الكتب العربية الحديثة خالل العام 7102
م

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

 111ص ؛ 52سم.

652.2ل و ت

السياسة.

)1

تقرير انتخابات املجلس الوطني الاتحادي
.5112

اللجنة الوطنية الانتخابية
(إلامارات العربية املتحدة).

أبوظبي  :املجلس الوطني 5112. ،

 512ص ؛  52سم.

151ع ح م

املعارف العامة.
علم املكتبات واملعلومات.
الفهرسة الوصفية.

)5

املعلوماتية والبحث العلمي .

عصام حسن أحمد الدليمي.
علي عبدالرحيم صالح.

عمان  :دار الرضوان 5112. ،

)6

الاتجاهات الحديثة في الفهرسة AACR2 – :
RDA - MARC21

وصفي عارف الشلول.
محمد العناسوة.
محمد النقرش.

ط .1

عمان  :جمعية املكتبات واملعلومات
ألاردنية 5112 ،

 525ص ؛  52سم.

152.65و ع إ

املعارف العامة.
علم املكتبات واملعلومات.
الفهرسة الوصفية.

أمل زاش.
إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5112

 165ص ؛  52سم.

512.622ح ع ب

الشريعة إلاسالمية.
إلاسالم والقانون الجنائي.

أبوظبي  :ع .ص .سالم 5115 ،

 222ص ؛  52سم.

665.22ع ص إ

الاقتصاد.

)2

التشريع املالي والضريبي.

صخر عبدهللا الجنيدي.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112.،

 625ص ؛  52سم.

662ص ع ت

الاقتصاد.

)2

الطعن بقرار ضريبة الدخل  :دراسة مقارنة.

وليد عبدالكريم العطية البواعنة.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112. ،

 226ص ر

662.152وع ط

الاقتصاد.

)2

عدالة الضريبة على القيمة املضافة.

رنا حسين حطيط.

ط .1

 522ص ؛  52سم.

662.5212ز ح ع

الاقتصاد.

)9

مبدأ املساواة أمام الضريبة وتطبيقاته.

دريد عيس ى إبراهيم.

 522ص ؛  52سم.

662.59د ع م

الاقتصاد.

)11

العدالة الضريبية في ظل الضرائب املباشرة :
دراسة مقارنة.

حسين كامل وداعة.

 612ص ؛  52سم.

662.59ح ك ع

الاقتصاد.

)11

استدامة التنمية وألامن الاقتصادي  :الواقع
وآلافاق  :املنعقد خالل الفترة من 11-11
ديسمبر  . . 5111املجلد الثاني املحور

مؤتمر العلمي الدولي ألكاديمية
شرطة دبي ( 11 – 11ديسمبر
 :5111دبي  ،إلامارات العربية

)2
)2

بصمة الوجه إلالكترونية كوسيلة إثبات من
منظور الفقه إلاسالمي.
إدارة ألازمات في بورصات ألاوراق املالية
العربية والعاملية والتنمية املتواصلة.

حسن عبدالفتاح السيد محمد.

ط .1

عماد صالح سالم.

ط .1

بيروت  :منشورات زين الحقوقية ،
5112
إلاسكندرية  :دار الكتب
والدراسات العربية 5112. ،
بيروت  :منشورات زين الحقوقية ،
5112
دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5111،

 622ص ؛  52سم.

662.9أ ش م

الاقتصاد.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الاجتماعي والقانوني وألامني.

املتحدة).

البحث العلمي ودوره في التنمية الاقتصادية :
دراسة تطبيقية على قطاعات الصناعة
التحويلية.
تنازع القوانين الخاصة بالحماية املدنية لحق
املؤلف  :دراسة مقارنة.

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
5112

 591ص ؛  52سم.

662.9و ع ب

الاقتصاد.

عالء وصفي املستريحي.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112. ،

 622ص ؛  52سم.

621.9ع و ت

القانون الدولي الخاص.

)12

تنازع القوانين في الاعتمادات املستندية.

عمار محمود الرواشدة.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112. ،

 662ص ؛  52سم.

621.9ع م ت

القانون الدولي الخاص.

)12

قواعد التنازع والقواعد املادية في منازعات
عقود التجارة الدولية.

بالق محمد.

ط .1

 512ص ؛  52سم.

621.9ب م ق

القانون الدولي الخاص.

)12

القواعد آلامرة في القانون الدولي العام.

صالح الدين أحمد حمدي.

ط .1

 622ص ؛  52سم.

621ص أ ق

القانون الدولي العام.

)12

مسئولية املنظمات الدولية عن أعمالها
والقضاء املختص بمنازعاتها  :دراسة تحليلية.

عبدامللك يونس محمد.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112. ،

 651ص ؛  52سم.

ع 621.565ي م

القانون الدولي العام.

)12

مجلس ألامن الدولي.

عايد سليمان املشاقبة.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112. ،

 229ص ؛  52سم.

621.5656ع س م

القانون الدولي العام.

)19

النظام القانوني لألنهار الدولية.

صباح خضر العشاوي.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112. ،

 222ص ؛  52سم.

621.225ص خ ن

القانون الدولي العام.

هناء مصطفى الخبيري.

ط .1

القاهرة  :مركز الدراسات العربية
5112 ،

 222ص ؛  52سم.

621.221هـ م د

القانون الدولي العام.

هيثم فالح شهاب.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112 ،

 292ص ؛  52سم.

621.221هـ ف م

القانون الدولي العام.

رودريك إيليا أبي خليل.

ط .5

 521ص ؛  52سم.

621.225ر إ ع

القانون الدولي العام.

 129ص ؛  52سم.

622.12ف ن ق

القانون التجاري.

 521ص ؛  52سم.

621.22م م م

القانون الدولي العام.

 592ص ؛  52سم.

625ا ع م

القانون إلاداري.

)15
)16

)51
)51
)55
)56
)52

)52

دور مجلس ألامن في تفعيل حماية حقوق
إلانسان.
مبادئ القانون الدولي إلانساني  :دراسة
تطبيقية مقارنة بين الشريعة والقانون.
العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون
الدولي بين الفعالية وحقوق إلانسان.
القانون التجاري الدولي.
املسؤولية الجنائية الدولية للزعماء والقادة
أثناء النزاعات املسلحة.
مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية :
دراسة خاصة في دستور دولة إلامارات العربية
على ضوء املبادئ الدستورية العامة وأنظمة
الحكم املعاصرة.

وائل علي أحمد صبيح.

ط .1

فايز نعيم رضوان.
محمدي محمد ألامين.

ط .1

أعاد القيس ي.

ط 5منقحة.

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5112
بيروت  :منشورات زين الحقوقية ،
5112.

بيروت  :منشورات الحلبي
الحقوقية 5112 ،
القاهرة  :دار النهضة العربية
5111،
املنصورة  :دار الفكر والقانون
5112،
الشارقة  :مكتبة الجامعة 5112 ،

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

أعاد القيس ي.

ط .5

الشارقة  :مكتبة الجامعة 5112 ،

 611ص ؛  52سم.

625ا ع م

القانون إلاداري.

أعاد القيس ي.

ط .1

الشارقة  :مكتبة الجامعة 5112 ،

 612ص ؛  52سم.

625ا ع ق

القانون إلاداري.

أعاد القيس ي.

ط .1

الشارقة  :مكتبة الجامعة 5112 ،

 566ص ؛  52سم.

625ا ع ق

القانون إلاداري.

القاهرة  :دار النهضة العربية ،
5112

 221ص ؛  52سم.

625.12ص م ر

القانون إلاداري.

حيدر عبدهللا عبود جابر ألاسدي.

ط .1

بيروت  :منشورات زين الحقوقية ،
5112

 562ص ؛  52سم.

625.12ح ع ت

القانون إلاداري.

كريم ناصر حسناوي كاظم املحنة.

ط .1

املنصورة  :دار الفكر والقانون ،
5112

 522ص ؛  52سم.

625.125ك ن ر

القانون إلاداري.

)65

النظام القانوني للمتجر الالكتروني  :دراسة
مقارنة.

عبدهللا بن محمد الشمراني.

ط .1

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112 ،

 512ص ؛  52سم.

626.122ع م ن

)66

عمالة ألاطفال بين املواثيق الدولية والتشريع
السوداني.

ياسر سليم شلبي

الخرطوم  :ي .س .شلبي 5112 ،

 125ص ؛  52سم.

622.11ي س ع

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5112

 625ص ؛  52سم.

622.11أ ت م

 161ص ؛  52سم.

622.162ف ي م

 522ص ؛  52سم.

622.1219م ن م

م
)52
)52

)52

)59
)61
)61

)62
)62
)62

العنوان وبيان املسئولية
َ
مبادئ القانون إلاداري وفقا لتشريعات دولة
الامارات العربية املتحدة.
القانون إلاداري  .الجزء ألاول تنظيم السلطة
الادارية والوظيفية العامة وفقا لتشريعات
دولة الامارات العربية املتحدة.
القانون إلاداري  .الجز الثاني ألاعمال القانونية
لإلدارة  -القرار إلاداري والعقد إلاداري وفقا
لتشريعات دولة الامارات العربية.
الرقابة القضائية على أعمال السلطة
التنفيذية أثناء حالة الطوارئ  :دراسة
مقارنة.
التنظيم القانوي النتخاب أعضاء مجالس
املحافظات  :دراسة مقارنة.
الرقابة القضائية على قرارات إلابعاد والترحيل
الخاصة باألجانب  :دراسة مقارنة بين
القانونين املصري والعراقي .

مسئولية رب العمل تجاه العامل عن
الجزاءات املقنعة  :دراسة مقارنة بين الفقه
إلاسالمي والقانون املدني.
معاملة السجينات في ضوء املواثيق الدولية
والوضع في دولة إلامارات العربية املتحدة.
املسئولية الجنائية والدولية عن استخدام
تطبيقات النانو الطبية  :دراسة مقارنة.

صفوت محمد صالح محمد فهمي.

أحمد التهامي.

ط .1

فاطمة يوسف أحمد املال.
محمد نصر محمد.

ط .1

القاهرة  :دار النهضة العربية ،
5112
القاهرة  :مركز الدراسات العربية ،
5112

متفرقات القانون العام.
التجارة إلالكترونية قوانين
وتشريعات.
قانون الخدمة الاجتماعية.
العمل والعمال قوانين
وتشريعات.
عمالة ألاطفال.
ألاطفال تشغيل.
قانون الخدمة الاجتماعية.
العمل والعمال قوانين
وتشريعات.
قانون الخدمة الاجتماعية.
السجون.
قانون الخدمة الاجتماعية.
الطب قوانين وتشريعات.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

)62

حماية البيئة والتنمية املستدامة  :آفاق
وتحديات بين التشريعات العربية والدولية.

لطرش علي عيس ى عبدالقادر.

ط .1

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
5112

 552ص ؛  52سم.

622.122ل ع ح

قانون الخدمة الاجتماعية.
البيئة قوانين وتشريعات.
حماية البيئة.
التنمية املستدامة.

ط .2

محمود نجيب حسنى.

ط .2

عبدهللا عبداملنعم حسن علي.

ط .1

عائشة حسين علي املنصوري.

ط .1

محمود نجيب حسنى.
فوزية عبدالستار.

ط .2

فواز يوسف الجبوري.

ط .1

)62
)69
)21
)21
)25
)26
)22
)22
)22
)22
)22

)29

ً
شرح قانون العقوبات وفقا ألحدث التعديالت
التشريعية  .القسم الخاص.
شرح قانون العقوبات  .القسم العام النظرية
العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة
والتدبير الاحترازي.
السياسة الجنائية في مواجهة جرائم إلاتجار
بالبشر  :دراسة تحليلية مقارنة.
بحث في مرسوم بقانون رقم  5لسنة  5112في
شأن مكافحة التمييز والكراهية.
ً
شرح قانون إلاجراءات الجنائية وفقا ألحدث
التعديالت التشريعية.
الصورية في التعاقد في ضوء تطور العالقات
التعاقدية.
النظام القانوني للوكيل الالكتروني  :دراسة
مقارنة في ضوء ألاعمال الدولية والوطنية.
النظام القانوني للوكيل الالكتروني.
املسؤولية املدنية للصحفي عن إخالله
بالتزاماته املهنية.
املسئولية املدنية عن ألاشياء الخطرة
وتطبيقها على شبكات الهاتف املحمول.
املسئولية املدنية الناشئة عن املمارسات غير
املشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حماية حقوق امللكية الفكرية في دول الخليج
العربي طبقا ألحكام املنظمة العاملية للملكية
الفكرية الويبو  wipoوقوانين امللكية الفكرية
باإلمارات والكويت والسعودية وقطر وسلطنة

محمود نجيب حسنى.

شريف غنام.
وليد محمد عبدهللا السعدي.
آالء يعقوب النعيمي.

ط .1

إبراهيم علي حمادي الحلبوس ي.

ط .1

أيمن أحمد الدلوع.
أيمن أحمد الدلوع.

أمير فرج يوسف.

إلاسكندرية  :دار املطبوعات
الجامعية .5112 ،

 1212ص ؛  52سم.

622م ن ش

القانون الجنائي.

إلاسكندرية  :دار املطبوعات
الجامعية 5112. ،

 1126ص ؛  52سم.

622م ن ش

القانون الجنائي.

 212ص ؛  52سم.

622.152ع ع س

القانون الجنائي.

 111ص ؛  52سم.

622.152ع ح ب

القانون الجنائي.

 1212ص ؛  52سم.

622.12م ن ش

القانون الجنائي.

ّ
عمان  :دار الثقافة 5112 ،

 529ص ؛  52سم.

622.15ف ب ص

القانون املدني.

دبي  :معهد دبي القضائي 5115 ،

 151ص ؛  52سم.

622.159ش م ن

القانون املدني.

 122ص ؛  52سم.

622.159وم ن

القانون املدني.

 212ص ؛  52سم.

622.16إ ع م

القانون املدني.

 515ص ؛  52سم.

622.16أ أ م

القانون املدني.

 612ص ؛  52سم.

622.16أ أ م

القانون املدني.

 226ص ؛  52سم.

622.122أ ف ح

القانون املدني.

القاهرة  :دار النهضة العربية ،
5112
القاهرة  :دار النهضة العربية ،
5112
إلاسكندرية  :دار املطبوعات
الجامعية .5112 ،

بيروت  :منشورات الحلبي
الحقوقية 5112. ،
بيروت  :منشورات الحلبي
الحقوقية 5112. ،
إلاسكندرية  :دار الجامعة الجديدة
5112. ،
إلاسكندرية  :دار الجامعة الجديدة
5112 ،
إلاسكندرية  :دار الكتب والدراسات
العربية 5112 ،

م

)21

)21

)25
)26
)22
)22
)22

)22

)22
)29

العنوان وبيان املسئولية
عمان والبحرين.
دور مسئولية مكتب حماية حقوق امللكية
الفكرية لبرامج الحاسب آلالي وقواعد البيانات
 :دراسة تأصيلية لقانون  25لسنة 5111
مقارنة مع القوانين العربية وألاجنبية
والاتفاقيات الدولية معلقا عليها بأحكام
املحاكم املصرية وألامريكية.
املسئولية التقصيرية لناشري برامج التبادل
غير املشروع للمصنفات الفكرية بتقنية Peer -
 : to peerدراسة مقارنة في القانون الفرنس ي
واملصري والعماني.
الحق املالي ألصحاب الحقوق املجاورة :
دراسة مقارنة.
حماية امللكية الفكرية  :حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة وأحكام الرقابة على
املصنفات الفنية.
حق املؤلف في التتبع  :دراسة مقارنة.
النظام القانوني لتدول ألاوراق املالية
بالبورصة.
النظام القانوني ملثول الخصوم أمام القضاء
املدني الحضور والغياب  :دراسة تحليلية
مقارنة.
قواعد التنفيذ الجبري في قانون املرافعات :
نظرية التنفيذ – أشخاص التنفيذ وسببه
ومحله – إجراءات التنفيذ – إجراءات
الحجوز التنفيذية والتحفظية.
ً
ً
قاض ي التنفيذ علما وعمال  /حسنى مصطفى
 ،عالء ذكي.
الشرطة املجتمعية  :مفهومها ومقارنتها مع
الشرطة التقليدية وإمكانية تطبيقها.

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

إلاسكندرية  :دار الكتب والدراسات
العربية 5112 ،

 622ص ؛  52سم.

622.122م م د

القانون املدني.

القاهرة  :دار النهضة العربية ،
5112

 522ص ؛  52سم.

622.122ع ف ع

القانون املدني.

مصطفى أحمد أبوعمرو.

إلاسكندرية  :دار الجامعة الجديدة
5112.

 122ص ؛  52سم.

622.1225م أ ح

القانون املدني.

عبدالحميد املنشاوي.

إلاسكندرية  :دار الجامعة الجديدة
5112 ،

 221ص ؛  52سم.

622.1225ع م ح

القانون املدني.

 512ص ؛  52سم.

622.1225م أ ح

القانون املدني.

 691ص ؛  52سم.

622.192ر ب ن

القانون التجاري.

املنصورة  :مكتبة الجالء الجديدة
1999. ،

 615ص ؛  52سم.

622.12ع م ن

قانون املرافعات.

القاهرة  :دار الفكر العربي ،
1991

 221ص ؛  52سم.

622.122ع ع ق

قانون املرافعات.

 656ص ؛  52سم.

622.122ح م ق

قانون املرافعات.

 125ص ؛  52سم.

626.5ح خ ش

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.

محمد محمود جابر بدوي.

عبدالهادي فوزي العوض ي.

ط .1

مصطفى أحمد أبوعمرو.
ريمة بلجودي.

ط .1

عاشور مبروك.

ط .1

عزمي عبدالفتاح.
حسنى مصطفى.
عالء ذكي.
حسين خشفة.

ط .1

إلاسكندرية  :دار الجامعة الجديدة
5112 ،
إلاسكندرية  :مكتبة الوفاء
القانونية 5112 ،

إلاسكندرية  :دار املطبوعات
الجامعية 5112 ،
بيروت  :منشورات زين الحقوقية ،
5112

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

)21

مهارات الاتصال ألامني بين الفهم والتحليل.

عصمت عدلي.

ط .1

إلاسكندرية  :مكتبة الوفاء
القانونية 5112 ،

 622ص ؛  52سم.

626.56ع ع م

)21

فلسفة قائد في إدارة ألازمات  :قراءة في فكر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم في فنون ومهارات إدارة ألازمات
واملواقف الطارئة.

محمد أحمد بن فهد.
أسامة السواح.

)25

إدارة ألازمات وشرعية املعلومات في اتخاذ
القرار.

دحان حزام ناصر.

)26

)22

)22
)22

شرح قانون الشركات التجارية الجديد رقم 5
لسنة  5112في ضوء أحدث ألانظمة
والقرارات الصادرة من هيئة ألاوراق املالية
والسلع  :نطاق تطبيق القانون – ألاحكام
العامة للشركات – شركة التضامن – شركة
التوصية البسيطة – الشركات ذات املسؤولية
املحدودة – شركة املساهمة العامة  /شريف
محمد غنام  ،صالح راشد الحمراني.
التطبيقات القانونية الجنائية  :التكييف
القانوني وألاخطاء إلاجرائية في مرحلة جمع
الاستدالالت  /إعداد وتأليف خالد موس ى
توني.
النظرية العامة لاللتزام وفقا ألحكام قانون
املعامالت املدنية  .الجزء ألاول مصادر الالتزام
 /مدحت محمد محمود عبدالعال.
املوسوعة الجنائية  :شرح قانون العقوبات
الاتحادي لدولة إلامارات العربية  .القسم

شريف غنام.

ط .1

املوضوع
علوم الشرطة.
الشرطة املجتمعية.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
ألامن.
الحس ألامني.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي ،
5115

 616ص ؛  52سم.

222.2122م أ ق

إدارة ألاعمال.
إدارة ألازمات.
اتخاذ القرارات.

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
5112

 122ص ؛  52سم.

222.2122د ح إ

إدارة ألاعمال.
إدارة ألازمات.
اتخاذ القرارات.

القانون التجاري.

ط .1

دبي  :أكاديمية شرطة دبي ،
.5112

 222ص ؛  52سم.

 622.1222م ش

خالد موس ى توني.

ط .1

دبي  :أكاديمية شرطة دبي ،
.5112

 222ص ؛  52سم.

622.125خ م ت

القانون الجنائي.

مدحت عبدالعال.

ط .1

دبي  :أكاديمية شرطة دبي ،
.5112

 222ص ؛  52سم.

622.15م م ن

القانون املدني.

رنا إبراهيم العطور.

ط .1

أبوظبي  :وزارة العادل  -معهد
التدريب والدراسات القضائية ،

 225ص ؛  52سم.

622ر إ م

القانون الجنائي.

صالح راشد الحمراني.

قانون الشركات.

م

)22

العنوان وبيان املسئولية
العام دراسة مقارنة مع القانون ألاردني
والقانون الفرنس ي الجديد  /رنا إبراهيم
العطور.
حرية الصحافة بين إلاباحة والتجريم في
الدستور والقانون والقضاء  /أحمد رضا
عرابي.

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

.5112

أحمد رضا عرابي.

625.1226أ ر ح

القاهرة  :أ.ح عرابي .5112 ،

 262ص ؛  52سم.

)22

ألادلة املادية في عصر املعرفة  /فهد إبراهيم
الدوسري.

فهد إبراهيم الدوسري.

ط ،2مزيدة
ومنقحة.

الكويت  :مؤسسة التواصل بين
املشرق واملغرب للنشر والتوزيع ،
.5119

 521ص ؛  61سم.

626.5225ف إ أ

)29

الاحتماالت وتطبيقاتها ألامنية في البحث
والتحري  /إعداد ساهر محمد رشاد.

ساهر محمد رشاد.

ط .5

دبي  :شرطة دبي – مركز دعم
اتخاذ القرار .5112 ،

 152ص ؛  12سم.

625.22س م ا

)21

قياس الوعي العام في إمارة دبي بجرائم الاتجار
بالبشر  :دراسة استطالعية  /إعداد مركز
الديرة للدراسات واستطالع الرأي ؛ بحث
وإشراف هناء سلطان لوتاه  ،محمد ألامين ،
روبينا يوسف.

)21

القانون إلاداري.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
ألادلة الجنائية.
البحث الجنائي.
إلادارة العامة.
علوم الشرطة.
إلاحصاء ألامني.

مركز الديرة للدراسات واستطالع
الرأي.
هناء سلطان لوتاه.

ط .1

دبي  :املركز .5112 ،

 121ص ؛  61سم.

622.152م ر ق

القانون الجنائي.

محمد ألامين.
روبينا يوسف.

املواطنة والحرية الدينية في الغرب  :تحليل
مقارن لتجارب املسلمين في فرنسا وأملانيا
والواليات املتحدة  /جاكلين سالم.

جاكلين سالم.

ط .1

)25

الوقود الحيوي بين أزمة الغذاء وأزمة الطاقة
 /عزمي محمد الغايش.

عزمي محمد الغايش.

ط .1

)26

قوات أمن مرنة للمشاركة في التدخالت
العسكرية  :أفغانستان ومأزق سياسة ألامن
ألاملانية  /كورنيليوس فريزيندورف ،

كورنيليوس فريزيندورف.
كريستوفر داسة.

ط .1

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5112 ،

 29ص ؛  52سم.

656.2ج س م

السياسة.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 92ص ؛  12سم.

666.9269ع م و

الاقتصاد.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 91ص ؛  52سم.

652.12ك ف ق

السياسة.

م

)22

)22

)22

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

كريستوفر داسة  ،توكاس مولر ؛ ترجمة
عدنان عباس علي.

توكاس مولر.

مستقبل العالقات العربية – العربية  /نبيل
فهمي.
هل من املمكن عقد اتفاق نووي مع إيران :
إطار تحليلي للمفاوضات النووية إلايرانية /
جيمس سيبينيوس  ،مايكل سينج.
بوصلة الشركة  :محاولة لتحديد املصلحة
التي تبتغيها الشركة  :دراسة قانونية مقارنة /
عبدالسالم محمد البلوش ي.

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

عدنان عباس علي.
نبيل فهمي.
جيمس سيبينيوس.
مايكل سينج.
عبدالسالم محمد البلوش ي.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 22ص ؛  52سم.

ط .1

ط .1

ط .1

652.12ن ف م

السياسة.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 21ص ؛  52سم.

652.12ج س هـ

السياسة.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 112ص ؛  52سم.

626.122ع م ب

القانون التجاري.

ط .1

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 122ص ؛  52سم.

615.56ج س و

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5111 ،

 552ص ؛  52سم.

626.92س ع إ

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5111 ،

 225ص ؛  52سم.

622.2ع م ت

علم الاجتماع.
)22

وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في
التحويالت املستقبلية  :من القبيلة الى
الفيسبوك  /جمال سند السويدي.

جمال سند السويدي.

)22

إدارة ألازمات ألامنية  /سالم عبدهللا علوان
الحبس ي.

سالم عبدهللا علوان الحبس ي.

ط .1

)29

التقنية في الحرب  :البعد إلالكتروني /
عبدالكريم محمود برم.

عبدالكريم محمود برم.

ط .1

)21

آفاق العصر ألامريكي  :السيادة والنفوذ في
النظام العالمي الجديد  /جمال سند
السويدي.

جمال سند السويدي.

ط .1

)21

الاستراتيجية ومحترفو ألامن القومي  :التفكير
الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن

هاري آر .يارغر.

ط .1

الاتصال الجماهيري.
وسائل التواصل
الاجتماعي.
الفيسبوك.
إلادارة العامة.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
علوم الشرطة.
إلادارة العامة.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5112 ،

 222ص ؛  52سم.

652.12ج س آ

السياسة.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 599ص ؛  52سم.

626.1هـ آ ا

إلادارة العامة.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

الحادي والعشرين  /تأليف هاري آر .يارغر.
)25

سياسة الهند النووية في نصف قرن  :املسار
واملؤثرات  /إبراهيم عبدالحميد غالي.

إبراهيم عبدالحميد غالي.

ط .1

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5116 ،

 612ص ؛  52سم.

652.122إ ع س

السياسة.

)26

قاموس ألامن الدولي  /بول روبنسون.

بول روبنسون.

ط .1

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5119 ،

 662ص ؛  52سم.

621.16ب ر ق

القانون الدولي العام.

)22

القوة العسكرية وسياسة الطاقة  :بوتين
والبحث عن العظمة الروسية  /بافل باييف.

بافل باييف.

ط .1

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5111 ،

 692ص ؛  52سم.

652.112ب ب ق

السياسة.

)22

مكافحة إلارهاب  /تأليف رونالد كريلينستن ؛
ترجمة أحمد التيجاني ؛ تحرير عماد قدورة ؛
تدقيق اشرف رضوان ؛ تنفيذ عبدالقادر
البيطار.

)22

الحرب عن بعد  :دور التكنولوجيا في الحرب
 /بيتر سينجر.

بيتر سينجر.

)22

الوقاية من املخدرات وأساليب املكافحة /
إعداد أحمد عرابي.

أحمد رضا عرابي.

)22

)29

رونالد كريلينستن.
أحمد التيجاني.
عماد قدورة.

ط .1

أشرف رضوان.

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5111 ،

 661ص ؛  52سم.

652.112ر ك م

السياسة.

عبدالقادر البيطار.
ط .1

أبوظبي  :مركز إلامارات للدراسات
والبحوث الاستراتيجية .5111 ،

 252ص ؛  52سم.

622.2ب س ح

القاهرة  :أكاديمية الشرطة ،
.5112

 112ص ؛  52سم.

625.596أ ع و

إلادارة العامة.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
املخدرات.
الشريعة إلاسالمية.

موقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا
النووية والكيميائية والبيولوجية في ألاغراض
السلمية والعسكرية مع بيان ما نصت عليه
الاتفاقيات الدولية  /محمد سعيد محمد
الرمالوي.

محمد سعيد محمد الرمالوي.

ط .1

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5119

 126ص ؛  52سم.

512.2م س م

موانع الحمل الدائمة واملؤقتة بين الحل
والحرمة  :دراسة فقهية مقارنة  /عبدالحكيم

عبدالحكيم أحمد محمد عثمان.

ا

إلاسكندرية  :دار الجامعة الجديدة
.5112 ،

 156ص ؛  52سم.

519.1ع أ م

الشريعة إلاسالمية
مباحث عامة.
إلاسالم والعلوم
التطبيقية.
الثقافة إلاسالمية.
الشريعة إلاسالمية.
الشريعة إلاسالمية

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

أحمد محمد عثمان.

املوضوع
مباحث عامة.
منع الحمل.
تحديد النسل.
الشريعة إلاسالمية.

)91

الوسطية حياة وحضارة  /حسنين املحمدي
بوادي.

حسنين املحمدي بوادي.

)91

تحريم إلارهاب في صحيح السنة والكتاب /
محمد محمود عبدهللا.

محمد محمود عبدهللا.

إلاسكندرية  :مركز إلاسكندرية
للكتاب .5119 ،

)95

التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان ويليه
املسؤولية الشرعية للطبيب عن الخطأ /
تأليف أبو عمر عبدهللا بن محمد الحمادي.

أبو عمر عبدهللا بن محمد
الحمادي.

]دبي[  :مكتبة الفرقان .5112 ،

 29ص ؛  52سم.

)96

معامالت البورصة بين النظم الوضعية
وألاحكام الشرعية  /أحمد محمد لطفي
احمد.

أحمد محمد لطفي احمد.

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5112

 662ص ؛  52سم.

)92

ترسيم الحدود الكويتية العرقية  :الحق
التاريخي وإلارادة الدولية  /لجنة من
املختصين؛ إشراف ومراجعة عبدهللا يوسف
الغنيم.

ط .1

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5112

 112ص ؛  52سم.

519.6ح م و

 129ص ؛  52سم.

519.6م م ت

الشريعة إلاسالمية
مباحث عامة.
إلاسالم وإلاصالح
السياس ي.
الثقافة إلاسالمية.
الشريعة إلاسالمية.
الشريعة إلاسالمية
مباحث عامة.
إلاسالم وإلاصالح
السياس ي.
الثقافة إلاسالمية.
إلاسالم وحقوق إلانسان.
الشريعة إلاسالمية.

ط .1

519.2أ ع ت

الشريعة إلاسالمية
مباحث عامة.
الشريعة إلاسالمية.

ط .1

519.2أ م م

الشريعة إلاسالمية
مباحث عامة.
إلاسالم والاقتصاد.

عبدهللا يوسف الغنيم.

الكويت  :مركز البحوث والدراسات
الكويتية .5116 ،

 521ص ؛  52سم.

521.21ل م ت

القانون الدولي العام.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

)92

القيود الواردة علي حرية التجارة وأثرها في
التنمية الاقتصادية  :دراسة فقهية مقارنة /
محمد علي عكاز.

محمد علي عكاز.

)92

حكم إلاثبات بالقرائن وألامارات وضوابط
ألاخذ بها في املستجدات  /أحمد بن
عبدالعزيز الحداد ،سيف بن راشد الجابري.

الطبعة

النشر

الوصف

إلاسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
.5112

 222ص ؛  52سم.

دبي  :دائرة الشؤون إلاسالمية
والعمل الخيري .5112 ،

 22ص ؛  52سم.

التصنيف

املوضوع
الشريعة إلاسالمية.

ط .1

525.5م ع ق

الفقه إلاسالمي.
املعامالت.
البيع.
الشريعة إلاسالمية.

أحمد بن عبدالعزيز الحداد.
سيف بن راشد الجابري.

ط .1

الفقه إلاسالمي.
522.1أ ع ح

النظام القضائي في
إلاسالم.
إلاسالم والقانون.

)92

)92

)99

)111

)111

)115

والية املرأة القضاء  :دراسة تأصيلية لتجربة
عمل املرأة العربية بالقضاء والشبهات التي
تثيرها بعض النساء في الدول العربية  /كمال
إمام احمد.
الديموجرافيا السكانية وعملية التنمية :
الهجرة إلى دولة إلامارات العربية املتحدة
 / 1992 – 1921محمد أحمد بن فهد.
دبي والاقتصاد ألاخضر  /أسامة منصور
السواح.
ملخصات بحوث منتدى فقه الاقتصاد
إلاسالمي  /دائرة الشؤون إلاسالمية والعمل
الخيري بدبي في املدة من  55إلى  52مارس
.5112
املصرفية إلاسالمية  :مفاهيمها وخصائصها
وتطبيقاتها  /إبراهيم عبداللطيف إبراهيم
العبيدي.
مجلس التعاون الخليجي  :دراسة قانونية
تحليلية في ضوء القواعد العامة للمنظمات
الدولية  /سيد إبراهيم الدسوقي طه.

الفقه إلاسالمي.

كمال إمام احمد.

ط .1

ّ
عمان  :دار مجدالوي .5112 ،

 122ص ؛  52سم.

522.2ك إ و

محمد أحمد بن فهد.

ط .1

دبي  :أكاديمية شرطة بي .5112 ،

 112ص ؛  52سم.

612.22م أ د

أسامة السواح.

ط .1

دبي  :مؤسسة زايد الدولية للبيئة
.5112 ،

 112ص ؛  52سم.

66.2أ س د

منتدى فقه الاقتصاد إلاسالمي (
 52 – 55مارس  : 5112دبي ،
إلامارات العربية املتحدة).

ط .1

دبي  :دائرة الشؤون إلاسالمية
والعمل الخيري .5112 ،

 522ص ؛  52سم.

661.151م ف م

إبراهيم عبداللطيف إبراهيم
العبيدي.

ط .1

دبي  :دائرة الشؤون إلاسالمية
والعمل الخيري .5112 ،

 552ص ؛  52سم.

665.151إ ع م

سيد إبراهيم الدسوقي طه.

ط .1

القاهرة  :درا النهضة العربية ،
.5112

 219ص ؛  52سم.

621.52س إ م

النظام القضائي في
إلاسالم.
علم الاجتماع.
السكان.
الاقتصاد.
الاقتصاد.
الاقتصاد إلاسالمي.
الاقتصاد.
الاقتصاد إلاسالمي.
القانون الدولي العام.

م
)116
)112

)112

)112

العنوان وبيان املسئولية
نطاق تطبيق املحكمة الدستورية العليا للمادة
الثانية من الدستور  :دراسة تحليلية مقارنة
 /تأليف وائل محمد يوسف عبدالعال.
سلطة إلادارة في تعديل العقد إلاداري /
محمد كامل عبيد.
حماية املستهلك في القانون والشريعة
إلاسالمية  /مؤتمر حماية املستهلك في القانون
والشريعة إلاسالمية  -بورسعيد  59إبريل – 6
مايو ،ومن  12 – 12يوليو  1992؛ رئيس
املؤتمر أحمد جامع  ،مقرر املؤتمر حسام
الدين ألاهواني.
املسؤولية الجنائية للبنوك ودورها في جرائم
غسل ألاموال  /إبراهيم حسن عبدالرحيم
املال.

بيان املسئولية
وائل محمد يوسف عبدالعال.

الطبعة
ط .1

محمد كامل عبيد.
مؤتمر حماية املستهلك في القانون
والشريعة إلاسالمية ( مايو : 1992
بورسعيد  ،مصر).

النشر

الوصف

]بني سويف  :و .م .ي .عبدالعال[
.5119 ،

 225ص ؛  52سم.

625.16و م ن

القانون إلاداري.

]القاهرة  :و .ك .عبيد[ .5111 ،

 122ص ؛  52سم.

625.1222م ك س

القانون إلاداري.

القاهرة  :كلية الحقوق – جامعة
عين شمس .1992 ،

أحمد جامع.

التصنيف

املوضوع

 252ص ؛  52سم.

626.121م ح ح

متفرقات القانون العام.
حماية املستهلك.

حسام الدين ألاهواني
إبراهيم حسن عبدالرحيم املال.

]دبي[  :إ.ح.ع.املال .5111 ،

 122ص ؛  52سم.

)112

املسؤولية الجنائية ملتناول املواد املسكرة /
إيمان محمد الجابري.

إيمان محمد الجابري.

أبوظبي  :وزارة الداخلية – مركز
البحوث والدراسات ألامنية ،
.5119

 22ص ؛  52سم.

)112

ألادلة الجنائية املادية  :مصادرها – أنوعها –
أصول التعامل معها  /محمد حماد مرهج
الهيتي.

محمد حماد مرهج الهيتي.

املحلة الكبرى  :دار الكتب
القانونية .5112 ،

 262ص ؛  52سم.

)119

مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركات
املساهمة في إطار حوكمة الشركات وفقا
للنظام السعودي  /هيا دخيل هللا املريبض.

هيا دخيل هللا املريبض.

املنصورة  :دار الفكر والقانون
للنشر والتوزيع .5112 ،

 522ص ؛  52سم.

)111

أعمال النيابة العامة املدنية  :تطورها
واختصاصاتها وفقا ألحداث التشريعات معززة
بأحكام محكمة التميز بدبي  /عبدهللا محمد
كليب.

عبدهللا محمد كليب.

)111

نظم املعلومات الجغرافية ودورها في دعم
اتخاذ القرار  /محمد صالح سالم.

محمد صالح سالم.

ط .1

ط .1

622.12إ ح م

622.12إ م م

622.12م ح أ

القانون الجنائي.

القانون الجنائي.

القانون الجنائي.
القانون التجاري.

622.12252هـ د م

قانون الشركات.
الحوكمة.

دبي  :معهد دبي القضائي ،
.5119

 152ص ؛  12سم.

622ع م أ

دبي  :شرطة دبي – مركز دعم
اتخاذ القرار .5112 ،

 112ص ؛  12سم.

625.66م ص ن

قانون املرافعات.

إلادارة العامة.
اتخاذ القرارات.

الطبعة

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

)115

التفكير الاستراتيجي في املجال ألامني  /أحمد
سيد مصطفى.

أحمد سيد مصطفى.

)116

تأمالت في السعادة والايجابية  /محمد بن
راشد ال مكتوم.

محمد بن راشد ال مكتوم.

ط .1

)112

رؤيتي  :التحديات في سباق التميز  /محمد
بن راشد آل مكتوم.

محمد بن راشد آل مكتوم.

ط .6

)112

النشر

الوصف

التصنيف

دبي  :شرطة دبي  -مركز دعم
اتخاذ القرار .5111 ،

 112ص ؛  12سم.

625.62أ س ت

دبي  :املكتب التنفيذي .5112 ،

 121ص ؛  52سم.

625.62م ر ت

دبي  :موتيفيت للنشر .5112 ،

 556ص ؛  52سم.

625.62م ر ر

املوضوع
إدارة ألازمات.
علوم الشرطة.
نظم املعلومات الجغرافية.
إلادارة العامة.
علوم الشرطة.
التخطيط الاستراتيجي.
ألامن.
التخطيط ألامني.
إلادارة العامة.
التخطيط الاستراتيجي.
الرضا الوظيفي.
إلادارة العامة.
التخطيط الاستراتيجي.
الرضا الوظيفي.

الطريقة الاحترافية في كتابة املحاضر الشرطية
وفق السلسلة إلاجرائية في كتابة املحاضر
الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية  /نواف بدان الجشمعمي.

نواف بدان الجشمعمي.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5111 ،

 129ص ؛  52سم.

625.62ن و ط

)112

إدارة املوارد البشرية في ظل التميز املؤسس ي /
عبدالكريم أبوالفتوح درويش.

عبدالكريم أبوالفتوح درويش.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5111 ،

 151ص ؛  52سم.

625.22ع أ إ

)112

إدارة ألاداء  :منظور التمييز املؤسس ي /
عبدالكريم أبوالفتوح درويش.

عبدالكريم أبوالفتوح درويش.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5119 ،

 152ص ؛  52سم.

625.22ع أ إ

)112

ألاداء املتميز في املجال املني  .الجزء الثاني
آلاليات وألادوات والتطبيقات  /يوسف
شمس الدين شابسوغ.

يوسف شمس الدين شابسوغ.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5111 ،

 569ص ؛  52سم.

625.22ي ش أ

)119

العمل الشرطي في خدمة املجتمع  :التجربة

محمد أحمد عبدالرحمن.

دبي  :شرطة دبي -إدارة الجودة

 22ص ؛  12سم.

626.62م أ ع

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
كتابة التقارير.

ط .1

إلادارة العامة.
تقييم ألاداء.
إلادارة العامة.
تقييم ألاداء.
إلادارة العامة.
تقييم ألاداء.
إلادارة العامة.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

الكندية  /محمد أحمد عبدالرحمن.

النشر

الوصف

التصنيف

الشاملة .5111 ،

املوضوع
علوم الشرطة.
إدارة الشرطة.
الشرطة تنظيم وإدارة.

)151

)151

موسوعة التدريب ألامني  :استراتيجية
التدريب ألامني  .الجزء ألاول  /تأليف أكرم
أنور كرارة.
موسوعة التدريب ألامني  :ألاسس العلمية
لقياس الاحتياجات التدريبية ألامنية  .الجزء
تاثاني  /تأليف أكرم أنور كرارة.

أكرم أنور كرارة.

]القاهرة [  :أ .أ .كرارة .5111 ،

 512ص ؛  52سم.

622.2أ أ م

أكرم أنور كرارة.

]القاهرة [  :أ .أ .كرارة .5111 ،

 559ص ؛  52سم.

622.2أ أ م

دبي  :شرطة دبي  -مركز دعم
اتخاذ القرار .5111 ،

 22ص ؛  52سم.

الرياض  :مجلس التعاون لدول
الخليج العربية – ألامانة العامة ،
.5112

 119ص ؛  52سم.

الرياض  :مجلس التعاون لدول
الخليج العربية – ألامانة العامة ،
.5112

 162ص ؛  52سم.

621.2ع أ ش

دبي  :دائرة الشؤون إلاسالمية
والعمل الخيري .5112 ،

 111ص ؛  12سم.

625.596ع خ و

دبي  :شرطة دبي – مركز دعم
اتخاذ القرار .5112 ،

 225ص ؛  52سم.

)155

مهارات التفكير الناقد وتفعيل العلميات
التفاوضية ألامنية باستخدام نظرية املباريات
 /علياء حسين مبارك.

علياء حسين مبارك.

)156

الشراكة املجتمعية بين مؤسسات املجتمع
وألاجهزة ألامنية  /تأليف راشد سعد الباز.

راشد بن سعد الباز.

)152

الشراكة املجتمعية ودورها في تعزيز ألامن في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /
عفراء أحمد عبداملحسن البابطين.

عفراء أحمد عبداملحسن البابطين.

)152

وقاية ألابناء من املخدرات  /عبدهللا بن خالد
الهاشمي.

عبدهللا بن خالد الهاشمي.

ط .1

)152

أبحاث ندوة حقوق الطفل  /ندوة حقوق
الطفل بمشاركة خبراء من ألامم املتحدة
وعلماء من ألازهر الشريف.

ندوة حقوق الطفل (  : 5112دبي
 ،إلامارات العربية املتحدة).

ط .1

إلادارة العامة.
التدريب ألامني.
إلادارة العامة.
التدريب ألامني.
إدارة ألاعمال.

622.2122ع ح م

علوم الشرطة.
التفاوض ألامني.

621.2ر س ش

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
الشراكة املجتمعية.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
الشراكة املجتمعية.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
املخدرات.

625.2ن ح أ

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
ألاطفال.

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

)152

واقع الجرائم الالكترونية املتعلقة باآلداب
العامة عبر الانترنت  :دراسة مقارنة  /مريم
محمد ال علي.

مريم محمد ال علي.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5119 ،

 112ص ؛  52سم.

)152

استراتيجية مواجهة املخاطر ألامنية في
املنشآت  /شريف السماحي.

شريف السماحي.

أبوظبي  :شرطة أبوظبي  -مركز
البحوث والدراسات ألامنية ،
.5119

 512ص ؛  52سم.

)159

أثر وسائل إلاعالن في تسويق الخدمات في
شرطة أبوظبي  /أحمد سعيد البادي.

أحمد سعيد البادي.

أبوظبي  :شرطة أبوظبي  -مركز
البحوث والدراسات ألامنية ،
.5111

 91ص ؛  52سم.

626.56أ س أ

)161

الاستباق ألامني  /صالح الدين عبدالحميد.

صالح الدين عبدالحميد.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5119 ،

 122ص ؛  52سم.

626.56ص ع ا

)161

أعمال ندوة الشرطة وحقوق إلانسان  /ندوة
الشرطة وحقوق إلانسان.

ندوة الشرطة وحقوق إلانسان.

الرياض  :أكاديمية نايف العربية
للعلوم ألامنية .5111 ،

 559ص ؛  52سم.

626.56ن ش أ

)165

مدخل إلاجراءات الشرطة في البالغات ألامنية
في دولة إلامارات العربية املتحدة  /عبدهللا
محمد املليح.

عبدهللا محمد املليح.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5119 ،

 669ص ؛  52سم.

املوضوع
ألاحداث.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.

626.122م م و

علوم الشرطة.
الجريمة واملجرمون.
الجرائم إلالكترونية.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.

626.565ش س ا

إدارة ألازمات.
علوم الشرطة.
أمن املنشآت.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
إلاعالم ألامني.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
الاستباق ألامني.
ألامن.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
حقوق إلانسان.

626.52ع م م

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

)166

أمن ألامة في فكر ألامير نايف بن عبدالعزيز آل
سعود  /محمد ألامين البشري.

محمد ألامين البشري.

ط .1

أبوظبي  :م .أ .البشري .5112 ،

 662ص ؛  52سم.

626.5م أ أ

)162

دورة مكافحة الشغب التأسيسية  /يوسف
أحمد عبدهللا.

يوسف أحمد عبدهللا.

ط .1

دبي  :شرطة دبي -إلادارة العامة
ألمن الهيئات واملنشآت والطوارئ ،
.5112

 29ص ؛  12سم.

)162

التضخم الاقتصادي والعوامل الاجتماعية
وانعكاساتهما على الجريمة تطبيقا على مدينة
الشارقة  /عائشة إبراهيم البريمي.

عائشة إبراهيم البريمي.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5119 ،

 169ص ؛  52سم.

622.12ع إ ت

)162

الشباب والجريمة  :دراسة ميدانية  /آمنة
جمعة الكتبي.

آمنة جمعة الكتبي.

الشارقة  :شرطة الشارقة -مركز
بحوث الشرطة .5111 ،

 529ص ؛  52سم.

622.62آ ج ش

)162

بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة املدى
 /حمود محمد الهاجري.

حمود محمد الهاجري.

أبوظبي  :شرطة أبوظبي  -مركز
البحوث والدراسات ألامنية ،
.5111

 26ص ؛  52سم.

)162

القواعد النموذجية الدنيا باملؤسسات
إلاصالحية والعقابية  :دراسة تحليلية أمنية
في إمارة أبوظبي  /عبدهللا محمد بوهندي.

عبدهللا محمد بوهندي.

أبوظبي  :شرطة أبوظبي  -مركز
البحوث والدراسات ألامنية ،
.5119

 111ص ؛  52سم.

املوضوع
علوم الشرطة.
البحث الجنائي.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
ألامن.

626.65ي أ د

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
الشغب.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
الجريمة واملجرمون.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
ألاحداث.
الجريمة واملجرمون.

622.62ح م ب

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
السجون.

622.22ع م ق

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
السجون.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

الطبعة

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع
املسجونون الرعاية
الاجتماعية.

)169

)121

)121

معايير مقترحة لتميز إلادارة الجامعية
الحكومية في ضوء منظومة التميز الحكومي في
دولة إلامارات العربية املتحدة  /عبدهللا
سلطان بن حارب؛ صالح ناصر عليمات.
الجودة الشاملة في العمل إلاسالمي  :دراسة
تبحث في جودة الفرد واملؤسسة مع تطبيقات
في مجال الدعوة وإلاعالم  /بدوي محمود
الشيخ.
ميثاق الريادة والتميز  :مستوحى من خطب
ومقاالت وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم  /محمد بن فهد.

عبدهللا سلطان بن حارب.

]الشارقة  :ع .س .بن حارب ،
.[5112

 122ص ؛  52سم.

622ع س م

بدوي محمود الشيخ.

ط .1

القاهرة  :دار الفكر العربي ،
.5111

 512ص ؛  52سم.

222.2116ب م ج

محمد أحمد بن فهد.

ط .1

دبي  :أكاديمية شرطة دبي – مركز
البحوث والدراسات .5112 ،

 529ص ؛  12سم.

222م ف م

صالح ناصر عليمات.

التعليم.

إدارة ألاعمال.
إدارة الجودة الشاملة.
إلاسالم وإلادارة.
إدارة ألاعمال.

7102 الكتب ألاجنبية الحديثة خالل العام
التصنيف

الوصف

303.4833 J S F

165p; 22cm.

341.77 V S P

54p; 22cm.

341.78 R W P

56p; 22cm.

341.77 M N S

60p; 22cm.

658.4052
KRC

809p; 24cm.

النشر
Abu Dhabi: The Emirates Center For
Strategic Studies And Research, 2013.
Abu Dhabi: The Emirates Center For
Strategic Studies And Research, 2013.
Abu Dhabi: The Emirates Center For
Strategic Studies And Research, 2013.
Abu Dhabi: The Emirates Center For
Strategic Studies And Research, 2013.

بيان املسئولية
Jamal sanad Al-suwaidi.
Vijay Sakhuja.
Robin Warner.
Martin N. Murphy.

London: oxford university press,
2015.

Kenneth R.Yeager.
Albert R. Roberts

New York: wolters Kluwer, 2015

Carrie J. Menkel-Meadow.
Andrea kupfer Schneider.
Lela porter lover.

622.19
RAS

Dubai: Dubai police Academy, 2017.

Rashid Alhamrani.

363.232
MIS

[Chișinău]: ministry of internal
affairs, 2016.]

Ministry of internal Affairs.

Cairo, Dar Al Alrabeah, 2016.

Mohammed AbdElnaby
Ghanem.

347.7039
CJN

347.05
MAO

628p; 24cm.

129p; 24cm.

العنوان وبيان املسئولية
From tribe to Facebook: the transformational role of
social networks/ Jamal sanad Al-suwaidi.
Piracy in the Gulf of Aden and the Arabian Sea/ Vijay
Sakhuja.
The Prosecution of Pirates in National Courts/ Robin
Warner.
Security Responses to piracy in Southeast Asia, West
Africa and Somalia/ Martin N. Murphy.
Crisis intervention Handbook: Assessment, Treatment
and research/ Edited Kenneth R. Yeager; Founding
Editor Albert R. Roberts.
Negotiation process for problem solving/ Carrie J.
Menkel-Meadow, Andrea kupfer Schneider, Lela porter
lover.
Securities regulation and misuse of company
information: legal lessons from international
experience/ Saleh Rashid Alhamrani.
Special Police Bridge "fulger" of general Inspectorate of
police of the Ministry of internal affairs/ Ministry of
internal Affairs.
Outlines of Egyptian judicial system/ Mohammed
AbdElnaby Ghanem.

م
)1
)5
)6
)2
)2

)2

)2

)2
)9

الرسائل الجامعية العربية الحديثة خالل العام 7102

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

م
)1

ألاسباب الاختيارية والقانونية النقضاء الوكالة التجارية في
القانون إلانجليزي والفرنس ي .

عبدالرزاق بوبندير.

القاهرة  :كلية الحقوق – جامعة القاهرة
1929. ،

 619ص ؛  52سم.

 / 622.125رسائل /
ع ب أ 1215 /

رسائل الدكتوراة.

)5

الضغوط إلادارية الناجمة عن الازمات ألامنية وأساليب
معالجتها  :دراسة ميدانية على ألاجهزة ألامنية بدولة الامارات
العربية املتحدة .

)6

الصكوك إلاسالمية كمصدر للتمويل مع التطبيق على إمارة
دبي  :دراسة مقارنة .

)2

املواجهة الشرطية لالحتيال بوسيلتي انتحال الصفة واتخاذ
الاسم الكاذب .

)2

القيادة ألامنية ودورها في تعزيز القدرة على إدارة ألازمات
ألامنية في دولة إلامارات العربية املتحدة .

سميحة القليوبي.

القانون التجاري.
رسائل املاجستير.

سالم أحمد علي ربيعة
الشامس ي.

 / 625.6رسائل  /س
أ ض 1216 /

إلادارة العامة.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
علوم الشرطة.

 112ص ؛  61سم.

 / 665.2656رسائل /
محص

رسائل املاجستير.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

 152ص ؛  61سم.

 / 622.126رسائل  /ا
ح م 1212 /

دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

 522ص ؛  61سم.

 / 625.69رسائل  /ع
ر ق 1212 /

دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

 162ص ؛  61سم.

عبدالعزيز جاسم آل علي.
محفوظ حسن املخزومي.
عبيد علي أحمد الحجازي.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

عبدالباسط وفا محمد.

الاقتصاد.
رسائل املاجستير.

أحمد حسن علي الزعابي.

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
مكافحة الجرائم.
جرائم الاحتيال.
جرائم الانتحال.
رسائل املاجستير.

عبدهللا راشد املزروعي.
خليفة بشير علي سعيد البرق.

إلادارة العامة.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
علوم الشرطة.

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

م
)2

حماية ضحايا إلاتجار بالنساء لغرض الاستغالل الجنس ي
:دراسة تحليلية للنظام السعودي .

سوسن علي باجيل.

)2

ألاهلية الجنائية لألحداث الجانحين واملشردين في التشريع
الجنائي إلاماراتي والخليجي .

)2

التعويض الاتفاقي:دراسة مقارنة بالفقه إلاسالمي .

محمد عبدالحميد عثمان.

)9

الحماية الجنائية وألامنية لألطفال املعرضين لالنحراف /
أشرف عبدالعزيز يوسف؛ إشراف علي أحمد راغب.

أشرف عبدالعزيز يوسف.

)11

الرقابة ودورها في تأمين املنشآت ألامنية  /فاطمة صياح
املزروعي؛ إشراف خليفة البرق.

)11

التزامات البنك ومسؤوليته في الاعتماد املستندي  /خالد
محمد املنصوري؛ إشراف شريف محمد غنام.

)15

النظرية العامة لتأديب املوظف العام  :دراسة مقارنة /
مهدي علي مهدي القحطاني؛ إشراف وليد الشناوي.

خيرالدين العايب.
راشد سعيد جمعة حمد
الفالس ي.

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

 152ص ؛  61سم.

 / 622.152رسائل /
س ع ح 1212 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 116ص ؛  61سم.

/ 622.152222
رسائل  /ع ر ق /
1212

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 122ص ؛  61سم.

 / 622.155رسائل  /ا
ح م 1219 /

رسائل املاجستير.
القانون املدني.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

فهد السبهان.
دبي  :أكاديمية شرطة دبي 5112. ،

رسائل الدكتوراة.

علي أحمد راغب.

القاهرة  :أكاديمية الشرطة .5111 ،

 292ص ؛ ؛  52سم.

 / 622.162أ ع ح /
رسائل 1211 /

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
ألاحداث.
رسائل املاجستير.

فاطمة صياح املزروعي.
خليفة البرق.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 191ص ؛ ؛  61سم.

 / 626.565ف ص ر
 /رسائل 1215 /

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 121ص ؛ ؛  61سم.

 / 622.192خ م ا /
رسائل 1216 /

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 252ص ؛ ؛  61سم.

 / 625.122م ع ن /
رسائل 1212 /

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.

خالد محمد املنصوري.
شريف غنام.
مهدي علي مهدي القحطاني.
وليد محمد الشناوي.

رسائل املاجستير.
القانون التجاري.
رسائل الدكتوراة.
القانون إلاداري.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

)16

املواجهة ألامنية للتجاوز في حرية التعبير وإبداء الرأي  /نبيل
علي أحمد الحنطوبي؛ إشراف طارق إبراهيم الدسوقي.

نبيل علي أحمد الحنطوبي.

)12

تطوير صحيفة الحالة الجنائية  :دراسة مقارنة  /ياسر كامل
السيد؛ إشراف أحمد شوقي أبوخطرة ،أحمد أبوالقاسم
أحمد.

)12

الحبس الاحتياطي في قانون دولة إلامارات العربية املتحدة :
دراسة مقارنة  /محمد عبدهللا محمد املر؛ إشراف حسن
صادق املرصفاوي.

)12

حرية الصحافة بين الحماية القانونية واملتطلبات ألامنية :
دراسة مقارنة  /أحمد رضا عرابي؛ إشراف محمد حسنين
عبدالعال ،أحمد جاد منصور.

)12

دور الشرطة في حماية أمن الطيران املدني  /إيهاب سيد
العماوي؛ إشراف نجاتي سيد أحمد سند ،عبداملعطي
عبدالخالق.

طارق إبراهيم الدسوقي.

النشر

الوصف

التصنيف

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 126ص ؛ ؛  61سم.

 / 622.1522ن ع م
 /رسائل 1212 /

املوضوع
رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.
علوم الشرطة.
رسائل الدكتوراة.

ياسر كامل السيد.
أحمد شوقي أبوخطرة.

القاهرة  :أكاديمية الشرطة .5119 ،

 626ص ؛ ؛  52سم.

 / 626352ي ك ت /
رسائل 1212 /

أحمد أبوالقاسم أحمد.

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
البحث الجنائي.

محمد املر.
حسن صادق املرصفاوي.

إلاسكندرية  :جامعة إلاسكندرية ،
.5111

 256ص ؛ ؛  52سم.

 / 62231252م ع ح
 /رسائل 1212 /

أحمد رضا عرابي.
محمد حسنين عبدالعال.

القاهرة  :أكاديمية الشرطة .5112 ،

 262ص ؛ ؛  52سم.

 / 625.1226أ ر ح /
رسائل 1212 /

أحمد جاد منصور.

عبداملعطي عبدالخالق.

القانون الجنائي.

رسائل الدكتوراة.
القانون إلاداري.

رسائل الدكتوراة.

إيهاب سيد العماوي.
نجاتي سيد أحمد سند.

رسائل الدكتوراة.

القاهرة  :أكاديمية الشرطة .5112 ،

 211ص ؛ ؛  52سم.

 / 62635222إ س د
 /رسائل 1219 /

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.

م

العنوان وبيان املسئولية

)12

ً
املسؤولية الجنائية الدولية الفردية وفقا ألحكام القانون
الدولي العام  /عبدالرحمن محمد املرزوقي؛ إشراف سيف
غانم السويدي.

)19

املواجهة التشريعية وألامنية للجرائم الناتجة عن التطبيقات
الذكية  /سعيد سالم محمد علي املطروش ي؛ إشراف خالد
توني.

)51

عقد بيع الوحدات العقارية علي الخريطة  :دراسة مقارنة /
بسام عبدالحافظ اللصاصمة؛ إشراف مدحت محمد محمود
عبدالعال.

)51

منظمات املجتمع املدني ودورها في إدارة ألازمات ألامنية :
دراسة تطبيقية على الهالل ألاحمر في دولة إلامارات العربية
املتحدة  /محمد سالم الجنيبي؛ إشراف فريدون محمد
نجيب.

)55

إلاحالة إلى أحكام الشريعة إلاسالمية في قانون العقوبات
الاتحادي لدولة إلامارات العربية املتحدة  /عبدهللا سالم
محمد فاضل ؛ إشراف رمزي دراز  ،فيصل حسن البنا.

)56

الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ضوء أحكام القانون
الدولي  :دراسة تطبيقية على دولة إلامارات العربية املتحدة /

بيان املسئولية
عبدالرحمن محمد املرزوقي.
سيف غانم السويدي.
سعيد سالم محمد علي
املطروش ي.

النشر

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

الوصف

 122ص ؛ ؛  61سم.

 122ص ؛ ؛  61سم.

خالد موس ى توني.
بسام عبدالحافظ اللصاصمة.
مدحت عبدالعال.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 691ص ؛ ؛  61سم.

التصنيف
 / 621.22ع م م /
رسائل 1251 /

 / 622.1522س س
م  /رسائل 1251 /

 / 622.12626ب ع
ع  /رسائل 1255 /

املوضوع
رسائل املاجستير.
القانون الدولي العام.

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

رسائل الدكتوراة.
القانون املدني.
رسائل املاجستير.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.

محمد سالم الجنيبي.
فريدون نجيب.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 191ص ؛ ؛  61سم.

 / 621.6م س م /
رسائل 1256 /

علوم الشرطة.
العمل الاجتماعي.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
رسائل املاجستير.

عبدهللا سالم محمد فاضل.
رمزي محمد علي دراز.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

 96ص ؛  61سم.

 / 522ع س إ /
رسائل 1262 /

 529ص ؛  61سم.

 / 621.222ع ف إ /
رسائل 1291 /

فيصل حسن البنا.
عادل فضل محمد الظبياني.

الشريعة إلاسالمية.
الفقه إلاسالمي.
الحدود (شريعة إسالمية).

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

رسائل املاجستير.
القانون الدولي العام.

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

م

عادل فضل محمد الظبياني ؛ إشراف أحمد يوسف
املنصوري.

أحمد يوسف املنصوري.

)52

مبدأ التكامل بين املحكمة الجنائية الدولية والنظم القانونية
الداخلية  /سعيد حسن الشحي ؛ إشراف رفعت رشوان.

سعيد حسن الشحي.

)52

الجرائم ضد إلانسانية  :دراسة في الاختصاص املوضوعي
للمحكمة الجنائية الدولية  /منصور صالح سعيد املنصوري
؛ إشراف ممدوح خليل البحر.

)52

مدى مواءمة التشريعات إلاماراتية مع نظام روما ألاساس ي
للمحكمة الجنائية الدولية  :دراسة تحليلية  /واصف
يوسف عناقرة ؛ إشراف سيف غانم السويدي.

)52

املواجهة الجنائية للقرصنة البحرية  :دراسة مقارنة  /راشد
عبيد سعيد الشباك الكعبي ؛ إشراف عبدالرحمن محمد
خلف  ،عبدهللا أحمد الشيخ.

)52

إساءة استعمال السلطة في القرارات إلادارية  /خالد سعيد
خميس حمد الكعبي ؛ إشراف محمد فوزي نويجي  ،ناصر
محمد البكر.

)59

حاالت إباحة الرجعية في القرارات إلادارية بالتطبيق على
قانون الشرطة إلاماراتي  /محمد أحمد سيف عبدهللا
الزعابي ؛ إشراف محمد فوزي نويجي  ،ناصر محمد البكر.

)61

حجية ألاحكام الجنائية أمام مجالس التأديب  /سعيد سهيل
حمد حمرور العامري ؛ إشراف محمد فوزي نويجي  ،ناصر
محمد البكر.

رفعت رشوان.
منصور صالح سعيد
املنصوري.

النشر

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

الوصف

 519ص ؛  61سم.

 152ص ؛  61سم.

ممدوح خليل البحر.
واصف يوسف عناقرة.
سيف غانم السويدي.
راشد عبيد سعيد الشباك
الكعبي.
عبدالرحمن محمد خلف.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 122ص ؛  61سم.

 192ص ؛  61سم.

التصنيف

املوضوع

 / 621.22س ح م /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الدولي العام.

 / 621.22ص س ج
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الدولي العام.

 / 621.22و ي م /
رسائل 1262 /

رسائل املاجستير.
القانون الدولي العام.

 / 621.225ر ع م /
رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون الدولي العام.

عبدهللا أحمد الشيخ.
خالد سعيد خميس حمد
الكعبي.
محمد فوزي نويجي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

 / 625.122خ س إ /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون إلاداري.

ناصر محمد البكر.
محمد أحمد سيف عبدهللا
الزعابي.
محمد فوزي نويجي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 515ص ؛  61سم.

 / 625.122م ا ح /
رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون إلاداري.

ناصر محمد البكر.
سعيد سهيل حمد حمرور
العامري.
محمد فوزي نويجي.
ناصر محمد البكر.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 192ص ؛  61سم.

 / 625.122س س ح
 /رسائل 1229 /

رسائل املاجستير.
القانون إلاداري.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

)61

طرق انقضاء العقوبة التأديبية  :دارسة مقارنة  /مبارك
سهيل قنزول الشامس ي ؛ إشراف محمد فوزي نويجي  ،ناصر
محمد البكر.

مبارك سهيل قنزول الشامس ي.

)65

وقف املوظف العام احتياطيا عن العمل بالتطبيق على قانون
الشرطة إلاماراتي  /محمد علي سعيد الكتبي ؛ إشراف محمد
فوزي نويجي  ،ناصر محمد البكر.

)66

الجريمة العسكرية في إطار النظرية العامة للتجريم والعقاب /
عبدهللا محمد خميس علس اليماحي ؛ إشراف علي محمود
حمودة.

)62

التحريض إلاعالمي بين إلاباحة والتجريم  :دراسة مقارنة /
جمعة سالم الكعبي ؛ إشراف رفعت محمد رشوان  ،خالد
محمد الحمادي.

)62

املسؤولية الجنائية عن ألاخطاء الطبية  :دراسة مقارنة /
حمد عبيد سالم الظاهري ؛ إشراف عبدالرحمن محمد خلف
 ،عبدهللا أحمد الشيخ.

)62

مبدأ عاملية قانون العقوبات  /عبدهللا صالح محمد الحمادي
؛ إشراف رفعت رشوان  ،جاسم العنتلي.

)62

ألاحكام املوضوعية للجريمة إلارهابية  :دراسة مقارنة /
عبدهللا سلطان خميس الظاهري ؛ إشراف عبدالرحمن خلف
 ،عبدهللا أحمد الشيخ.

)62

إلاطار إلاجرائي لقمع إلارهاب ومدى تناسبه مع الحقوق
والحريات  :دراسة تحليلية مقارنة  /محمود أحمد عبدهللا

محمد فوزي نويجي.

النشر

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

الوصف

 191ص ؛  61سم.

ناصر محمد البكر.
محمد علي سعيد الكتبي.
محمد فوزي نويجي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

ناصر محمد البكر.
عبدهللا محمد خميس علس
اليماحي.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

 121ص ؛  61سم.

علي حمودة.
جمعة سالم الكعبي.
رفعت رشوان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 126ص ؛  61سم.

خالد محمد الحمادي.
حمد عبيد سالم الظاهري.
عبدالرحمن محمد خلف.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

عبدهللا أحمد الشيخ.
عبدهللا صالح محمد الحمادي.
رفعت رشوان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

جاسم العنتلي.
عبدهللا سلطان خميس
الظاهري.
عبدالرحمن خلف.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 121ص ؛  61سم.

التصنيف

املوضوع

 / 625.122م س ط
 /رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون إلاداري.

 / 625.122م ع و /
رسائل 1226 /

رسائل املاجستير.
القانون إلاداري.

 / 626.112ع م ج /
رسائل 1262 /

رسائل املاجستير.
متفرقات القانون العام.
القانون العسكري.
الجريمة العسكرية.

 / 626.199ج س ت
 /رسائل 1225 /

رسائل املاجستير.
متفرقات القانون العام.
الجرائم إلاعالمية.

رسائل املاجستير.
قانون الخدمة الاجتماعية.
 / 622.12192ح ع م
الطب  x$قوانين
 /رسائل 1222 /
وتشريعات.
ألاخطاء الطبية.
 / 622ع ص م /
رسائل 1226 /

 / 622.1526ع س أ
 /رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

عبدهللا أحمد الشيخ.
محمود أحمد عبدهللا
عبدالكريم الزرعوني.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

 151ص ؛  61سم.

 / 622.1526م ا إ /
رسائل 1229 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

م

عبدالكريم الزرعوني ؛ إشراف فهد إبراهيم السبهان.

فهد السبهان.

)69

املسؤولية الجنائية للتحريض على الجرائم إلارهابية  /مشعل
ناجي صالح ؛ إشراف فهد إبراهيم السبهان.

مشعل ناجي صالح.

)21

النظرية العامة لعقوبة الجريمة املرورية  :دراسة مقارنة /
علي محمد حسن الحمادي ؛ إشراف عبدالرحمن خلف.

)21

النظرية العامة للجريمة املرورية في التشريع إلاماراتي واملقارن
 /هاشم محسن الجنيبي ؛ إشراف ممدوح خليل البحر.

)25

التعاون الدولي ملواجهة جرائم الاتجار بالبشر  /حمد راشد
محمد الزعابي ؛ إشراف عبدالرحمن محمد خلف  ،عبدهللا
أحمد الشيخ.

)26

الحماية الجنائية للطفل  :دراسة مقارنة  /سيف حميد علي
سالم الدرعي ؛ إشراف عبدالرحمن محمد خلف  ،عبدهللا
أحمد الشيخ.

)22

املواجهة الجنائية الستغالل النفوذ الوظيفي  :دراسة مقارنة
 /حمد خميس مبارك الساعدي ؛ إشراف رفعت رشوان.

)22

الحماية الجنائية املوضوعية للتوقيع إلالكتروني  :دراسة
مقارنة  /خالد علي سيف الشامس ي ؛ إشراف رفعت رشوان.

)22

الجوانب املوضوعية لجريمة الاحتيال إلالكتروني  :دراسة
مقارنة  /سيف راشد السلحدي ؛ إشراف ممدوح خليل
البحر.

)22

الحماية الجنائية للمال العام  :دراسة مقارنة  /علي محمد
أحمد العنتلي ؛ إشراف رفعت محمد علي رشوان.

)22

الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية في الجرائم غير العمدية :
دراسة مقارنة  /محمد خليفة الغفلي ؛ إشراف ممدوح خليل

فهد السبهان.
علي محمد حسن الحمادي.
عبدالرحمن خلف.
هاشم محسن الجنيبي.
ممدوح خليل البحر.

النشر

الوصف

إلارهاب.
دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

 111ص ؛  61سم.

 / 622.1526م ن م /
رسائل 1291 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.
إلارهاب.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 125ص ؛  61سم.

 / 622.1522ع م ن
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 512ص ؛  61سم.

 / 622.1522هـ م ن
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 / 622.152ح ر ت /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

حمد راشد محمد الزعابي.
عبدالرحمن محمد خلف.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 129ص ؛  61سم.

عبدهللا أحمد الشيخ.
سيف حميد علي سالم
الدرعي.
عبدالرحمن محمد خلف.

التصنيف

املوضوع

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 511ص ؛  61سم.

 / 622.152222س
ح ح  /رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

عبدهللا أحمد الشيخ.
حمد خميس مبارك الساعدي.
رفعت رشوان.
خالد علي سيف الشامس ي.
رفعت رشوان.
سيف راشد السلحدي.
ممدوح خليل البحر.
علي محمد أحمد العنتلي.
رفعت رشوان.
محمد خليفة الغفلي.
ممدوح خليل البحر.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 121ص ؛  61سم.

 / 345.0265ح خ م /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 162ص ؛  61سم.

 / 622.1522خ ع ح
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 565ص ؛  61سم.

 / 622.1522س ر ج
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 121ص ؛  61سم.

 / 345.0268ع م ح /
رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 121ص ؛  61سم.

 / 622.12م خ خ /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائية.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

النشر

الوصف

التصنيف

البحر.

)29

حق املتهم في الاستعانة بمحام  :دراسة مقارنة  /صالح
عبدهللا عبدهللا خلفان املنصوري ؛ إشراف محمود مصطفى
يونس.

)21

القبض في التشريعات إلاجرائية وأثره في إلاثبات الجنائي :
دراسة مقارنة  /سعيد سيف سويدان الكتبي ؛ إشراف على
حمودة.

)21

الحبس الاحتياطي  :دراسة مقارنة  /محمد عبدهللا الحبس ي
؛ إشراف رفعت رشوان.

)25

سلطات رجل الشرطة في مرحلة الاستدالالت  :دراسة مقارنة
 /راشد سعيد راشد القيش ي ؛ إشراف ممدوح خليل البحر.

)26

سلطات رجال الشرطة في الاستيقاف  :دراسة مقارنة /
سالم مطر محمد حاذه الكتبي ؛ إشراف عبدالرحمن خلف ،
عبدهللا أحمد الشيخ.

)22

دور الدليل إلالكتروني في إلاثبات الجنائي  :دراسة مقارنة /
إبراهيم سعيد الحمادي ؛ إشراف رفعت رشوان  ،سعيد
قاسم.

)22

الحماية الجنائية للمستهلك من جريمة الغش  :دراسة في
التشريعات إلاماراتية والعمانية  /طالل بن سيف بن عبدهللا
الحوسنى ؛ إشراف فهد إبراهيم السبهان.

)22

الحماية الجنائية للشهود  :دراسة مقارنة  /إبراهيم سيف
الشامس ي ؛ إشراف فهد السبهان.

)22

العدالة الجنائية الرضائية  :دراسة مقارنة  /جمعة محمد
سلطان الخيلي ؛ إشراف عبدالرحمن خلف  ،عبدهللا أحمد

املوضوع
املسئولية الجنائية.

صالح عبدهللا عبدهللا خلفان
املنصوري.

 / 622.12122ص ع
ح  /رسائل 1226 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

 125ص ؛  61سم.

 / 622.1252س س
ق  /رسائل 1295 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

 / 622.1252م ع ح
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.
الحبس الاحتياطي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 521ص ؛  61سم.

 / 622.122ر س س
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 / 622.122س م س
 /رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 / 622.12إ س د /
رسائل 1226 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 165ص ؛  61سم.

 / 622.126ط س ح
 /رسائل 1262 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.
حماية املستهلك.
جرائم الغش.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

 122ص ؛  61سم.

 / 622.122ا س ح /
رسائل 1262 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 122ص ؛  61سم.

 / 622.122ج م ع /
رسائل 1221 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.
الصلح الجنائي.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 512ص ؛  61سم.

محمود مصطفى يونس.
سعيد سيف سويدان الكتبي.
على حمودة.
محمد عبدهللا الحبس ي.
رفعت رشوان.
راشد سعيد راشد القيش ي.
ممدوح خليل البحر.
سالم مطر محمد حاذه الكتبي.
عبدالرحمن خلف.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

عبدهللا أحمد الشيخ.
إبراهيم سعيد الحمادي.
رفعت رشوان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

سعيد قاسم.
طالل بن سيف بن عبدهللا
الحوسنى.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

فهد السبهان.
إبراهيم سيف الشامس ي.
فهد السبهان.
جمعة محمد سلطان الخيلي.
عبدالرحمن خلف.

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

م

الشيخ.

عبدهللا أحمد الشيخ.

)22

املراقبة الجنائية إلالكترونية  :دراسة مقارنة  /محمد عبيد
الحفيتي ؛ إشراف ممدوح خليل البحر.

محمد عبيد الحفيتي.

)29

العمل للمصلحة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية
قصيرة املدة  /محمد عبدهللا بن سيفان الشامس ي ؛ إشراف
ممدوح خليل البحر.

)21

النظام القانوني لعقد اقتسام الوقت  :دراسة مقارنة /
خولة علي العبدولي ؛ إشراف مدحت محمد عبدالعال.

)21

أثر التفويض إلاداري في رفع قدرات العاملين بوزارة الداخلية
 /راشد محمد سعيد الحميدي ؛ إشراف خالد محمد بني
حمدان  ،الهادي الطيب.

)25

فرق العمل ودورها في حل املشكالت إلادارية بالتطبيق على
وزارة الداخلية  /علي راشد مصبح على الزحمي ؛ إشراف
خالد محمد بني حمدان  ،الهادي الطيب.

)26

الحوكمة ودورها في تحسين الصورة الذهنية بوزارة الداخلية
 /عمر سعيد حميدي الكتبي ؛ إشراف بالل خلف السكارنة.

)22

العالقة بين عمليات إدارة املعرفة وتحسين أداء املؤسسات
ألامنية  :دراسة ميدانية على القيادة العامة لشرطة أبوظبي /
أحمد عبدهللا الغافري ؛ إشراف فالح عبدالقادر الحوري.

)22

أثر تطبيق إدارة املعرفة في تعزيز ألاداء التنظيمي  :دراسة
تطبيقية على قطاع الجنسية وإلاقامة واملنافذ في دولة

ممدوح خليل البحر.

محمد عبدهللا بن سيفان
الشامس ي.

النشر

الوصف

الشرطة املجتمعية.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 / 622.1226م خ م /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.
العقوبات البديلة.
املراقبة الجنائية.
املراقبة إلالكترونية.
علوم الشرطة.

 129ص ؛  61سم..

 / 622.1226م ع ع /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
القانون الجنائي.

 522ص ؛  61سم.

 / 622.15خ ع ن /
رسائل 1266 /

رسائل الدكتوراة.

 122ص ؛  61سم.

ممدوح خليل البحر.
خولة علي العبدولي.
مدحت عبدالعال.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 :

راشد محمد سعيد الحميدي.
خالد محمد بني حمدان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

الهادي الطيب.
علي راشد مصبح على الزحمي.
خالد محمد بني حمدان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

بالل خلف السكارنة.
أحمد عبدهللا الغافري.
فالح الحوري.
ماجد أحمد الصوالح.
فالح الحوري.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 / 625.526ر م أ /
رسائل 1221 /

 121ص ؛  61سم.

 / 625.6ع ر ف /
رسائل 1229 /

 122ص ؛  61سم.

 / 625.6ع س ح /
رسائل 1221 /

الهادي الطيب.
عمر سعيد حميدي الكتبي.

التصنيف

املوضوع

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

 / 625.62أ ع ع /
رسائل 1225 /

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 569ص ؛  61سم.

 / 625.62م أ أ /
رسائل 1221 /

القانون املدني.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
التفويض إلاداري.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
فرق العمل.
فرق العمل ألامنية.
املشكالت إلادارية.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
الحوكمة.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
إدارة املعرفة.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

النشر

الوصف

التصنيف

إلامارات العربية املتحدة  /ماجد أحمد الصوالح ؛ إشراف
فالح الحوري.

)22

إلادارة إلالكترونية ودورها في تحسين جودة الخدمات
الشرطية  :دراسة تطبيقية على إلادارة العامة للموارد
البشرية  /محمد سعيد الكعبي ؛ إشراف بالل خلف
السكارنة.

)22

القيادة إلادارية ودورها في تعزيز ألاداء املؤسس ي  :دراسة
تطبيقية على وزارة الداخلية بدولة إلامارات العربية املحتدة /
ناصر محمد عبدهللا الدهماني ؛ إشراف فالح عبدالقادر
الحوري  ،خلفان خميس الشامس ي.

)22

دور جهاز الرقابة املالية وإلادارية للدولة في حماية املال العام
في سلطنة عمان  :دراسة مقارنة  /خليفة بن حمود بن
سالم الحكماني ؛ إشراف مصلح ممدوح الصرايرة.

)29

دور نظام الحوافز في استدامة ألاداء املتميز لفريق العمل :
دراسة تطبيقية على الدفاع املدني بوزارة الداخلية  /حمد
سعيد حمود العفاري ؛ إشراف فالح الحوري.

)21

الثقة التنظيمية ودورها في الالتزام املؤسس ي تطبيقا على
القيادة العامة لشرطة أبوظبي  :دراسة ميدانية  /راشد
سعيد الكتبي ؛ إشراف فالح الحوري.

)21

دور املحافظة على املوارد البشرية في تعزيز ألاداء املؤسس ي /
سعيد سيف سعيد سيف النعيمي ؛ إشراف محمد مفضيى
الكساسبة  ،الهادي خوجلي الطيب.

املوضوع
إدارة املعرفة.

محمد سعيد الكعبي.
بالل خلف السكارنة.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

ناصر محمد عبدهللا الدهماني.
فالح الحوري.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 125ص ؛  61سم.

خلفان خميس الشامس ي.

 / 625.62م س إ /
رسائل 1222 /

 / 625.69ن م ق /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
إدارة الشرطة.
علوم الشرطة.
إلادارة إلالكترونية.
إدارة الجودة الشاملة.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
القيادة إلادارية.
ألاداء املؤسس ي.
رسائل املاجستير.

خليفة بن حمود بن سالم
الحكماني.

ّ
عمان  :جامعة مؤتة 5112. :

 121ص ؛  61سم.

مصلح ممدوح الصرايرة.

 / 625.26خ ح د /
رسائل 1261 /

إلادارة العامة.
الرقابة املالية.
ديوان املحاسبة.

حمد سعيد حمود العفاري.
فالح الحوري.

راشد سعيد الكتبي.
فالح الحوري.
سعيد سيف سعيد سيف
النعيمي.
محمد مفضيى الكساسبة.
الهادي خوجلي الطيب.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 121ص ؛  61سم.

 122ص ؛  61سم.

 125ص ؛  61سم.

 / 625.2ح س د /
رسائل 1229 /

 / 625.2ر س ث /
رسائل 1222 /

 / 625.2س س د /
رسائل 1229 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
القيادة إلادارية.
ألاداء املؤسس ي.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
إدارة ألافراد.
ألاداء املؤسس ي.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
املوارد البشرية.
ألاداء املؤسس ي.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

)25

أثر الصمت املؤسس ي على العدالة التنظيمية بالتطبيق على
وزارة الداخلية  /فيصل إبراهيم الشيخ نصار ؛ إشراف
غسان عيس ى العمري  ،إيهاب الحجاوي.

إبراهيم الشيخ نصار.

)26

أثر رضا العاملين على نظام الجودة بوزارة الداخلية في دولة
إلامارات العربية املتحدة  /ثاني محمد إبراهيم الهاجري ؛
إشراف فالح عبدالقادر الحوري.

)22

تخطيط املوارد البشرية ودوره في إعداد وتأهيل قيادات
الصف الثاني  :دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية  /جمعة
سالم عجيف الزعابي ؛ إشراف بالل خلف السكارنة  ،ناصر
محمد البكر.

)22

التطوير التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي  :دراسة ميدانية
على إلادارة العامة لإلقامة وشئون ألاجانب  -أبوظبي  /محمد
أحمد سعيد عباد الهاملي ؛ إشراف خالد بني حمدان ،
الهادي خوجلي الطيب.

)22

استراتيجية تطوير التدريب ودورها في مكافحة الجرائم
إلالكترونية  :دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية بدولة
إلامارات العربية املتحدة  /صالح محمد عبدهللا الطنحاني ؛
إشراف فالح الحوري.

)22

دور الرقابة إلادارية في تحقيق ألاهداف التنظيمية بالتطبيق
على وزارة الداخلية  :دراسة ميدانية على العاملين بدولة
إلامارات العربية املتحدة  /محمد علي الشحي ؛ إشراف فالح
الحوري.

غسان عيس ى العمري.

النشر

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

الوصف

 515ص ؛  61سم.

إيهاب الحجاوي.

ثاني محمد إبراهيم الهاجري.
فالح الحوري.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 511ص ؛  61سم.

جمعة سالم عجيف الزعابي.
بالل خلف السكارنة.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5116 :

 122ص ؛  61سم.

ناصر محمد البكر.
محمد أحمد سعيد عباد
الهاملي.
خالد بني حمدان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

التصنيف

املوضوع

 / 625.2ف إ أ /
رسائل 1225 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
املوارد البشرية.
ألاداء املؤسس ي .رسائل
املاجستير.
إلادارة العامة.
املوارد البشرية.
ألاداء املؤسس ي.

 / 625.22ث م أ /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
الرضا الوظيفي.

 / 625.22ج س ت /
رسائل 1222 /

 / 625.22م أ ت /
رسائل 1222 /

الهادي خوجلي الطيب.
صالح محمد عبدهللا
الطنحاني.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 555ص ؛  61سم.

فالح الحوري.

محمد علي الشحي.
فالح الحوري.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 122ص ؛  61سم.

 / 625.22م ع إ /
رسائل 1222 /

 / 625.2م ع د /
رسائل 1269 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
إدارة الشرطة.
التدريب إلاداري.
القيادة إلادارية.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
الرضا الوظيفي.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
علوم الشرطة.
التدريب ألامني.
الجرائم إلالكترونية.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
الرقابة إلادارية

بيان املسئولية

م

العنوان وبيان املسئولية

)22

فاعلية التكنولوجيا في إدارة عمليات التفاوض ألامني  :دراسة
تطبيقية على وزارة الداخلية  /أحمد صالح السويدي ؛
إشراف بالل خلف السكارنة.

)29

ألازمات ألامنية املحتملة والاستعداد ملواجهتها  :دراسة مقارنة
 /حمدي محمد عزالدين ؛ إشراف عماد حسين عبدهللا ،
جمال الدين أحمد حواش.

)21

الذكاء الاجتماعي ودوره في نجاح مهارات التفاوض ألامني :
دراسة ميدانية على العاملين في العمليات الشرطة  /راشد
سيف عبيد الفارس ي ؛ إشراف خالد محمد بني حمدان ،
الهادي خوجلي الطيب.

)21

تطوير منظومة إدارة ألازمات والكوارث في مملكة البحرين :
دراسة مقارنة  /علي محمد سعد املران ؛ إشراف خليفة بشير
علي البرق.

)25

التخطيط ألامني إلدارة ألازمات البيئية  :دراسة تطبيقية
مقارنة علي البيئة الهوائية  /إيهاب عيد حامد ؛ إشراف
جمال الدين أحمد حواش  ،صالح هاشم جمعة.

صالح هاشم جمعة.

)26

استراتيجية ألامن الاجتماعي ودورها في تعزيز ثقة الجمهور /

أحمد مصبح الكعبي.

أحمد صالح السويدي.
بالل خلف السكارنة.

النشر

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

الوصف

 516ص ؛  61سم.

التصنيف

املوضوع

 / 626.92أ ص ف /
رسائل 1222 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
التفاوض ألامني.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
علوم الشرطة.
رسائل الدكتوراة.

حمدي محمد عزالدين.
عماد حسين عبدهللا.

القاهرة  :أكاديمية الشرطة .5112 :

 215ص ؛  52سم.

جمال حواش.

 / 626.92ح م أ /
رسائل 1261 /

إلادارة العامة.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
علوم الشرطة.

راشد سيف عبيد الفارس ي.
خالد محمد بني حمدان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 129ص ؛  61سم.

الهادي خوجلي الطيب.

علي محمد سعد املران.
خليفة بشير علي البرق.

دبي  :أكاديمية شرطة دبي .5112 ،

 166ص ؛  61سم.

 / 626.92ر س ذ /
رسائل 1226 /

 / 626.92ع م ت /
رسائل 1296 /

رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
التفاوض ألامني.
إدارة ألازمات.
إدارة ألازمات ألامنية.
علوم الشرطة.
رسائل املاجستير.
إلادارة العامة.
إدارة ألازمات.
رسائل الدكتوراة.

إيهاب عيد حامد.
جمال حواش.

القاهرة  :أكاديمية الشرطة .5112 :

 229ص ؛  52سم.

 / 622.6ا ع ت /
رسائل 1265 /

 125ص ؛  61سم.

 / 626.5أ م إ /

إلادارة العامة.
البيئة.
إدارة ألازمات.
علوم الشرطة.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

رسائل املاجستير.

م

العنوان وبيان املسئولية

بيان املسئولية

أحمد مصبح الكعبي ؛ إشراف خالد بني حمدان  ،الهادي
الطيب.

خالد بني حمدان.

)22

دور إلاعالم ألامني في إدارة الشائعات إلالكترونية  /سيف
سالم املزروعي ؛ إشراف غسان عيس ى العمري  ،ايهاب فواد
الحجاوي.

)22

التعاون القضائي الدولي ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية
 /سالم عبيد بالخاص العامري ؛ إشراف رفعت محمد
رشوان.

النشر

الوصف

التصنيف

املوضوع

رسائل 1222 /

املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
الشرطة املجتمعية.
رسائل املاجستير.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
علوم الشرطة.
جرائم الشائعات.
إلاعالم ألامني.
رسائل املاجستير.
املشكالت والخدمات
الاجتماعية.
مكافحة املخدرات.

الهادي الطيب.

سيف سالم املزروعي.
غسان عيس ى العمري.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 121ص ؛  61سم.

ايهاب فواد الحجاوي.

سالم عبيد بالخاص العامري.
رفعت رشوان.

أبوظبي  :كلية الشرطة .5112 :

 121ص ؛  61سم.

 / 622.122س س د
 /رسائل 1225 /

 / 622.122س ع ت
 /رسائل 1225 /

7102 الرسائل الجامعية ألاجنبية الحديثة خالل العام
التصنيف
623.74/Msc/85

92/Msc/86259.2

363.25/Msc/87

/Msc/88622.1255

347.09/ msc/89

الوصف

النشر

بيان املسئولية

40p; 24cm.

Dubai: College of technological
innovation-Zayed university, 2016.

Khalifa Alroom.

118p; 24cm.

Bath: Department of mechnnical
engineering- university of Bath,
2016.

142p; 24cm.

Lancashire: University of Lancashire,
2016.

53p; 24cm.

Glasgow: Department of Forensic
Medicine and science-school of
medicine, 2016

64p; 24cm.

346.022/Msc/90

46p; 24cm.

Msc/ 91 111.2252

66p; 24cm.

Leicester: De Montfort university;
2016.

العنوان وبيان املسئولية

م

Forensic investigation of drones: Practical examination
of different brands/ Khalifa Alroom; Advisor farkund
Iqbal.

)1

Mohammed Alshamsi.

Control system for Robotic 3D underwater mapping
boat/ Mohammed Alshamsi.

)5

Khalfan bin Kraishan
Almeheiri.

The application of Photo ionization detectors in the
field of fire scene investigation for analyzing fire debris/
Khalfan Humaid Khalfan bin Kraishan Almeheiri;
Supervisor Steven Andrews

)6

Mohammed Al Mansoori.

Trends in suspected suicides cases in west of Scotland:
retrospective descriptive study from 2014-2015/
Mohammed Al Mansoori.

)2

Arbitrability & Public policy as Grounds For refusing the
recognition and or enformcement of foregin arbitral
awards: a comparative study between united states &
England/ Saeed Albedwawi; Jelena Madir.

)2

A comparative study between the English contract law
and the principle of European contract law in terms of
the formation of a contract/ Abdulla Almewali;
Chathuni jayathilaka.

)2

An investigation into speaker recognition algorithm
based on artificial neural networks trained and tested

)2

farkund Iqbal.

Saeed Albedwawi.
Jelena Madir.

Leicester: De Montfort university;
2016

زAbdulla Almewali;

Lancashire: Uclan university, 2016.

HUmaid Ali Alsuwaidi.

التصنيف

الوصف

النشر

بيان املسئولية

العنوان وبيان املسئولية

You Zhou.

with short utterance/ HUmaid Ali Alsuwaidi; You Zhou,
David Heys.

David Heys.
347.739/ Msc/ 92

347.739/ Msc/ 93

/Msc/94622.122

54p; 24cm.

London: City University of London,
2016.

52; 24cm.

London: City University of London,
2016.

48p; 24cm.

Warwick: University of Warwick;
2016.

Ahmed bin lahej.
Susan Blake.
Amed Hashim Nasse.
Susan Blake.
Abdulla Mohd Jabber
Alharbi.
.Alan Neal

م

A comparative study on the arbitration procedure in the
UAE and UK/ Ahmed bin lahej; Susan Blake.

)2

International arbitration practice in dubai: a
comparative study on the arbitration practices for dubai
local courts & those in dubai international arbitration
center/ Amed Hashim Nasser; Susan blake.

)9

One Size fits all or comply or explain which corporate
government model is the future/ Abdulla Mohd Jabber
Alharbi; Alan Neal.

)11

56p; 24cm.

Coventry: Department of ArtsUniversity of Coventry, 2017.

Mohammad Bulgoaba

How did the GCC countries contain the threat of Iranian
power in the past decade?/ By Mohammad Bulgoaba.

)11

326p; 30cm.

Leicester: Department of
criminology- Demontfort university,
2016.

Ahmed Jasim Almarzooqi.

Digital forensics Practices: A road map for building
digital forensics capability/ Ahmed Jasim Almarzooqi.

)15

258p; 30cm.

Portsmouth: Department of Business
administration-university of
Portsmouth, 2016.

Abdulla Mohammed
busanad

Implementing KM in a public organization: the case of
the Dubai police force/ Abdulla Mohammed busanad

)16

P(304, 24); 30cm.

Lough borough: University of
Loughborough, 2010.

Mostafa K. AlDah.

Causes and consequences of road traffic crashes on
Dubai, UAE and strategies for injury reduction/ Mostafa
K. AlDah.

)12

622.15122
/Msc/96

74p; 24cm.

London: College of business-arts and
social science-Brunel University,
2017.

Abdulla Almheiri.

The strengths and the limitation of the UK anti money
laundering legal framework/ Abdulla Almheiri.

)12

363.25/PhD/44

301p; 30cm

Lancashire: uclcan – university of
central Lancashire, 2017.

Rawdha Alshamsi.

Suicide In Dubai: A study of mortality Data and patterns
of Neck injuries in suicide by hanging/ Rawdha

)12

341.25/Msc/ 95

363.25/PhD/41

352.38/PhD/ 42

/ PhD/ 43626.152

التصنيف

الوصف

النشر

بيان املسئولية

العنوان وبيان املسئولية

م

Alshamsi.

616.4/PhD/ 45

195p; 30cm.

Griffith: School Of medicine –faculty
of Health Griffith university, 2016.

Mohammed M.M Alhaj
Mohd.

Predictors of poor Adherence to medication in a group
of type 11 diabetic patients in United Arab Emirates/ By
Mohammed M.M Alhaj Mohd; Supervisor Jing Sun, Hai
Phung.

)12

Identify suitable base powders for C-dots nanoparticles
for developing finger powders/ Mohammed Thnai
Almarri; Supervisor Isobel Colclough.

)12

An investigation into the implication of the cyber
security risks for commercial busniesses in Dubai and
how they might be mitigated/ Hasher Mhab Dalmook;
Supervisor Bob Bird.

)19

Saeed Almaari.

A structured approach to malware detection and
analysis in digital forensic investigation/ Saeed Almarri.
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