أوعية المعلومات المقتناة خالل العام  9102بمكتبة األكاديمية
أوالً  -الكتب
م
)1
)9
)5
)2
)3
)2
)4
)8
)2
)11

)11

بيان المسئولية

العنوان وبيان المسئولية
اإلتجار بالنساء واألطفاا وقوببها  :دراسا قوارةا  /أحما ااما
أحم اام العيسبي.
العيسبي.
اإلثبات الجنائي بين االقهراف والبسائل العلميا الد يةا  /فخاري
فخري قدمبد خليل.
قدمبد خليل.
اإلثبات بالورائن الطبي في المجا الوضائي :دراس فوهي
قوارة  /أقل سال اال الشاقسي؛ إمراف قب اهلل قدم
الجببري.
أثر تشريعات حماي المسههلك قلى الواةبن الم ةي /أقصا أحما
حم ي إقام.
إجااراءات االسااه ال فااي جاارائ المااا بااالهطبي قلااى الرمااابة
اإللكهروةي  /اشام قدم ةبر الليةي.
أحكام االلهزام واإلثبات في ضبء قاةبن المعاقالت الم ةي رق
 3لسن  1283وقاةبن اإلثبات االتدادي رق  11لسن 1229
ل ول اإلقارات العربي المهد ة /قدم يبةس الفشني.
أحكاااام المعالجا ا اإللكهروةيا ا لدسااااا األورا الماليا ا  :دراسا ا
قاةبةي  /قالء قزيز حمي الجببري.

أقل سال اال الشاقسي.
قب اهلل قدم الجببري.

الو صف

النشر
اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
 385ص؛  92س .
.9112
اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
 932ص؛  92س .
.9118
دبي :كلي ال راسات اإلسالقي
والعربي ب بي9118. ،

523.193أ اـ إ

الواةبن الجنائي.

523.12ف م إ

الواةبن الجنائي.
الشريع اإلسالقي .
الفو اإلسالقي.
(مريع
الد ود
إسالقي ).
قهفرقات الواةبن العام.
حماي المسههلك.
المشااااكالت والخاااا قات
االجهماقي .

 582ص؛  92س .

933أ س إ

 533ص؛  92س .

525.141أ أ أ
522.1595اـ م إ

الواةبن الم ةي.

أقص أحم حم ي إقام.

الواارة :دار النهض
.9118

اشام الليةي.

دبي :أكاديمي مرط دبي9112. ،

 48ص؛  92س .

قدم يبةس الفشني.

دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،

 512ص؛  92س .

522.19م ي أ

 921ص؛  92س .

522.122ع ع أ

الواةبن الهجاري.

 911ص؛  92س .

539.58إ ح إ

اإلدارة العاق .
قعالج البياةات.

 985ص؛  92س .

539.53ط ع إ

اإلدارة العاق .
إدارة المعرف .

الواارة :ةادي الوضاة.9111 ،

 123ص؛  92س .

523.12ج ع أ

الواةبن الجنائي.

دبي :أكاديمي مرط دبي9111. ،

 428ص؛  92س .

141م ع إ

المعاف العاق .
اإلقالم.

قاااااااالء قزياااااااز حميااااااا
الجببري.
إبرااي حم الهنائي.
اإلدارة الد يةا لمنمبقا المعلبقااات األقنيا  :قفااااي وتطبيوااات/
قاد قب اهلل حمي .
إبرااي حم الهنائي ،قاد قب اهلل حمي  ،قدم األقين البشري.
قدم األقين البشري.
إدارة المعرفاا كماا خل لهعزيااز اإلباا اع الهنميمااي فاااي األجهااازة
الدكبقيااا المركزيااا فاااي المملكااا العربيااا الساااعبدي  :دراسااا طار قطي قب الرحمن.
قي اةي  /طار قطي قب الرحمن.
أدلاا اإلثبااات الجنااائي والهكنبلبجيااا الد يةاا  :أجهاازة الاارادار –
الداسااابات اةليا ا – البصااام البراثيا ا  :دراسا ا قوارةا ا  /جميااال جميل قب الباقي الصغير.
قب الباقي الصغير.
قااااؤتمر العلمااااي الاااا ولي
إرادة الهغيير في قل قهغير :قؤتمر أكاديمي مارط دباي المنعوا
ألكاديمي مارط دباي n$
خال الفهرة قن  91 - 12أكهببر  . 9111المجل الةااةي المدابر
(الخاااااقس91 – 12 d$ :
الشااارقي – المدااابر السياساااي – المدااابر اإلقالقاااي /أكاديميا ا
أكهاااااااببر  :9111دباااااااي،
مرط دبي.
اإلقاااااااااااارات العربيااااااااا ا

اإلسكن ري  :المكهب
الد يث9112. ،

العربي ،

التصنيف

الموضوعات

الجاقعي

أباااب بي :وزارة ال اخلياا – قركاااز
ال راسات واالسهطالقات9112. ،
الرياض :قعه
9114.

1

اإلدارة العاق ،

م
)19
)15
)12
)13
)12
)14
)18
)12
)91
)91
)99
)95
)92

العنوان وبيان المسئولية

النشر

بيان المسئولية
المهد ة).

الو صف

الواارة :قركز ال راسات العربي ،
أسااااليب اخهياااار الوياااادات اإلدارياا وفثارااااا قلاااى كفااااءة العمااال
قدم قطن راضي.
9112.
اإلداري :دراس قوارة  /قدم قطن راضي.
العصري ،
المنصبرة :المكهب
االساااهةمار فاااي البناااب اإلساااالقي  :النمريا ا واألسااااليب /قدما ا
 332ص؛  92س .
قدم قدمبد المكاوي.
9112.
قدمبد المكاوي.
جعفاااااار غاااااايالن حسااااااين اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
 921ص؛  92س .
اسهجباا المهه  :دراس قوارة  /جعفر غيالن حسين الربيعاوي.
.9112
الربيعاوي.
 942ص؛  92س .

دباااي :قركاااز اسهشاااراف المساااهوبل
ودق اتخاذ الورار9118. ،

االسهشراف :طر اسهكشاف المسهوبل /إدوارد كبرةيش؛ ترجم
مد ة فارع.

إدوارد كبرةيش.
مد ة فارع.

إمااكاالت تنااازع الوااباةين فااي قسااائل األحاابا الشخصااي ق ا ق
باالجههاد الوضائي وحلب لوضايا /أقدم ي ببزين أقن .
إماااكاليات المساااابلي الم ةيا ا لمةبااار حا ا ود العواااارات :دراسا ا
قوارة  /حسين جميل قدسن قعيبا الزاقلي.
األضارار البيايا فاي إطااار المساؤولي ال وليا واإلقليميا  :قفهاابم
الهلبث البياي – الهلبث في المفهبم العاالمي – الهلابث البيااي فاي
المفهبم الواةبةي – أةباع الهلبث بالنمر إلى ةطاق الجغرافي /...
أببالمج درغام.
Cloud
اإلطااااااار الواااااااةبةي لعواااااابد الدبسااااااب الساااااادابي
 /Computingخال قم وح إبرااي .
اإلطار الواةبةي للهعاق بباسط البكيل اإللكهروةي /خالا قما وح
إبرااي .
اإلقااااالم الرقمااااي والدكبقاا ا اإللكهروةياا ا  :قصاااار واإلقااااارات
ةمبذجا /قرفر قب الدمي قلي.
االلهاازام بالهبصااير فااي الجراحاا الهجميلياا  :دراساا قوارةاا فااي
الواةبن الفرةسي والمصري والجزائري /صبرين قنار.
االلهااااازام بالهفساااااير قبااااال الهعاقاااا قااااان خاااااال أةمماااا الاااا كاء
االصطناقي /اية السي أحم قيسى.
فليات الدماي الواةبةي للبيا  :دراس تطبيوي قوارةا  :الهشاريعات
البيايا ا – الهنميااا المساااه اق – المعبقاااات والهدا ا يات – فلياااات
الهفعيل – المؤمارات – األسااليب البقائيا – الضاب اإلداري/...
قدمبد رجب فهح اهلل.

اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
أقدم ي ببزين فقن .
.9112
حسااااااين جمياااااال قدساااااان اإلسكن ري  :المكهب الجاقعي
 921ص؛  92س .
الد يث9112. ،
قعيبا الزاقلي.

 142ص؛  13س .
 325ص؛  92س .

أببالمج درغام.
خال قم وح إبرااي .
خال قم وح إبرااي .
قرفر قب الدمي قلي.
صبرين قنار.
اية السي أحم قيسى.
قدمبد رجب فهح اهلل.

)93

األق المهد ة بين المعبقات واالةهيار /السي أببقيط .

السي أببقيط .

)92

األقن البياي /حي ر قب الرزا كمبة .

حي ر قب الرزا كمبة .

اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
.9118
اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9112
اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9112
الواارة :دار النهض العربي ،
.9112
اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
.9112
الواارة :دار النهض العربي ،
.9118
اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9112

الواةبن اإلداري.

أ

559.191م م ا

االقهصاد.

523.139ج غ ا

الواةبن الجنائي.

238.21533إ

ا

521.2أ ا إ

إدارة األقما .
الهنبؤ.
اسهشراف المسهوبل.
الواةبن ال ولي الخاص.

522.15ح ج إ

الواةبن الم ةي.

 231ص؛  92س .

521.429أ د أ

الواةبن ال ولي العام.

 942ص؛  92س .

522.192خ م إ

الواةبن الم ةي.

 522ص؛  92س .

522.192خ م إ

الواةبن الم ةي.

 911ص؛  92س .

539.58م ع ا

اإلدارة العاق .
الدكبق اإللكهروةي .

 932ص؛  92س .

522.1559ص م ا

الواةبن الم ةي.

 999ص؛  92س .

522.192اـ ا ا

الواةبن الم ةي.

 949ص؛  92س .

522.122م ر ف

قاةبن
االجهماقي .
البيا
وتشريعات.

 522ص؛  92س .

521.95ا أ أ

الواةبن ال ولي العام.

532.5ح ع أ

اإلدارة العاق .

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9118
دبااي :قؤسس ا جااائزة زاي ا ال ولي ا  251ص؛  14س .
9

التصنيف
529.128م

الموضوعات

الخ ق
قباةين

م

العنوان وبيان المسئولية

)94

األورا الهجاري في قاةبن وقضاء دول اإلقارات العربي
المهد ة :الشيك كنمبذج /مريف قدم غنام.

بيان المسئولية

الو صف

النشر

التصنيف

الموضوعات

للبيا 9119. ،

)98
)92
)51

)51

)59
)55
)52
)53

)52

)54

مريف غنام.

دبي :أكاديمي مرط دبي9114. ،

 221ص؛  92س .

إبرااي حم الهنائي.
البياةااات الكبياارة وحبكمههااا :تد ا يات إدارة المعلبقااات األقنياا /
 121ص؛  14س .
قاد قب اهلل حمي .
إبرااي حم الهنائي ،قاد قب اهلل حمي  ،قدم األقين البشري.
قدم األقين البشري.
الهاايقين قلااى قخاااطر اةههااا حوااب الملكياا الفكرياا الرقمياا  :ماا ى قباا جمعاا قبسااى اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
 949ص؛  92س .
.9112
الربيعي.
دراس قاةبةي قوارة  /م ى قب جمع قبسى الربيعي.
العصري ،
المنصبرة :المكهب
تدرير الجهاز المصرفي واالةضمام الى قنمم الهجارة العالمي /
 925ص؛  92س .
حات فه العبي ي.
9112.
حات فه العبي ي.
دباااي :مااارط دباااي – قركاااز دقا ا
اتخاذ الورار9113. ،

539.58إ ح إ

اإلدارة العاق .
قعالج البياةات.

522.128ش ع ت

الواةبن الم ةي.

559.1ح ف ت

االقهصاد.

أبب بي :م .أ .ا .قدجبا،
 592ص؛  92س .
9118.

525.93م أ ت

المشكالت
االجهماقي .
قلبم الشرط .
البدث الجنائي.
الهدوي الجنائي..

 522ص؛  92س .

522.19م ع ت

الواةبن الم ةي.

قدمبد ثابر قدمابد قلاي الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9118.
الشاذلي.

 251ص؛  92س .

522.1559م ث ا

الواةبن الم ةي.

قدم خميسي بن رج .

اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
.9118

 924ص؛  92س .

559.29129م خ ت

االقهصاد.

قب الباس وفا.

دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،

 922ص؛  92س .

552.9412ع و ت

االقهصاد.

قدماااا األقاااااين البشاااااري
الهدوي ا الجنااائي الد ا يث /إباارااي حم ا الهنااائي ،قدم ا األقااين قدجبا.
إبرااي حم الهنائي.
البشري قدجبا ،قاد قب اهلل حمي .
قاد قب اهلل حمي .
تاا ا رج الوباقاا ا العو ياا ا  :دراساا ا فااااي قعيااااار العواااابد /قدماا ا
قب البااا قدم الزبي ي.
الهاازام الطبيااب بهبصااير المهباارع والمااري بمخاااطر قمليا ةواال
وزراق األقضاء البشري  :دراس قوارة فاي الوااةبن المصاري
والفو اإلسالقي /قدمبد ثابر قدمبد قلي الشاذلي.
تسيير قخاطر الصرف في المؤسس االقهصاادي  /قدما خميساي
بن رج .
الهشريع المالي :ضريب الويم المضاف وفوا ألحكام قرسبم
بواةبن اتدادي رق  8لسن  :9114تيصيل قلمي وقملي/
قب الباس وفا.

522.122ش م أ

الواةبن الهجاري.

قدماا قباا البااا قدماا
الزبي ي.

والخ قات

اإلسكن ري :
.9112

قنشية

المعارف،

ة وة تطبير الهعلي في
دول اإلقارات العربي
تطبير الهعلي في دول اإلقارات العربي المهد ة قن أجل ةمام
المهد ة قن أجل ةمام
أبب بي :قركز سلطان بن زاي  1 ،قج (138 ،128
تعليمي قباكب للعصر  -أبب بي  2ابريل  /9118ة وة تطبير
تعليمي قباكب للعصر
ص)؛  92س .
9112.
الهعلي في دول اإلقارات العربي المهد ة قن أجل ةمام تعليمي
( 2 d$إبريل :9118
قباكب للعصر  -أبب بي  2ابريل .9118
اإلقارات
أبب بي،
العربي المهد ة).
الهعبي باين الب يفا والعوااا :النوا النماري والفوهاي للوباقا
اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
 312ص؛  92س .
اإللزاقيا للهعاابي فااي إطااار الهشااريعات الواةبةيا قباار الواااةبن السي أببالدم رجب.
.9118
الم ةي المصري والجزائري والفرةسي /السي أببالدم رجب.
5

549م س أ

523.15ا أ ت

الهعلي .

الواةبن الجنائي.

النشر

الو صف

التصنيف

م

العنوان وبيان المسئولية

ياسر حسين بهنس.

الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9112.

 112ص؛  92س .

525.93ي ح ت

)58

تورير الطب الشرقي وحجيه أقام الوضاء الجنائي /ياسر حساين
بهنس.

اإلسكن ري  :دار الكهب وال راسات
العربي 9112. ،

 925ص؛  92س .

522.1225م أ ت

)52

الهلاابث الضبضااائي ودور الضااب اإلداري فااي حماياا السااكين
العاق قان قنمابر قااةبةي :الدمايا اإلداريا للساكني العاقا قان قدم أقين يبسف.
الهلبث الضبضائي /قدم أقين يبسف.

)21

الهنمي ال سهبري لإلقالم والبث الفضائي /ولي سلي النمر.

ولي سلي النمر.

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9112

 924ص؛  92س .

522.12و س ت

)21

الهنمي الواةبةي ال ولي لدماي البيا قان الهلابث :دراسا قاةبةيا
تدليلي  /سنكر داود قدم .

سنكر داود قدم .

بيروت :قنشبرات زين الدوبقي ،
9114.

 921ص؛  92س .

521.4295س د ت

)29

الهنماااي الوااااةبةي لدريا ا اإلقاااالم المرئاااي والمسااامبع :دراسا ا
قوارة  /قصطفى طالع خليل.

قصطفى طالع خليل.

الواارة :المركز العربي لل راسات
والبدبث العلمي 9112. ،

 518ص؛  92س .

522.12م ط ت

 212ص؛  92س .

529.1835ر م ت

الواةبن اإلداري.

529.1222ح ع ت

الواةبن اإلداري.

529.122س ع ت

الواةبن اإلداري.

)25
)22
)23

الهنمااي الواااةبةي لدري ا الصااداف اإللكهروةي ا  :دراس ا قوارة ا /
راقي قدمبد الجالي.
الهنمي الواةبةي لعوبد المشاارك فاي قشاروقات البنيا األساساي
والمراف العاق  /حماده قب الرزا حماده.
الهنماااي الوااااةبةي لاااإلدارة اإللكهروةيا ا  :دراسا ا قوارةا ا  /سااارق
قب الخال أحم الشاوي.
الهنمي المسه اق قا بعا تجااوز الوا رة البيايا  :الهنميا المساه اق
بين اإلقكاةي والضرورة – تعريفات الهنمي المساه اق – األزقا
البياي والهنمي المسه اق – االاهمام الا ولي بالبيايا وتبناي أجنا ة
الهنمي المسه اق  /...قب اهلل معر.

بيان المسئولية

راقي قدمبد الجالي.
حمادة قب الرزا حمادة.
سااارق قبااا الخال أحمااا
الشاوي.

اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9112
اإلسااكن ري  :دار الجاقع ا الج ياا ة،
 533ص؛  92س .
9115.
اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
 992ص؛  92س .
.9112

الموضوعات
المشكالت والخ قات
االجهماقي .
قلبم الشرط .
البدث الجنائي.
الطب الشرقي.
الخ ق
قاةبن
االجهماقي .
قباةين
البيا
وتشريعات.
الخ ق
قاةبن
االجهماقي .
اإلقالم  -قباةين
وتشريعات.
الواةبن ال ولي العام.
قاةبن
االجهماقي .
اإلقالم -
وتشريعات.

قب اهلل معر.

اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
.9112

 585ص؛  92س .

555.4ع ش ت

االقهصاد.

)24

الهبري والهمبيل في المصارف اإلسالقي  /خال أحم قلي.

خال أحم قلي.

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9112

 522ص؛  92س .

559.191خ أ ت

االقهصاد.

)28

ثبرة البياةات :البياةات الكبيرة والبياةات المفهبح والبناى الهدهيا
للبياةااات والنهااائج المهرتباا قنهااا /تاايليف روا كيهشاان؛ ترجماا
قدم بن أحم غروي؛ قراجع قاج بن قب العزيز البريةن.

روا كيهشن.
الرياض :قعه
قدم بن أحم غروي.
قاجاااا ا باااااان قباااا ا العزيز 9118.
البريةن.

)22

2

اإلدارة العاق ،

 525ص؛  92س .

539.58ر

ث

اإلدارة العاق .
قعالج البياةات.

الخ ق
قباةين

م
)22
)31

)31

)39
)35
)32
)33
)32
)34
)38
)32
)21
)21
)29

بيان المسئولية

العنوان وبيان المسئولية
الجااا وى االقهصاااادي والبيايااا لصااااناق الطاقااا النبويااا  :أبااااز
أيمن قب السالم إبرااي .
الهد يات الهي تباج ا ه الصناق  /أيمن قب السالم إبرااي .
إبرااي حم الهنائي.
الجرائ اإللكهروةي ودور أجهازة الع الا الجنائيا فاي قباجهههاا/
قدماااا األقاااااين البشاااااري
قدم ا األقااين البشااري قدجاابا ،إباارااي حم ا الهنااائي ،قاااد
قدجبا.
قب اهلل حمي .
قاد قب اهلل حمي .
جريم اخهطاف األطفا وفليات قكافدهها :أسباا اةهشار جريما
اإلتجاار باألطفاا المرتبطا بجريما اخهطاافه – العاقال النفسااي
كساابب الةهشااار جريماا اخهطااااف األطفااا – جريماا اخهطااااف فقن وزاةي.
األطفاا المرتبطا باساهغالله فااي الهساب  :دراسا قوارةا  /فقنا
وزاةي.
جريم ا الهدااري  :دراس ا قوارة ا بالشااريع اإلسااالقي  /قدم ا قبااااااااا ا الوادر قدمااااااااااابد
أببقجالن.
قب الوادر قدمبد أببقجالن.
جريم تولي العالقات الهجاري في ضبء أحكام الواةبن المصري
خال صفبت بهنساوي.
واالتفاقيات ال ولي  /خال صفبت بهنساوي.
الجنسي وقركز األجاةب في الواةبن اإلقاراتي /ةبر حم
ةبر حم الدجايا.
الدجايا.
الجباةب اإلجرائي لجرائ رئيس الجمهبري  :دراسا تدليليا فاي
خال صفبت بهنساوي.
الواةبن المصري /خال صفبت بهنساوي.
حجي البري اإللكهروةي في االثبات :دراس قوارة  /خال قم وح
خال قم وح إبرااي .
إبرااي .
حجي الهصبير الرقمي في الواةبن اإلقاراتي /فيصل جمع سعي فيصااااااال جمعاااااا ساااااااعي
المسكري.
المسكري.
الدجي السلبي للدك الجنائي األجنبي :دراس تدليلي قوارة فاي
خال صفبت بهنساوي.
الواةبن المصري والفرةسي /خال صفبت بهنساوي.
ح ت وريار المصاير باين المشاروقي والابا فاي الوااةبن الا ولي قباا ا الرحمن قباا ا الرزا
الطدان.
وفي ل ال ساتير البطني  /قب الرحمن قب الرزا الطدان.
الد في الخصبصي بين اإلطال والهويي  /باس قدم فاضل.

باس قدم فاضل.

حوب الملكي الفكري في البيا الرقمي  :االطار المفاايمي لداب
الملكياا الفكرياا المرتبطاا بااااإلقالم اةلااي – الطبيعاا الواةبةياا
ةبارة حسين طاار.
لبااراقج الداساابا – قباقاا البياةااات – حوااب الملكياا الفكرياا
المرتبط بالداسبا في إطار الشبك  /...ةبارة حسين طاار.
حوااب ذوي االحهياجااات الخاصاا وفوااا ألحكااام الواااةبن الاا ولي رفيا ا حاقا ا زيا ا قدما ا
الشميري.
العام :دراس قوارة  /رفي حاق زي قدم الشميري.

الو صف

التصنيف

 951ص؛  92س .

555.4292أ ع ج

االقهصاد.

أبب بي :م .أ .ا .قدجبا،
9118.

 129ص؛  92س .

522.128إ ح ج

المشكالت
االجهماقي .

الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9112.

 122ص؛  92س .

523.1932ف و ج

الواةبن الجنائي.

 914ص؛  92س .

523.12ع م ج

الواةبن الجنائي.

523.1925خ ص ج

الواةبن الجنائي.

المنصبرة:
9112.

النشر
المكهب

العصري ،

الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9112.
الواارة :دار النهض العربي ،
 142ص؛  92س .
.9112
دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،

الموضوعات

والخ قات

 999ص؛  92س .

521.2ن ح ج

 121ص؛  92س .

523.13خ ص ج

الواةبن الجنائي.

522.19خ م ح

الواةبن الم ةي.

الشارق  :كنبز المعرف 9118. ،

 195ص؛  92س .

523.12ف ج ح

الواةبن الجنائي.

الوااااااارة :دار النهضااااا العربيااااا ،
.9112

 131ص؛  92س .

523.1449خ ص ح

الواةبن الجنائي.

قمان :دار وائل9118. ،

 595ص؛  92س .

521.92ع ع ح

الواةبن ال ولي العام.

اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9118

 299ص؛  92س .

522.155ا م ح

الواةبن الم ةي.

الوااااااارة :دار النهضااااا العربيااااا ،
.9112
اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
 941ص؛  92س .
.9118

الواةبن ال ولي الخاص.

الوبقي
المركز
الواارة:
لإلص ارات الواةبةي .9112 ،

 143ص؛  92س .

522.128ن ح ح

الواةبن الم ةي.

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9112

 299ص؛  92س .

521.281ر ح ح

الواةبن ال ولي العام.

3

م
)25

الو صف

النشر
بيان المسئولية
العنوان وبيان المسئولية
حماي البيا قن أخطار الهلبث وفواا للوااةبن الا ولي والهشاريعات قبساااااى قدماااا قصااااباح الواارة :المركز العربي لل راسات
 211ص؛  92س .
والبدبث العلمي 9112. ،
حم .
البطني  /قبسى قدم قصباح حم .

)22

حمايا ا البياا ا والصاااد العاقا ا فاااي الفوا ا اإلساااالقي والوااااةبن
البضعي /قبسى قدم المرادةي.

قبسى قدم المرادةي.

)23

الدماياا الجنائياا لداا الفاارد فااي حرقاا المدادثااات الهليفبةياا :
دراس قوارة  /سي أحم قدم قفيفي.

سي أحم قدم قفيفي.

الواارة :دار النهض
.9118

)22

الدماي الجنائي لآلثار :دراس قوارة  /ةاةسي قدمبد أحم ط .

ةاةسي قدمبد أحم ط .

المنصبرة :دار الفكر والواةبن،
.9112

)24
)28
)22

)41

)41
)49
)45
)42
)43
)42

اإلسكن ري  :دار الكهب وال راسات
العربي 9118. ،
العربي ،

التصنيف
521.4295م م ح

الواةبن ال ولي العام.
قاةبن
االجهماقي .
البيا
وتشريعات.

 218ص؛  92س .

522.122م م ح

 511ص؛  92س .

523.1932س أ ح

 529ص؛  92س .

522.122ن م ح

قاةبن
االجهماقي .
اةثار
وتشريعات.

 821ص؛  92س .

523.125س ع ح

الواةبن الجنائي.

الدماي الجنائي للمصنفات الرقمي  :دراس قوارة  /ساع قااطف سااع قاااطف قب ا المطلب اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9118
حسنين.
قب المطلب حسنين.
الدماي ال ولي للبيا البدري قان الهلابث النابوي /رضااء رجاب رضاء رجب قبا الللطيف الواارة :دار النهض العربي ،
 251ص؛  92س .
.9118
قدمبد.
قب الللطيف قدمبد.
الدماي الواةبةي السهةمارات األجنبي  :دراس قوارة  /قب الساهار قب السااااهار أحماا ا قجياا ا اإلسكن ري  :المكهب الجاقعي
 915ص؛  92س .
الد يث9112. ،
الجببري.
أحم قجي الجببري.
الدمايا الواةبةيا للعوابد اإلداريا المبرقا قبار وساائل االتصااا
اإللكهروةيا  :قاايا العواابد اإلداريا اإللكهروةيا – قعااايير دوليا
الوبقي
المركز
الواارة:
 814ص؛  92س .
العو ا اإلداري اإللكهروةااي – ةطااا الدماي ا الواةبةي ا قباال إباارام صفاء فهبح جمع .
لإلص ارات الواةبةي .9112 ،
العو اإلداري اإللكهروةي – خصائص العو اإلداري اإللكهروةاي
 /...صفاء فهبح جمع .
الدماي الوضائي للهصميمات والنماذج الصناقي  :دراس قوارة  /أبااااااااااببكر قباااااااااا العزيز الواارة :قركز ال راسات العربي ،
 111ص؛  92س .
9112.
قصطفى.
أبببكر قب العزيز قصطفى.
حمايا قواار البعةا ال بلبقاسااي فااي الواااةبن الا ولي /قساال طاااار قساااااال طاااااااار حساااااابن الواارة :قركز ال راسات العربي ،
 981ص؛  92س .
9112.
الدسيني.
حسبن الدسيني.
اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
خصبصاي الهواضاي قبار البساائل اإللكهروةيا  :دراسا قوارةا /
 992ص؛  92س .
زي كما قدمبد الكما .
.9112
زي كما قدمبد الكما .
الواارة :قركز ال راسات العربي ،
ال بلبقاسااي البقائي ا الااي أياان :دراس ا تدليلي ا قسااهوبلي  /ق ا ةان
 999ص؛  92س .
ق ةان قب اهلل رمي
9112.
قب اهلل رمي .
الواارة :قركز ال راسات العربي ،
دق ا الصااناقات كةيف ا الطاق ا وأثااره قلااى الدصاايل الضااريبي
 489ص؛  92س .
ليلي فبزي أحم جعفر.
9112.
بال و الناقي  :دراس تطبيوي قوارة  /ليلي فبزي أحم جعفر.
اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
 394ص؛  92س .
قباس العادلي.
دقبى اإللغاء في قصر والكبير وفرةسا /قباس العادلي.
.9118
2

الموضوعات

521.42935ر ر ح
522.129ع أ ح

الخ ق
قباةين

الواةبن الجنائي.
الخ ق
قباةين

الواةبن ال ولي العام.
الواةبن الهجاري.

529.1222ص ف ح الواةبن اإلداري.

523.1282أ ع ح
521.55م ط ح
525.1312ز

الواةبن الجنائي.
الواةبن ال ولي العام.

خ

قاةبن المرافعات.

521.55ع ع د

الواةبن ال ولي العام.

 558.95ف د

االقهصاد.

529.122ع ا د

الواةبن اإلداري.

م
)44
)48
)42
)81
)81
)89
)85
)82
)83
)82
)84
)88
)82
)21
)21

العنوان وبيان المسئولية
دقبى تسلي العوار األصلي  :االخهصااص – الشاروط فاي ضابء
الهعا ا يل الهشاااريعي لوااااةبن المرافعاااات بالوااااةبن رقا ا  42لسااان
 /9114قدمبد قخهار قب المغيث قدم .
داللاا البصاام البراثياا ودوراااا فااي اإلثبااات الجنااائي :دراساا
تدليلي وتيصيلي قوارة  /قباد يبسف حسين الشمري.
Your Guide To Legal
دليااال الهرجما ا الواةبةيا ا
Translation/ Salah Nimer AL - Najjar.
دور الهشااريعات ال ولي ا الخاص ا بدوااب اإلةسااان فااي الد ا قاان
سيادة ال ول  /إبرااي جبدة قلي العاصي.
دور الهكنبلبجيا الد ية في قباجه المخااطر الهاي تهعارض لهاا
المصااارف والبنااب وساابل الهاايقين /باس ا قدم ا قخهااار إباارااي
قمر.
دور الواضي في الدماي الم ةي لدوب الملكي الفكري  /قنشااوي
قلي قنشاوي.
دور المناااط االقهصااادي الداارة فااي الهنميا االقهصااادي  :دراسا
قوارة  :اإلقارات العربي المهد ة – إقارة دبي قنطو جبال قلاي
– جمهبري قصر العربي  /السي قدم قب ه بسيبةي.
رقاباا الوضاااء اإلداري قلااى الواارارات الصااادرة قاان النوابااات
المهني  /سماار أببرقان.
رقاباا الوضاااء اإلداري قلااى ساالط اإلدارة فااي ةواال قب فيهااا:
دراس قوارة  /قصام الصاد قب اهلل الفيرس.
الرقاب ا الوضااائي قلااى الهناسااب فااي الواارار اإلداري فااي قجااا
الدريات العاق والهيديب الب يفي :قوارة بالهشاريعات الفرةساي
والمصري  /قدم قوبل سال العن لي.
الرقاب الوضائي قلى الورارات اإلداري المهعلو بهرقي المب ف
العام :دراس تدليلي للوباةين واألةمم  /رائ ةعي رجب العشي.
الرقاب الوضائي قلى الوارارات الصاادرة بهةهااء خ قا المب اف
وفثار اةههاء خ ق المب اف بوابة الوااةبن :دراسا قوارةا  /قاجا
حم ي قمر حسن الدم اةي.
الرقاب الوضاائي قلاى المعااا ات ال وليا  :دراسا قوارةا  /قهنا
ازي العمرو.
الرقاب قلى دسهبري المعاا ات ال ولي  :دراسا قوارةا  /قائشا
قلي قب اهلل الشدي.
ركن الخطي فاي المساابلي الم ةيا للطبياب :دراسا فاي الوااةبةين
اليمني والمصري /أةبر يبسف حسين.

بيان المسئولية
قدمبد قخهار قبا المغيث
قدم .

النشر
الواارة :م .م .ع .قدم 9112. ،

الو صف

التصنيف

 111ص؛  92س .

524.14م م د

قاةبن المرافعات.

 528ص؛  92س .

523.12ع ي د

الواةبن الجنائي.

340.1ص ن د

ق خل الواةبن.

521.281إ ج د

الواةبن ال ولي العام.

قااااااباد يبسااااااف حسااااااين الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9118.
الشمري.
صالح ةيمار النجار
 992ص؛  92س .
قمان :دار وائل9118. ،
Nimer AL - Najjar.
إبااااااارااي جااااااابدة قلاااااااي الواارة :المركز العربي لل راسات
 523ص؛  92س .
والبدبث العلمي 9112. ،
العاصي.

الموضوعات

باس قدم قخهار إبارااي
قمر.

الواارة :ا .م .م .إ .قاقر.9118 ،

 934ص؛  92س .

525.95ا م د

المشكالت
االجهماقي .

قنشاوي قلي قنشاوي.

اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9118

 545ص؛  92س .

522.128م ع د

الواةبن الم ةي.

السي قدم قب ه بسيبةي.

الشارق  :كنبز المعرف 9118. ،

 543ص؛  92س .

589.2ا م د

سماار أببرقان.

قمان :دار وائل9112. ،

 144ص؛  92س .

522.1188س أ ر

 924ص؛  92س .

529.128ع ا ر

الواةبن اإلداري.

قدم قوبل سال العن لي.

قمان :دار وائل9112. ،

 921ص؛  92س .

529.122م م ر

الواةبن اإلداري.

رائ ةعي رجب العشي.

الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9118.

 984ص؛  92س .

529.128ر ن ر

الواةبن اإلداري.

قاج ا حم ا ي قماار حساان الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9112.
الدم اةي.

 552ص؛  92س .

529.1282م ح ر

الواةبن اإلداري.

قهن ازي العمرو.

قمان :دار وائل9112. ،

 922ص؛  92س .

529.15م اـ ر

الواةبن اإلداري.

قائشاااااا قلااااااي قباااااا اهلل
الشدي.

دبي :ع .ع .ع .الشدي9118. ،

 131ص؛  92س .

529.15ع ع ر

الواةبن اإلداري.

أةبر يبسف حسين.

المنصبرة :دار الفكر والواةبن،
.9112

 218ص؛  92س .

522.1559أ ي ر

الواةبن الم ةي.

قصاااام الصااااد قبااا اهلل اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9112
الفيرس.

4

والخ قات

الهجارة الخارجي .
المناط الدرة.
الهص ير.
الخ ق
قاةبن
االجهماقي .

م

العنوان وبيان المسئولية

)29

الرؤي ا األقني ا اإلقالقي ا فااي إدارة االزقااات األقني ا  /حااات ط ا
حسن قدسب؛ تو ي قاد قب الغفار.

حات ط حسن قدسب.
قاد قب الغفار.

)25

سجل اله ريب العملي المروري /أكاديمي مرط دبي

أكاديمي مرط دبي.

)22
)23
)22
)24

)28
)22
)111
)111
)119
)115
)112
)113
)112

بيان المسئولية

سلسل الش رات في حماي حواب الملكيا الفكريا  .الجازء األو
ةهااااااد قبااا ا الكري خليااااال
الدماي ا الجزائياا للملكياا الفكرياا األدبي ا والفنياا بااين الهشااريع
الدسبان.
والهطبي  :دراس قوارة  /ةهاد قب الكري خليل الدسبان.
ساالط اإلدارة الجزائي ا فااي فاارض الغراق ا الهيخيري ا فااي العو ا
حسام قدسن قب العزيز.
اإلداري وضماةاتها :دراس قوارة  /حسام قدسن قب العزيز.
السياسات النو ي والبناب اإلساالقي  /قدما الفااتح قدمابد بشاير قدم الفاتح قدمابد بشاير
المغربي.
المغربي.
الشااابكات االجهماقيااا قلاااى اإلةهرةااار وتيثيرااااا فاااي المعرفااا
البشري  :النمري والهطبي  /تيليف قدمبد طار اارون.

قدمبد طار اارون.

مرح أحكام قاةبةي العمل والهيقينات االجهماقي ل ول اإلقارات
العربي المهد ة وفوا ألح ث الهع يالت واالجههادات الوضائي  /قالك حم أببةصير.
قالك حم أببةصير.
مااطب خصاابق الطعاان لعا م تنفيا الدكا المطعاابن فيا  /قةمااان
قةمان قدم قب الوادر.
قدم قب الوادر.
صعببات الهدوي واسهخراج األدل فاي جارائ المعلبقاات /قنيار
قنير قدم الجنبيهي.
قدم الجنبيهي.
ضااماةات المب ااف العااام أثناااء فهاارة الهدوي ا والمداكم ا  /أحم ا أحمااااااا حاقااااااا قطيااااااا
الخفاجي.
حاق قطي الخفاجي.
ضباب دسهبري العوبب الجنائي  :دراسا قوارةا  /خالا صافبت
خال صفبت بهنساوي.
بهنساوي.
طاقا الرؤساااء فاي الواارارات اإلداريا غياار المشاروق  :دراسا ةااااااابار ةجياااااااب تبفيااااا ا
العبادي.
قوارة  /ةبار ةجيب تبفي العبادي.
طاار الطعاان فااي األحكااام اإلداري ا  /أحما إباارااي قدما قطي ا أحم إبرااي قدم قطيا
حمام.
حمام.
الطعبن ال سهبري الفردي  :دراس تيصيلي تدليلي قوارةا  /وليا
ولي قدم الشناوي.
قدم الشناوي.
اارة اإلراااا فاي الابطن العرباي :المفهابم والعباقال واةثاار ق حر قدم أببالنصر.

النشر

الو صف

التصنيف

الموضوعات
إدارة األقما .
إدارة األزقات.
إدارة األزقات األقني .
المشكالت والخ قات
االجهماقي .
المرور.

الواارة :ح .ط .ح .قدسب 533 9118. ،ص؛  92س .

238.2132ح ط ر

دبي :األكاديمي 9118. ،

 592ص؛  92س .

525.193أ ش س

قمّان :دار وائل9114. ،

 922ص؛  92س .

522.128ن ع س

الواةبن الم ةي.

 529ص؛  92س .

529.1222ح م س

الواةبن اإلداري.

الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9118.
العصري ،
المنصبرة :المكهب
 122ص؛  92س .
9112.
الواارة :دار الفجر9114. ،

 932ص؛  92س .

559.22م ا س

االقهصاد.

519.95م ط ش

قل االجهماع.
الشبكات االجهماقي .
اإلةهرةر.
إدارة المعرف .
قاةبن
االجهماقي .

دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،

 984ص؛  92س .

522.11م ح ش

الواارة :ع .م .قب الوادر9111. ،

 181ص؛  92س .

524.1312ع م ش

قاةبن المرافعات.

 959ص؛  92س .

523.139م م ص

الواةبن الجنائي.

 512ص؛  92س .

529.128أ ح ض

الواةبن اإلداري.

 125ص؛  92س .

523.1445خ ص
ض

الواةبن الجنائي.

 945ص؛  92س .

529.122ن ن ط

الواةبن اإلداري.

 282ص؛  92س .

529.122أ إ ط

الواةبن اإلداري.

 124ص؛  92س .

529.15و م ط

الواةبن اإلداري.

 989ص؛  92س .

522.1125م م ظ

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9118
اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9112
الوااااااارة :دار النهضااااا العربيااااا ،
9112.
الوبقي
المركز
الواارة:
لإلص ارات الواةبةي .9112 ،
اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9112
المنصبرة :دار الفكر والواةبن،
.9112
المنصااااابرة :المكهبااااا العصاااااري ،
8

الخ ق

المشااااكالت والخاااا قات

م

العنوان وبيان المسئولية
والمباجه  /ق حر قدم أببالنصر ،أحم قب العزيز النجار.

قواا االحهااراف الرياضااي :دراساا قوارةاا  /قاااد زكااي قدماا
)114
قب العزيز.

بيان المسئولية
أحم قب العزيز النجار.

9112.

قااااااااد زكاااااااي قدمااااااا
قب العزيز.

المنصبرة :دار الفكر والواةبن،
.9112

 221ص؛  92س .

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9118

 514ص؛  92س .

522.12522ع أ ع

اإلسكن ري  :دار الفكر الجاقعي،
.9112

 931ص؛  92س .

525.184خ م ع

قهفرقات الواةبن العام.
الهجارة اإللكهروةي -
قباةين وتشريعات.

 222ص؛  92س .

521.445غ و ع

الواةبن ال ولي العام.

523.1912أ ف غ

الواةبن الجنائي.

524.14ع م ف

قاةبن المرافعات.

قدمبد قخهار قبا المغيث
قدم .

الواارة :م .م .ع .قدم 9113. ،

 211ص؛  92س .

524.12م م

قاةبن المرافعات.

وائل أحم قالم.

الشارق  :جاقع الشارق 9118. ،

 523ص؛  92س .

521.281و أ

الواةبن ال ولي العام.

 343ص؛  92س .

521.44ف ع

الواةبن ال ولي العام.

 943ص؛  92س .

521.2ع م

الواةبن ال ولي الخاص.

 951ص؛  92س .

521.2ع م

الواةبن ال ولي الخاص.

 111ص؛  14س .

522.19م ح

الواةبن الم ةي.

 241ص؛  92س .

524م م

قاةبن المرافعات.

 332ص؛  92س .

 529.122ا

الواةبن اإلداري.

الوبقي  298ص؛  92س .

521.2ص ف

الواةبن ال ولي الخاص.

قواابد الهاايجير الهماابيلي فااي الهشااريعات العربياا  /قصااام أحماا
)118
البهجي.
قوبد الهجارة اإللكهروةيا فاي الوااةبن االتداادي ل ولا اإلقاارات
 )112العربي ا المهد ا ة رق ا  1لساان  9112بشااين المعاااقالت والهجااارة خال قم وح إبرااي .
اإللكهروةي  /خال قم وح إبرااي .
 )111قبلم اإلرااا ال ولي /غزالةي وداد.

غزالةي وداد.

 )111غسل األقبا وتمبيل اإلرااا /أحم فهدي سرور.

أحم فهدي سرور.

)119
)115
)112
)113
)112
)114
)118
)112
)191
)191

النشر

522.122ع ز ع

قصام أحم البهجي.

فكرة دقبى قجمبق المسههلكين /قةمان قدم قب الوادر.
قاااةبن الهدكااي الهجاااري الا ولي :دراسا قاابجزة ألحكااام الواااةبن
المصري وبع الهشريعات الموارة  /قدمبد قخهار قبا المغيث
قدم .
الواةبن ال ولي اإلةساةي /وائل أحم قالم.
الواةبن ال ولي الجناائي :أولياات الوااةبن الا ولي الجناائي – ةماام
المدكم الجنائي ال ولي – النمري العاق للجريم ال ولي  /فهبح
قب اهلل الشاذلي.
الواااةبن ال ا ولي الخاااص فااي دول ا اإلقااارات العربي ا المهداا ة .
الجزء األو تنازع الوباةين /قاقر قدمبد الكسباةي.
الواااةبن ال ا ولي الخاااص فااي دول ا اإلقااارات العربي ا المهداا ة .
الجزء الةاةي أحكام الجنسي في الواةبن اإلقاراتي /قااقر قدمابد
الكسباةي.
قاةبن العوبد الفرةسي الج ي باللغ العربيا – الماباد  1111الاى
 1951 - 4قاان الواااةبن الماا ةي الفرةسااي /ترجماا قدماا حساان
قاس .
قاااةبن المرافعااات الم ةيا والهجاريا  /قدماابد قخهااار قبا المغيث
قدم .
الوضاااااء اإلداري ورقاباااا الهناسااااب فااااي الواااارارات اإلدارياااا :
النصبص الواةبةي واةراء الفوهي واالجههادي  /كارين ال غي ي.
قباق االخهصاص الوضائي الا ولي للمنازقاات ال وليا المبرقا

الو صف

التصنيف

الموضوعات
االجهماقي .
الخ ق
قاةبن
االجهماقي .
 قباةينالرياض
وتشريعات.

قةمان قدم قب الوادر.

فهبح قب اهلل الشاذلي.

اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
.9112
الواارة :دار النهض العربي ،
 911ص؛  92س .
.9112
 285ص؛  92س .
الواارة :ع .م .قب الوادر9112. ،

اإلسكن ري  :دار
الجاقعي .9118 ،

المطببقات

المشرق

للنشر

قاقر قدمبد الكسباةي.

الشارق  :اةفا
والهبزيع9118. ،

قاقر قدمبد الكسباةي.

الشارق  :اةفا المشرق 9118. ،

قدم حسن قاس .

قنشبرات
بيروت:
الدوبقي .9118 ،

قدمبد قخهار قبا المغيث
قدم .

الواارة :م .م .ع .قدم 9112. ،

كارين ال غي ي.
صفاء فهبح جمع .

قنشبرات
بيروت:
الدوبقي .9112 ،
المركز
الواارة:
2

الدلبي

الدلبي

الواةبن الم ةي.

العنوان وبيان المسئولية
م
قبااار مااابك المعلبقاااات ال وليا ا  :دراسا ا تطبيويا ا قلاااى العوااابد
الهجاريا ال وليا المبرقا قباار ماابك المعلبقااات ال وليا  /صاافاء
فهبح جمع .
قباقا ا الهنفيا ا الجباااري فاااي ضااابء الهعا ا يل الهشاااريعي لوااااةبن
 )199المرافعااااات بالواااااةبن رقاا ا  42لساااان  /9114قدماااابد قخهااااار
قب المغيث قدم .
الوباق المنهجي والشكلي في تدرير المداضر واإلخطارات
)195
والهوارير األقني  /أحم قرابي.
قباحاااث فاااي االقهصااااد اإلساااالقي المعاصااار :البطاقاا االئهماةياا
وبا ائل قاان الربااا وبيااع الدوااب والمنااافع وتعاااقالت الببرصااات
 )192وأقبا الزكاة واالسهةمار النافع بهيسيس بنب وتشاغيل العااطلين
وقصرف في سبيل اهلل قن قصاارف الزكااة  /...قدما قداروس
الم رس األقممي.
 )193قبادئ قلمي االجرام والعواا /خال صفبت بهنساوي.

بيان المسئولية

النشر
لإلص ارات الواةبةي .9112 ،

الو صف

الموضوعات

التصنيف

قدمبد قخهار قبا المغيث
قدم .

الواارة :م .م .ع .قدم 9112. ،

 553ص؛  92س .

524.144م م

أحم قرابي.

دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،

 941ص؛  92س .

525.93أ ع

المشكالت
االجهماقي .

 548ص؛  92س .

551.191م م م

االقهصاد.

قدم ا قدااروس الم ا رس الواارة :قركز ال راسات العربي ،
9112.
األقممي.

خال صفبت بهنساوي.

قجهماااع دولا ا اإلقاااارات العربيا ا المهدا ا ة فاااي الوااارن الداااادي
)192
والعشرين :قضايا وتد يات في قال قهغير /جما سن السبي ي.
المخالفاا الهيديبياا والعواااا فااي ةمااام الخ قاا الم ةياا بالموارةاا
قدم قاج ياقبت.
)194
بنمام الخ ق العاق الفرةسي /قدم قاج ياقبت.

جما سن السبي ي.

والخ قات

الواارة :خ .ص .بهنساوي 581 9112. ،ص؛  92س .

522خ ص م

المشااااكالت والخاااا قات
االجهماقي .
قل اإلجرام.
قل العواا.

 918ص؛  13س .

511ج س م

قل االجهماع.

 524ص؛  92س .

529.128م م م

الواةبن اإلداري.

 191ص؛  92س .

522.122خ ع م

قاةبن
االجهماقي .
الرياض
وتشريعات.

 918ص؛  92س .

521.1م م م

ق خل الواةبن.

 529ص؛  92س .

539.53ع م م

اإلدارة العاق .

523.1932خ ص م

الواةبن الجنائي.

535.52م س م

اإلدارة العاق .

أبب بي :ج .س .السبي ي9118. ،
اإلسكن ري :
.9112

قنشية

المعارف،

الم خل ل راس الواةبن الرياضاي :دراسا قاةبةيا قوارةا  /خليال
)198
قب المدسن الطائي.

خليل قب المدسن الطائي.

الواارة :دار النهض
.9112

الم خل ل راس الواةبن وفوا لواةبن المعاقالت الم ةي اإلقاراتي:
)192
ةمري الواةبن /ق حر قدم قدمبد قب العا .

ق حر قب العا .

دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،

 )151ق خل قؤسسي إلدارة األداء الهنميمي /قاد قدم زاي .

قاد قدم زاي .

قراقب المدادثات الهليفبةيا  :دراسا تدليليا قوارةا باين الوااةبن
)151
المصري والفرةسي /خال صفبت بهنساوي.

خال صفبت بهنساوي.

قسااااهوبل العماااال الشاااارطي فااااي  . 9151الجاااازء األو  /قدماا ا
)159
سع ال ين قدم .

قدم سع ال ين قدم .

 )155المسااؤولي الواةبةي ا للهلاابث البدااري بالزياار فااي إطااار الوااباةين قب العزيز لطفي جاداهلل.

قاةبن المرافعات.

العربي

العربي ،

الواارة :المنمم
اإلداري .9112 ،
الواارة :دار النهض العربي ،
 925ص؛  92س .
.9112
دباااااااي :مااااااارط دباااااااي  -قركاااااااز
اسهشاااراف المساااهوبل ودقا ا اتخااااذ  22ص؛  13س .
الورار بشرط دبي9112. ،
اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي  522 ،ص؛  92س .
11

للهنمي

521.42935ع

م

الخ ق
قباةين

الواةبن ال ولي العام.

م

)152
)153
)152
)154
)158

العنوان وبيان المسئولية
البطني ا وال ولي ا  :المسااؤولي الواةبةي ا لهلاابث البيا ا – الجباةااب
الواةبةيا فااي قناصاار البياا المخهلفا – الاانف ودوره فااي الهلاابث
البياااي – الهلاابث فااي قياااه البدااار والمديطااات – قخاااطر الهلاابث
النفطاااي وقباقا ا الوااااةبن الا ا ولي للبياا ا  /...قبا ا العزيز لطفاااي
جاداهلل.
المسؤولي الم ةيا الناماا قان اإلخاال بعوا المعلبقاتيا  /غسا
خليل إبرااي .
المساااؤولي الم ةيا ا للفريا ا الطباااي /أيااابا يبساااف ساااال قدما ا
العبي ي.
قسابلي قو قي خ ق اإلةهرةار قان المضامبن اإللكهروةاي غيار
المشروع :دراس قوارة  /قالء قهعب أببكيف.
قشاااروقي الها ا خل العساااكري لوااابات الهداااالف العرباااي بويا اادة
المملك ا العربي ا السااعبدي فااي الجمهبري ا اليمني ا  /ساايف غاااة
السبي ي.
المصرفي اإلساالقي باين األسالبا الهوليا ي والمعاصار /صاالح
إبرااي الشيخ.

قكافدا ا اإلراااااا اإللكهروةاااي قلاااى قساااهبى دولا ا اإلقاااارات
)152
العربي المهد ة وإقليميا ودوليا /خليف سعي الفليني.
قكافد الجرائ اإللكهروةي  :دراسا قوارةا بالهشاريعات العربيا
)121
واألجنبي  /قدم قلي سبيل .
قكافد الجريم المعلبقاتي واالسه ال كبسيل إلثباات الجريما
)121
المرتكب قبر اإلةهرةر :دراس قوارة  /قدم قم وح ب ير
)129
)125
)122
)123

بيان المسئولية

الو صف

النشر

التصنيف

الموضوعات

.9118

غس خليل إبرااي .
أياابا يبسااف سااال قدم ا
العبي ي.
قالء قهعب أببكيف.

الواارة :المركز العربي لل راسات
والبدبث العلمي 9112. ،
اإلسكن ري  :دار الجاقع الج ي ة،
 225ص؛  92س .
.9112
الواارة :قركز ال راسات العربي ،
 942ص؛  92س .
9112.
 949ص؛  92س .

522.15غ خ م

الواةبن الم ةي.

522.1559أ ي م

الواةبن الم ةي.

522.15ع م م

الواةبن الم ةي.

سيف غاة السبي ي.

دبي :أكاديمي مرط دبي9112. ،

 992ص؛  92س .

521.382س غ م

الواةبن ال ولي العام.

صالح إبرااي الشيخ.

اإلسكن ري  :قكهب البفاء الواةبةي ،
.9118

 211ص؛  92س .

559.191ص إ م

االقهصاد.

خليف سعي الفليني.

الشارق  :كنبز المعرف 9118. ،

 155ص؛  92س .

522.125خ س م

المشكالت
االجهماقي .
اإلرااا.

 849ص؛  92س .

523.1928م ع م

الواةبن الجنائي.

قدم قلي سبيل .
قدم قم وح ب ير

المطببقات

اإلسكن ري  :دار
الجاقعي .9112 ،
الواارة :قركز ال راسات العربي ،
 921ص؛  92س .
9112.

قدماااا األقاااااين البشاااااري
قكافد الفساد :المفهبم وت ابير البقاي  -تطبيوات دول اإلقارات
أبب بي :م .أ .ا .قدجبا،
قدجبا.
العربي المهد ة أةمبذجا /قدم األقين البشري قدجبا ،إبرااي
9118.
إبرااي حم الهنائي.
حم الهنائي ،قاد قب اهلل حمي .
قاد قب اهلل حمي .
قكافد جرائ غسل األقبا وتمبيل اإلرااا في ضبء المعايير
الواارة :دار الفكر العربي.8911 ،
بهاء حلمي.
ال ولي والهشريع البطني /بهاء حلمي.
المباجه ا الجنائي ا لإلتجااار بالبشاار :دراس ا قوارة ا فااي الواااةبن
اإلقاراتي والمصري والفرةساي باإلضااف الاى االتفاقاات ال وليا غاااازي أحماا قباااار بااان المنصبرة :دار الفكر والواةبن،
.9112
واإلقليمي في قجا قكافد االتجار بالبشر /غازي أحما قباار سمي ع.
بن سمي ع.
الوااااااارة :دار النهضااااا العربيااااا ،
المبسااابق الجنائيااا لإلراااااا  .الكهااااا األو تفساااير ااااارة
سعي قدم غاة العبي .
.9112
اإلرااا /سعي قدم غاة العبي .
11

522.128م م م

المشكالت
االجهماقي .
المشكالت
االجهماقي .

والخ قات

والخ قات
والخ قات

 192ص؛  92س .

522.159م أ م

 114ص؛  92س .

523.1912ا ح م

الواةبن الجنائي.

 989ص؛  92س .

523.193غ أ م

الواةبن الجنائي.

 9قاااج (282 ،539
ص)؛  92س .

523.1925س م م

الواةبن الجنائي.

م
)122
)124
)128
)122

الو صف

النشر
بيان المسئولية
العنوان وبيان المسئولية
الواارة :المنمم العربي للهنمي
النمام الضريبي الفعا في ل ال ور الج ي لل ول  :دراس حال /
 942ص؛  92س .
ولهي ببقالم.
اإلداري .9112 ،
ولهي ببقالم.
النمااام الواااةبن لالةهخابااات اإللكهروةياا  :دراساا قوارةاا  /قدماا قصااااباح قدماااا الناااااجي المنصبرة :دار الفكر والواةبن،
 343ص؛  92س .
.9118
قدم .
قصباح قدم الناجي قدم .
النمااام الواااةبةي ال ا ولي :فكاارة العبلم ا – قالق ا الواق ا ة ال ولي ا
اإلسكن ري  :دار المطببقات
 322ص؛  92س .
بالواق ة ال اخلي – المسابلي ال ولي الجنائي والم ةيا  /قصاطفى قصطفى أحم فؤاد.
الجاقعي .9112 ،
أحم فؤاد.
النمام الواةبةي لعو الكفال  :دراسا قوارةا  /قازة قدمابد الصاي قاااااازة قدماااااابد الصااااااي الواارة :دار النهض العربي ،
 511ص؛  92س .
.9112
الدبتي.
الدبتي.

النمااام الواااةبةي للخباارة الطبي ا  :دراس ا تطبيوي ا قوارة ا  :أامي ا
 )131الخباارة الطبي ا وقشااروقيهها – الطبيع ا الواةبةي ا للخباارة الطبي ا
وتمييزاا قما يشهب بها  /...أحم ةاصر قصطفى الناصر.
النمااام الواااةبةي للمفاوضااات فااي الوااباةين البضااعي والشااريع
)131
اإلسالقي  :دراس تيصيلي قوارة  /أةس قب المه ي فريدات.
ةمام المشارك في البقر في البح ات العواري السياحي  :دراسا
)139
قوارة  /حسين ق اا السكيني.
 )135ةمرة في قكافد اإلرااا /إبرااي سي أحم .
)132
)133
)132
)134
)138
)132
)121

ةمري المخاطر في ةمام المسؤولي ال ولي وقا ى الهطبيا قلاى
الهلبث البياي والبث المباج العابر للدا ود /ريااض قب المدسان
جبار.
الااابافي لهشاااريعات وأحكاااام دولاا اإلقاااارات :قااااةبن المعااااقالت
الم ةي  /قدمبد ربيع خاطر.
البجيز في الواةبن ال ولي العام /أمرف قرفات أببحجارة.
الاابجيز فااي قاااةبن المعاااقالت الهجاريا االتدااادي رق ا  18لساان
 :1225األقماا الهجاريا – الهااجر – المدال الهجااري /سابزان
قلي حسن.
والي النياب اإلداري بهبقيع الجزاءات اإلداريا  /قياادة قبا الوادر
إسماقيل.
China's crony capitalism: the dynamics of
regime decy/ Minxin Pei.
United Arab Emirates Society in the twenty-first
century: issues and challenges in a changing
world/ Jamal Sanad Al-Suwaidi.

الوبقي
المركز
أحماااا ةاصاااار قصااااطفى الواارة:
 584ص؛  92س .
لإلص ارات الواةبةي .9112 ،
الناصر.
أةس قب المه ي فريدات.
حسين ق اا السكيني.
إبرااي سي أحم .
رياض قب المدسن جبار.
قدمبد ربيع خاطر.

الدلبي  1121ص؛ 92
س.
العربي ،
 291ص؛  92س .

قنشبرات
بيروت:
الدوبقي .9118 ،
الواارة :دار النهض
.9118
العصري ،
المنصبرة :المكهب
 922ص؛  92س .
9112.
الواارة :المركز العربي لل راسات
 512ص؛  92س .
والبدبث العلمي 9112. ،
الشارق  :كنبز المعرف 9112. ،

أمرف قرفات أببحجارة .دبي :أكاديمي مرط دبي9118. ،
سبزان قلي حسن.
قيادة قب الوادر إسماقيل.

الشارق  :قكهب الجاقع 9114. ،
اإلسكن ري :
.9112

قنشية

المعارف،

التصنيف
552.9و ا ن

االقهصاد.

529.14م م ن

الواةبن اإلداري.

521.1م أ ن
522.199ع م ن

الواةبن ال ولي العام.
الواةبن الم ةي.

522.121أ ن ن

قاةبن
االجهماقي .
الطب
وتشريعات.

522.19أ ع ن

الواةبن الم ةي.

522.1255ح ع ن

الواةبن الم ةي.

523.1925إ س ن

الواةبن الجنائي.

521.4295ر ع ن

الخ ق

521.1أ ع و

 991ص؛  92س .

522.14س ع و

الواةبن الهجاري..

 512ص؛  92س .

529.128م ع و

الواةبن اإلداري.

Minxin Pei.

London: Harvard
university, 2016.

365p; 22cm.

Jamal Sanad AlSuwaidi.

Abu Dhabi: jamal sanad
Al-Suwaidi, 2018.

201p; 24cm.

302.5
JSU

قباةين

الواةبن ال ولي العام.

 9قج ( ،812ص
)؛  14س .
 594ص؛  92س .

522م ر و

330.122
MPC

19

الموضوعات

الواةبن الم ةي.
الواةبن ال ولي العام.

االقهصاد.
قل االجهماع.

م
)121
)129

العنوان وبيان المسئولية
China's crony capitalism: the dynamics of
regime decy/ Minxin Pei.
United Arab Emirates Society in the twenty-first
century: issues and challenges in a changing
world/ Jamal Sanad Al-Suwaidi.

النشر
London: Harvard
university, 2016.

بيان المسئولية
Minxin Pei.

Abu Dhabi: jamal sanad
Al-Suwaidi, 2018.

Jamal Sanad AlSuwaidi.

الو صف
365p; 22cm.
201p; 24cm.

التصنيف
330.122
MPC
302.5
JSU

الموضوعات
االقهصاد.
قل االجهماع.

ثانياً  -الرسائل الجامعية
م
)1
)9

)5

)2
)3

)2

)4
)8
)2

بيان المسئولية
العنوان وبيان المسئولية
النمام الواةبةي للصكب البقفي بين الباقاع والمايقب  :دراسا قوارةا  /فقن سعي رام الشدي.
قب الباس وفا.
فقن سعي رام الشدي؛ إمراف قب الباس وفا.
ةمااار المنازقاااات الضاااريبي باااالطري اإلداري وفواااا ألحكاااام الوااااةبن أحماااااا قباااااا اهلل قدماااااا
االتدااادي رق ا  4لساان  9114فااي مااين اإلجااراءات الضااريبي  /أحم ا النعيمي.
قب الباس وفا.
قب اهلل قدم النعيمي؛ إمراف قب الباس وفا.
الواةبن الباجب الهطبي قلى أامي العاقل في قو قمل قما الخ قا
قطااااااار رامااااا ا قبااااا ا اهلل
المساق ة وفوا للواةبن اإلقاراتي قوارة بواةبن قمل قركز دبي الماالي
بالمبيع الكهبي.
العالمي  /DIFCقطر رام قب اهلل بالمبيع الكهباي؛ إماراف قنصابر
قب الرحمن العصيمي.
قب الرحمن العصيمي.
فليااات الدماي ا ال ولي ا لدوااب اإلةسااان :دراس ا تطبيوي ا قلااى قجلااس أقياارة راماا قدماا ساااال
حوااب اإلةسااان /أقياارة رام ا قدماا سااال الصااري ي؛ إمااراف أحماا الصري ي.
أحم يبسف المنصبري.
يبسف المنصبري.
قاااااارف قبااا ا اهلل قدمااا ا
حماي ا حوااب الصاادفيين فااي ضاابء أحكااام الواااةبن ال ا ولي اإلةساااةي/
البادقي.
قارف قب اهلل قدم البادقي؛ إمراف سيف غاة السبي ي.
سيف غاة السبي ي.
االلهزاقات ال ولي غير االتفاقي ذات الصل بدماي البيا  /فاطم
قدم الجبكر؛ إمراف أمرف قرفات أببحجارة.

بيانات الجامعة والسنة
دبي :أكاديمي مرط
دبي9112. ،

الموضوعات
التصنيف
الصفحات
رسائل الماجسهير.
 142ص؛
 /559.2595ف س ن /رسائل1214 /
االقهصاد.
 51س .

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

22
 51س .

 /552.9أ ع ن /رسائل1211 /

رسائل الماجسهير.
االقهصاد.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 119ص؛
 51س .

 /521.2م ر  /رسائل1212 /

رسائل الماجسهير.
ال ولي
الواةبن
الخاص.

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 111ص؛
 51س .

 /521.281أ ر ف /رسائل1291 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن ال ولي العام.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 141ص؛
 51س .

 /521.24ع ع ح /رسائل1213 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن ال ولي العام.

دبي :أكاديمي
فاطم قدم الجبكر.
أمرف قرفات أببحجارة .دبي.9118 ،

مرط

 993ص؛
 51س .

 /521.429ف م ا /رسائل1322 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن ال ولي العام.
حماي البيا  -الواةبن
ال ولي العام.

جاقع

 192ص؛
 51س .

 /529.122أ ع م /رسائل1293 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن اإلداري.

مرط

 113ص؛
 51س .
 122ص؛

 /529.1222ع ع ت /رسائل/
1212
 /525.112س س ا /رسائل/

رسائل الماجسهير.
الواةبن اإلداري.
رسائل الماجسهير.

أساااماء قباا اهلل قدماا بااان
الممارساا والشاااراء بااااألقر المبامااار فاااي الوااااةبن اإلقااااراتي :دراساا
قسعبد.
قوارة  /أسماء قب اهلل قدم بن قسعبد؛ إمراف سماقين لعبادي.
سماقين لعبادي.
دبي :أكاديمي
تنفياا ا أحكااااام الوضاااااء اإلداري :المعبقااااات والدلااااب  /قفاااااف قماااار قفاف قمر الجابري.
دبي9118. ،
ولي الشناوي.
الجابري؛ إمراف ولي الشناوي.
دبي :أكاديمي
ب ائل الدبس االحهياطي فاي ةطاا الا قبى الجرائيا العساكري  /ساارة سارة سلمان حسن.

الشارق :
الشارق 9118. ،

15

مرط

ص؛

الصفحات
 51س .

التصنيف
1298

م

العنوان وبيان المسئولية
سلمان حسن؛ إمراف فه إبرااي السبهان.

بيانات الجامعة والسنة
دبي9112. ،

بيان المسئولية
فه السبهان.

الهاازام الماازود بااهقالم المسااههلك قباال الهعاقاا  :دراساا قوارةاا  /أحماا
)11
قب الرحمن جما ببر؛ إمراف قدم يبةس قدم الفشني.

أحماا قبا ا الرحمن جماااا
ببر.
قدمااااا ا يااااااابةس قدمااااا ا
الفشني.

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 159ص؛
 51س .

 /525.141أ ع ا /رسائل1219 /

الهنمي الوااةبةي لدا المساههلك فاي العا و كبسايل لدمايا المساههلك
 )11في الهعاق قبر وساائل االتصاا الد يةا  :دراسا قوارةا  /ساعي قدما
الدمبدي؛ إمراف قدم يبةس الفشني.

سعي قدم الدمبدي.
قدم يبةس الفشني.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 113ص؛
 51س .

 /525.141س م ت /رسائل1213 /

اإلماااكاليات الواةبةيا ا المهعلوا ا بدجيا ا سااان الشااادن البداااري ب ولااا رقي ا قدم ا حساان قب ا اهلل
 )19اإلقااارات العربيا المهدا ة /رقيا قدما حساان قبا اهلل قدما ؛ إمااراف قدم .
قدم حسن الجناحي.
قدم حسن قب اهلل الجناحي.

دباااي :أكاديميا ا مااارط
دبي.9112 ،

 112ص؛
 /525.122ر م إ /رسائل1253 /
 51س .

الموضوعات
الواةبن
قهفرقات
العام.
الواةبن العسكري.
الجريم العسكري .
رسائل الماجسهير.
الواةبن
قهفرقات
العام.
الواةبن الم ةي.
حماي المسههلك.
رسائل الماجسهير.
الواةبن
قهفرقات
العام.
الواةبن الم ةي.
حماي المسههلك.
رسائل الماجسهير.
الواةبن
قهفرقات
العام.
الواةبن البدري.

الهعاابي قاان األضاارار الهااي تصاايب المسااافرين أثناااء النواال الجاابي:
قلي قب اهلل المريسي.
 )15دراس فاي ضابء االتفاقياات ال وليا والوااةبن اإلقااراتي /قلاي قبا اهلل
سعبد فيصل الرقيةي.
المريسي؛ إمراف سعبد فيصل الرقيةي.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 915ص؛
 /525.124ع ع ت /رسائل1295 /
 51س .

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجبي.

دور الضب اإلداري في الدفاظ قلى البيا في دول اإلقارات العربي
قطر قبي قلي إقباسي.
 )12المهد ة /قطر قبي قلي إقباسي؛ إمراف قدم بطي ثاةي طارش
قدم بطي الشاقسي.
الشاقسي.

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 112ص؛
 /522.122م ع د /رسائل1328 /
 51س .

رسائل الماجسهير.
الخ ق
قاةبن
االجهماقي .
 قباةينالبيا
وتشريعات.
حماي البيا .

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 129ص؛
 /523.1925خ إ ت /رسائل1292 /
 51س .

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجنائي.

مرط

 118ص؛
 51س .

 /523.1925د إ س /رسائل1321 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجنائي.

مرط

ص؛

 /523.1935أ م ج /رسائل1212 /

رسائل الماجسهير.

الهااابازن باااين اقهباااارات حمايا ا المجهماااع وحا ا ود المباجها ا الجنائيا ا
لإلرااااا :دراساا فااي ضاابء تشااريعات قكافداا اإلرااااا فااي دولاا
)13
اإلقارات العربي المهد ة وقملك البدرين /خال بان إبارااي بان قدما
ف خليف ؛ إمراف إبرااي حسن قب الرحي المال.
السلطات االسهةنائي لميقبري الضب الوضائي في قكافد جرائ
دبي :أكاديمي
دقاء إبرااي قب اهلل.
 )12اإلرااا وفوا للهشريعات اإلقاراتي والبدريني  /دقاء إبرااي قب اهلل؛
دبي9118. ،
إبرااي حسن المال.
إمراف إبرااي حسن المال.
 )14جريم االغهصاا في الهشريع الجنائي اإلقاراتي /أحما قساعبد سايف أحماااااا قسااااااعبد سااااااايف دبي :أكاديمي
خال بن إبرااي بان قدما
ف خليف .
إبرااي حسن المال.

12

82

م

العنوان وبيان المسئولية
العلبي؛ إمراف فه إبرااي السبهان.

الدماي األقني للهبقيع اإللكهروةي في دول اإلقارات العربيا المهدا ة/
)18
قدم سلطان قاج ؛ إمراف اشام قدم الليةي.
قسرح الجريم اإللكهروةي ودوره فاي إثباتهاا /حميا قبا اهلل البساهكي؛
)12
إمراف طار إبرااي ال سبقي قطي .
قفب المجني قلي وأثره في ةطا الواةبن الجنائي :دراس قوارة /
)91
اشام قدم حسن الدمادي؛ إمراف قدم ةاصر السي قب الرزا .
قرينا الباراءة واةعكاسااتها فاي قرحلا جماع االساه الالت /وليا ةاصار
)91
البردان؛ إمراف إبرااي حسن المال.
أحكام الهيقين اإلجباري قن المساؤولي الم ةيا  :دراسا قوارةا  /ابهساام
)99
قلي الب واوي؛ إمراف ق حر قدم قدمبد قب العا .
الهنمااي الواااةبةي للصااكب اإلسااالقي فااي الهشااريع اإلقاااراتي /قب ا اهلل
)95
حسن قدم الزقابي؛ إمراف قدم بن دقفبس المنصبري.
االة قاج واالسهدباذ كيح صبر الهركيز االقهصاادي :دراسا قوارةا /
 )92قبا ا اهلل ساااال قلاااي قاااران الماااااري؛ إماااراف صاااالح راما ا قيساااى
الدمراةي.
)93
)92
)94
)98

بيان المسئولية
العلبي.
فه السبهان.
قدم سلطان قاج .
اشام الليةي.
حمي قب اهلل البسهكي.
طاااار إبااارااي ال سااابقي
قطي .
اشاااااااام قدمااااااا حسااااااان
الدمادي.
قدمااااا ا ةاصااااااار الساااااااي
قب الرزا .
ولي ةاصر البردان.
إبرااي حسن المال.
ابهسام قلي الب واوي.
ق حر قب العا .
قباااااا اهلل حساااااان قدماااااا
الزقابي.
قدمااااا ساااااعي دقفااااابس
المنصبري.
قباا اهلل سااال قلااي قااران
المااري.
صااااااالح راماااا ا قيسااااااى
الدمراةي.

فليااات الرقاب ا قلااى قجااالس إدارة الشااركات المساااام وفوااا لضااباب
قدم قب اهلل بن قاضي.
الدبكم فاي دولا اإلقاارات العربيا المهدا ة :دراسا تدليليا قوارةا /
صالح رام الدمراةي.
قدم قب اهلل بن قاضي؛ إمراف صالح رام الدمراةي.
فاطم قدما قلاي قبا اهلل
الصاابري فااي قجااا الشااركات الهجاري ا  /فاطم ا قدم ا قلااي قب ا اهلل
قالح.
قالح؛ إمراف قراد المباج ة.
قراد قدمبد المباج ة.
ميماء بنر خليف بان حما
الهازام المارخص بنوال المعرفا الفنيا بمبجاب قوا االقهيااز الهجاااري/
الشكيلي.
ميماء بنر خليف بن حم الشكيلي؛ إمراف قراد قدمبد المباج ة.
قراد قدمبد المباج ة.
الخطر المد وأثره في تنفي قوبد الهجارة ال ولي  :دراس قوارة قاد قلي الهرقبدي.
بين اتفاقي فيينا للبضائع والوباةين ال ولي  /قاد قلي الهرقبدي؛ قدمااااا ساااااعي دقفااااابس
المنصبري.
إمراف قدم سعي دقفبس المنصبري.
13

الصفحات
 51س .

التصنيف

الموضوعات
الواةبن الجنائي.

بيانات الجامعة والسنة
دبي9118. ،
دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 151ص؛
 51س .

 /523.1928م س ح /رسائل/
1291

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجنائي.

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 129ص؛
 51س .

 /523.139ح ع م /رسائل1322 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجنائي.

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 122ص؛
 51س .

 /523.144اـ م ع /رسائل1329 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجنائي.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،
دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 198ص؛
 51س .
 253ص؛
 51س .

دباااي :أكاديميا ا مااارط
دبي.9112 ،

ص؛

مرط

82
 51س .

 122ص؛
 51س .

دبي :أكاديمي
دبي.9118 ،

مرط

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

111
 51س

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

111
 51س

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

28
 51س .

دبي :أكاديمي
دبي.9112 ،

مرط

 131ص؛
 51س .

 /523.144و ن  /رسائل1211 /
 /522.15ا ع أ /رسائل1218 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الجنائي.
رسائل ال كهبراة.
الواةبن الم ةي.

 /522.12ع ح ت /رسائل1252 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.
قاةبن الشركات.

 /522.12292ع س ا /رسائل/
1323

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.
قاةبن الشركات.

رسائل الماجسهير.
ص؛
 /522.12292م ع ف /رسائل 1299 /الواةبن الهجاري.
.
قاةبن الشركات.
رسائل الماجسهير.
 /522.1228ف م ص /رسائل/
ص؛
الواةبن الهجاري.
1251
.
قاةبن الشركات.
ص؛

 /522.149ش خ ا /رسائل1211 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.

 /522.149ع ع خ /رسائل1382 /

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.

م
)92
)51
)51
)59
)55
)52

بيان المسئولية
العنوان وبيان المسئولية
فه إسدا ف قلي.
إفالس الشركات الم ةي ذات النشاط المهني وفواً للواةبن رق  2لسن
قدم حسن الجناحي.
 /9112فه إسدا ف قلي؛ إمراف قدم حسن قب اهلل الجناحي.
اااال باان سااعي باان قدما
المسااؤولي العو ي ا للبنااب قاان قملي ا الهدبياال اإللكهروةااي للنو ابد فااي
السع ي.
الواةبن اإلقااراتي /ااال بان ساعي بان قدما الساع ي؛ إماراف قدما
قدمااااا ساااااعي دقفااااابس
سعي دقفبس المنصبري.
المنصبري.
النمام الواةبةي للشيك اإللكهروةي /جماز سعي الشدي؛ إمراف أحم جماز سعي الشدي.
أحم معبان الطاير.
معبان الطاير.
االلهزاقاااات الناماااا قااان خطااااا الضااامان /قائشا ا خلفاااان الموباااالي؛ قائش خلفان الموبالي.
صالح رام الدمراةي.
إمراف صالح رام الدمراةي.
الهدك اي فااي قنازقااات البنااب  :دراس ا تطبيوي ا قلااى الشاايك وخطاااا
قبار قلي بن قرخان.
الضااامان فاااي ضااابء قااااةبن الهدكاااي اإلقااااراتي لسااان  9118وأحكاااام
قدم حسن الجناحي.
المداك  /قبار قلي بن قرخان؛ إمراف قدم حسن الجناحي.
الرقاب الوضائي الالحو قلى ص ور حك الهدكي وفوا لوااةبن الهدكاي فقنا ا راما ا قدما ا راما ا
االتدااادي رق ا  2لساان  9118ل ول ا اإلقااارات العربي ا المهد ا ة /فقن ا الشدي.
قامبر قبرو .
رام قدم رام الشدي؛ إمراف قامبر قبرو .

بيانات الجامعة والسنة
دباااي :أكاديميا ا مااارط
دبي.9112 ،
دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

التصنيف

الصفحات
 119ص؛
 /522.148ف إ إ /رسائل1254 /
 51س .

مرط

 199ص؛
 51س .

مرط

 122ص؛
 51س .
 191ص؛
 /522.122ع ح ا /رسائل1259 /
 51س .

مرط

 129ص؛
 51س .

دباااي :أكاديميا ا مااارط
دبي.9112 ،

ص؛

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،
دباااي :أكاديميا ا مااارط
دبي.9112 ،
دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

 /522.189اـ س م /رسائل1211 /
 /522.122ج س ن /رسائل1325 /

29
 51س .

 /524.12ف ر ر /رسائل1252 /

رسائل الماجسهير.
قاةبن المرافعات.

االةعكاسااااات األقنياا ا للبضااااع االسااااهراتيجي فااااي المنطواا ا العربياا ا
 )53وقوهرحات المباجه  :دراس تطبيوي قلى قنطو الخليج العربي /أحم
قبسى البلبمي؛ إمراف أساق قنصبر السباح.

أحم قبسى البلبمي.
أساق السباح.

دبي :أكاديمي
دبي.9118 ،

 /539.52أ م إ /رسائل1214 /

العمل العربي المشاهر فاي قجاا إدارة األزقاات األقنيا  :اساهراتيجي
 )52قوهرح للعمال العرباي المشاهر إلدارة األزقاات األقنيا  /جاسا أحما
جاس الدمادي؛ إمراف أساق قنصبر السباح.

جاسااااااا أحمااااااا جاسااااااا
الدمادي.
أساق السباح.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 119ص؛
 51س .

 /539.52ج أ ع /رسائل1212 /

أكاديمي

 249ص؛

 /539.52ع إ ت /رسائل1215 /

12

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.
رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.

 /522.122م ع ت /رسائل1292 /

مرط

 )54الهنبؤ العلمي كيساس للهخطي األقني /قلي إساماقيل قجااا ؛ إماراف قلي إسماقيل قجاا .

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.

رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.

 154ص؛
 51س .

الواارة:

الموضوعات
رسائل الماجسهير.
الواةبن الهجاري.

رسائل الماجسهير.
اإلدارة العاق .
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
األزقات
إدارة
األقني .
الهخطي
االسهراتيجي.
الهخطي األقني.
رسائل الماجسهير.
اإلدارة العاق .
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
األزقات
إدارة
األقني .
الهخطي
االسهراتيجي.
الهخطي األقني.
رسائل ال كهبراة.

العنوان وبيان المسئولية

م

بيانات الجامعة والسنة
الشرط 9112. ،

الصفحات
 92س .

األوضاع الراان في قنطو الخلايج العرباي واألزقاات األقنيا الناماا قدمااااااابد قلاااااااي قدماااااا
 )58قنهااا :دراس ا تطبيوي ا قلااى دول ا اإلقااارات العربي ا المهد ا ة /قدماابد الزرقبةي.
قب العزيز جاس ف قلي.
قلي قدم الزرقبةي؛ إمراف قب العزيز جاس ف قلي.

دباااي :أكاديميا ا مااارط
دبي.9112 ،

 113ص؛
 51س .

 /535.1م ع أ /رسائل1255 /

ساااقح صااالح ال ا ين سااي
أثر تطبير ةم اإلة ار المبكر في إدارة األزقات األقني  /ساقح صالح
قب الرحمن.
 )52ال ا ين سااي قب ا الرحمن؛ إمااراف جازي ا زقهاار ،قدم ا أحم ا الطيااب
جازي زقهر.
ايكل.
قدم أحم الطيب ايكل.

أكاديمي
الواارة:
الشرط .9112 ،

 339ص؛
 92س .

 /535.23س ص أ /رسائل1294 /

قب الفهاح قب الخال أحم
قاب .
قدم مفي زكي.
طار فهح اهلل خضر.

سي حلمي البزان.

ساايكبلبجي الهفاااوض وإدارة األزقااات األقني ا  /قب ا الفهاح قب ا الخال
)21
أحم قاب ؛ إمراف قدم مفي زكي ،طار فهح اهلل خضر.

بيان المسئولية
سي حلمي البزان.

األزقات األقني الناجم قن اسهخ ام اإلراااا ألسالد الا قار الشااقل
إسااماقيل قدم ا إسااماقيل
واسهراتيجيات المباجه  :دراس تطبيوي قلى دولا اإلقاارات العربيا /
الهميمي.
)21
إسااماقيل قدم ا إسااماقيل الهميمااي؛ إمااراف خليف ا بشااير قلااي سااعي
خليف بشير البر .
البر .
14

التصنيف

أكاديمي
الواارة:
الشرط .9114 ،

 222ص؛
 92س .

 /535.23ع ع س /رسائل1292 /

مرط

 121ص؛
 51س .

 /522.125إ م أ /رسائل1324 /

دبي :أكاديمي
دبي.9112 ،

الموضوعات
اإلدارة العاق .
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
الهخطي
االسهراتيجي.
الهخطي األقني.
رسائل الماجسهير.
اإلدارة العاق .
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
األزقات
إدارة
األقني .
األقن الوبقي.
رسائل ال كهبراة.
اإلدارة العاق .
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
األزقات
إدارة
األقني .
الهخطي
االسهراتيجي.
الهخطي األقني.
رسائل ال كهبراة.
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
إدارة األزقات.
األزقات
إدارة
األقني .
الهفاوض األقني.
رسائل الماجسهير.
المشكالت والخ قات
االجهماقي .
قلبم الشرط .
إدارة األزقات.
األزقات
إدارة

الصفحات

التصنيف

م

العنوان وبيان المسئولية

اإلراااااا المعاصااار واةعكاساااات األقنيا ا قلاااى دو قجلاااس الهعااااون
قدم سعي حم العبي لي.
 )29الخليجي :االسهراتيجي الموهرح للمباجه  /قدم سعي حم العبيا لي؛
أساق السباح.
إمراف أساق قنصبر السباح.

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 122ص؛
 51س .

 /522.125م س إ /رسائل1215 /

مائعات األزقات وت اقياتها األقني  :ةدب اساهراتيجي وطنيا للمباجها ةجااالء أحم ا حمي ا الجباار
 )25والهص ي في دول اإلقارات العربي المهد ة /ةجالء أحم حميا الجبار السبي ي.
خليف بشير البر .
السبي ي؛ إمراف خليف بشير قلي البر .

دبي :أكاديمي
دبي9112. ،

مرط

 992ص؛
 51س .

 /522.132ن أ ش /رسائل1251 /

أحمااا قبااا الرحمن قلااااي
قالحي.
خليف بشير البر .

دبي :أكاديمي
دبي9118. ،

مرط

 112ص؛
 51س .

 /522.128أ ع م /رسائل1212 /

أكاديمي
الواارة:
الشرط .9118 ،

 352ص؛
 92س .

 /522.128ع ي ف /رسائل1323 /

مرط

 193ص؛
 51س .

 /522.932س ر إ /رسائل1212 /

المخاطر المؤثرة قلى أقان الما ن ال كيا وقوهرحاات المباجها  :رؤيا
 )22اسهشاارافي إلدارة األزقااات المااؤثرة قلاااى أقاان الماا ن ال كياا  /أحماا
قب الرحمن قلي قالحي؛ إمراف خليف بشير قلي سعي البر .
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اةليات الد ية لدماي وتيقين ةم المعلبقات وفثاراا قلى المنمبق قمار ياسر زاير البابلي.
 )23األقني  /قمار ياسر زاير البابلي؛ إمراف قدم قصام خليف  ،فبزي قدم قصام خليف .
فبزي أحم قب الشافي.
أحم قب الشافي.

اإلقاااالم األقناااي ودوره فاااي قباجهاا الشاااائعات أثنااااء إدارة األزقاااات
سلمان رام جمع سال .
 )22األقني في دول اإلقارات العربيا المهدا ة /سالمان راما جمعا ساال ؛
فري ون ةجيب.
إمراف فري ون قدم ةجيب.
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