االذعان دراسة مقارنة

51976الرف 44لوكرفاروق االباصيرىالحق في المعلومات الرياضية

51977الرف 44لوكرعبد الحكم فودةانهاء القوة الملزمة للعقد

51978الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي7ج  (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51979الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي7ج  (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51980الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي7ج  (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51981الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي8ج  (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51982الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي7ج  (مرافعات مدنية_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51983الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي4ج  (واالصالح الزراعي_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51984الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي4ج  (واالصالح الزراعي_ القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

/ المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية القسم الجزائي

2ج/ القسم المدني
51985الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

/ المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية القسم الجزائي

3ج/ القسم المدني
51986الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

/ المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية القسم الجزائي

4ج/ القسم المدني
51987الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

/ المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية القسم الجزائي

4ج/ القسم المدني
51988الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

51989الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي2ج  (القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51990الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي3ج  (القسم المدني )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51991الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي5ج  (االثبات_ المرافعات المدنية_ قسم المدني )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51992الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي3ج  (االحوال الشخصية)المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51993الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي2ج  (القسم المدني )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

/ المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية القسم الجزائي

3ج/ القسم المدني
51994الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

/ المبادى في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية القسم الجزائي

1ج/ القسم المدني
51995الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي

51996الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي1ج  (القسم المدني )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51997الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي1ج  (القسم المدني  )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

51998الرف 44لوكرجبار جعفر علي1المختار من قضاء محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية القسم المدني ج

51999الرف 44لوكركريم بولعابيالوعد بالبيع

52000الرف 44لوكرفايز محمد حسينفلسفة القانون



حدود االرتباط بين مسؤولية المتبوع والمسئولية الشيئية
احمد شوقي محمد عبد 

الرحمن
52001الرف 44لوكر

52002الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي2الرصافة االتحادية بصفتها التمييزية ج/ المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد 

62003الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي6مرافعات مدنية ج_ المختار من قضاء محكمة التمييزية االتحادية القسم المدني 

62004الرف 44لوكرابراهيم المشاهدي1المختار من قضاء محكمة التمييز القسم الجنائي ج

62005الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي8ج(المرافعات المدنية_ القسم المدني )المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

62006الرف 44لوكرعدنان نهير راهيتجزئة االقرار في الدعوى المدنية

62007الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلياالثبات_ المرافعات المدنية _ المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية قسم المدني 

62008الرف 44لوكرسلمان عبيد عبد هللا الزبيدي2االحوال الشخصية ج/ المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

في المسؤولية الناشئة من النشر عبر مواقع التواصل / المنتقى من االحكام القضائية 

االجتماعي واضرار ابراج الهواتف المحمولة
62009الرف 44لوكركاظم حمدان البزوني

62010الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي8المرافعات المدنية ج- المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم المدني

62011الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي3المختارمن قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم المدني ج

62012الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلي7قسم المرافعات المدنية ج- المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم المدني 

62013الرف 44لوكرصالح عباس صالحمسؤولية المقاول عن االنهدام الكلي والجزئي للبناء بعد انجاز العمل وتسليمه

62014الرف 44لوكرمحمد حسين منصورالمسؤولية المعمارية

62015الرف 44لوكرسلمان بيات1القضاء المدني العراقي ج

62016الرف 44لوكرسلمان بيات2القضاء المدني العراقي ج

62017الرف 44لوكررمزى طه الشاعرالمسئولية عن اعمال السلطة القضائية

62018الرف 44لوكرحسين علي الحاج حسنعقد البيع في الفقه الجعفري

62019الرف 44لوكرعبد الحميد الشواربيالبطالن المدني االجرائي والموضوعي

62020الرف 44لوكرجمال ناصر جبارالعدالة االنتقالية في العراق هيئة دعاوى الملكية انموذجا

62021الرف 44لوكراجياد ثامر نايف الدليميسقوط الدعوى المدنية وانقضائها بمضي المدة

62022الرف 44لوكرمحمد علي حسونةمسئولية الدولة عن اضرار التلوث البيئي

62023الرف 44لوكرمحمد عبد الرحمن السليفانيقبسات من احكام القضاء

62024الرف 44لوكرمحمد سعيد رشدىضمان اذى النفس

62025الرف 44لوكرعابد فايد عبد الفتاح فايداالستدانة ازمة ديون االفراد ومعالجتها القانونية

62026الرف 44لوكرابراهيم المشاهديمعين المحامي

62027الرف 44لوكراحمد ابو الوفا1968 لسنة 13المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 

62028الرف 44لوكرواليد خالد عطيةنحو نظرية عامة لقاعدة توقع االضرار في العقود

62029الرف 44لوكررعد ادهم عبد الحميدالمسؤولية المدنية لرجل الشرطة

62030الرف 44لوكرمحمد احمد شحاتةااليجار المؤبد للعقارات واثرة على الواقع القانوني واالزمة العقارية

62031الرف 44لوكرعالء جواد الساعديهيئة دعاوى الملكية عدالة انتقالية سلم اهلي

62032الرف 44لوكرعبد الحي حجازي1النظرية العامة لاللتزامات ج

62033الرف 44لوكرعبد الحي حجازي2النظرية العامة لاللتزامات ج

62034الرف 44لوكرعبد الحي حجازي3النظرية العامة لاللتزامات ج

62035الرف 44لوكرسليمان مرقصاالثراء على حساب الغير في تقنيات الدول العربية

62036الرف 44لوكركوثر سعيد عدنان خالدحماية المستهلك االلكتروني

62037الرف 44لوكراحمد عزيز جايد الخيوندور القاضي في اثبات الدعوى المدنية

62038الرف 44لوكرعبد الحميد الشواربيمواعيد االجرات القضائية في التشريعات المختلفة

62039الرف 44لوكرمعن عودة السكارنةالقضاء والقانون العشائري

62040الرف 44لوكرعمار محسن كزارالتناقض بين ادلة االثبات في الدعوى المدنية

62041الرف 44لوكررضا السيد عبد العاطيمخاصمة ورد وتنحي القضاة واعضاء النيابة تشريعا وقضاء

62042الرف 44لوكرعلي عوض حسنرد ومخاصمة اعضاء الهيئات القضائية

62043الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلياجراءات التقاضي في الدعوى المدنية



62044الرف 44لوكرطلعت يوسف خاطرالقضاء العادل كضمانة للعدالة االنتقالية

62045الرف 44لوكرعصمت عبد المجيد بكرتنفيذ االلتزام في القوانين المدنية

62046الرف 44لوكر علي كاظم الشبانيتحول العقد في نطاق القانون المدني

62047الرف 44لوكرندى الشجيرياثار بطالن العقد

62048الرف 44لوكرسيد احمد محمودالغش االجرائي الغش في التقاضي والتنفيذ

62049الرف 44لوكرمؤيد حميد االسديمنجد المحامي

62050الرف 44لوكرصدقي محمد امين عيسىالتعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة

62051الرف 44لوكرجليل الساعدي في القانون العراقي والمقارنB O Tماهية عقد 

62052الرف 44لوكرسعد جريان التميميالمبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم المدني

62053الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليدراسات في قانون المرافعات المدنية

62054الرف 44لوكرلفتة هامل العجيليادلة االثبات في الدعاوى المدنية

62055الرف 44لوكرعواد حسين العبيديالوجيز في شرح ايجار االراضي الزراعية والمزارعة في القانون المدني والتشريعات الزراعية

62056الرف 44لوكرلفتة هامل العجيلياالذونات القضائية في القانون المدني والقوانين اخرى

62057الرف 44لوكرعبد الجبار عبد الرحيممرشد المحامي في الدفع واالثبات

62058الرف 44لوكرعواد حسين العبيديالزام القاضي بالتفسير المتطور للقانون

62059الرف 44لوكرموفق حماد عبدالتزام البائع المحترف بضمان السالمة

62060الرف 44لوكرمحمد عبد عواد الدليميالمسؤولية المدنية عن اعمال وسائل االعالم المرئية

12061الرف 47لوكراسامة ابو الحسن مجاهدالتعويض عن الضرر الجنسي

12062الرف 47لوكرمحمد سالم محمد عبد هللاتطبيقات الشرط الجزائي في المعامالت المالية

12063الرف 47لوكرالسيد خلف محمددعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية

12064الرف 47لوكرغادة ابو بكر صالحااللتزام التعاقدي بالسرية

12065الرف 47لوكرالسيد عبد الوهاب عرفهالوعد بالتعاقد او بالتفضيل والوعد بجائزة

12066الرف 47لوكرمحمد حسن قاسمالعقد (1)القانون المدني االلتزامات المصادر

12067الرف 47لوكرجمال احمد هيكلاالتفاق االجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية

12068الرف 47لوكرعلي شاكر عبد القادر البدريالسبب الصحيح واثره في الملكية

12069الرف 47لوكرعبد هللا عبد الحي الصاوي1نظرية القرائن في المرافعات المدنية والتجارية ج

12070الرف 47لوكرعبد هللا عبد الحي الصاوي2نظرية القرائن في المرافعات المدنية والتجارية ج

12071الرف 47لوكرعصام احمد البهجىتعويض االضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية في ضوء قواعد المسئولية المدنية

12072الرف 47لوكرداليا مجدى عبد الغنيالمسؤولية عن اساءة استعمال حق التقاضي

12073الرف 47لوكراحمد شكري احمد موسيضمانات التقاضي في خصومة التحكيم

12074الرف 47لوكرمحمد حسن قاسممراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية

12075الرف 47لوكرمصطفى احمد ابو عمروالسبب غير الصحيح بين نظريتي السبب وعيوب االرادة

12076الرف 47لوكرمصطفى احمد ابو عمروالحق المالي الصحاب الحقوق المجاورة

12077الرف 47لوكرشحاتة غريب شلقاميالمصنفات الفكرية وتداعياتها القانونية

12078الرف 47لوكرعبير علي محمد ابو وافيةالضرر المعنوي للشخص المعنوي ومدي التعويض عنه

12079الرف 47لوكرحسن محمد قاسماثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم

12080الرف 47لوكرنبيل اسماعيل عمر2الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ج

12081الرف 47لوكررمزي رشاد عبد الرحمنالمسئولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة االعضاء

12082الرف 47لوكرشحاتة غريب شلقاميعقد المحكم بين تشريعات التحكيم وتطويع القواعد العامة في القانون المدني

الوضع الظاهرفي القانون المدني مصدر جديد من مصادر االلتزام غير االدارية
نجوان عبد الستار علي 

مبارك
12083الرف 47لوكر

12084الرف 47لوكرنبيل ابراهيم سعدالتنازل عن العقد نطاق التنازل عن العقد احكام التنازل عن العقد

12085الرف 47لوكرنبيل اسماعيل عمر1الوسيط في الطعن باالستئناف في المواد المدنية والتجارية ج

12086الرف 47لوكرمصطفى احمد ابو عمروحق المؤلف في التتبع



12087الرف 47لوكرمحمد عبد الفتاح عمارالقيود الواردة على الحق المالي للمؤلف

12088الرف 47لوكرنبيل اسماعيل عمر3الوسيط في الطعن بالتماس اعادة النظر في المواد المدنية والتجارية ج

12089الرف 47لوكررمزي رشاد عبد الرحمناثر سوء النية على عقود المعاواضات في القانون المدني

12090الرف 47لوكرمنشاوى علي منشاويدور القاضي في الحماية لحقوق الملكية الفكرية

12091الرف 47لوكرشحاتة غريب شلقاميحقوق الملكية االدبية والفنية بين التقييد والتقليص

12092الرف 47لوكرمحمد علي النجارحقوق المؤلف في ضوء الثورة المعلوماتية الحديثة

12093الرف 47لوكرحسن محمد محمد بودىالتعاقد عبر االنترنت

12094الرف47لوكرمجدي عبد الغني خليفاوجه الرقابة على التحكيم االلكتروني

12095الرف47لوكرعلي ابو عطية هيكلفكرة االعفاء من الجزاء االجرائي رغم بقاء العيب

12096الرف47لوكراحمد ابو الوفاالتحكيم في القوانين العربية

12097الرف47لوكراحمد ابو الوفاانقضاء الخصومة بغير حكم

12098الرف47لوكراحمد ابو الوفااالثبات في المواد المدنية والتجارية

12099الرف47لوكراحمد ابو الوفااجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية

12100الرف47لوكرمحمود السيد عمر التحيويوطرق الطعن فيها وفقا لقانون المرافعات المدنية, النظام القانوني الوامر واحكام القضاء

12101الرف47لوكررمضان ابراهيم عبد الكريمقواعده واحكامه_ التدخل في الدعوى المدنية امام القضاء حاالته واثاره 

12102الرف47لوكرصفاء فتوح جمعةعقد ملكية وتاجير العقار بالحصص الزمنية

12103الرف47لوكراحمد ابو الوفاالمستحدث في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد

12104الرف47لوكرمصطفى محمد محمودالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة

12105الرف47لوكرمحمد لبيب شنبالمسؤولية عن االشياء

12106الرف47لوكرمحمد فاروق محمد نوايهاحكام االنتفاع بملك الغير

12107الرف47لوكرجمال شاهينالحق الشخصي واالعتباري والعيني في اطار القوانين المصرية والعربية

12108الرف47لوكرسعيد احمد شعلةقضاء النقض المدني والجنائي في التقادم

12109الرف47لوكرمحمد عبد الوهاب محمدتغير الشيء واثرة في التصرفات والوقائع القانونية

12110الرف47لوكرحمدي ابو النور السيد عويسالتعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارن

12111الرف47لوكراحمد السيد البهي الشوبريالمسؤلية المدنية عن الخطر التكنولوجي والتامين عليها

12112الرف47لوكراسامة الروبيضمانات استقالل القضاء

22113الرف47لوكرعبد المجيد الحكيماالعتبار كركن في العقد في القانون االنكلو امريكي

22114الرف47لوكرحسين المؤمننظرية االثبات القواعد العامة واالقرار واليمين

22115الرف47لوكرعمار محسن كزارالتناقض بين ادلة االثبات في الدعوى المدنية

22116الرف47لوكرعمار محسن كزارالتناقض بين ادلة االثبات في الدعوى المدنية

22117الرف47لوكرعلي عبد العالي خشانحجية الرسائل االلكترونية في االثبات المدني

22118الرف47لوكرعلي عبد العالي خشاننحو نظرية عامة للوكالة الالزمة

22119الرف47لوكرعلي عبد العالي خشانالنظرية العامة لتعاقد الشخص مع نفسه

22120الرف47لوكرعلي عبد العالي خشاننحو معالجة جديدة لبعض جوانب التنظيم القانوني

22121الرف47لوكركاظم حمادي يوسفالمسؤولية المدنية عن اضرار االغذية المعدلة وراثيا

1الحقوق العينية ج 
اسماء +محمد علي صاحب

صبر علوان
22122الرف47لوكر 

22123الرف47لوكرمحمود الطائي+حامد شاكر-دراسة مقارنة-التنظيم القانوني للمراسالت 

22124الرف47لوكرشروق عباس فاضلالشرط الجزائي في عقد التمويل بطرق التأجير

22125الرف47لوكرشروق عباس فاضلالنظام القانوني للوساطة

22126الرف47لوكرشروق عباس فاضلالمسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة

22127الرف47لوكررحيم نومان هاشمالمبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف ميسان

22128الرف47لوكرحسين جبار الزمالفصل في المنازعات الرياضية التحكيم

22129الرف47لوكركامل السامرائيالمرافعات المدنية والتنفيذ

22130الرف47لوكرصالح محسوبفن القضاء 

22131الرف47لوكرمحمد طه البشيرالوجيز في الحقوق العينيةالتبعية

22132الرف47لوكرثامر قاسم محمدشرح قانون الكتاب العدول

22133الرف47لوكرانور سلطاناحكام االلتزام الموجز في النظرية العامة

22134الرف47لوكروعد محمود سليمانالتشريعات الخاصة بقوى االمن الداخلي



22135الرف47لوكرمديرية االحول المدنية1972لسنة 65قانون االحوال المدنية رقم 
22136الرف47لوكر عمار عباس الحسيني الوجيز في منهج البحث القانوني 

22137الرف 47لوكر ماجد مجباس حسن المركز القانوني للمحكم 

22138الرف 47لوكر بيرك فارس حسين الجبوري نظرية الشكل في العقود المدنيه 

22139الرف 47لوكر عالء جريان تركي الحمداني الغاء العقد باالراده المنفردة 

2140 2الرف 47لوكر كاظم مطشر الزبيدي النظام القانوني لعقود تشييد محطات التعبئة وتوزيع المنتجات النفطيه في العراق 

22141الرف 47لوكر فوزي حسين سلمان البجبوري حق الملكيه ازاء اتجاهات الدوله في التاميم والتخصيصيه 

2142 2الرف 47لوكر كاظم مطشر الزبيدي المسؤولية المدنية البناشئة عن حوادث السيارات في العراق 

22143الرف  47لوكرنبأ محمد عبد العبيدي المسؤوليه المدنيه عن استغالل الطرق العامه


