أوعية المعلومات المقتناة حديثا ً بمكتبة أكاديمية شرطة دبي
أوالً  -الكتب
م

العنوان وبيان المسئولية

بيان المسئولية

)1

أصول الفقه اإلسالمي مع العديد من النماذج القانونية اإلمارتية
حسن محمد المرزوقي.
للمباحث األصولية ز الجزء األول /حسن محمد المرزوقي  ،حمزة
حمزة عبدالكريم حماد.
عبدالكريم حماد.

)8

ياسين محمد الجبوري.

)3

)7
)5

)2

)3

)2

الوجيز في شرح القانون المدني /ياسين محمد الجبوري.

الشركات التجارية شرح قانون الشركات التجارية الجديد رقم  8لسنة
 8115في ضوء األنظمة والقرارات الصادرة من هيئة األوراق
المالية والسلع :نطاق تطبيق القانون – األحكام العامة للشركات – شريف غنام.
شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة – الشركة ذات المسؤولية صالح راشد الحمراني.
المحدودة – شركة المساهمة العامة – شركة المساهمة الخاصة
/شريف محمد غنام  ،صالح راشد الحمراني.
سيف غانم السويدي.
سلسلة أبحاث في القانون الدولي العام /سيف غانم السويدي.
جان أوت.
عين على السعادة :السعادة كهدف إضافي للمواطنين والحكومات /جان
شرطة دبي – مركز
أوت ؛ ترجمة شرطة دبي – مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ
استشراف المستقبل ودعم
القرار.
اتخاذ القرار.
نظرة عامة حول أسلوب تحليل التوجهات والتحديات المستقبلية
للمؤسسات األمنية :نموذج تطبيقي على القيادة العامة لشرطة دبي محمد سعدالدين محمد.
/محمد سعدالدين محمد.
دينيس كاروسو.
شرطة دبي – مركز
التدخل /دينيس كاروسو ؛ ترجمة شرطة دبي – مركز استشراف
استشراف المستقبل ودعم
المستقبل ودعم اتخاذ القرار ؛ مراجعة راشد حمدان ناصر بن عامر
اتخاذ القرار.
الغافري.
راشد حمدان ناصر بن
عامر الغافري.
الدليل التطبيقي لمنهجيات استشراف المستقبل في السياسات األمنية
علي موسى.
/علي موسى.
1

النشر

الصفحات

أبوظبي :جامعة اإلمارات العربية المتحدة
8112.،

 191ص

عمان :دار الثقافة .8112 – 8111،

3
(،323
،317
239
ص)

التصنيف

851ح م أ

الموضوعات

الشريعة اإلسالمية.
الفقه اإلسالمي.
الفقه
أصول
اإلسالمي.

مج

دبي  :أكاديمية شرطة .8113،

 331ص

372ي م و

القانون المدني.

372.1222ش م القانون التجاري.
قانون الشركات.
ش

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8112.،

 355ص

371.1س غ س

القانون الدولي العام.

دبي :المركز 8112.،

 823ص

312.721ج أ ع

علم االجتماع.
السعادة.

دبي :شرطة دبي – مركز استشراف
المستقبل ودعم اتخاذ القرار 8113.،

 58ص

358.32م س ن

اإلدارة العامة.

دبي :شرطة دبي – مركز استشراف
المستقبل ودعم اتخاذ القرار 8113.،

 153ص

323.1د ك ت

المشكالت والخدمات
االجتماعية.

دبي :شرطة دبي – مركز استشراف
المستقبل ودعم اتخاذ القرار 8113.،

 138ص

358.37ع م د

اإلدارة العامة.

م
)9
)11
)11

العنوان وبيان المسئولية

بيان المسئولية

 111شرطة دبي  -مركز
دبي :شرطة دبي – مركز استشراف
مناهج وأدوات استشراف المستقبل /إعداد مركز استشراف المستقبل
استشراف المستقبل ودعم
المستقبل ودعم اتخاذ القرار 8113.،
ودعم اتخاذ القرار.
اتخاذ القرار.
اليوم التالي في اليمن :استكشاف أبرز قضايا مرحلة ما بعد انتهاء  111مركز االمارات أبوظبي :مركز اإلمارات للسياسات
 113ص
8113.،
للسياسات.
الحرب وتحدياتها /مركز االمارات للسياسات.
السياسات المنفردة :تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية  111مركز االمارات أبوظبي :مركز اإلمارات للسياسات
 25ص
8113.،
للسياسات.
/مركز االمارات للسياسات.

111.7م إ م

المعارف العامة.
مناهج البحث العلمي.

383.13م إ ا

السياسة.

383.113م إ س

السياسة.

عبدالباسط وفا.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 252ص

331ع و م

االقتصاد.

محمد يونس الفشني.

دبي :أكاديمية شرطة دبي .8113،

 822ص

372.188م ي و

القانون المدني.

محمد يونس الفشني.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 818ص

372.187م ي و

القانون المدني.

 22ص

)18

مبادئ علم االقتصاد /عبدالباسط وفا.
الوجيز في عقد اإليجار في قانون المعامالت المدنية االتحادي رقم  5لسنة
/ 1925محمد يونس الفشني.
الوجيز في عقد التأمين في ضوء قانون المعامالت المدنية االتحادي رقم 5
لسنة / 1925محمد يونس الفشني.
المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي :أطواره – مصادره – مدارسه – تطوره –
نظرية العقد /عبدالعزيز فرج محمد موسى.

عبدالعزيز
موسى.

)13
)17

النشر

الصفحات

التصنيف

الموضوعات

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 582ص

851ع ف م

)12

الشرطة المجتمعية ودورها في الحد من الجريمة /أحمد عرابي.

أحمد عرابي.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 853ص

323.8أ ع ش

)13

أسس ومفاهيم الحماية المدنية /وليد المعداوي.

وليد المعداوي.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 315ص

323.33و م أ

الشريعة اإلسالمية.
الفقه اإلسالمي.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
الشرطة المجتمعية.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.

)12

الوجيز في عقد البيع في ضوء قانون المعامالت المدنية االتحادي رقم 5
لسنة / 1925محمد يونس الفشني.

محمد يونس الفشني.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 332ص

372.188م ي و

القانون المدني.

)15

)19

)81
)81

فرج

محمد

 111مؤتمر تطوير الواقع
االقتصادي في ظل نظرية
تطوير الواقع االقتصادي في ظل نظرية االقتصاد اإلسالمي  3 - 2مارس االقتصاد اإلسالمي (2 d$
دبي :كلية االمام مالك للشريعة والقانون
 272ص
/ 8113المؤتمر االقتصادي األول نحو تطوير الواقع االقتصادي في ظل  3 -مارس : 8113دبي ،
8113.،
اإلمارات العربية المتحدة).
نظرية االقتصاد اإلسالمي في كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون.
كلية االمام مالك للشريعة
والقانون.
الوسيط في قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  .القسم
 722ص
دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،
الخاص جرائم االعتداء على األشخاص في ضوء قانون العقوبات خالد موسى توني.
والتشريعات الجزائية الخاصة /خالد موسى توني.
الوسيط في قانون العقوبات االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة  .القسم
 512ص
دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،
خالد موسى توني.
الخاص جرائم االعتداء على االموال /خالد موسى توني.

331.181م ت ت

االقتصاد.

375خ م و

القانون الجنائي.

375خ م و

القانون الجنائي.
والخدمات

عبدالناصر
عبدالهادي.

)88

فلسفة الدولة ووظيفتها األمنية العامة /عبدالناصر عباس عبدالهادي.

)83

ظاهرة التسول وعناصر مجابهتها في إمارة أبوظبي /ساهر محمد رشاد  ،ساهر محمد رشاد.

عباس الرياض :كلية الملك فهد األمنية مركز
الدراسات والبحوث 8112.،

 312ص

أبوظبي :مركز البحوث والدراسات األمنية  21ص

8

323.8ع ع ف
327.172س م ظ

المشكالت
االجتماعية.
األمن.
الشرطة.
المشكالت والخدمات

م

)87

العنوان وبيان المسئولية
محمد أنور البصول  ،بشير صالح البلبيسي.

النشر

بيان المسئولية
محمد أنور البصول.
بشير صالح البلبيسي.

الصفحات

التصنيف

8113.،

مركز المرأة في قانون الجنسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة :دراسة
تحليلية لألحكام المتعلقة بالمرأة في القانون االتحادي رقم  13لسنة 1938
عبدهللا سيف علي السبوسي.
بشأن الجنسية وجوازات السفر في دولة اإلمارات العربية المتحدة المعدل
بالقانون االتحادي رقم  11لسنة / 1935عبدهللا سيف علي السبوسي.

أبوظبي :وزارة الداخلية  -مركز الدراسات
 22ص
واالستطالعات 8113.،

الموضوعات
االجتماعية.
مكافحة الجريمة.

371.9ع س م

القانون الدولي الخاص.

)85

الكوارث والبيئة /أسامة منصور السواح.

أسامة السواح.

دبي :جائزة زايد الدولية للبيئة‘8112.

 812ص

252.7152أ م ك

إدارة األعمال.
إدارة األزمات.
علوم الشرطة.

)82

مفهوم القرصنة البحرية ومدى تأثير القرصنة الصومالية على أحكام القانون
الدولي بشأن القرصنة /سيف غانم السويدي.

سيف غانم السويدي.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8111.،

 118ص

371.338س غ م

القانون الدولي العام.

)83

التخطيط االستراتيجي وأثره في صياغة األمن القومي /أسامة منصور
السواح.

أسامة السواح.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8113.،

 123ص

353.1أ م ت

)82

المفاهيم العامة لعلم دراسات المستقبل /أسامة منصور السواح.

أسامة السواح.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8115.،

 132ص

252.711أ م م

)89

دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة :دراسة تحليلية لنماذج من حاالت عبدالناصر
عبدالهادي.
الجريمة في الدول العربية 8113-1993م /عبدالناصر عباس عبدالهادي.

عباس

الرياض :دار جامعة نليف للنشر 8112.،

 811ص

328.22ع ع د

)31

اإلدارة الرشيدة لقطاع األمن:القيادة العامة لشرطة دبي أنموذجا /عبدالناصر عبدالناصر
عبدالهادي.
عباس عبدالهادي.

عباس الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
8115.،

 722ص

358.383ع ع إ

)31

األبعاد االستراتيجية لقانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بدولة اإلمارات
العربية المتحدة /أسامة منصور السواح.

أسامة السواح.

دبي :أكاديمية شرطة دبي 8115.،

 388ص

355.11أ م أ

)38

االستغالل في جرائم اإلتجار بالبشر /عبدالكريم محمد علي سعيد.

عبدالكريم محمد علي سعيد.

)33

الطعن بالنقض لمصلحة القانون وفقا ً لقانون المرافعات المدنية :دراسة
تأصيلية مقارنة /عاشور مبروك.

أبوظبي :وزارة الداخلية – مركز الدراسات
واالستطالعات 8113.،

 111ص

375.185ع م ا

القانون الجنائي.

عاشور مبروك.

المنصورة :دار الفكر والقانون 8112.،

 113ص

373.135ع م ط

قانون المرافعات.

)37

الحوسبة السحابية للمكتبات :حلول وتطبيقات /نجالء أحمد يس.

نجالء أحمد يس.

القاهرة :العربي 8113.،

 113ص

185.1ن أ ح

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.

اإلدارة العامة.
األمن القومي.
التخطيط االستراتيجي.
إدارة األعمال.
إدارة األزمات.
التخطيط االستراتيجي.
علم دراسات المستقبل.
علوم الشرطة.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
الجريمة والمجرمون.
اإلدارة العامة.
األمن.
إدارة الشرطة.
علوم الشرطة.
شرطة دبي.
اإلدارة العامة.
الخدمة العسكرية.

شبكات االتصاالت.
الحوسبة السحابية.

3

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية

الصفحات

التصنيف

الموضوعات

القانون

)35

الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة اإللكترونية :دراسة تأصيلية غازي
المزيني
تطبيقية مقارنة /غازي بن فهد غازي المزيني

بن

فهد

غازي

الرياض :دار الكتاب الجامعي 8112.،

متفرقات
العام.
حماية المستهلك.

 222ص

373.131غ ف ح

 379ص

372.133ح م ع

القانون التجاري.

357.32م هـ م

اإلدارة العامة.
إدارة الموارد المائية.

التجارة اإللكترونية.
)32
)33

القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
العالقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع اإللكتروني /حمود محمد غازي
حمود محمد غازي الحمادة.
8112.،
الحمادة.
متطلبات ومعوقات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق األمن المائي محمد بن هالل بن فزاع القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
 892ص
8113.،
الكسار العنزي
/محمد بن هالل بن فزاع الكسار العنزي
مج

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.

)32

مجتمع المعرفة وقضاياه المعاصرة :القمة العالمية – البنى األساسية -
التطبيقات – اقتصاد المعرفة  .جزآن /شريف كامل شاهين.

شريف كامل شاهين.

القاهرة :دار الجوهرة 8117.،

8
(211
ص)

185ش ك م

)39

خدمات المعلومات في البيئة الرقمية /أمجد الجوهري  ،متولي النقيب.

أمجد الجوهري.
متولي النقيب.

القاهرة :دار الجورة 8117.،

 193ص

185.5أ ج خ

)71

المعلومات والمعرفة والتحديات في المجتمع العربي المعاصر /محمد فتحي
عبدالهادي.

محمد فتحي عبدالهادي.

القاهرة :دار الجوهرة 8115.،

 823ص

185م ف م

)71

الجودة وقياس األداء في مرافق المعلومات العربية /محمد فتحي عبدالهادي.

محمد فتحي عبدالهادي

القاهرة :دار الجورة 8115.،

 832ص

185.1م ف ج

)78

مجتمع المعرفة في العالم العربي /جبريل بن حسن العريشي  ،سحر بنت جبريل بن حسن العريشي.
سحر بنت خلف مددين
خلف مددين

عمان :الدار المنهجية 8112.،

 332ص

358.32ج ح م

)73

التحول إلي مجتمع معلوماتي وتحديات المحافظة على الهوية الثقافية في
المملكة العربية السعودية /جبريل بن حسن العريشي.

جبريل بن حسن العريشي.

عمان :الدار المنهجية 8112.،

 317ص

312ج ح ت

)77

االقتصاد المعرفي ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية
:تجارب عالمية /تامر فكري النجار.

تمر فكري النجار

اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8112.،

 318ص

332.73ت ف إ

االقتصاد.

)75

البحث الجنائي واألدلة الجنائية في ضوء القضاء والفقه /شريف أحمد
الطباخ.

شريف أحمد الطباخ.

اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8113.،

 212ص

323.85ش أ ب

المشكالت
االجتماعية.
البحث الجنائي.
األدلة الجنائية.

الوعي المعلوماتي.

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.
خدمات المستفيدين.

المكتبات الرقمية.
المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.
الوعي المعلوماتي.

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.
إدارة المكتبات.
إدارة الجودة الشاملة.
اإلدارة العامة.
إدارة المعرفة.
علم االجتماع.
الهوية الوطنية.
إدارة المعرفة.
والخدمات

7

م
)72
)73
)72
)79
)51
)51
)58
)53
)57
)55
)52
)53
)52

)59

)21

)21

العنوان وبيان المسئولية
منازعات الملكية الفكرية بين التحكيم التجاري الدولي والقضاء :دراسة
مقارنة /فخري محمود خليل.
حفظ السلم واألمن الدولي بين أحكام ميثاق األمم المتحدة والممارسة العملية
لمجلس األمن /أحمد مبخوتة  ،محمد الصغير مسيكة.
التقنين والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي في ظل إعمال ميثاق األمم
المتحدة /أحمد مبخونة  ،محمد الصغير مسيكة.
الوقف اإلسالمي ودوره في التخفيف من عجز الموازنة العامة /محمود
عبدالمنعم يوسف مصري.
التمويل اإلسالمي ودوره في تمويل المنشأة الصغيرة /عالء مصطفى
عبدالمقصود أبوعجيلة.
دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز السلم واألمن الدوليين /عاطف
عبدهللا عبدربه.
الجريمة المعلوماتية /خالد دوادي.
الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها /خالد
دواودي.
الشركات متعددة الجنسيات /نورالدين السعيد.
االنتهاكات الحكومية لحقوق االنسان /مفيدة بوسالم.
الحماية الدولية لألقمار الصناعية في ضوء قواعد القانون الدولي العام /هدى
محمد بسيوني.
مشروعية التدخل الدولي في الحروب األهلية :القانون الدولي اإلنساني –
المشروعية القانونية للتدخل الدولي – التطور التاريخي للقانون الدولي
اإلنساني – عدم جواز التدخل في المواثيق الدولية – الثورة الفرنسية وبداية
ظهور مبدأ عدم جواز التدخل / ...أحمد رضوان الفيومي.
حماية الممتلكات الثقافية التراثية أثناء المنازعات المسلحة :دراسة مقارنة
بين القانون الدولي العام والفقه اإلسالمي /مصطفى أحمد بخيت عبدربه.
جرائم الشبكة العنكبوتية وغسل األموال في إطار المالحقة األمنية والقضائية
الدولية :أركان الجريمة الدولية – مفهوم الجريمة الدولية وأركانها – أنواع
الجريمة الدولية – الجريمة المنظمة – الجرائم البيئية – الجرائم اإللكترونية
في إطار المواجهة األمنية – المقصود بالجرائم اإللكترونية – مفهوم التجارة
اإللكترونية / ...السيد عبدالحميد أحمد.
التدخل الدولي في النزاعات المسلحة بين الضرورة ومبدأ عدم التدخل :ماهية
التدخل الدولي والحرب األهلية – تدوين قواعد الحرب األهلية – الحرب
االهلية في إطار القانون الدولي المعاصر – الحرب في إطار ميثاق األمم
المتحدة – الرأي المؤيد لوجود الشركات العسكرية – الموظفون داخل
الشركات العسكرية /عبدهللا نوار شعب.
نحو مؤسسات عقابية حديثة /علي عزالدين الباز علي.

النشر

بيان المسئولية
فخري محمود خليل.

الصفحات

التصنيف

الموضوعات

جدة :مكتبة الملك فهد الوطنية 8113.،

 719ص

372.172ف م م

القانون المدني.

اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8112.،

 885ص

371.8383أ م ح

القانون الدولي العام.

 813ص

371.721أ م ت

القانون الدولي العام.

 881ص

339.583م ع و

االقتصاد.

 733ص

331.181ع م ت

االقتصاد.

عاطف عبدهللا عبدربه.

اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8113.،

 313ص

371.82ع ع د

القانون الدولي العام.

خالد دوادي.

عمان :دار االعصار العلمي 8112.،

 173ص

375.18138خ د
ج

القانون الجنائي.

خالد دواودي.

عمان :دار االعصار العلمي 8112.،

 112ص

375.18خ د ج

القانون الجنائي.

نورالدين السعيد.
مفيدة بوسالم.

عمان :دار االعصار العلمي 8112.،
عمان :دار االعصار العلمي 8113.،

 311ص
 333ص

332.22ن س ش
371.721م ب ا

االقتصاد.
القانون الدولي العام.

هدى محمد بسيوني.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 323ص

371.3533هـ م ح

القانون الدولي العام.

أحمد رضوان الفيومي.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8113.،

 777ص

371.5أ ر م

القانون الدولي العام.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 313ص

371.32م أ ح

القانون الدولي العام.

السيد عبدالحميد أحمد.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 795ص

327.122س ع ج

المشكالت
االجتماعية.

عبدهللا نوار شعب.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8113.،

 773ص

371.5ع ن ت

القانون الدولي العام.

علي عزالدين الباز علي.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 723ص

325.2ع ع ن

أحمد مبخوتة.
محمد الصغير مسيكة.
أحمد مبخوتة.
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8112.،
محمد الصغير مسيكة.
محمود عبدالمنعم يوسف
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8112.،
مصري.
عالء مصطفى عبدالمقصود
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي 8113.،
أبوعجيلة.

مصطفى
عبدربه.

أحمد

بخيت

5

المشكالت
االجتماعية.

والخدمات

والخدمات

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية

الصفحات

الموضوعات
السجون.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
السجون.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
السجون.

التصنيف

)28

البدائل العقابية للحبس وإعادة إصالح المحكوم عليهم /محفوظ علي علي.

محفوظ علي علي.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 139ص

325.2م ع ب

)23

النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة /بوسري عبداللطيف.

بوسري عبداللطيف.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 383ص

325.2ب ع ن

)27

التنمية اإلنسانية المستدامة وحقوق اإلنسان /فاكية سقني.

فاكية سقني.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 331ص

371.721ف
ت

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،

 157ص

371.9هـ م ا

القانون الدولي الخاص.

اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 8112.،
القاهرة :دار الكتب القانونية 8113.،

 735ص
 798ص

371.28ع ن ح
332أ ع م

القانون الدولي العام.
التعليم.

القاهرة :دار الكتب القانونية 8113.،

 372ص

372.13هـ ع ح

القانون المدني.

)25
)22
)23
)22

اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ األحكام األجنبية :دراسة مقارنة /هشام
مخلوف.
الحق في استخدام القوة ما بين اإلرهاب والدفاع الشرعي /عبدهللا نوار شعت .عبدهللا نوار شعت.
أحمد عزت.
مهارات التعليم للطالب الجامعي /أحمد عزت.
الحماية المدنية من األضرار الناتجة عن تشغيل منظومة الهواتف النقالة
هيرو عبدالقادر محمد أمين.
:دراسة تحليلية مقارنة /هيرو عبدالقادر محمد أمين.
هشام مخلوف.

س

القانون الدولي العام.

القاهرة :دار الكتب القانونية 8113.،

 817ص

377.199ع أ ن

قانون
االجتماعية.
الرياضة  x$قوانين
وتشريعات.

القاهرة :دار الكتب القانونية 8113.،

 358ص

373.12أ ع ب

قانون المرافعات.

القاهرة :دار الكتب القانونية 8113.،

 322ص

372.1728ز
ح

القاهرة :دار الكتب القانونية 8113.،

 538ص

377.19ك م أ

قانون
االجتماعية.

القاهرة :دار النهضة العربية 8111،

 281ص

375.18138ح ع
ج

القانون الجنائي.

اإلسكندرية :منشأة المعارف 8111.،

 225ص

323.85ف ح ر

القاهرة :دار النهضة العربية 8113،

 353ص

اإلسكندرية :منشأة المعارف 8112.،

 255ص

)33

النظام القانوني الدولي لمعاملة المسجونين /عالء زكي.

عالء زكي.

اإلسكندرية :منشأة المعارف 8115.،

 739ص

325.2ع ز ن

)32

المسؤولية المدنية عن اإلعالنات التجارية عبر اإلنترنت /بسام فنوش الجنيد.

بسام فنوش الجنيد.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8113.،

 597ص

372.13ب ف م

)29

النظام القانوني للقضاء الرياضي الدولي وفقا ً للوائح الرياضية الصادرة عن
المنظمات الرياضية الدولية والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي /عدنان أحمد عدنان أحمد ولي العزاوي
ولي العزاوي

)31

البصمة الوراثية :المفهوم والمشروعية  :دراسة تحليلية مقارنة في اإلثبات
القضائي المدني /أوان عبدهللا الفيضي.

أوان عبدهللا الفيضي.

)31

الحق في الصورة وحمايته المدنية :دراسة مقارنة /زياد خلف عليوي الطائي.

زياد خلف عليوي الطائي.

)38

أحكام عقد احتراف العب كرة القدم /كمال محمد األمين عبدالسالم.

)33
)37
)35
)32

كمال
عبدالسالم.

محمد

األمين

الجرائم المستحدثة عن طريق اإلنترنت :دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
/حسني عبدالسميع إبراهيم.
حدود اإلثبات العلمي في قضايا التزييف والتزوير :دراسة في المفاهيم
واألساليب واإلجراءات  :التزوير الجزئي والكلي ماديا وإلكترونيا – الزمن
رياض فتح هللا بصلة.
في محرر – التزوير التاريخي – التوقيع علي بياض – التحليل الفني لجريمة
الشيك – تأمين الشيك – الدليل في الورق / ...رياض فتح هللا بصلة.
شرح قانون ضريبة القيمة المضافة  23لسنة  8112والئحته التنفيذية
عبدالمولي محمد مرسي.
/عبدالمولي محمد مرسي.
عبدالمنعم دسوقي.
مرشد القاضي والمتقاضي في قوانين البورصة /عبدالمنعم دسوقي.

حسني عبدالسميع إبراهيم.

2

الخدمة

خ

القانون المدني.
الخدمة

والخدمات

332.8317ع
ش
372.192ع د م

المشكالت
االجتماعية.
البحث الجنائي.
األدلة الجنائية.
م

االقتصاد.
القانون التجاري.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
السجون.
القانون المدني.

م
)39

العنوان وبيان المسئولية
التنظيم اإلسالمي للعالقات الدولية /محمد نصر محمد.
دور المسئولية الدولية عن األضرار التي تسببها النفايات النووية /أثمار ثامر
جامل العبيدي.
النظام القانوني للتعاقد والتوقيع في إطار عقود التجارة اإللكترونية /شادي
رمضان إبراهيم طنطاوي.
الرقابة القضائية واالختصاص النوعي على مسائل الجنسية في اختصاص
القضاء اإلداري بالفصل في مشكلتين تعدد الجنسية ومشكلة انعدام الجنسية
والمنازعات الناشئة عن الجنسية :دراسة مقارنة /محمد سامر دغمش.
التحقيق الجنائي باستخدام الوسائل العلمية الحديثة :دراسة مقارنة /ياسر
حسين بهنس.
اإلثبات بالوسائل العلمية الحديثة وسلطة القاضي الجنائي في تقديرها /ياسر
حسين بهنس.
مدى مشروعية المراقبة اإللكترونية في اإلثبات الجنائي وحجية مشروعية
الدليل اإللكترونية المستمد من التفتيش الجنائي وعوامل حجية الصورة
والصوت في اإلثبات الجنائي /لؤي عبدهللا نوح.
التصوير المرئي والتسجيل الصوتي وحجيتهما في اإلثبات الجنائي :دراسة
مقارنة في ضوء التشريعات واجتهادات الفقه والقضاء /عمار عباس
الحسيني.
جريمة تزوير األوراق التجارية وعقوبتها :دراسة مقارنة /عبدالعزيز بن
حامد بن مطر المطيري.
أحكام وضوابط العقود اإللكترونية في الفقه اإلسالمي والقانون بالتطبيق على
نظام التعامالت اإللكترونية السعودي /عبدالعزيز بن غرم هللا آل جارهللا.
تقييم الحصص العينية في شركات المساهمة على ضوء أحكام نظام
الشركات السعودي رقم م  3 -بتاريخ 1733 - 1 - 82هـ /زياد بن ناصر
المدرع.
الجريمة الوهمية :دراسة مقارنة في إطار المسؤولية الجزائية /سليم
عبدالكريم السالمي ؛ تقديم عمار عباس الحسيني.

سليم عبدالكريم السالمي.
عمار عباس الحسيني.

)91

الوجيز في الطب العدلي /وصفي محمد علي.

وصفي محمد علي.

بيروت :مكتبة السنهوري 8113.،

)98

القاعدة الدولية العرفية /عبدالرسول كريم أبوصيبع ؛ تقديم زهير الحسني.

عبدالرسول كريم أبوصيبع.
زهير الحسني.

بيروت :مكتبة السنهوري 8113.،

 831ص

بيروت :مكتبة السنهوري 8112.،

 399ص

375.18138م ح
ب

بيروت :مكتبة السنهوري 8113.،

 893ص

373.12ع م ت

)21
)21
)28
)23
)27
)25
)22
)23
)22
)29
)91

بيان المسئولية
محمد نصر محمد.

النشر
القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

الصفحات
 511ص

التصنيف
371.1م ن ت

الموضوعات
القانون الدولي العام.

أثمار ثامر جامل العبيدي.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

 827ص

371.3283أ ث د

القانون الدولي العام.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

 233ص

372.18ش ر ن

القانون المدني.

محمد سامر دغمش.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

 872ص

371.9م س ر

القانون الدولي الخاص.

ياسر حسين بهنس.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

 881ص

375.152ي ح ت

القانون الجنائي.

ياسر حسين بهنس.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

 152ص

375.12ي ح إ

القانون الجنائي.

لؤي عبدهللا نوح.

القاهرة :مركز الدراسات العربية 8112.،

 352ص

375.12ل ع م

القانون الجنائي.

عمار عباس الحسيني.

القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8113.،

 895ص

375.12ع ع ت

القانون الجنائي.

الرياض :دار الكتاب الجامعي .8113،

 818ص

375.1823ع
ج

 787ص

372.18ع غ أ

زياد بن ناصر المدرع.

الرياض :دار الكتاب الجامعي .8113،

 823ص

372.1222ز
ت

بيروت :مكتبة السنهوري 8113.،

 839ص

375.18س ع ج

 191ص

323.85و م و

المشكالت
االجتماعية.
البحث الجنائي.
األدلة الجنائية.
الطب الشرعي.

371.1ع ك ق

القانون الدولي العام.
القانون الجنائي.
قانون المرافعات.

شادي رمضان
طنطاوي.

إبراهيم

عبدالعزيز بن حامد بن مطر
المطيري.
عبدالعزيز بن غرم هللا آل
الرياض :دار الكتاب الجامعي .8113،
جارهللا.

ح

القانون الجنائي.
القانون المدني.

ن القانون التجاري.
قانون الشركات.
القانون الجنائي.
والخدمات

)93
)97

بحوث جنائية متخصصة في االعتداءات التي يتعرض لها الحاسب اآللي
:مجموعة بحوث جنائية محكمة /محمد حماد مرهج الهيتي.
التناقض بين أدلة اإلثبات في الدعوي المدنية :دراسة قانونية مقارنة بالفقه
عمار محسن كزار الزرفي.
اإلسالمي /عمار محسن كزار الزرفي.
محمد حماد مرهج الهيتي.

3

م
)95
)92
)93
)92

العنوان وبيان المسئولية
تمويل اإلرهاب عن طريق غسيل األموال /فاضل شايع علي.

بيان المسئولية

النشر

فاضل شايع علي.

معجم مصطلحات إدارة المعلومات وإدارة المعرفة :انجليزي – عربي -
معجم مشروح مع مسرد عربي انجليزي /مفتاح محمد دياب.
عمار عباس الحسيني.
مبادئ التحقيق الجنائي الحديث /عمار عباس الحسيني.
مفتاح محمد دياب.

القانون الجنائي لأللعاب الرياضية :دراسة مقارنة /أحمد عبدالظاهر.

أحمد عبدالظاهر.

المرجع العملي في القتل العمد :اإلجراءات الواجبة لصحة المحاكمة –
طلبات الدفاع ودفاعه ودفوعه سواء الموضوعية أو الجوهرية أو المتعلقة
بهاءالدين أبوشقة.
)99
بالنظام العام ونماذج من كل منها مدعما بأحدث أحكام محكمة النقض حتى
/ ... 8115بهاءالدين أبوشقة.
أساليب ارتكاب الجرائم وطرق البحث فيها :الجريمة والعوامل التي توثر
فيها واثرها على الفرد والمجتمع – مسرح الجريمة وأهمية والمعاينة الفنية
أحمد أبوالروس.
)111
لمسرح الجريمة – األركان القانونية لجرائم القتل العمد والسرقة والنصب
والتزييف والتزوير والمخدرات / ...أحمد أبوالروس.
ضوابط استخدام الشرطة للقوة في ضوء المعايير الدولية والتشريعات
)111
الوطنية /بهاء حلمي.

بيروت :مكتبة السنهوري 8112.،

 828ص

عمان :دار المنهجية 8115.،

 132ص

بيروت :مكتبة السنهوري 8113.،

 831ص

القاهرة :نادي القضاة 8112.،

 253ص

التصنيف
375.1873ف ش
القانون الجنائي.
ت
اإلدارة العامة.
358.32م م م
إدارة المعرفة.
القانون الجنائي.
375.152ع ع م
الخدمة
قانون
االجتماعية.
377.199أ ع ق
الرياضة  x$قوانين
وتشريعات.

 911ص

375.181583ب
أم

القانون الجنائي.

 288ص

375.158أ أ أ

القانون الجنائي.

القاهرة :دار النهضة العربية 8113.،

 835ص

323.83ب ح ض

المشكالت
االجتماعية.
الشرطة.
األمن.

القاهرة :دار النهضة العربية 8113.،

 293ص

372.12م ح ت

القانون التجاري.

القاهرة :دار النهضة العربية 8113.،

 873ص

372.13ع ف م

القانون المدني.

القاهرة :دار النهضة العربية 8112.،

 311ص

819.1ع ع أ

الشريعة اإلسالمية.
الشريعة اإلسالمية x$
مباحث عامة.
الزنا.
اإلباحية الجنسية.

محمد عزت عبدالعظيم.

القاهرة :دار النهضة العربية 8112.،

 828ص

375.18138م ع
ج

القانون الجنائي.

سوسن صافي صالح.

القاهرة :دار النهضة العربية 8113.،

 731ص

371.9س ص ح

القانون الدولي الخاص.

القاهرة :مطابع الشرطة 8113.،

 717ص

377.199و و ت

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة .8113،

 898ص

375.12د خ ح

القاهرة :دار محمود 8112.،

اإلسكندرية
8112.،

بهاء حلمي.

التحويل المصرفي اإللكتروني :دراسة قانونية مقارنة /محمد حسين صالح
)118
طليان.
المسئولية التقصيرية لناشري برامج التبادل غير المشروع للمصنفات الفكرية
 )113بتقنية : per to perدراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والعماني عبدالهادي فوزي العوضي.
/عبدالهادي فوزي العوضي.
محمد حسين صالح طليان.

األمم المتحدة والرغبة في السقوط :دراسة مقارنة /عثمان عبدالرحمن عثمان
)117
عبداللطيف.
عبداللطيف.
 )115الجرائم المعلوماتية الماسة بالحياة الخاصة /محمد عزت عبدالعظيم.

الصفحات

الموضوعات

عبدالرحمن

الحماية الدولية للبيئة األثرية والممتلكات الثقافية في ظل أحكام القانون
)112
الدولي الخاص وأهم اتفاقيات منظمة اليونسكو /سوسن صافي صالح.
التنظيم القانوني للمسابقات الرياضية والمسئولية المدنية لمنظميها /وليد
وليد الوكيل.
)113
الوكيل.
 )112حجية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي :دراسة مقارنة /دلشاد خليل دلشاد خليل شواني.
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:دار

المطبوعات

الجامعية

والخدمات

الرياضة  x$قوانين
وتشريعات.
القانون الجنائي.

العنوان وبيان المسئولية

م

النشر

بيان المسئولية

الصفحات

الموضوعات

التصنيف

شواني.
 )119تأديب الموظفين الدوليين /محمد بهاء عبدالمغني القاضي.

محمد
القاضي.

الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات :األطر القانونية والكفاءة
)111
والفاعلية االقتصادية في الممارسات الدولية /إسراء المغازي.

إسراء المغازي.

القاهرة :دار النهضة العربية 8113.،

 372ص

371.8م ب ت

القاهرة :دار النهضة العربية 8112.،

 392ص

332.8317إ
ض

القاهرة :دار النهضة العربية 8112.،

 839ص

327.717خ أج

المشكالت
االجتماعية.
علم النفس الجنائي.

حنان محب حسن حبيب.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة .8113،

 797ص

371.33ح م ع

القانون الدولي العام.

أشرف عبدالقادر قنديل.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة .8112،

 895ص

375.12أ ع و

القانون الجنائي.

عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب
بدر.
مصطفى أحمد فؤاد.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة .8112،

 312ص

371.337ع أ أ

القانون الدولي العام.

عمان :دار الحامد 8113.،

 737ص

375.17خ إ م

القانون الجنائي.

عمان :دار الحامد 8113.،

 899ص

372.12282م م القانون التجاري.
قانون الشركات.
ح

الجرائم المستحدثة ومنهج علم االجتماع الجنائي /خديجة أحمد الزيرة خديجة
)111
الشامسي.
الشامسي.
)118
)113
)117
)115

العدالة الجنائية الدولية ومسئولية األفراد وفقا لقواعد القانون الدولي العام
/حنان محب حسن حبيب.
الوسائل اإللكترونية ودورها في اإلثبات الجنائي :دراسة مقارنة /أشرف
عبدالقادر قنديل.
أسلحة الدمار الشامل في ضوء قواعد القانون الدولي العام :دراسة تطبيقية
على الشرق األوسط /عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب بدر ؛ تقديم مصطفى
أحمد فؤاد.
المسؤولية الجنائية الناشئة عن اختالط األنساب من التلقيح الصناعي :دراسة
مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي /خليل إبراهيم حسين
العبيدي.

 )112حوكمة الشركات العائلية /محمد مصطفى سليمان.

بهاء

عبدالمغني

خليل
العبيدي.

أحمد

إبراهيم

الزيرة

حسين

محمد مصطفى سليمان.

المسؤولية الدولية عن األضرار الناشئة عن المشاريع المقامة على المجاري
محمود أديب فتاح اغا
 )113المائية الدولية المشتركة مع العراق في أحكام القانون الدولي /محمود أديب
الكاكئي.
فتاح اغا الكاكئي.
 )112علم النفس العسكري /سامي محسن الختاتنة.
)119
)181
)181

)188
)183

سامي محسن الختاتنة.

إدارة االمن الحدودي :المقاربات والنماذج /بلهول نسيم ؛ تقديم إيتزييف بلهول نسيم.
إيتزييف كريموف.
كريموف.
عبير عبدالخالق.
التنمية البشرية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة /عبير عبدالخالق.
منهجية مقترحة لدراسة اتجاهات المستفيدين من المعلومات وخدماتها نحو
ريا بنت حمد بن محمد
ظاهرة غرق المعلومات :دراسة تطبيقية على األطباء العاملين بالمستشفى
الحبسي.
السلطاني في سلطنة عمان /ريا بنت حمد بن محمد الحبسي  ،عبدالمجيد
عبدالمجيد صالح بوعزة.
صالح بوعزة.
منهجية مقترحة لدراسة استخدام األكاديميين لدوريات الوصول الحر
أحمد بن حمد بن مسعود
واألرشيفات المفتوحة المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت :دراسة تطبيقية على
السناني.
كلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس /أحمد بن حمد بن مسعود السناني ،
عبدالمجيد صالح بوعزة.
عبدالمجيد صالح بوعزة.
منهجية مقترحة لدراسة استخدام األكاديميين في العلوم االجتماعية سهام عجزون.
واإلنسانيات للشبكات االجتماعية المهنية في التعليم والبحث والتواصل عبدالمجيد صالح بوعزة.
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القانون الدولي العام.
م

االقتصاد.
والخدمات

عمان :دار الحامد 8113.،

 812ص

371.778م أ م

القانون الدولي العام.

عمان :دار الحامد 8112.،

 327ص

355س م ع

اإلدارة العامة.
علم النفس العسكري.

عمان :دار الحامد 8112.،

 518ص

371.71ب ن إ

القانون الدولي العام.

اإلسكندرية :الدار الجامعية 8117.،

 851ص

332.9ع ع ت

االقتصاد.

اإلسكندرية :الدار الجامعية 8112.،

 182ص

185.5ر ح م

عمان :دار صفاء 8112.،

 121ص

185.377ا ح م

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.

عمان :دار صفاء 8112.،

 812ص

185.5س ع م

المعارف العامة.
المكتبات
علم

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.
خدمات المستفيدين.

م

العنوان وبيان المسئولية
العلمي /سهام عجزون  ،عبدالمجيد صالح بوعزة.

النشر

بيان المسئولية

منهجية تجريبية مقترحة لدراسة أثر تطبيق نموذج المهارات الست الكبرى نادية بنت محمد بن سعيد
 )187على تحسين مهارات الوعي المعلوماتي لدى طلبة ما قبل المرحلة الجامعية البوسعيدي.
عبدالمجيد صالح بوعزة.
/نادية بنت محمد بن سعيد البوسعيدي  ،عبدالمجيد صالح بوعزة.

الصفحات

التصنيف

عمان :دار صفاء 8112.،

 838ص

185.5ن م م

علي حمود السعدي.

عمان :دار الرضوان 8112.،

 272ص

323.85ع ح أ

مدخل الى الطب العدلي :تحليل ال  DNAفي الطب العدلي /علي حمود علي حمود السعدي.
)182
باسم كاظم بريسم.
السعدي  ،باسم كاظم بريسم.

عمان :دار الرضوان 8113.،

 158ص

323.85ع ح م

حسن القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
8112.،

 122ص

117.2ع م ح

 825ص

352.2ر م ن
327.85إ م ع

 )185أساسيات الطب العدلي /علي حمود السعدي.

والمعلومات.
المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.
الوعي المعلوماتي.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
البحث الجنائي.
األدلة الجنائية.
الطب الشرعي.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
البحث الجنائي.
األدلة الجنائية.
الطب الشرعي.
المعارف العامة.
شبكات االتصاالت.
الحوسبة السحابية.
إدارة األعمال.
التسويق.
العالمات التجارية.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علم النفس الجنائي.

 )183الحوسبة السحابية /عالء عبدالرزاق محمد حسن األلمي.

عبدالرزاق
األلمي.

نموذج مقترح لبناء قيمة العالمة التجارية بالتطبيق على خدمات تكنولوجيا
)182
المعلومات /ريم محمد صالح األلفي.

ريم محمد صالح األلفي.

القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
8112.،

 )189علم اجتماع الجريمة /إحسان محمد الحسن.

إحسان محمد الحسن.

عمان :دار وائل 8112.،

 717ص

 )131الجرائم اإللكترونية /محمود أحمد محمد القرعان.

محمود أحمد محمد القرعان .عمان :دار وائل 8113.،

 382ص

375.18138م
ج

هيام بن فريحة.

القاهرة :دار الكتاب الحديث 8112.،

 323ص

371.5هـ ف ت

القانون الدولي العام.

حوبه عبدالغني.

عمان :مركز الكتاب االكاديمي 8113.،

 851ص

371.32ح ع ح

القانون الدولي العام.

يوسف حسن يوسف.
مسره خالد الحمد.

عمان :مركز الكتاب االكاديمي 8113.،
عمان :مركز الكتاب االكاديمي 8117.،

 828ص
 131ص

371.33ي ح ج
375.12م خ د

شعبان عبدالعزيز خليفة.

القاهرة :الدار المصرية اللبنانية 8113.،

 323ص

111.7ش ع م

القانون الدولي العام.
القانون الجنائي.
المعارف العامة.
مناهج البحث العلمي.

التنقيب عن البيانات في مجال المكتبات والمعلومات :المفاهيم – األساليب –
)132
التطبيقات /وسام محمود درويش.

وسام محمود درويش.

القاهرة :الدار المصرية اللبنانية 8117.،

 822ص

185.5و م ت

 )133المكتبات الرقمية :الخصائص – الوظائف – النماذج /منال جابر عكاشة.

منال جابر عكاشة.

القاهرة :الدار المصرية اللبنانية 8112.،

 127ص

185.178م ج م

)131
)138
)133
)137
)135

التدخل اإلنساني :مسؤولية الحماية والمساعدات الدولية  :دراسة في الخلفيات
واألبعاد /هيام بن فريحة.
الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات الدولية المسلحة /حوبه
عبدالغني.
الجرائم الدولية والمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة /يوسف حسن يوسف.
الدليل الرقمي ومعايير جودته في اإلثبات الجنائي /مسره خالد الحمد.
المحاورات في مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات /شعبان
عبدالعزيز خليفة.

محمد

الموضوعات
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أ

القانون الجنائي.

المعارف العامة.
المكتبات
علم
والمعلومات.
المعارف العامة.

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية

الصفحات

الموضوعات

التصنيف

المكتبات

علم
والمعلومات.
المكتبات الرقمية.
مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في البيئة الرقمية /متولي
)132
النقيب.
التمويل بإجارة الخدمات في البنوك اإلسالمية :اإلجارة الموصوفة في الذمة
المنصورة :دار الفكر والقانون 8112.،
محمد محمود المكاوي.
)139
/محمد محمود المكاوي.
التمويل المصرفي للصناعات الصغيرة متناهية الصغر :الواقع والمستقبل محمد شفيع إبراهيم محمد
المنصورة :دار الفكر والقانون 8112.،
)171
المغير.
/محمد شفيع إبراهيم محمد المغير.

 313ص

111.7م ن م

المعارف العامة.
مناهج البحث العلمي.

 372ص

338.181م م ت

االقتصاد.

 312ص

332.2171م ش
ت

االقتصاد.

372.1733ص
فع

القانون المدني.
االقتصاد.
قانون
االجتماعية.

متولي النقيب.

القاهرة :الدار المصرية اللبنانية 8112.،

عالقة األقمار الصناعية بوكالة األنباء في ضوء مفهوم العقار بالتخصيص
)171
/صفاء فتوح جمعة.

صفاء فتوح جمعة.

المنصورة :دار الفكر والقانون 8113.،

1
(،812
 121ص)

ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها في دولة اإلمارات :دراسة وصفية
)178
تحليلية /سعيد سيف السبوسي.

سعيد سيف السبوسي.

دبي :مكتبة دار الحافظ 8113.،

 138ص

332.8317س س
ض

 )173انتهاء عقد العب كرة قدم محترف /عبدالرزاق فاروق سفلو.

عبدالرزاق فاروق سفلو.

دبي :مكتبة دار الحافظ 8113.،

 57ص

377.199ع ف ا

دبي :مكتبة دار الحافظ 8113.،

 118ص

373.1381خ ع م

هيثم محمد حرمي شريف.

دبي :مكتبة دار الحافظ 8112.،

 832ص

332.8317هـ
ض

إبراهيم بن داود.

دبي :مكتبة دار الحافظ 8112.،

 832ص

372.132إ د ش

القانون التجاري.

 852ص

371.721ص ج د

القانون الدولي العام.

 738ص

372.113ي م أ

قانون
الشخصية.

 835ص

371.33ع ع د

القانون الدولي العام.

 825ص

378.1227م ح ج

القانون اإلداري.

 872ص

375.12أ ر ت

القانون الجنائي.

 871ص

371.25ع ع ح

القانون الدولي العام.

 539ص

372.13ط ج م

القانون المدني.

مج

علي
المنافسة غير المشروعة بين التجار وفقا ً لقوانين المنافسة التجارية في الدول خالد
)177
المنصوري.
العربية :دراسة مقارنة /خالد علي عبدهللا المنصوري.

الخدمة

القانون

عبدهللا

متفرقات
العام.
حماية المستهلك.

المنافسة االحتكارية.
)175
)172
)173
)172
)179
)151

ضريبة القيمة المضافة رؤية مستقبلية في ظل القانون االتحادي رقم  1لسنة
: 8113دراسة مقارنة /هيثم محمد حرمي شريف.
شرح قانون اإلفالس لدولة االمارات العربية المتحدة طبقا للقانون رقم  9لعام
/ 8112إبراهيم بن داود.
دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون اإلنساني /صالح جبير
البصيصي.
أثر الحاالت النفسية في قضايا األحوال الشخصية :زواج – طالق – تفريق
– الوصية والحجر للمضطربين نفسيا / ...ياسر محمد سعيد قدو.
دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العالقة بين القانون الدولي والقانون
الدستوري :دراسة تأصليلية تحليلية مقارنة /عدنان عبدهللا رشيد.
الجزاءات الجنائية والمالية في العقود اإلدارية :دارسة تحليلية مقارنة /محمد
حسن مرعي.

صالح جبير البصيصي.
ياسر محمد سعيد قدو.
عدنان عبدهللا رشيد.
محمد حسن مرعي.

 )151التسجيل الصوتي وحجيته في اإلثبات الجنائي /أحمد رعد محمد الجيالوي.

أحمد رعد محمد الجيالوي.

 )158حماية أسرى الحرب في القانون الدولي /عبد علي محمد سوادي.

عبد علي محمد سوادي.

المسئولية المدنية للناشر اإللكتروني :دراسة مقارنة /طارق جمعة السيد
)153
راشد.

طارق جمعة السيد راشد.
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القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8113.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8112.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8113.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8112.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8112.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8113.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8112.،

م

االقتصاد.

األحوال

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية

الصفحات

التصنيف

الموضوعات

القانون

حماية المنافسة في قطاع االتصاالت :دراسة مقارنة /الرا عادل جبار
)157
الزندي.

الرا عادل جبار الزندي.

القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8112.،

 787ص

متفرقات
373.1381ل ع العام.
ح
حماية المستهلك.

المنافسة االحتكارية.
 )155القانون الدولي وحظر التعصب الديني /محمد ثامر السعدون.
)152
)153
)152
)159
)121
)121
)128

تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة /شامل حافظ شنان
الموسوي.
العمليات العدائية طبقا ً لقواعد القانون الدولي اإلنساني /أزهر عبداألمير
الفتالوي.
جريمة التجسس المعلوماتي :دراسة مقارنة /ضرغام جابر عطوش آل
مواش.
التنظيم القانوني للمزاد اإللكتروني :دراسة مقارنة /ثامر عبدالجبار
عبدالعباس السعيدي.
المحكمة الدولية لقانون البحار /نهى السيد مصطفى محمد.
أحكام انتقاص العقد في إطار قواعد القانون المدني :دراسة مقارنة
/عبدالرؤوف مولود سالم إبراهيم.
المسئولية العقدية للشركات السياحية :دراسة مقارنة /أحمد حسن كاظم
المسعودي.

القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
محمد ثامر السعدون.
8113.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
شامل حافظ شنان الموسوي.
8112.،
القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
أزهر عبداألمير الفتالوي.
8112.،
ضرغام جابر عطوش آل القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8113.،
مواش.
ثامر عبدالجبار عبدالعباس القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث
8112.،
السعيدي.
اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8113.،
نهى السيد مصطفى محمد.
عبدالرؤوف مولود سالم
اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8112.،
إبراهيم.
كاظم
حسن
أحمد
اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8112.،
المسعودي.

 312ص

371.721م ث ق

القانون الدولي العام.

 395ص

378.13ش ح ت

القانون اإلداري.

 838ص

371.2أ ع ع

القانون الدولي العام.

 821ص

375.18138ض
جج

القانون الجنائي.

 325ص

372.189ت ع ت

القانون المدني.

 522ص

371.77ن س م

القانون الدولي العام.

 175ص

372.188ع م أ

القانون المدني.

 311ص

372.13أ ح م

القانون المدني.
الخدمة

 )123فكرة الضرر في قانون البيئة /إسماعيل أمحمد محمد عبدالحفيظ.

إسماعيل
عبدالحفيظ.

 )127الحجية الجنائية لتقرير الخبير :دراسة مقارنة /إيمان محمد علي الجابري.

إيمان محمد علي الجابري.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8112.،

 )125التنظيم القانوي للشركات القابضة :دراسة مقارنة /معن عبدالقادر إبراهيم.

معن عبدالقادر إبراهيم.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8113.،

 352ص

خصوصية المسئولية المدنية عن األضرار البيئية للنفايات الخطرة :دراسة
)122
مقارنة /أمل نورالدين طاهر.

أمل نورالدين طاهر.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8112.،

 835ص

)123
)122
)129
)131

محمد

أمحمد

عبدالمنعم

األحكام الدولية ومدى انتقاصها لسيادة الدولة /هشام أحمد عبدالمنعم هشام أحمد
المصري.
المصري.
عقود الوساطة التجارية :الوكالة التجارية – الوكالة بالعمولة – التمثيل
معمر طاهر حميد ردمان.
التجاري /معمر طاهر حميد ردمان.
الشركات القابضة هولدنغ والشركات المحصور نشاطها في الخارج أوف
إلياس ناصيف.
شور /إلياس ناصيف.
مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في األغراض السليمة /محسن حنون
محسن حنون غالي.
غالي.
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اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8112.،

 881ص
 191ص

قانون
االجتماعية.
377.172إ أ ف
البيئة  x$قوانين
وتشريعات.
القانون الجنائي.
375.12إ م ح
القانون التجاري.
372.1222م ع ت
قانون الشركات.
الخدمة
قانون
االجتماعية.
377.172أ ن خ
البيئة  x$قوانين
وتشريعات.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8113.،

 231ص

371.82هـ أ أ

القانون الدولي العام.

اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة 8117.،

 338ص

372.138م ط ع

القانون التجاري.

بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية 8112.،

 531ص

372.1222إ ن ش

القانون التجاري.
قانون الشركات.

بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية 8112.،

 873ص

371.355م ح م

القانون الدولي العام.

النشر
بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية 8113.،
اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث .8112،
اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث .8112،

الصفحات
 182ص
 855ص
 817ص

التصنيف
371.8أ م م
372.188أ ف ش
378.17ص ح س

الموضوعات
القانون الدولي العام.
القانون المدني.
القانون اإلداري.

م
)131
)138
)133

اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث .8112،

 323ص

371.778ج ف م

القانون الدولي العام.

اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث .8113،

 321ص

371.5ف ع آ

القانون الدولي العام.

اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث .8112،

 157ص

371.359ن ل ح

القانون الدولي العام.

تصنيف مكتبة الكونجرس :دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية /شعبان
)133
عبدالعزيز خليفة.

شعبان عبدالعزيز خليفة.

اإلسكندرية :دار الثقافة العليمة 8113.،

 518ص

 )132تطبيقات إدارة المعرفة في المكتبات /السيد السيد النشار.

السيد السيد النشار.

اإلسكندرية :دار الثقافة العليمة 8112.،

 313ص

الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير والبحث
)139
الفني عن الجريمة /عبدالحميد الشواربي.

عبدالحميد الشواربي.

اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات العربية
8113.،

 713ص

)137
)135
)132

بيان المسئولية
أحمد مكراش.
أكو فاتح حمه ره ش.
صالح حسين علي العبدهللا.

العنوان وبيان المسئولية
الموظف اإلداري الدولي /أحمد مكراش.
الشكلية في العقود :دراسة تحليلية مقارنة /أكو فاتح حمه ره ش.
السلطة والرضاء الشعبي /صالح حسين علي العبدهللا.
المجاري المائية الدولية :األنهار والقنوات في إطار القانون الدولي العام
جابر فهمي عمران.
/جابر فهمي عمران.
آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية :دراسة نقدية على ضوء
فاطمة علي دوران.
مشروع مواد لجنة القانون الدولي /فاطمة علي دوران.
نغم لقمان محمد الحيالي.
الحماية الدولية للحق في التنمية /نغم لقمان محمد الحيالي.

المعارف العامة.
المكتبات
علم
185.733ش ع ت
والمعلومات.
التصنيف.
المعارف العامة.
المكتبات
علم
185س س ت
والمعلومات.
إدارة المعرفة.
المشكالت
االجتماعية.
البحث الجنائي.
األدلة الجنائية.
الطب الشرعي.

والخدمات

)121
)121
)128
)123

مبدأ عدم التدخل :مبدأ عدم التدخل في شئون الدول وتعلق فعل التدخل
باالختصاص الوطني  -المفهوم والمشروعية – خصائص مبدأ عدم التدخل – عبدالرزاق
مبدأ عدم التدخل في ظل المواثيق الدولية واإلقليمية / ...عبدالرزاق ناجي الواقدي.
محمد الواقدي.
مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية غير المشروعة :دراسة مقارنة إبراهيم خورشيد محمد
المفرجي.
/إبراهيم خورشيد محمد المفرجي.
التحقيق الجنائي السري :ماهيته – نطاقه القانوني والشخصي – مداه الزمني
:حقوق الدفاع أمام سلطة التحقيق وأثر وسائل اإلعالم عليه /عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد القيسي.
القيسي.
محمد علي البلوشي.
نظام تسليم المجرمين /محمد علي البلوشي.

 )127بصمة الذاكرة وحجيتها في اإلثبات الجنائي  /نهاد فاروق عباس محمد.

ناجي

محمد القاهرة :المركز القومي لإلصدارات القانونية
 832ص
8112.،

نهاد فاروق عباس محمد.
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323.85ع ش خ

371.5ع ن م

القانون الدولي العام.

القاهرة :المركز القومي لإلصدارات القانونية
8112.،

 313ص

378.122إ خ م

القانون اإلداري.

القاهرة :المركز القومي لإلصدارات القانونية
8112.،

 888ص

375.152ع م ت

القانون الجنائي.

 839ص

371.722م ع ن

القانون الدولي العام.

375.12ن ف ب

القانون الجنائي.

رأس الخيمية :مطبعة رأس الخيمية 8112.،
دبي  :أكاديمية شرطة دبي – مركز البحوث
 58ص
والدراسات 8112. ،

ثانيا ً  -الرسائل الجامعية
م
)1
)8

)3

بيان المسئولية
العنوان وبيان المسئولية
سلطان
سيف
راشد
المسؤولية الجنائية عن جريمة اإلتجار باألعضاء البشرية /راشد سيف
المهيري.
سلطان المهيري ؛ إشراف غيث غانم السويدي.
غيث غانم السويدي.
منهج إدارة األزمات في النموذج القيادي للشيخ زايد بن سلطان آل خليفة عيسى خليفة الغربي.
نهيان /خليفة عيسى خليفة الغربي ؛ إشراف غيث غانم السويدي  ،غيث غانم السويدي.
خليفة بشير البرق.
خليفة بشير البرق.
أثر القلق واالكتئاب في إدارة األزمات األمنية لدى ضباط القيادة العامة أحمد محمد أحمد بليد
لشرطة أبوظبي /أحمد محمد أحمد بليد المرر ؛ إشراف محمد المرر.
محمد رمضان محمد.
رمضان.

التصنيف

النشر

الصفحات

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 113ص

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 132ص

 / 358.39رسائل  /خ ع م 1511 /

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 183ص

 / 158.7رسائل  /م ا أ 1518 /

رسائل الماجستير.
 / 375.185رسائل  /ر س م 1511 /
القانون الجنائي.

أحمد محمد علي أحمد آل
السلطة التأديبية لصاحب العمل في قانون العمل اإلماراتي :دراسة بشر.
عبدالرزاق
مقارنة /أحمد محمد علي أحمد آل بشر ؛ إشراف عبدالقدوس العبيدلي عبدالقدوس
العبيدلي.
 ،عبدالرحمن المعيني.
عبدالرحمن المعيني.
التنظيم القانوني للملكية التعاونية /سعيد مبارك بن عمرو ؛ إشراف سعيد مبارك بن عمرو.
مدحت عبدالعال.
مدحت عبدالعال.
ً
حماية الضحايا المقاتلين في النزاعات المسلحة وفقا ألحكام القانون
عمر سيد عبدهللا سيد
الدولي اإلنساني :دراسة تحليلية في ضوء االتفاقيات الدولية ذات
إبراهيم الهاشمي.
الصلة /عمر سيد عبدهللا سيد إبراهيم الهاشمي ؛ إشراف أحمد يوسف
أحمد يوسف المنصوري.
المنصوري.
النظام القانوني لعقد التأجير التمويليي :راسة مقارنة /محمد شعبان محمد شعبان سالم مطر.
مدحت عبدالعال.
سالم مطر ؛ إشراف مدحت محمد عبدالعال.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 819ص

 / 377.11رسائل  /ا م س 1513 /

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 895ص

 / 372.1733رسائل  /س م ت /
1513

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 131ص

 / 371.25رسائل  /ع س ح 1515 /

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 337ص

 / 372.18رسائل  /م ش ن 1572 /

)2

دور األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي /حصة حميد عبدهللا حصة حميد عبدهللا الشرع.
أحمد يوسف المنصوري.
الشرع ؛ إشراف أحمد يوسف المنصوري.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 183ص

 / 371.333رسائل  /ح ح د 1513 /

)9

اإلشراف القضائي على تنفيذ األحكام الجزائية /خديجة علي مبارك خديجة علي مبارك الكعبي.
فيصل حسن البنا.
الكعبي ؛ إشراف فيصل البنا.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 98ص

 / 375.1338رسائل  /خ ع إ /
1512

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 813ص

 / 371.38رسائل  /م ر و 1519 /

)7

)5
)2
)3

الوضع القانوني لموظفي الشركات الخاصة األمنية والعسكرية
محمد راشد محمد الشحي.
 )11المسؤولية عن تصرفاتهم في ضوء قواعد القانون الدولي /محمد راشد
سيف غانم السويدي.
محمد الشحي ؛ إشراف سيف غانم السويدي.
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الموضوعات

رسائل الماجستير.
اإلدارة العامة.
إدارة األزمات.
رسائل الماجستير.
الفلسفة وعلم النفس.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
رسائل الماجستير.
الخدمة
قانون
االجتماعية.
العمل والعمال x$
قوانين وتشريعات.
رسائل الماجستير.
القانون المدني.
رسائل الماجستير.
القانون الدولي العام.
رسائل الدكتوراة.
القانون المدني.
رسائل الماجستير.
القانون الدولي العام.
رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.
رسائل الدكتوراة.
القانون الدولي العام.

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية

الغش في المعامالت التجارية مع التطبيق على التجارة اإللكترونية في
يوسف خلف الحمادي.
 )11دولة اإلمارات العربية المتحدة /يوسف خلف الحمادي ؛ إشراف محمد
محمد حسن الجناحي.
حسن الجناحي.

تعزيز االستراتيجية الوطنية لتجفيف منابع تمويل اإلرهاب :دراسة مريم
)18
أهلي.
مقارنة /مريم محمد عبدالرحيم أهلي.

محمد

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

عبدالرحيم دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

الصفحات

 91ص

 119ص

حق المشتبه فيه في حضور محاميه في مرحلة جمع االستدالالت ناجي حمد ملهي الصيعري .دبي :أكاديمية شرطة
)13
دبي .8112،
فيصل حسن البنا.
/ناجي حمد ملهي الصيعري ؛ إشراف فيصل حسن البنا.
عيضة
سالم
محمد
دبي :أكاديمية شرطة
جريمة هتك العرض في التشريع اإلماراتي /محمد سالم عيضة
 183ص
زعبنوت.
)17
دبي .8113،
زعبنوت ؛ إشراف فيصل البنا.
فيصل حسن البنا.
 119ص

برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في تنمية مهارات
سعيد خميس علي الكعبي.
 )15إدارة األزمات األمنية /سعيد خميس علي الكعبي ؛ إشراف عبدالعزيز
عبدالعزيز جاسم آل علي.
جاسم آل علي.
محمد

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 858ص

راشد
تجنيد األشخاص في التنظيمات اإلرهابية في إطار القانون رقم  3لسنة
دبي :أكاديمية شرطة
الخاطري.
 111ص
/ 8117 )12راشد محمد هاشل الخاطري ؛ إشراف عبدالعزيز جاسم آل
إبراهيم حسن عبدالرحيم دبي .8112،
علي.
المال.

الموضوعات
التصنيف
رسائل الماجستير.
القانون
متفرقات
العام.
 / 373.123رسائل  /ي خ غ /
التجارة اإللكترونية
1581
قوانين
x$
وتشريعات.
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
 / 323.38رسائل  /م م ت 1581 /
إدارة االزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
مكافحة اإلرهاب.
رسائل الماجستير.
 / 375.152رسائل  /ن ح ح 1588 /
القانون الجنائي.
 / 375.1853رسائل  /م س ج /
1583

رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.

رسائل الماجستير.
اإلدارة العامة.
علوم الشرطة.
 / 358.39رسائل  /س خ ب  1587 /إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
القيادة.

هاشل

دور أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في االستعداد لمواجهة
أحمد محمد أحمد راشد
الكوارث :دراسة تطبيقية على دولة اإلمارات العربية المتحدة /أحمد
البيعي الظنحاني.
)13
محمد أحمد راشد البيعي الظنحاني ؛ إشراف إبراهيم حسن عبدالرحيم
عبدالعزيز جاسم آل علي.
المال.
15

دبي :أكاديمية شرطة
 191ص
دبي .8112،

 / 375.1873رسائل  /ر م ت /
1585

 / 323.372رسائل  /أ م د 1582 /

رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية

الصفحات

1
حسن
إبراهيم
إساءة استخدام العقاقير الطبية المخدرة وعالقاتها باألزمات األمنية يسرا
دبي :أكاديمية شرطة
(،183
: )12دراسة ميدانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة /يسرا إبراهيم حسن المراشدة.
دبي .8112،
 89ص)
محمد رمضان محمد.
المراشدة ؛ إشراف محمد رمضان.

التصنيف

مج

النظام القانوني الندماج الشركات :دراسة مقارنة بين القانون اإلماراتي
 )19واإلنجليزي والمصري /محسن محمد محسن الخباني ؛ إشراف صالح
راشد الحمراني.
الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان :دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة
)81
/سعيد بن علي بن حسن المعمري ؛ إشراف وليد محمد الشناوي.
اتفاقات تعديل أحكام المسؤولية المدنية :دراسة مقارنة /إبراهيم حسن
)81
محمد صالح ؛ إشراف مدحت محمد محود عبدالعال.

محمد

محسن

محسن
الخباني.
صالح راشد الحمراني.
سعيد بن علي بن حسن
المعمري.
وليد محمد الشناوي.
إبراهيم حسن محمد صالح.
مدحت عبدالعال.

السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه أفريقيا منذ / 8117محمد سيف محمد سيف راشد الجابري.
)88
محمود أبوالعينين.
راشد الجابري ؛ إشراف محمود أبوالعينين.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 123ص

 / 372.12282رسائل  /م م ن /
1582

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 123ص

 / 378.125س ع ض  /رسائل /
1589

رسائل الماجستير.
القانون اإلداري.

 187ص

 / 372.13إ ح ا  /رسائل 1531 /

رسائل الماجستير.
القانون المدني.

 / 383.1م س س  /رسائل 1531 /

رسائل الماجستير.
السياسة.

 / 375.1333ح ح أ  /رسائل /
1538

رسائل الدكتوراة.
القانون الجنائي.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،
:جامعة
القاهرة
القاهرة  -معهد
 882ص
البحوث والدراسات
اإلفريقية .8113،

األحكام الخاصة باإلبعاد في التشريعات الجنائية بدولة اإلمارات حمد حامد ربيع الظاهري.
 )83العربية المتحدة /حمد حامد ربيع الظاهري ؛ إشراف خالد موسى توني خالد موسى توني.
فيصل حسن البنا.
 ،فيصل حسن البنا.

دبي :أكاديمية شرطة
 881ص
دبي .8112،

دور جهاز الدفاع المدني في إدارة حرائق المباني العالية في دولة ياسر عاقب بن سويلم
 )87اإلمارات العربية المتحدة /ياسر عاقب بن سويلم المحيجري ؛ إشراف المحيجري.
خليفة بشير البرق.
خليفة بشير علي البرق.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 181ص

دبي :أكاديمية شرطة
جريمة التهرب الجمركي /دعاء سلطان المعمري ؛ إشراف فيصل دعاء سلطان المعمري.
)85
دبي .8112،
فيصل حسن البنا.
حسن البنا.
عبدهللا دبي :أكاديمية شرطة
حمد
تسبيب األحكام الجنائية في كل من الفقه والقضاء اإلماراتي والمصري ناصر
 132ص
)82
دبي .8112،
القحطاني.
/ناصر حمد عبدهللا القحطاني ؛ إشراف فهد إبراهيم السبهان.
 157ص

12

 / 328.89رسائل  /ي إ إ 1583 /

الموضوعات
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
اإلدمان.
رسائل الماجستير.
القانون التجاري.
قانون الشركات.

 / 323.33ي ع د  /رسائل 1533 /

 / 375.1833د س ج  /رسائل /
1537
 / 375.135ن ح ت  /رسائل /
1535

رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
الحرائق.
رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.
رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.

م

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية
فهد إبراهيم السبهان.

عبيد

الصفحات

التصنيف

األزمات األمنية الناتجة عن استخدامات الشبكة العنكبوتية واستراتيجية وليد محمد
التعامل معها :مثال تطبيقي على دولة اإلمارات العربية المتحدة /وليد العنتلي.
)83
محمد عبيد سالم العنتلي ؛ إشراف ساهر محمود رشاد  ،عبدالعزيز ساهر محمود رشاد.
عبدالعزيز جاسم آل علي.
جاسم آل علي.

دبي :أكاديمية شرطة
 131ص
دبي .8112،

 / 22 .327و م أ  /رسائل 1532 /

المواجهة التشريعية واألمنية لجرائم أمن الدولة الخارجي في تشريعات حسن علي مراد حسن المال
 )82دولة اإلمارات العربية المتحدة /حسن علي مراد حسن المال البلوشي ؛ البلوشي.
طارق إبراهيم الدسوقي.
إشراف طارق إبراهيم عطية.

دبي :أكاديمية شرطة
 131ص
دبي .8112،

 / 375.1831ح ع م  /رسائل /
1533

األزمات األمنية الناتجة عن سوء استغالل حرية الرأي والتعبير
محمد سالم بن نايع الغفلي.
: )89دراسة تطبيقية على دولة اإلمارات العربية المتحدة /محمد سالم بن
أسامة السواح.
نايع الغفلي .؛ إشراف أسامة منصور السواح.

دبي :أكاديمية شرطة
 128ص
دبي .8112،

 / 327.152م س أ  /رسائل 1532 /

دبي :أكاديمية شرطة
 29ص
دبي .8112،

 / 373.138إ ع ت  /رسائل 1539 /

علي

سالم

عيسى

التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات االحتكارية وفقا للقانون إبراهيم
 )31اإلماراتي والقوانين المقارنة /إبراهيم علي عيسى السقطري ؛ إشراف السقطري.
صالح راشد الحمراني.
صالح راشد الحمراني.

الفعاليات الجماهيرية وإدارة المخاطر األمنية المحتملة عنها :دراسة
تطبيقية  :منظومة تأمين المعارض الكبرى لدولة اإلمارات العربية خليفة عتيق سعيد الظاهري .دبي :أكاديمية شرطة
 129ص
)31
دبي .8112،
المتحدة معرض اكسبو دبي / 8181خليفة عتيق سعيد الظاهري ؛ عبدالعزيز جاسم آل علي.
إشراف عبدالعزيز جاسم عبدهللا محمد.

 )38المسؤولية المدنية عن ضرر التلوث البيئي في نطاق الجوار :دراسة محمد

خميس

عبيد دبي :أكاديمية شرطة  185ص
13

 / 323.38خ ع ف  /رسائل 1571 /

 / 372.13م خ م  /رسائل 1571 /

الموضوعات
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
الجرائم اإللكترونية.
التواصل
شبكات
االجتماعي.
رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
حرية التعبير.
رسائل الماجستير.
القانون
متفرقات
العام.
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
االزمات
إدارة
األمنية.
األمن.
تامين الفعاليات.
رسائل الماجستير.

م

النشر
دبي .8112،

بيان المسئولية
العنوان وبيان المسئولية
مقارنة بالفقه اإلسالمي /محمد خميس عبيد الدهماني ؛ إشراف مالك الدهماني.
مالك حمد أبونصير.
حمد أبونصير.

تطوير البرامج والمناهج التدريبية في إدارات المرور لمواجهة
ثاني ماجد ثاني الفالسي.
االزمات المرورية :دراسة تطبيقية على اإلدارة العامة لمرور دبي
غيث غانم السويدي.
)33
/ثاني ماجد ثاني الفالسي ؛ إشراف غيث غانم السويدي  ،أسامة
أسامة السواح.
منصور السواح.

الصفحات

التصنيف

الموضوعات
القانون المدني.
رسائل الماجستير.
المشكالت والخدمات
االجتماعية.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
المرور.
رسائل الماجستير.
القانون
متفرقات
العام.
القانون العسكري.
الجريمة العسكرية.
األسرار العسكرية.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 818ص

 / 323.185ث م ت  /رسائل /
1578

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8113،

 133ص

 / 373.117ع إ ح  /رسائل 1573 /

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 122ص

 / 375.12ع ر خ  /رسائل 1577 /

رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 178ص

 / 375.185إ ي أ  /رسائل 1575 /

رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 153ص

 / 375.15177ص ع م  /رسائل /
1572

رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.

االئتمان المصرفي وشركات المعلومات االئتمانية في ضوء القانون
محمد يوسف أبوشمالة.
 )32االتحادي رقم  2لسنة / 8111محمد يوسف أبوشمالة ؛ إشراف شريف
شريف غنام.
محمد غنام.

دبي :أكاديمية شرطة
دبي .8112،

 312ص

 / 372.133م ي إ  /رسائل 1573 /

رسائل الدكتوراة.
القانون التجاري.

إعداد الدولة إلدارة األزمات األمنية :دراسة تطبيقية على دولة
سعيد راشد علي الشحي.
 )39اإلمارات العربية المتحدة /سعيد راشد علي الشحي ؛ إشراف أسامة
أسامة السواح.
منصور السواح.

دبي :أكاديمية شرطة
 832ص
دبي .8112،

 / 358.37س ر إ  /رسائل 1572 /

 )71أدلة اإلثبات الجنائي الحديثة وسلطة القاضي في تقديرها /خولة عبيد خولة عبيد مبارك علي دبي :أكاديمية شرطة  782ص

 / 375.12خ ع أ  /رسائل 1579 /

إبراهيم
الحماية الجنائية لألسرار العسكرية :دراسة مقارنة في القانون علي
 )37اإلماراتي والشريعة اإلسالمية /علي إبراهيم علي المرزوقي ؛ إشراف المرزوقي.
خالد موسى توني.
خالد توني.

علي

عبدهللا

راشد

الخبرة المعلوماتية وأثرها في اإلقناع الجنائي :دراسة في التشريع
 )35والقضاء اإلماراتي /عزيزة عبدهللا راشد الشحي ؛ إشراف فهد إبراهيم
السبهان.
األحكام الموضوعية لجريمة اإلتجار بالبشر وفقا للقانون رقم  1لسنة
 8115 )32بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر /إخالص يحيى زكريا مختار ؛
إشراف خالد توني.
مبدأ األصل في المتهم البراءة في إطار الشرعية اإلجرائية /صدام
)33
علي عبدالوهاب الظبياني ؛ إشراف علي محمود علي حمودة

عزيزة
الشحي.
فهد السبهان.
إخالص يحيى زكريا
مختار.
خالد موسى توني.
صدام علي عبدالوهاب
الظبياني.
علي حمودة.

12

رسائل الماجستير.
اإلدارة العامة.
علوم الشرطة.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
التخطيط
االستراتيجي.
رسائل الدكتوراة.

م

العنوان وبيان المسئولية
مبارك علي حنيفة ؛ إشراف علي محمود علي حمودة.

بيان المسئولية

حنيفة.
علي حمودة.
أحمةةةةد محمةةةةد سةةةةيف خةةةةادم
حدود التجريم واإلباحة في الجرائم المخلةة بالحيةاء /أحمةد محمةد سةيف
الرميثي.
)71
خادم الرميثي ؛ إشراف فهد إبراهيم السبهان.
فهد السبهان.
النظام القانوني للقروض المصرفية مع اإلشارة للبةدائل فةي المصةارف عمار علي عبده قاسم.
)78
محمد حسن الجناحي.
اإلسالمية /عمار علي عبده قاسم ؛ اشراف محمد حسن الجناحي.
زينب إبةراهيم علةي إبةراهيم
إجةةراء التفتةةيش ودوره فةةي إثبةةات الجةةرائم االلكترونيةةة /زينةةب إبةةراهيم
الحوسنى.
)73
علي إبراهيم الحوسنى ؛ إشراف غيث السويدي.
غيث غانم السويدي.

النشر
دبي .8112،

الصفحات

التصنيف

الموضوعات
القانون الجنائي.

دبةةي :أكاديميةةة شةةرطة
دبي .8112،

 189ص

رسائل الماجستير.
 / 375.1853أ م ح  /رسائل 1551 /
القانون الجنائي.

دبةةي :أكاديميةةة شةةرطة
دبي .8112،

 112ص

رسائل الماجستير.
 / 372.133ع ع ن  /رسائل 1551 /
القانون التجاري.

دبةةي :أكاديميةةة شةةرطة
دبي .8113،

 182ص

 / 375.1588ز إ إ  /رسائل 1558 /

رسائل الماجستير.
القانون الجنائي.

األقمةةار االصةةطناعية وأثرهةةا فةةي إدارة األزمةةات األمنيةةة والكةةوارث
منير ضيف هللا سعيد.
: )77دراسة ميدانية على دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة /منيةر ضةيف هللا
إيهاب فؤاد الحجاوي.
سعيد ؛ اشراف إيهاب فؤاد الحجاوي.

دبةةي :أكاديميةةة شةةرطة
دبي .8112،

 128ص

 / 353.95م ض أ  /رسائل 1553 /

رسائل الماجستير.
اإلدارة العامة.
األمن والتكنولوجيا.
إدارة األزمات.
األزمات
إدارة
األمنية.
علوم الشرطة.

عقود المقاوالت الحديثة :دراسةة تطبيقيةة علةى عقةود الفيةديك فةي دولةة أميةةةةةةرة إبةةةةةةةراهيم عبةةةةةةةدهللا
 )75اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة /أميةةرة إبةةراهيم عبةةدهللا البسةةتكي؛ اشةةراف البستكي.
مدحت عبدالعال.
مدحت محمد محمود عبدالعال.

دبةةي :أكاديميةةة شةةرطة
 711ص
دبي .8112،

 / 372.188أ إ ع  /رسائل 1557 /

رسائل الدكتوراة.
القانون المدني.

307.76/MSc/99

رسائل الماجستير.

)72

A comparative research: Is Dubai Smart City The Standard/ by
Ahmed Jamal aljallf.

)73

The performance of human ear witness vs an automatic speaker
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