
رقم الكتابرقم الرفرقم اللوكراسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب

11الرف39لوكرمحمد الحمويالحقوق الحريات بين اهواء السياسية وموجبات الدستور

12الرف39لوكرمحمد الحمويالحقوق الحريات بين اهواء السياسية وموجبات الدستور

13الرف39لوكرعلي محمد الدباسحقوق االنسان وحرياتة ودور شرعية االجراءات

14الرف39لوكرعلي محمد الدباسحقوق االنسان وحرياتة ودور شرعية االجراءات

15الرف39لوكررونالد لواتساالنظمة الفدرالية 

16الرف39لوكررونالد لواتساالنظمة الفدرالية 

17الرف39لوكررونالد لواتساالنظمة الفدرالية 

18الرف39لوكررونالد لواتساالنظمة الفدرالية 

19الرف39لوكررونالد لواتساالنظمة الفدرالية 

110الرف39لوكركمال سعدي مصطفىحقوق االنسان 

111الرف39لوكركمال سعدي مصطفىحقوق االنسان

112الرف39لوكرمحمد سالمة الرواشدةاثر قوانين مكافحة االرهاب على الحرية الشخصية

113الرف39لوكرمحمد سالمة الرواشدةاثر قوانين مكافحة االرهاب على الحرية الشخصية

114الرف39لوكرماهر جميل ابو خواتالحماية الدولية لحقوق الطفل 

115الرف39لوكرماهر جميل ابو خواتالحماية الدولية لحقوق الطفل 

116الرف39لوكرمصلح حسن احمدالعهود والمواثيق في التراث العربي االسالمي

117الرف39لوكرمصلح حسن احمدالعهود والمواثيق في التراث العربي االسالمي

118الرف39لوكرناجي عبد النورتجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي

119الرف39لوكرناجي عبد النورتجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي

120الرف39لوكرغسان خليلحقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين

121الرف39لوكرغسان خليلحقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين

122الرف39لوكراشرف فتحي الراعيحرية الصحافة في التشريع ومؤامتها للمعايير الدولية 

123الرف39لوكراشرف فتحي الراعيحرية الصحافة في التشريع ومؤامتها للمعايير الدولية 

124الرف39لوكرمنال محمود المشنيحقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع االسالمي

125الرف39لوكرمنال محمود المشنيحقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع االسالمي

126الرف39لوكرخالد الطويلحضانة الطفل في التربية واالمن االجتماعي

127الرف39لوكرخالد الطويلحضانة الطفل في التربية واالمن االجتماعي

128الرف39لوكرمصطفى عبد الكريمحقوق االنسان

129الرف39لوكرمصطفى عبد الكريمحقوق االنسان

130الرف39لوكرنعيمة عميمرالوافي في حقوق االنسان

131الرف39لوكرنعيمة عميمرالوافي في حقوق االنسان

132الرف39لوكرهاشم جبوري حق االنسان في الحياة ووسائل حمايتة 

133الرف39لوكرهاشم جبوري حق االنسان في الحياة ووسائل حمايتة 

134الرف39لوكرحيدرادهم عبد الهاديدراسات في القانون حقوق االنسان

135الرف39لوكرحيدرادهم عبد الهاديدراسات في القانون حقوق االنسان

136الرف39لوكرنوال طارق ابراهيم الجرائم الماسة بحرية التعبير في الفكر

137الرف39لوكرنوال طارق ابراهيم الجرائم الماسة بحرية التعبير في الفكر

138الرف39لوكروزارة حقوق االنسانوثائق في حقوق االنسان

139الرف39لوكروزارة حقوق االنسانوثائق في حقوق االنسان

140الرف39لوكروزارة حقوق االنسانوثائق في حقوق االنسان

141الرف39لوكروزارة حقوق االنسانوثائق في حقوق االنسان

142الرف39لوكرغازي حسين صبارينيالوجيز في حقوق االنسان

143الرف39لوكرغازي حسين صبارينيالوجيز في حقوق االنسان

144الرف39لوكرعلي محمد الدباسحقوق االنسان وحرياتة

145الرف39لوكرعلي محمد الدباسحقوق االنسان وحرياتة

146الرف39لوكرمصلح حسن احمدحقوق االسير والتزاماتة في القانون 

147الرف39لوكرمصلح حسن احمدحقوق االسير والتزاماتة في القانون 

148الرف39لوكرهاشم فارسحقوق االنسان في الحياة ووسائل حمايتة

149الرف39لوكرهاشم فارسحقوق االنسان في الحياة ووسائل حمايتة

150الرف39لوكرمحمد عبدالرزاق القحاويحقوق االنسان المتعلم



151الرف39لوكرمحمد عبدالرزاق القحاويحقوق االنسان المتعلم

152الرف39لوكرمحمد عبدالرزاق القحاويحقوق االنسان المتعلم

153الرف39لوكرعلي عبد الرزاقحقوق االنسان

154الرف39لوكرعلي عبد الرزاقحقوق االنسان

155الرف39لوكراضين خالد عبد الرحمنضمانات حقوق االنسان

156الرف39لوكراضين خالد عبد الرحمنضمانات حقوق االنسان

157الرف39لوكربدر الدين محمد شبلالحماية الدولية الجنائية

158الرف39لوكربدر الدين محمد شبلالحماية الدولية الجنائية

259الرف39لوكروحيد عبد المجيدازمة الديمقراطية في االحزاب المصرية

260الرف39لوكروحيد عبد المجيدازمة الديمقراطية في االحزاب المصرية

261الرف39لوكرعبد الجليل منقورعلم الداللة 

262الرف39لوكرعبد الجليل منقورعلم الداللة 

263الرف39لوكرخالد سليم عبد الفتاحالحريات في الشريعة االسالمية

264الرف39لوكرخالد سليم عبد الفتاحالحريات في الشريعة االسالمية

265الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبالدولة القانونية وحقوق االنسان

266الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبالدولة القانونية وحقوق االنسان

267الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

268الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

269الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

270الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

271الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

272الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

273الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

274الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

275الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

276الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

277الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

278الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

279الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

280الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

281الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

282الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

283الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

284الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

285الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

286الرف39لوكرعبد اللة كاظم الدلفيدورالعراق السياسي في الجامعة العربية

287الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

288الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

289الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

290الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

291الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

292الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

293الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

294الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

295الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

296الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

297الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

298الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

299الرف39لوكرالمعهد الدولي لحقوق االنسانالديمقراطية والحريات العامة

2100الرف39لوكرمحمد عبد الجواد محمدحماية الطفولة في الشريعة 

2101الرف39لوكرمحمد عبد الجواد محمدحماية الطفولة في الشريعة 

2102الرف39لوكرمحمد عبد الجواد محمدحماية الطفولة في الشريعة 



2103الرف39لوكرعبد العظيم عبد السالمحقوق االنسان وحرياتة 

2104الرف39لوكرعبد العظيم عبد السالمحقوق االنسان وحرياتة

2105الرف39لوكرمحمد فؤاد جارللةتطور االليات الدولية لحماية حقوق

2106الرف39لوكرمحمد فؤاد جارللةتطور االليات الدولية لحماية حقوق

2107الرف39لوكرهاللي عبدالالة احمدحقوق الطفل في الشريعة االسالمية

2108الرف39لوكرهاللي عبدالالة احمدحقوق الطفل في الشريعة االسالمية

2109الرف39لوكرغسان خليلحقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين

2110الرف39لوكرغسان خليلحقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين

2111الرف39لوكربرنامج االمم المتحدة االنمائيالمعاييرالدولية وضمانات حمايتة

2112الرف39لوكرمحاضرات الدورات التدريبيةالمعاييرالدولية لحقوق االنسان

2113الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2114الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2115الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2116الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2117الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2118الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2119الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2120الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2121الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2122الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2123الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2124الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2125الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2126الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2127الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2128الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2129الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2130الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2131الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2132الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2133الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2134الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2135الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2136الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2137الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2138الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2139الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2140الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2141الرف39لوكرسلسة كتيباتحوار عالمي حول الفدرالية

2142الرف39لوكرجورج اندرسنمقدمة عن الفدرالية

2143الرف39لوكرجورج اندرسنمقدمة عن الفدرالية

2144الرف39لوكرجورج اندرسنمقدمة عن الفدرالية

2145الرف39لوكرجورج اندرسنمقدمة عن الفدرالية

2146الرف39لوكرجورج اندرسنمقدمة عن الفدرالية

2147الرف39لوكرمحمد عبد الجواد محمدحماية االمومة والطفولة

2148الرف39لوكرمجموعة طالبات كلية القانونمقاالت مختارة

2149الرف39لوكرمجموعة طالبات كلية القانونمقاالت مختارة

2150الرف39لوكرمجموعة طالبات كلية القانونمقاالت مختارة

2151الرف39لوكرمحمد سليم محمدالوجيز في نظام االنتخابات

3152الرف39لوكرمحمد سليم محمدالوجيز في نظام االنتخابات

3153الرف39لوكرروبرت اية دالالديمقراطية ونقادها

3154الرف39لوكرروبرت اية دالالديمقراطية ونقادها



3155الرف39لوكرجابر ابراهيم الراويحقوق االنسان وحرياتة االساسية في القانون الدولي والشريعة االسالمية

3156الرف39لوكرجابر ابراهيم الراويحقوق االنسان وحرياتة االساسية في القانون الدولي والشريعة االسالمية

3157الرف39لوكرحسين حنفي عمر التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق االنسان

3158الرف39لوكرحسين حنفي عمر التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق االنسان

3159الرف39لوكرالحملة العالمية لحقوق االنسانمبادى تدريس حقوق االنسان

3160الرف39لوكرالحملة العالمية لحقوق االنسانمبادى تدريس حقوق االنسان

3161الرف39لوكرالحملة العالمية لحقوق االنسانمبادى تدريس حقوق االنسان

3162الرف39لوكرالحملة العالمية لحقوق االنسانمبادى تدريس حقوق االنسان

3163الرف39لوكرعبد العظيم عبد السالمحقوق االنسان وحرياتة العامة

3164الرف39لوكرعبد العظيم عبد السالمحقوق االنسان وحرياتة العامة

3165الرف39لوكرسعد ال سعود االتصال واالعالم السياسي

3166الرف39لوكرسعد ال سعود االتصال واالعالم السياسي

3167الرف39لوكرهاللي عبدالالة احمدحقوق الطفل

3168الرف39لوكرهاللي عبدالالة احمدحقوق الطفل

3169الرف39لوكركريمة الطائيحقوق االنسان وحرياتة االساسية في المواثيق الدولي

3170الرف39لوكركريمة الطائيحقوق االنسان وحرياتة االساسية في المواثيق الدولي

3171الرف39لوكرمحمد قدور بومدين حقوق االنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية

3172الرف39لوكرمحمد قدور بومدين حقوق االنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية

3173الرف39لوكرفؤاد امين السيد محمد الحماية الجنائية االنسان من اخطارالكوارث

3174الرف39لوكرفؤاد امين السيد محمد الحماية الجنائية االنسان من اخطارالكوارث

3175الرف39لوكرسعد مضلوم العبدلياالنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها

3176الرف39لوكرسعد مضلوم العبدلياالنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها

3177الرف39لوكرعلي عبد الكريم الجابريدورالدولة في تحقيق التنمية الشرعية

3178الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبحقوق االنسان وضماناتها الدستورية 

3179الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبحقوق االنسان وضماناتها الدستورية 

3180الرف39لوكرغادة فؤاد مجيد المختارحقوق المريض

3181الرف39لوكرغادة فؤاد مجيد المختارحقوق المريض

3182الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبحقوق االنسان في نطاق جامعة الدول العربية

3183الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبحقوق االنسان في نطاق جامعة الدول العربية

3184الرف39لوكررمزي رياض عوضالقيود الواردة على حرية التعبير

3185الرف39لوكررمزي رياض عوضالقيود الواردة على حرية التعبير

3186الرف39لوكرحسان محمد شفيق العانينظرية الحريات العامة

3187الرف39لوكرحسان محمد شفيق العانينظرية الحريات العامة

3188الرف39لوكرخضر خضرمدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان

3189الرف39لوكرخضر خضرمدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان

3190الرف39لوكرعبد الفتاح مرادموسوعة االنتخابات

3191الرف39لوكرعبد الفتاح مرادموسوعة االنتخابات

3192الرف39لوكرالشافعي محمد بشيرقانون حقوق االنسان

3193الرف39لوكرالشافعي محمد بشيرقانون حقوق االنسان

3194الرف39لوكرخضر خضرمدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان

3195الرف39لوكرخضر خضرمدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان

3196الرف39لوكرمحمد علي سعد اللةمدخل الى دراسة حقوق االنسان

3197الرف39لوكرحسن شحاتة استراتيجيات التعلم والعلم الحديث

3198الرف39لوكرمحمد طة بدويمدخل الى العلوم السياسية 

3199الرف39لوكرمريم محمد الشرقاويالمدارس وادارة الكتاب المفتوح

3200الرف39لوكرابراهيم عبداللة ابراهيم حسينالمعارضة السياسية

3201الرف39لوكراتحاد المحامين العربازمة حقوق االنسان في الوطن العربي

3202الرف39لوكرجابريل اية الموندالسياسة المقارنة في الوقت الحاضر

3203الرف39لوكرمحمد ابراهيم الدسوقي عليتعدي الموضف العام على الحريات الشخصية

3204الرف39لوكرسالمة عبد التواب عبد الحليم حماية الطفولة 

3205الرف39لوكرحامد عماراالصالح المجتمعي

3206الرف39لوكررفعت عبد سيدحرية التضاهر وانكاس طبيعتها على التنظيم القانوني



3207الرف39لوكرجمال محمد غيطاسالرقمية0الديمقراطية 

3208الرف39لوكرعادل عبد الرزاقدور منظمة الوحدة االفريقية في مواجهة

3209الرف39لوكرعبد الواحد محمد الفارقانون حقوق االنسان

4210الرف39لوكراحمد وهبانالصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر

4211الرف39لوكرفوزبة عبد الستاراالسالم وحقوق االنسان

4212الرف39لوكرابراهيم ابو الهيجاءجدار الخوف 

4213الرف39لوكرابراهيم احمد خليفةااللتزام الدولي باحترام حقوق االنسان

4214الرف39لوكرنبيل عبد الرحمن حياويدولة العراق الديمقراطية

4215الرف39لوكرسعدي محمد الخطيبالعوائق امام حريةالصحافة في العالم العربي

4216الرف39لوكررشدي شحاتة ابو زيدمن حقوق السائح في االسالم االمن واالمان

4217الرف39لوكرماجد راغب ابو الحلوحقوق االنسان 

4218الرف39لوكربارتلمي سانتهليرسياسية الرسطوطاليس

4219الرف39لوكربوجالل صالح الدينالحق في المساعدة االنسانية

4220الرف39لوكربرنامج االمم المتحدة االنمائيحقوق االنسان والتنمية 

4221الرف39لوكرسعيد فهيم خليلالحماية الدولية لحقوق االنسان في الضروف االستثنائية

4222الرف39لوكرالمجلس القومي احقوق االنسانالتقرير السنوي الثالث للمجلس القومي لحقوق االنسان 

4223الرف39لوكرمحمد حسن فتح الباب محمدالحقوق السياسية لالقليات في الفقة االسالمي

4224الرف39لوكرالفرحاتي السيد محمودالتكوين العقلي المعرفي للمتعلم

4225الرف39لوكريونان لبيب رزق1953-1922االحزاب المصرية 

4226الرف39لوكرحسين علي طةالرقابة الشعبية

4227الرف39لوكرحسين علي طةالرقابة الشعبية

4228الرف39لوكراشواق السعيد احمد محمدالجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية

4229الرف39لوكرالهاللي الشربيني الهالليالتعليم الجامعي في العالم العربي

4230الرف39لوكرمصطفى الرقابيعبور الفجوة التكنولوجية

4231الرف39لوكررؤوف محمد علي االنصاريالسياحة في العراق

4232الرف39لوكرمحمد طة بدويمدخل العلوم السياسية

4233الرف39لوكرلطيفة ابراهيم خضرالديمقراطية بين الحقيقة والوهم

4234الرف39لوكررفعت عبد سيدحرية التضاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني

4235الرف39لوكرمحمد نصر مهناعلم السياسة بين التنظير والمعاصرة

4236الرف39لوكربوجالل صالح الدينالحق في المساعدة االنسانية

4237الرف39لوكرمحمد فؤاد جارللةتطور االليات الدولية لحماية حقوق

4238الرف39لوكرالديمقراطية والحريات العامة

4239الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4240الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4241الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4242الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4243الرف39لوكراندرو كويلدراسة حول حقوق االنسان في ادارة السجون

4244الرف39لوكراندرو كويلدراسة حول حقوق االنسان في ادارة السجون

4245الرف39لوكراندرو كويلدراسة حول حقوق االنسان في ادارة السجون

4246الرف39لوكراندرو كويلدراسة حول حقوق االنسان في ادارة السجون

4247الرف39لوكرجين كو نورزتقييم وضع المراة

4248الرف39لوكرجين كو نورزتقييم وضع المراة

4249الرف39لوكرجين كو نورزتقييم وضع المراة

4250الرف39لوكرجين كو نورزتقييم وضع المراة

4251الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4252الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4253الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4254الرف39لوكرمركز قانون حقوق االنساندليل المتدرب

4255الرف39لوكرمحمود شريف بسيونيالوثائق الدولية المعينة بحقوق االنسان المجلد االول

4256الرف39لوكرمحمود شريف بسيونيالوثائق الدولية المعينة بحقوق االنسان المجلد الثاني

4257الرف39لوكرجيمس سي هانتزمبدا القيادة االكثر فعالية في العالم

4258الرف39لوكراحمد ابراهيم مصطفىحقوق االنسان في نطاق العمل الشرطي



4259الرف39لوكرحمدي حمودة السعودية-فرنسا -نظام الترخيص واالخطار دراسة تطبيقية مقارنة مصر

4260الرف39لوكرحمدي حمودة السعودية-فرنسا -نظام الترخيص واالخطار دراسة تطبيقية مقارنة مصر

4261الرف39لوكروهبة طلعت ابو العالمشكلة الحرية بين الطرح التقليدي والوعي

4262الرف39لوكروهبة طلعت ابو العالمشكلة الحرية بين الطرح التقليدي والوعي

4263الرف39لوكرعلي فارس حميدالتخطيط االستراتيجي لالمن القومي

4264الرف39لوكرعلي فارس حميدالتخطيط االستراتيجي لالمن القومي

4265الرف39لوكرعبد للطيف السيدحقوق المراة وحقوق زوجها كما جاءبها رسول اللة

4266الرف39لوكرعبد للطيف السيدحقوق المراة وحقوق زوجها كما جاءبها رسول اللة

4267الرف39لوكرصالح احمد السيد جودةحرية االعتقاد وممارسة لشعائر الدينية في االماكن المقدسة

4268الرف39لوكرصالح احمد السيد جودةحرية االعتقاد وممارسة لشعائر الدينية في االماكن المقدسة

4269الرف39لوكرصالح احمد السيد جودةالمركز القانوني للمراة في ممارسة العمل العام

4270الرف39لوكرصالح احمد السيد جودةالمركز القانوني للمراة في ممارسة العمل العام

4271الرف39لوكرنبيل محمود حسنالشرطة ونقاذ احكام حقوق االنسان 

4272الرف39لوكراحمد يسريحقوق االنسان واسباب العنف في المجتمع

4273الرف39لوكرعلي سيد السياسة الخارجية للصين وعالقاتها بالواليات المتحدة االمريكية

5274الرف39لوكرعالء عبد الحسن العنزيحقوق االنسان 

5275الرف39لوكرسلسلة منشورات الفنية كتيب عن دور المال في للعبة السياسية

5276الرف39لوكراعالن مبادى المراقبة الدولية الالنخابات

5277الرف39لوكرحقوق االفراد الحرية الفردية ووثيقة الحقوق

5278الرف39لوكرالفرز السريع ومراقبة االنتخابات 

5279الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5280الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5281الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5282الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5283الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5284الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5285الرف39لوكرهوارد سينكوتاما هي الديمقراطية

5286الرف39لوكرعبد المنعم درويش متيافيزيقية حقوق االنسان بين النظرية والتطبيق

5287الرف39لوكرمنال فتحي هيبة مقدمة في العلوم السياسية 

5288الرف39لوكرمؤمن كمال الشافعيالدولة والطبقة الوسطى في مصر

5289الرف39لوكروجدي شفيقعولمة االعالم والتغيير في المجتمع الفردي 

5290الرف39لوكرمحمد فهيم درويشالشرعية الدولية لحقوق االنسان

5291الرف39لوكرعبد الفتاح مرادالمدارس الذكية

5292الرف39لوكررفعت محمود التعليم االستراتيجي

5293الرف39لوكرالشحات ابراهيم منصورالمراة بين حقوقها السياسية واتفاقية عدم التمييز 

5294الرف39لوكرحسان محمد شفيق العانينظرية الحريات العامة تحليل ووثائق

5295الرف39لوكرسعيد حسن صعوبات التعلم 

5296الرف39لوكرابو العال النمرالتنظيم القانوني لحماية حقوق الطفل

5297الرف39لوكرعلي ماهرخطاب االحصاء االستدالي

5298الرف39لوكرعفيفي كامل عفيفياالشراف القضائي على االنتخابات النيابية 

5299الرف39لوكرعبدو سعد واخرونالنظم االنتخابية 

5300الرف39لوكرعبد المنعم الميالدياالرشاد النفسي والتوجية التربوي االسرة

5301الرف39لوكرعبده ياه الحماية القانونية الدولية لحقوق الشعوب 

5302الرف39لوكرعبد العزيز محمدالقوانين المقيدة للحقوق المدينة والسياسية 

5303الرف39لوكررياض عزيز هادي حقوق االنسان 

5304الرف39لوكر1 المفهوم واالبعاد ج000الديمقرطية 

5305الرف39لوكراتيل فليس  واخرون كيف تحصل على درجة الدكتوراة 

5306الرف39لوكرعبد الرحمن احمد حسن المختار  التنظيم القانوني لالحزاب السياسية ودورها في التجربة  الديمقراطية اليمنية 

5307الرف39لوكرغازي حسين صبارينيالوجيز في حقوق  االنسان وحريات االساسية 

5308الرف39لوكر المنفيون الليبيون 

5309الرف39لوكرمحمد حسن علي الجندي االعالم المدرسي في ضوء الثورة المعلوماتية 

5310الرف39لوكرمحمد بكر حسين حق نقل السفر \ حقوق وحريات العامة 



5311الرف39لوكرحسين لطيف الزبيدي الديمقراطية مفاهيم وتجارب 

5312الرف39لوكرعصام عفيفي عبدالبصيرحقوق االنسان وتشريعات النشر واالعالن 

5313الرف39لوكرالمنظمة المصرية لحقوق االنسان حقوق ال تتجزأ

5314الرف39لوكرعباس عطية جبار 1941 -1932العراق والقضية الفلسطينية 

5315الرف39لوكرعبد الهادي فوزي العوضي الحماية القانونية لحقوق الطفل المدنية 

5316الرف39لوكروائل انور بندق التنظيم الدولي لحقوق االنسان 

5317الرف39لوكرحسين حنفي عمر حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الولة الفلسطينية

5318الرف39لوكرعادل محمد خير االجنبي وخقوق االنسان في قانون حقوق االنسان دولي 

5319الرف39لوكرعادل عبد الغفار مدخل الى بحوث االعالم والرأى العام 

5320الرف39لوكرسعاد الشرقاوي نظم االنتخابات في العالم وفي مصر 

5321الرف39لوكرالشافعي محمد بشيرقانون حقوق االنسان 

5322الرف39لوكررفعت عبد سيد حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني 

5323الرف39لوكريحيى الرفاعي استقالل القضاء 

5324الرف39لوكرقدري عبد الفتاح الشهاوي االستخبارات وستدالالت وحقوق االنسان 

5325الرف39لوكرغسان رباح حقوق الحدث المخالف للقانون او 

5326الرف39لوكرمحمد عبد هللا مشاوي قضاء المظالم 

5327الرف39لوكرمحمد منير حجاب المدخل االساسية للعالقات العامة 

5328الرف39لوكرمحمد صالح عبدالبديع السيد االصول االسالمية لمنظومة الحقوق والحريات المعاصرة

5329الرف39لوكرعبد الوهاب عمر البطراوي محنه حقوق االنسان في العالم الثالث 

5330الرف39لوكررياض صالح ابو العطا الحقوق الجماعية 

5331الرف39لوكرفاروق عبد البر موقف عبد الرزاق الشهوري من قضايا الحرية 

5332الرف39لوكرحقوق االنسان والمبادى القانونية العامة 

5333الرف39لوكرعبد الغني بسيوبي عبد هللاانظمة االنتخاب في مصر والعالم  

5334الرف39لوكرفائز يونس الباشا حقوق المراه في ليبيا بين النظرية والممارسة 

5335الرف39لوكرجورج كاتب المحيط الداخلي 

5336الرف39لوكرمحمد طه بدوي  واخرون  مدخل العلوم السياسية 

5337الرف39لوكرمحمد سعيد فرح الطفولة والثقافة والمجتمع 

5338الرف39لوكرحمدي حمودي  حق الصحفي في الحصول على المعلومات 

5339الرف39لوكرمحمد علي العويني العلوم السياسية 

5340الرف39لوكرعبود عبد هللا العسكري منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية 

5341الرف39لوكراحمد خالد عالممشكلة االسكان في مصر 

5342الرف39لوكرمحمد الشهاوي وسائل االعالم والحق في الخصوصية 

5343الرف39لوكرابراهيم علي بدوي الشيخ مقاصد الشريعة االسالمية في حقوق االنسان 

5344الرف39لوكرجيل  - جاي س جودين االنتخابات الحرة والنزيهة 

5345الرف39لوكرمحمد نصر مهنا في الحليج العربي 

5346الرف39لوكرسيد الصادق المهدي السودان وحقوق االنسان 

5347الرف39لوكرجريجري جويس العالقات اليمنية السعودية بين الماضي والمستقبل 

5348الرف39لوكرعزالدين مرزا ناصر العباسي حقوق الطفل 

5349الرف39لوكرزكريا طاحون قدسية البيئة 

6350الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

6351الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

6352الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

6353الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

6354الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 3قانون مؤسسة الشهداء رقم 

6355الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 3قانون مؤسسة الشهداء رقم 

6356الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 3قانون مؤ سسة الشهداء رقم 

6357الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 3قانون مؤسسة الشهداء رقم 

6358الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

6359الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 3قانون مؤسسة الشهداء رقم 

6360الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 3قانون مؤسسة الشهداء رقم 

6361الرف39لوكرصباح المفتي 2006 لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

6362الرف39لوكرابراهيم الجعفري  منبر القاهرة 



6363الرف39لوكرابراهيم الجعفري منبر القاهرة 

6364الرف39لوكرابراهيم الجعفري منبر القاهرة 

6365الرف39لوكرابراهيم الجعفري تحالف الحضارات 

6366الرف39لوكرمحمد بكر حسين الحقوق والحريات العامة 

6367الرف39لوكرمحمدبكر حسينالحقوق والحريات العامة 

6368الرف39لوكركاظم الحائري  الى اين ؟000العراق وامريكا 

6369الرف39لوكرمصطفى عسكر الرسالة واالمانة 

6370الرف39لوكرعلي فارس حميد النظم الديمقراطية وحقوق االنسان 

6371الرف39لوكروليد الشهيب الحلي التربية على حقوق االنسان 

6372الرف39لوكرمحمد بن مصطفى بن الخوجي االكتراث بحقوق االناث 

6373الرف39لوكرالمعهد التخصيص للدراسات المدخل الى علم السياسة 

6374الرف39لوكرعزالدين مرزا ناصر العباسي 00حقوق الطفل دراسة مقارنة بين الشريعة 

6375الرف39لوكرعزالدين مرزا ناصر العباسي حقوقالطفل دراسة مقارنة بين الشريعة 

6376الرف39لوكرخيري عبد الرزاق جاسم العملية السياسية في العراق 

6377الرف39لوكرمجموعة من االساتذة علم االجتماع الشاب ومستقبل مصر 

6378الرف39لوكراحمد ابو الوفا الحماية الدولية لحقوق االنسان 

6379الرف39لوكرامام حسانين عطه هللا حقوق االنسان بين العالميةوالخصوصية 

6380الرف39لوكرعبد الحميد الشواربي الحقوق السياسية للمراة في االسالم 

6381الرف39لوكرالسيد احمد محمد مرجان دور القضاء والمجتمع المدني 

6382الرف39لوكرنعيم كاظم جبر احكام قانون انتحابات مجالس محافظات واالنظمة 

6383الرف39لوكرعصام نعمة اسماعيل النظم النتخابية 

6384الرف39لوكرعصام نعمة اسماعيل النظم النتخابية 

6385الرف39لوكرايبرلي- دون أي بناء مجتمع من المواطنين

6386الرف39لوكرراؤول بليند نباخرحوار عالمي حول الفدرالية

6387الرف39لوكراحمد سليم سعيفان الحريات العامة وحقوق االنسان 

6388الرف39لوكراحمد سليم سعيفان الحريات العامة وحقوق االنسان 

6389الرف39لوكراديب محمد جاسم الحماويمؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق و الحريات العامة 

6390الرف39لوكرفرقد عبود عواد العارضي حق االمن الشخصي وضماناته القانونية 

6391الرف39لوكراسامة السيد عبد السميع موسوعة حقوق الحيوان على االنسان في الشريعة 

6392الرف39لوكراسامة السيد عبد السميع االسم كحق من حقوق الطفل ومدى التعويض عنه في االعتداء عليه 

6393الرف39لوكرمحمد علي صالح المنصوري الحقوق السياسية للمراة في الشريعة االسالمية و القانون الدولي 

6394الرف39لوكرساسي سالم الحاجالمفاهيم القانونية لحقوق االنسان عبر الزمان و المكان 

6395الرف39لوكرفايز الصياغ علم  االجتماع 

قوانين االنتخبات في العراق

6396الرف39لوكر صادق جعفر االنباريصباح

6397الرف39لوكرخليل الشوكيحقوق االنسان في االسالم والقانون الوضعي 

6398الرف39لوكرعائدة حنا حقوق المراة في ظل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة

6399الرف39لوكرعبد الناصر ابو زيدحقوق االنسان في السلم والحرب 

6400الرف39لوكرمحمد ماهر ابو العينين 1الحقوق والحريات العامة وحقوق االنسان في قضاء وافتاء مجلس الدولة ج

6401الرف39لوكرمحمد ماهر ابو العينين 2الحقوق والحريات العامة وحقوق االنسان في قضاء وافتاء مجلس الدولة ج

6402الرف39لوكراحمد محمد صالح الوجيز في الحماية القانونية لعديمي وناقصي االهلية 

6403الرف39لوكروسام نعمت ابراهيم الحريات العامة وضمانات حمايتها


