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السنة الغالفالمؤلفاسم الصنفكود

القـــــانون والشريعة اإلسالمية
2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أنظرٌة المصلحة فى الطعن الجنائى16258

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أتكٌٌف الواقعة وماٌثٌره من مشكالت فى نطاق التقسٌم الثالثى للجرائم16248

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أمركز الدعوى المدنٌة أمام القضاء الجنائى16264

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالقبض والتفتٌش فى جوانبهما العملٌة الهامة16247

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالطعن فى الحكم بإعتبار المعارضة كؤن لم تكن16259

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أتنازع اإلختصاص فى المواد الجنائٌة16249

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالطعن فى أوامر اإلحالة واألوامر بؤال وجة القامة الدعوى16261

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالرقابة على الدستورٌة والشرعٌة فى المواد الجنائٌة16262

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أاستظهار القصد فى القتل العمد16263

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أحق الدفاع أمام القضاء الجنائى16266

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أدعوى البالغ الكاذب فى جانبها العملٌة16265

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أالعذر القهرى وماٌثٌرة من بحث فى اإلجراءات الجنائٌة16267

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أ"الٌجوز النقض حٌث الٌجوز اإلستئناف"الصلة بٌن جواز اإلستئناف وجواز النقض 16260

2012هــــــــــــــاردعصمت عدلى.د.لواءالشرطة المجتمعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق16208

2012هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أالمحاماة علم وفن وعمل16269

2012هــــــــــــــاردعبد هللا أحمد السٌد خلف.د.مستشارنظرٌة الدفاع القضائى عن الدولة16207

2012هــــــــــــــاردجمال شعبان حسٌن على.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون الوضعى"انقضاء الدعوى الجنائٌة 16218

2012هــــــــــــــاردعبد العزٌز محمد محسن.د"دراسة مقارنة" حقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنائٌة مرحلة ماقبل المحاكمة فً الفقة اإلسالمى والقانون الوضعى16278

2012هــــــــــــــاردعبد العزٌز محمد محسن.د"دراسة مقارنة"تحدٌات تطبٌق التشرٌع الجنائى اإلسالمى 16279

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.د"دراسة حال المساهمة الجنائٌة بالتحرٌض الصورى" السلوك اإلجرامى للمحرض الصورى 16221

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دسلوكٌات إجرامٌة نراها فى حٌاتنا الٌومٌة 16228

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دالسلوك اإلجرامى المعقد16229

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دالسلوك اإلجرامى الجنسى16230

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دالسلوك اإلجرامى للمجرم المعنوى16231

2012هــــــــــــــاردسٌف رجب قزامل.د.أالجناٌة على الجنٌن وعقوبتها16210
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2012هــــــــــــــارددالل ابراهٌم محمد ابرهٌم.أأثر العقوبة على األموال فً حدي الحرابة والردة16268

2012هــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن عوض.دالسرقة بٌن التجرٌم والعقوبة فى الشرٌعة اإلسالمٌة16193

2012هــــــــــــــاردإٌمان مختار مصطفى/إعدادالخالٌا الجذعٌة16202

2012هــــــــــــــاردفرج محمد محمد سالم.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون الوضعى"وسائل اإلخصاب الطبى المساعد وضوابطة 16267

2012هــــــــــــــاردعبد الفتاح أحمد أبو كٌلة.د"دراسة فقهٌة طبٌة قانونٌة معاصرة"الفحص الطبى قبل الزواج واألحكام الفقهٌة المتعلقة بة فً منظور الفقة اإلسالمى 16277

2012هــــــــــــــاردجمال مهدى محمود األكشة.د  والخاص بإلزام الزوجٌن بالفحص الطبى قبل الزواج2008 لسنة 126موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من التعدٌل الجدٌد الوارد بالقانون رقم 16217

2012هــــــــــــــاردوائل أنور بندق.أ, مصطفى كمال طه .د.أ"البحرينى-القطرى-الليبى-األردنى-السعودى-الكويتى-اللبنانى-اإلنجليزى-الفرنسى-المصرى"التؤمٌن البحرى فى القوانٌن 16237

2012هــــــــــــــاردوائل أنور بندق.أ, مصطفى كمال طه .د.أالتوحٌد الدولى للقانون البحرى16242

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دأسباب استحقاق الربح فى الفقة اإلسالمى16232

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد أحمد أبو طه.د"أسبابة وأثرة على الفرد والمجتمع فً العصر الحدٌث"التضخم النقدى 16270

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد أحمد أبو طه.دالوسائل الشرعٌة لمكافحة التضخمات النقدٌة16271

2012هــــــــــــــاردالسٌد ابراهٌم سعد على.أ"الجمعٌات األهلٌة ودورها فً التكامل اإلجتماعى وأثرها على األمة اإلسالمٌة"البنوك اإلسالمٌة 16272

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد محمد أبوسعده.دضمانات وحوافز االستثمار الزراعى16204

2012هــــــــــــــاردشٌماء حامد جاب هللا/اعدادالمعامالت المالٌة فى العقود اإلسالمٌة16205

2012هــــــــــــــاردعبد الحكٌم مصطفى الشرقاوى.د"العولمة المالٌة وامكانات التحكم"عدوى األزمات المالٌة 16257

2012هــــــــــــــاردصبرى مصطفى حسن السبك.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة الغسالمى والقانون الوضعى""وضماناتة-ماهٌتة"البٌع بالتقسٌط كصورة من صور البٌع التجارٌة الخاصة 16236

2012هــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن عوض.د"دراسة مقارنة"عقد البٌع 16215

2012هــــــــــــــاردصبرى مصطفى حسن السبك.د"دراسة مقارنة"النظام القانونى لتحول الشركات 16243

2012هــــــــــــــاردصبرى مصطفى حسن السبك.د"دراسة مقارنة"دعوى المنافسة غٌر المشروعة كوسٌلة قضائٌة لحماٌة المحل التجارى 16256

2012هــــــــــــــاردناصر أحمد ابراهٌم النشوى.د.أموقف الشرٌعة اإلسالمٌة من عملٌة الخصم التى تجرٌها البنوك على األوراق التجارٌة16203

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دبٌان أخطاء المشككٌن فى حرمة بعض أنواع الربا المإثرة فى عقود تنمٌة المال16211

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دحكم العقد غٌر المسمى فى الفقة اإلسالمى16212

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دخصائص عقود تنمٌة المال فى الفقة اإلسالمى16213

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دالكلٌات التى ٌرجع إالٌها حكم العقد فى الفقة اإلسالمى16222

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دالبغى وأحكامة فى الفقة اإلسالمى16234

2012هــــــــــــــاردمحمود محمد عوض.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون المدنى"هالك المعقود علٌة 16241

2012هــــــــــــــاردعمر إبراهٌم حمروش.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون المدنى"البناء فى ملك الغٌر 16214

2012هــــــــــــــاردد؟جهاد محمود األشقر"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون المدنى"هبة المنافع 16240

2012هــــــــــــــاردسٌد عبد هللا محمد خلٌل.أ"دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعى والفقة اإلسالمى"الحق فى الترجمة 16219

2012هــــــــــــــاردوائل أنور بندق.أ"طبعة ثانية مزيدة ومنقحة" ... "نصوص القانون الدولى اإلسالمى للحرب-المحكمة الجنائية الدولية-قواعد الحرب-جرائم الحرب واإلبادة الجماعية"موسوعة القانون الدولى للحرب16235

2012هــــــــــــــاردعلى بن محمد بن رمضان.دتنبٌة الغافل والنائم ألحكام االسرى والغنائم16273

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أفلسفة العالقات الدولٌة16223

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أالعالقات الدولٌة فى الفكر السٌاسى الغربى16224

Web Site : www.daralwafaa.net 2 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أ"تعاون أم صراع أم توازن قوى"العالقات الدولٌة فى الدول الغربٌة 16226

2012هــــــــــــــاردخالد السٌد محمود المرسى.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمة والقانون الدولى العام"الحماٌة الدبلوماسٌة للمواطنٌن فً الخارج 16275

2012هــــــــــــــاردالسٌد عبد المنعم حافظ.دالتعرٌف بالقانون الدولى الخاص16238

2012هــــــــــــــاردالسٌد عبد المنعم حافظ.دأحكام تنظٌم الجنسٌة16239

2012هــــــــــــــاردٌاسر أحمد عمر الدمهوجى.دحقوق الطفل وأحكامه فى الفقة اإلسالمى 16206

2012هــــــــــــــاردسٌف رجب قزامل.د.أ"دراسة مقارنة"العاقلة فى الفقة اإلسالمى 16209

2012هــــــــــــــاردسٌف رجب قزامل.د.أ"دراسة فقهٌة مقارنة"الضٌافة 16233

2012هــــــــــــــاردعلى بن محمد بن رمضان.دأحكام الجنٌن من النطفة إلى االستهالل16216

2012هــــــــــــــاردرشدى شحاتة أبو زٌد.دشروط ثبوت حق الحضانة فى الفقة اإلسالمى وقانون األحوال الشخصٌة16220

2012هــــــــــــــاردنهلة عبد الفتاح.داآلثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة16189

2012هــــــــــــــاردناصر أحمد ابراهٌم النشوى.د.أ"دراسة تؤصٌلٌة فقهٌة مقارنة"موقف الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون من الخلوة واآلثار المترتبة علٌها 16227

2012هـــــــــــــــاردالسٌد عبد الصمد ٌوسف.د.مسنشار"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون الوضعى"الحق بٌن البقاء الدائم والسقوط بالتقادم 16274

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة تطبٌقٌة " تسبٌب الحكم القضائى 16109

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"والوقتٌة , الموضوعٌة " خصوصٌات منازعات تنفٌٌذ األحكام 16110

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة تؤصٌلٌة وتحلٌلٌة " نطاق الدعوى القضائٌة فى خصومة اإلستئناف 16111

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة تحلٌلٌة وتطبٌقٌة " اصدار الحكم القضائى على ضوء الفقة وأحكام القضاء 16112

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"فى ضوء الفقة وأحكام القضاء " أعوان القضاء 16113

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دنظام القضاء المدنى ونظرٌة اإلختصاص وفقاً لقانون المرافعات المصرى16114

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دالنظام القانونى ألوامر وأحكام القضاء وطرق الطعن فٌها وفقاً لقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة16115

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.داجراءات الحجز وآثارة العامة16116

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دالحصانة القضائٌة والحصانة التنفٌذٌة المعترف بها لألشخاص اإلعتبارٌة الدولٌة16161

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دحاالت انعدام الحجٌة القضائٌة16197

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة مقارنة"النظام القانونى لدعوى بطالن حكم التحكٌم16198

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.داإلتجاهات النظرٌة والحلول الوضعٌة فى تحدٌد التنظٌم اإلجرائى لخصومة التحكٌم16199

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"مدى ثبوت الوالٌة التحكٌمٌة للمحكم فى المسائل الفرعٌة,تعدٌل العنصر الشخصى فى خصومة التحكٌم,بداٌة ونهاٌة والٌة المحكم على الدعوى التحكٌمٌة"الحدود الزمنٌة والموضوعٌة لوالٌة المحكم على الدعوى التحكٌمٌة16200

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"إعالنة ومدى سرٌتة,وبٌاناتة,كتابتةولغتة""ماهٌة حكم التحكٌم اإللٌكترونى وكٌفٌة الوصول إلٌة-ماهٌة التجارة اإللٌكترونٌة والتحكٌم اإللٌكترونى"حكم التحكٌم اإللٌكترونى16201

2011هـــــــــــــــاردمحمد شهاب.أقوانبن التحكٌم غى الدول العربٌة16178

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دالتحكٌم الدولى16120

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أمكــافحة اإلرهـــــــــــاب16169

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أ"فى ظل اتفاقية األمم المتحده لمكافحة الفساد"وعالقتها بالجريمة على المستوى المحلى واإلقليمى والعربى والدولى  الحوكمة ومكافحة الفساد اإلدارى واالوظيفى16170

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أالجرٌمة اإللٌكترونٌة والمعلوماتٌة والجهود الدولٌة والمحلٌة لمكافحة جرائم الكمبٌوتر واإلنترنت16171

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أالجدٌد فى التوقٌع اإللٌكترونى  والحجة القانونٌة للتوقٌع اإللٌكترونى فى كافة المعامالت اإللٌكترونٌة16172

2011هـــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاإلرهاب الفكرى فى الفكر الغربى والدعوة الى السالم العالمى16146

2011هـــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاالرهاب والصراع والعنف فى الدول العربٌة16144
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2011هـــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أ"السٌادة -الحرب والسالم-العالقات الدولٌة-اإلرهاب" موقف اإلسالم من أخطر وأهم القضاٌا العالمٌة المعاصرة16147

2011هـــــــــــــــاردعصام مالك أحمد العبسى.دمقتضٌات المصلحة العامةبشؤن براءات اإلختراع فى تشرٌعات الدول العربٌة16175

2011هـــــــــــــــاردعصام مالك أحمد العبسى.دالترخٌص اإلجبارى إلستغالل براءة اإلختراع16176

2011هـــــــــــــــاردمحمد شهاب.أ"الوٌبو"اتفاقٌات ومعاهدات حقوق الملكٌة الفكرٌة الصادرة عن المنظمة العالمٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة 16177

2011هـــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة "مبادئ علم اإلدارة العامة بٌن معطٌات الماضى ومتطلبات الحاضر16127

2011هـــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بٌن النظام اإلدارى الوضعى واإلسالمى "النظم التقدمٌة فى اإلختٌار للوظٌفة العامة16128

2011هـــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة تؤصٌلٌة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة"الحماٌة اإلدارٌة للصحة العامة 16143

2011هـــــــــــــــاردأحمد محمد الحفناوى.مستشار"دراسة مقارنة بؤحكام الفقه اإلسالمى"البطالن اإلجرائى وأثرة على الدعوى التؤدٌبٌة 16182

2011هـــــــــــــــاردرضوان الشافعى على.درسوم الخدمات العامة من منظور الفقه اإلسالمى والتشرٌع المالى الوضعى16186

2011هـــــــــــــــاردعمار السٌد عبد الباسط.دأثر الضرٌبة العامة على المبٌعات على القوة اإلدخارٌة فى اإلقتصاد16157

2011هـــــــــــــــاردصفاء السٌد لولو.د"دراسة فقهٌة مقارنة " الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 16136

2011هـــــــــــــــاردصابرٌن جابر أحمد.د"دراسة مقارنة " الباعث فى القانون الجنائى 16131

2011هـــــــــــــــاردمصطفى عبد الغفار.دجزء2" دراسة فقهٌة مقارنة"العفو وأثرة على األحكام الشرعٌة 16187-88

2011هـــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دلقانون اإلجراءات الجنائٌة"القضاٌا"الموجز فى مبادئ النظرٌة والتطبٌقات العملٌة 16167

2011هـــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دحق المشاركة السٌاسٌة فى الفقة اإلسالمى والقانون الرومانى16168

2011هـــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دنظرٌة الفاعل المعنوى بٌن الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى16160

2011هـــــــــــــــاردخالد محمود المرسى.أالوضع القانونى الدولى لمدٌنة القدس فى ضوء أحكام القانون الدولى واالتفاقٌات الدولٌة وقرارات األمم المتحدة وموقف الشرٌعة اإلسالمٌة16173

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دالقانون الجنائى الدولى16119

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دالجرٌمة الدولٌة المنظمة فى القانون الدولى16148

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دنظم العولمة وأثرها على اإلقتصاد الدولى الحر16150

2011هـــــــــــــــاردمحمد عبد الستار نصار.مستشاردور القانون الدولى العام فى النظام االقتصادى العالمى الجدٌد16140

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دراسة فقهٌة مقارنة"اإلستعانة الدولٌة من منظور اسالمى 16129

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دراسة فقهٌة مقارنة"اإلستعانة بالغٌر فى العبادات 16130

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دارسة فقهٌة مقارنة " اإللتزامات والتصرفات الناشئة عن عقدى اإلجازة والوكالة16153

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دارسة فقهٌة مقارنة " األرض وماٌتعلق بها من أحكام فى الفقه اإلسالمى 16162

2011هـــــــــــــــاردمروى محمود توفٌق.دحماٌة األسواق التجارٌة16137

2011هـــــــــــــــاردمروى محمود توفٌق.د"دراسة فقهٌة مقارنة " مسإلٌة مندوبى المبٌعات فى تسوٌق المنتجات 16138

2011هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"الجزء األول"المسإلٌة الناشئة عن الضرر االدبى بٌن الفقة اإلسالمى والقانون16117

2011هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"الجزء الثانى"المسإلٌة الناشئة عن الضرر االدبى بٌن الفقة اإلسالمى والقانون16118

2011هـــــــــــــــاردمحمد مصطفى البٌومى.دالجانب العقدى وأثرة فى البناء اإلجتماعى عن المجددٌن فى القرنٌن الثانى عشر والثالث عشر الهجرٌٌن16174

2011هـــــــــــــــاردجمال زكى اسماعٌل.د"دارسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والفقة المقارن "المسإلٌة المدنٌة الناشئة عن بٌع السلع المقلده عبر اإلنترنت16179

2011هـــــــــــــــاردعلى عبد الرحمن قطٌط.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسالمى والقانون الدولى الخاص"تنازع القوانٌن فى الوصٌة16180

2011هـــــــــــــــاردجهاد محمود األشقر.دنكاح المعاق ذهنٌا ً فى الفقة االسالمى16125

2011هـــــــــــــــاردجهاد محمود األشقر.د"دراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسالمى والقانون المصرى "موانع استحقاق الوصٌة المتعلقة بالموصى به 16126

2011هـــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.د"أحكامة وآثارة فى الفقه اإلسالمى"عقد الذمة 16181
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2011هـــــــــــــــاردنورة سٌد أحمد.د"دراسة مقارنة"جوارح المسلم بٌن المسإلٌة واالداء 16183

2011هـــــــــــــــاردنورة سٌد أحمد مصطفى.د"دراسة مقارنة"اقتصادٌات البٌت المسلم 16184

2011هـــــــــــــــاردمحمد محمد عبد السمٌع.د"دراسة مقارنة فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى"حق التؤمٌن اإلجتماعى وأحكامة 16185

2011هـــــــــــــــاردإٌمان عبد الغنى.داإلضطرار وأثرة على فعل المكلف فى العبادات16158

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة فى الفقة اإلسالمى والقانون الوضعى " تحدٌد السن فى الزواج16132

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة فى الفقة اإلسالمى وبعض القوانٌن العربٌة " ُسنٌة الطالق وبدعٌتة وأثر كل منهما16133

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة فى الفقة اإلسالمى والقانون الوضعى " التفرٌق القضائى بٌن الزوجٌن للغٌاب والفقدان16134

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة " أثر السفة والفلس فى الفقة اإلسالمى 16135

2011هـــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن.د"دراسة مقارنة"سلطة القاضى فى التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلعسار واإلقرار والغٌبة فى الفقة اإلسالمى 16190

2011هـــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن.د"دراسة مقارنة"عقد الرهن فى الشرٌعة اإلسالمٌة 16191

2011هـــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن.د"دراسة مقارنة"وسائل اإلثبات المختلف فٌها 16192

2011هـــــــــــــــاردمحمد أحمد حواش.دالتدابٌر الوقائٌة من المال الحرام16159

2011هـــــــــــــــاردسماح شحاتة.دالوصف الشرعى آلالت الصٌد والذبائح والجهاد والقصاص16195

2011هـــــــــــــــاردمنى محمود محمد"دراسة فقهٌة مقارنة"مسإلٌة أصحاب المهن والحرف فى الشرٌعة اإلسالمٌة 16194

2011هـــــــــــــــاردالطاهر محمد عبد الحلٌم.د"أحكامها وآثارها الشرعٌة"األعالف المختلطة بالنجاسات 16166

2011هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عالم.د"دراسة مقارنة"تحدٌد الجنس وتغٌٌره بٌن الحظر والمشروعٌة 16139

2011هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المرأة فى اإلسالم16107

2011هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دآسٌا وتعالٌم اإلسالم9079

2011هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أ"دراسة موجزة للمبتدئن وغٌر المتخصصٌن"قضاٌا القانون الدولى الخاص 16106

2011هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أمدونة اإلثبات التقلٌدى واإللٌكترونى16142

2011هـــــــــــــــاردجمال مهدى محمود األكشة.د"دراسة فقهٌة مقارنة"بنوك لبن الرضاع بٌن الحل والحرمة 16196

2011هـــــــــــــــاردحامد أحمد حسن.د"دراسة فقهٌة مقارنة " أحكام األمومة فى الفقه اإلسالمى 16164

2011هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. د"فى الفقة اإلسالمى وقانون األحوال الشخصٌة " اإلشتراط فى وثٌقة الزواج 16152

2011هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. درإٌة المحضون فى الفقة اإلسالمى وقانون األحوال الشخصٌة16141

2011هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دالعنف ضد المرأة وكٌفٌة مواجهته من منظور إسالمى16044

2010هـــــــــــــــاردوائل أنور بندق.تنقيح أ  محمد لبٌــب شنب             .د.أ"الكتاب الحائز على جائزة الدولة التشجٌعٌة " شرح أحكام قانون العمل16088

2010هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .دالقروض والودائع البنكٌة فى مٌزان الشرٌعة اإلسالمٌة16089

2010هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"دراسة فقهٌة مقارنة بالقانون"خصم األجل فى عقود المعاوضات المالٌة 16090

2010هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"دراسة فقهٌة مقارنة بماورد فى القانون"الممارسات اإلحتكارٌة وآثارها اإلقتصادٌة 16091

2010هـــــــــــــــاردرمضان ابراهٌم عالم.د"دراسة مقارنة فى نظرٌة الخصومة القضائٌة"التناقض االجرائى 16065

2010هـــــــــــــــاردمسعود ٌونس عطوان.د"دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعى والفقة اإلسالمى"انهاض المشروعات المتعثرة ووقاٌتها من اإلفالس 16104

2010هـــــــــــــــارد"باحث قانونى"بلخٌر دراجى .أالعدالة الجنائٌة الدولٌة ودورها فى حماٌة حقوق االنسان16072

2010هـــــــــــــــارد"باحث قانونى"عتو الموسوس .أالنظام القانونى لفروع الشركات األجنبٌة فى الجزائر16071

2010هـــــــــــــــارد"باحث قانونى"مبروك بو خزنه .أالمسإلٌة الجزائٌة للشخص المعنوى فى التشرٌع الجزائرى16067

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دمرحلة التحريات وجمع االستدالالت :سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16085
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2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المتهم أمام سلطات الضبط القضائى: سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16086

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دمرحلة التحقٌقات: سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16083

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دهل ٌجوز اللجوء الى التنوٌم المغناطٌسى والعقاقٌر المخدرة كوٌسلة الستدراج المتهم لمعرفة الحقٌقة أثناء التحقٌقات: سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16080

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المتهم أمام النٌابة العامة: سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16076

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دمرحلة المحاكمة:  سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16092

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المتهم أمام القضاء:  سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16077

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دضمانات وحقوق المحامى عند الدفاع عن المتهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى:  سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16079

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دحقوق المتهم بعد صدور الحكم وحتى صٌرورتة نهائٌاً:  سلسلة مراحل الدعوى الجنائٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16093

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أإساءة استعمال السلطة اإلدارٌة16066

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"مبادئ القضاء اإلدارى فى التؤدٌب"الجرٌمة والعقوبة التؤدٌبٌة 16074

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"المبادىء التى ارساها القضاء اإلدارى فى أعضاء هٌئة التدرٌس "المبادىء القضائٌة فى الجامعات 16094

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"المبادئ التى أرساها القضضاء اإلدارى فى وضع األجانب على مدى ستٌن عاماً"وضع األجانب فى القضاء اإلدارى  16095

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عالم.دالقواعد الفقهٌة ودورها فى التفسٌر القضائى للعقد عند التنازع فى عبارتة المرتبة للحقوق وااللتزامات فى الفقه اإلسالمى16096

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عالم.د"دراسة مقارنة "التفرٌق القضائى بٌن الزوجٌن للعل أو العٌوب عند الفقهاء وماعلٌة قانون األحوال الشخصٌة 16097

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عالم.د"دراسة فى عوامل استقرار الحكم القضائى فى الفقه اإلسالمى"الحكم القضائى وأثره فى رفع الخالف الفقهى 16098

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عالم.د"دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة فى الفقة اإلسالمى"الحقوق السٌاسٌة للمرأة المسلمة 16099

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د"بٌن وجوب تصدى التشرٌعات لة وآثارة المدمرة على االقتصاد العالمى"وباء انفلوانزا الخنازٌر 16082

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د" كٌف وقع االسد االمرٌكى فى الفخ "لماذا انهارت امرٌكا  ؟ 16100

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د"كحل لألزمة المالٌة العالمٌة"االقتصاد االسالمى كما ٌجب أن نراة  16084

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دقاطرة الركود االقتصادى الى أٌن ؟  هل الى مجاعة أم الى توارث دولى وكالهما نهاٌة واحدة16101

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دأنا وماركس واألزمة16087

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دالحروب المٌكروبٌة وأثارها على االقتصادٌات المحلٌة.2,حروب الطاقة النووٌة وأثرها على االقتصاد العلمى.1:تطور أسالٌب الحروب وظهور أنواع جدٌدة تتناسب والتكنولوجٌا الحدٌثة 16081

2010هـــــــــــــــاردإٌمــــان فتحى الجـــمٌل .أ"األشخاص البرٌون للمالحة البحرٌة , األشخاص البحرٌون للمالحة البحرٌة "أشخاص المالحة البحرٌة 16102

2010هـــــــــــــــاردإٌمــــان فتحى الجـــمٌل .أ"الحجز على السفٌنة-الرهن البحرى-حقوق اإلمتٌاز البحرى-ملكٌة السفٌنة-ماهٌة السفٌنة"النظام القانونى للسفٌنة 16063

2010هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه.د.أ"التؤمٌن البحرى-الحوادث البحرٌة-النقل البحرى-اٌجار السفٌنة-أشخاص المالحة البحرٌة-السفٌنة-مقدمة"القانون البحرى 16060

2010هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه.د.أأساسٌات القانون التجارى والقانون البحرى16070

2010هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه.د.أ "1999 لسنة 17وفقاً لقانون التجاره الجدٌد رقم " األوراق التجارٌة واالفالس16001

2010هـــــــــــــــاردرشدى شحاتة أبوزٌد.د"دراسة مقارنة" انعزال وعزل القاضى فى الفقة االسالمى وقانون السلطة القضائٌة16064

2010هـــــــــــــــاردأنور عبد الحمٌد السقاف.د"دراسة تحلٌلٌة سوسٌو  اقتصادٌة فى اطار التكاملٌة"التدبٌر الالمركزى للمناطق التجارٌة الحرة 16061

2010هـــــــــــــــاردانور عبد الحمٌد الثقاف .د"االسالٌب – االهداف –المبادىء –المفاهٌم "تبسٌط االجراءات وعقلٌة تدبٌر المنظمات 16103

2010هـــــــــــــــاردأسماء جابر أحمد ٌوسف.أ"بٌن المواثٌق الدولٌة ومعطٌات الواقع"حقوق األقلٌات المسلمة فى آسٌا 16078

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أمعاهدات النقل الجوى 16105

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالتنظٌم الدولى لحقوق االنسان16075

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالمرأة والطفل وحقوق االنسان16069
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2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالعدالة وحقوق االنسان16073

2010هـــــــــــــــاردهشام صاغور.أالسٌاسٌة الخارجٌة لإلتحاد األوروبى تجاة دول جنوب المتوسط10011

2009هـــــــــــــــاردمحمد لبٌب شنب . د.أ" دراسة مقارنة"المسئولٌة عن االشٌاء 16002

2009هـــــــــــــــاردمراد بقالم . أ نظام االزدواج البرلمانى وتطبٌقاته فى النظام الدستورى الجزائرى والنظام الدستورى المصرى دراسة مقارنة16003

2009هـــــــــــــــاردالخبير والمحكم فى وزارة العدل المصريةمــحـــمــــد شهــــــــــــــــــــــــــــــــاب .أاساسٌات التحكٌم التجارى والدولى والقوانٌن واالتفاقٌات المنظمة للتحكٌم عربٌا وعالمٌا 16004

2009هـــــــــــــــاردٌاسٌن بن برٌح .  أاالستجواب كوسٌلة من وسائل الرقابة البرلمانٌة على اعمال الحكومة فى النظام الجزائرى والنظام المصرى دراسة مقارنة16005

2009هـــــــــــــــاردعز الدٌن بغدادى . أ"دراسة مقارنة مع النظام المصرى"االختصاص الدستورى لكل من رئٌس الجمهورٌة ورئٌس الحكومة فى النظام الدستورى الجزائرى 16006

2009ســـــــــــوفتحنان أحمد عزمى .  أاالٌذاء البدنى لألطفال 16007

2009ســـــــــــوفتحنان أحمد عزمى .  أااللتزام ببذل عناٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق 16008

2009هـــــــــــــــاردمحمد احمد غانم. أتشرٌعات االستثمار فى مرحلة ما قبل وما بعد االنفتاح االقتصادى16009

2009هـــــــــــــــاردمحمد احمد غانم. أ"فى القانون الدولى والقانون المصرى المقارن"قواعد الحماٌة الموضوعٌة واالجرائٌة لألستثمارات االجنبٌة 16010

2009هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه . د.أ"1999 لسنة 71وفقاً لقانون التجارة الجدٌدة رقم "العقود التجارٌة وعملٌات البنوك 16011

2009هـــــــــــــــاردآمال عبد الرازق مشالى . دالوجٌز فى الطب الشرعى 16012

2009هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دختان االناث من منظور الشرٌعة والفقة والقانون( 3, علم اكتشاف الجرائم ( 2, المسإلٌة الجنائٌة عن نقل عدوى مرض انفلونزا الطٌور فى الشرٌعة والقانون  (1 :سلسلة بٌن الطب والقانون16013

2009هـــــــــــــــاردرشدى شحاتة ابو زٌد .د"دراسة مقارنة" انقضاء االلتزام بما ٌعادل الوفاء فى الفقة االسالمى والقانون المدنى16014

2009هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دالمإسسات العقابٌة واجرام االحداث 16015

2009هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دقانون السجون ودلٌل المحاكمات العادلة الصادرة عن منظمة العفو الدولٌة 16016

2009هـــــــــــــــاردهٌبة سردوك .  أالمناقصة العامة كطرٌقة للتعاقد االدارى 16017

2009هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه . د.أالشركات التجارٌة االحكام العامة فى الشركات وشركات االشخاص وشركات االموال انواع خاصة من الشركات 16018

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أقانون التوقٌع االلكترونى قواعد االونسٌترال ودلٌلها االرشادى 16019

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالمحكمة الجنائٌة الدولٌة 16020

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أقانون التجارة االلكترونٌة قواعد االونسٌترال ودلٌلها التشرٌعى  16021

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أمعاهدة جٌنٌف بشؤن آسرى الحرب 16022

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أغسٌل االموال فى الدول العربٌة 16023

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أاالقلٌات وحقوق االنسان 16024

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أموسوعة التحكٌم االتفاقٌات الدولٌة وقانون الدول العربٌة 16025

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أ" فى دول مجلس التعاون الخلٌجى"العالمات التجارٌة والنماذج الصناعٌة  16026

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أنظام براءات األختراع فى دول مجلس التعاون الخلٌجى 16027

2009ســـــــــــوفتعصام أنور سلٌم . د"نظرٌة الحق "مقدمة الثقافة القانونٌة 16028

2009هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. داالفكار الكبرى فى السٌاسة والقانون16029

2009ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. دمصادر االلتزام 16030

2009ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. داحكام االلتزام واالثبات 16031

2008ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. د.... الحاجة الى تشرٌع جدٌد لمراجعة وصٌاغة أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا فى اٌجار االماكن 16032

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. د....."حقوق االمتٌاز – الرهن الحٌازى – صور االختصاص – الرهن الرسمى "التؤمٌنات العٌنٌة والشخصٌة 16033

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. دالنظرٌة العامة للقانون 16034
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2009ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. د...."شرح احكام عقد البٌع على ضوء أراء الفقهاء واحكام القضاء "عقد البٌع 16035

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. د...."تشرٌع جدٌد مقترح لمراجعة وصٌاغة أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا "عقد االٌجار  16036

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. د....أحكام األسرة للمصرٌٌن غٌر المسلمٌن 16037

2008هـــــــــــــــاردوائل بندق.توفٌق فرج  أ. دقانون العمل الجدٌد 16038

2008هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"مبادئ القضاء اإلدارى فى العالقة الوظٌفٌة " السلطة الرئاسٌة بٌن االمتٌاز والمسئولٌة16039

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دمن حقوق السائح فً اإلسالم األمن واألمان16040

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دالسٌاحة واالرهاب فً ضوء أحكام الفقه االسالم16041ً

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. داآلثار االجتماعٌة لمحاكم األسرة المصرٌة16042

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. داإلجراءات القانونٌة لمسائل االحوال الشخصٌة16043

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دشركة المضاربة فى ضوء أحكام االقتصاد اإلسالمى 16045

2008هـــــــــــــــاردرشدى شحاته أبوزٌد.داتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة من منظور إسالمى16046

2008هـــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دالحكومة اإللكترونٌة فى دول الخلٌج العربى11017

2008هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أنظرٌات فى بطالن حكم التحكٌم16047

2008ســـــــــــوفتماجستير فى القانونوائـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أوسائل الدفع اإللكترونٌة16048

2008ســـــــــــوفتبدٌعة علً. دالجناٌات وموجبها فً الفقه االسالم16049ً

2008هـــــــــــــــاردنزار أحمد عقٌق. أمبدأ الشورى قواعده وضماناته16050

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دمبدأ الشرعٌة والجوانب اإلجرائٌة16051

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دالجرٌمة المغاٌرة16052

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دالجرٌمة المستحٌلة16053

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. داالقتصاد الخفـى16054

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دنقل وبٌع األعضاء البشرٌة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن الوضعٌة 16055

2005هـــــــــــــــاردعبد الغنى مصطفى. مستشاراألمر بحفظ األوراق واألمر بؤال وجه إلقامة الدعوى16056

مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
2010ســـــــــــوفتنخبة من العلماء (25)الخامس والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20133

وٌحتوى

2009ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/3 : (24)الرابع والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20124

وٌحتوى

2009ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/3 : (24)الرابع والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20125

- ضوابط الخلع وأحكامة فى الشريعة االسالمية- موقف الشريعة االسالمية من تحديد سن الزواج- جهود مدرسة الحديث فى تيسير االنتفاع بكتب العلم- السبر والتقسيم عند االصوليين- تعارض الخبر المثبت  والنافى عند االصولين

مدى حجية االقتران واثرة فى التفكير االجتهادى- صور الزواج المستحدثة- حقوق الحيوان فى الفقه االسالمى- أحكام المشى الشرعية

نكاح المعاق ذهنيا فى الفقه "- رؤية فقهية مقارنة ومعاصرة"تعجيل الزكاة - رد الشبهات الفقهية فى كتاب هل القرآن معصوم دراسة مقارنة- مهمة البحث القضائى عن الشاهد- نصرة القوليين لإلمام الشافعى البن القاص الطبرى

"منهج الكتابة فية-الطريقة المثلى لتحصيلة-طرق تدريسة-فائدتة"علم أصول الفقة- التأصيل الفقهى للحراسة القضائية واآلثار المترتبة عليها- دراسة فقهية طبية مقارنة"اجهاض الجنين فى ميزان الفقه اإلسالمى - اإلسالمى
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وٌحتوى

2009ســـــــــــوفتنخبة من العلماء3/3 : (24)الرابع والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20126

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20120

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20121

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء3/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20122

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء4/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20123

وٌحتوى

2007ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/2 :(22)الثانى والعشرٌن : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20129

وٌحتوى

2007ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/2 :(22)الثانى والعشرٌن : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20130

موانع استحقاق الوصية المتعلقة - المصالح المرسلة ومدى حجيتها عند األصوليين- مقاصد الشريعه فى الحفاظ على البيئة- البورصات وسوق األوراق المالية فى ميزان الفقه اإلسالمى- الشكلية فى العقود اإلليكترونية دراسة مقارنة

الجنين واإلجهاض وأثرة على التشوه فية- االزمة اإلقتصادية العالمية وأثرها على بعض عمليات البنوك- جمع الجوامع فى أصول الفقه ومعالم عناية العلماء بة"- دراسة تأصيليةة تطبيقية"الترخيص بالضرورة - بالموصى به

حكم نمط - بنوك لبن الرضاع بين الحيل والحرمة- االحتياط فى صيانة االبضاع- التضخم وأثرة على الدين- الحرية االعالمية واالثار المتربة فى الفقة االسالمى- التكامل االقتصادى العربى- االرهاب مفهومة ونشأتة ومظاهره

أحكام الوالئم فى الشريعة االسالمية- االمتناع عن اليمينفى الدعوى فى الفقة االسالمى- االجهاض واثارة الفقهية- نفقة الزوجة وما يتعلق بها من أحكام- الزوجة للزوج دراسة فقهية

التصرف فى األعيان الموقوفة - اإلنتحار ومايشبهه من حاالت- الوالية فى عقد الزواج- الحقوق المعنوية فى الفقة اإلسالمى فى األنظمة المعاصرة- أحكام اآللة الشرعية عامة- القواعد الفقهية ودورها فى التفسير القضائى للعقد

طرق داللة األلفاظ - تمييز الفصوص فى بيان الفروق بين العام المخصوص والعام الذى أريد بة الخصوص- الشرط المنافى لمقتضى العقد وأثرة فى المعامالت المالية- خفاض اإلناث فى الميزان- بالبيع واإلستبدال وتغيير الهيئة

على المعانى عند الحنفية وأثرها فى تفسير نصوص القانون الكويتى

خصوصية محل اإللتزام قبل التعاقد باإلعالم فى اطار العقود - التنظير الفقهى بين األصالة والمعاصرة- الصراع اإلقتصادى وأثرة فى مالية الدولة- الرجوع عن الشهادة فى العقوبات المقدرة شرعا وأثرة فى الفقة اإلسالمى

التصرف فى جثة الميت مجهول الدين- مفهوم مصطلح الجماعة عند الحنابلة- اإلليكتورنية

توقير األنبياء عليهم السالم - الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث- الحقوق السياسية للمرأة المسلمة- السياسة الضريبية بين سندان العولمة ومطرقة اإليرادات- حق الزوجة فى التفريق قضائياً

تبرئة الصحابى ثعلبة بن حاطب رضى هللا عنة مما نسب الية فى كتب التفسير من منعه للزكاة- العقل وأثرة فى التكليف دراسة أصولية- وفضالء البشر واستخدام األلفاظ الدالة على ذلك

من البدائل الشرعية لعقود المعامالت اآلجلة - علة تحريم الربا فى النقدين ومدى تحققها فى المعامالت المعاصرة- التأمين التجارى والبديل اإلسالمى دراسة فقهية- القول المبين فى حكم اجهاض الجنين دراسة تأصيلية فقهية مقارنة

أثر اضطرابات الهوية الجنسية فى مشروعية عملية التحول الجنسى وبيان مأخذ به القضاء الكويتى- التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود- أثر مراعاة المصلحة فى شروط الواقفين- الحديثة

حقوق اإلنسان وسياسة اإلنتقاء فى العلمانية - البكر والثيب فى الفقة اإلسالمى- النسيان وأثرة على الصيام والحج دراسة فقهيه مقارنه- الترادف عند االصوليين وأثرة فى االحكام الشرعية- األمانة الصغرى فى الفقة اإلسالمى

جالء األفهام بأحكام السالم"- تنفيذه– ذاتيتة "العمل عن بعد - النيابة عن الغير فى العبادات- مسقطات الشفعه فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى- األوروبية
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وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/5 (21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20134

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/5 (21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20135

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء3/5(21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20136

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء4/5(21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20137

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء5/5(21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20138

وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/2 : (20)العشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20127

وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/2 :(20)العشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20128

ضريبة توبين واصالح النظام النقدى - االعذار المبيحة لترك صالة الجماعة- التكييف الشرعى لقبض الشئ المرهون  فى الشريعة االسالمية- االخطاء التطبيقية لقانون االحوال الشخصية فى اثبات النسب وكيفية معاجتها فقهيا

فكرة السيادة - التأديب فى الخطاب- االلتزام باالبالغ عن العمليات المالية المشبوهة فى القانون الفرنسى- زواج المسلم بغير المسلمة ضوابطة واثارة فى الفقة االسالمى- تحديد الجنس وتغييرة بين الحظر والمشروعية- الدولى

التجديد فى مناهج الفقة- خط التاريخ الدولى واثر تجاوزه فى الصالة- التجديد فى الفقة االسالمى- مفهومها ومظاهرها و اساسها ونتائجها

االنحراف الفكرى واثرة على االمن - احكام العقيقة فى الفقة االسالمى- القول البسيط فى حكم البيع بالتقسيط- مرض الموت واثرة على التصرفات المالية- االستصحاب واثره فى مرونة الفقة االسالمى- تكفير المجتمع دعوى باطلة

القواعد الفقهية فى القرأن الكريم- ازالة االلم المعتاص ب شرح حديث ابن ابى العاص- خالف االولى حقيقتة وتطبيقاتة- البلوغ واثرة فى الفقة االسالمى- الوطنى

جهود المحدثين فى خدمة السنة- الورقات فى  تفسير ايات احكام المعتدات- المحبة واالخوة فى الكتاب والسنة- قبض الرهن واثرة فى تضمين المرتهن- الدخيل فى قصة ثعلبة الصحابى الجليل

دعوى المنافسة غير المشروعة - االنفاق االلزامى على االقارب فى الفقة االسالمى- موقف الشريعة االسالمية من بيع الدين- العولمة المالية وتبييض االموال- انعقاد زواج االجانب- التقارير الطبية الكاذبة  والمسؤلية الجنائية عنها

كوسيلة قضائية لحماية المحل التجارى

القول السديد فى مباحث - صناديق االستثمار بين االقتصاد االسالمى واالقتصاد الوضعى- الحكم القضائى واثرة فى رفع الخالف الفقهى- المواقيت المكانية للحج والعمرة واثر مجاوزتها بدون احرام- جالء االفهام بأحكام السالم

ظاهرة العولمة ومقف االسالم منها- العقوبة المالية الغير مقدرة- االمام الشوكانى ومنهجة فى تفسير ه- التقليد

الترجيحات فى العلل- الماسونية واشكالها المعاصرة- السكينة فى ضوء القرأن الكريم- جهود علماء الحديث فى توثيق النصوص وضبطها- ارشاد النقاد الى قواعد االجتهاد- شرح وتعليق على قانون االدعاء العام العمانى

مفهوم الحق فى - مفهوم االرتباط بين دوائر الدين واالخالق والقانون- المعامالت المصرفية الحديثة نماذج للمخالف والموافق منها للشريعة االسالمية- من طرق اثبات العلة- انتفاء  الحيازة القانونية فى  القانون المدنى المصرى

التحكيم فى الشريعة االسالمية وأهميتة فى فض - تسامح االسالم مع غير المسلمين فى ضوء السنة النبوية- تراث المغاربه فى علم أصول الفقة- ثمرة تغيير الحكم بعد فعل المكلف فى مسائل الحج- الحبس وطبيعتة كوسيلة للضمان

ضوابط التجديد فى الفقة - أثر االكراه على التصرفات فى الفقة االسالمى والقانون المدنى- جريمة االنتحار بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية- التنبيه بالحسنى فى منفعة الخلو والسكنى- أحكام قتال أهل البغى- المنازعات

االسالمى ومالمحة
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وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء :(19)العدد التاسع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20116

وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء :(18)العدد الثامن عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20117

وٌحتوى

2004نخبة من العلماء1/2 :(17)السابع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20131

وٌحتوى

2004نخبة من العلماء2/2 (17)السابع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20132

وٌحتوى

2001نخبة من العلماء :(14)العدد الرابع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20119

وٌحتوى

1994نخبة من العلماء :(5)العدد الخامس : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20118

وٌحتوى

خالف بن عباس رضى هللا عنهما فى - أحكام زكاة الثروة النقدية واألوراق المالية التجارية- حكم بيع الثمر المغيب فى األرض دراسة فقهية مقارنة- الغيبة والنميمة- اإلمام الحافظ جالل الدين السيوطى وأثرة فى أصول الفقه

النظرية الدستورية للديموقراطية األثينية- رجوع المتهم عن اعترافة دراسة مقارنة بين الشريعه االسالمية والقانون- نظام رد القضتة بين الشريعه اإلسالمية والقانون الوضعى- الفرائض

 من 17نظرات فى تفسير المادة - فقة آيات الظهار- المجمل والمبين من الكتاب والسنة- الوعد بجائزة فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى- أنواع الدية فى الجناية على النفس فى الفقه اإلسالمى- اإلمام الشافعى واضع علم األصول

تعليق على أحكام القاضيين الفرنسى واألمريكى وتوجيخات الى قضائنا الوطنى" بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى 1929اتفاقية فارسوفيا لسنة 

مسئولية المصرف عن االضرار - قاعدة ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال- نظرات فى قضاء المحكمة الدستورية العليا- الرد على من شدد وعسر جواز االضحية بما تيسر- منهجية السنة النبوية فى بناء شخصية الطفل المسلم

حكم استئجار االرحام- أحكام تحية المسجد فى الفقة االسالمى- تخريج أحاديث الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب- الناشئة عن استخدام النظام الرقمى فى العمليات المصرفية

الجزء فية من األحاديث المنتقاة العوالى عن الشيوخ الذين حدث عنهم - دور اإلجتهاد الجماعى فى معالجة قضايا األمة ومشكالتها- كتاب األربعين فى فضائل الخلفاء الراشدين- تأمين المعلومات فى اإلنترنت بين الشريعة والقانون

التعليل بالحكمة عند األصوليين - فى سورتى التحريم وعبس ()تأمالت فى معاتبات هللا لنبية  "- كل قرض جر منفعة فهو ربا"قاعدة - القضاء المشستعجل فى نظام المرافعات السعودى وصلتة بالفقة وأصول التشريع- البخارى

فتوى فى طعام أهل الكتاب- الفروق الفقهية بين اآلذان واإلقامة- وأثره فى الفقه اإلسالمى

- ماله حكم الرفع من الموقوفات والمقطوعات- معجم المصطلحات المشتهرة على ألسنة الباحثين"- جوائز اإليداعات المصرفية"الجوائز والمقامرات فى ميزان الشريعة - دور الشهادة فى اإلثبات فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى

مراتب - من زينب بنت جحش ()تحقيق الحق فى تفسير قصة زواج النبى - أحكام تخلف الحدود- منهجية األصوليين فى بيان النص الشرعى- ضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة- الكفاءة فى القصاص فى النفس

كتاب العدة فى أدعية الكرب والشدة- حقيقة النسخ عند علماء األصول- القدر عند أهل السنة

وضع الربا فى - المخصصات المنفصلة واثرها فى االحكام الشرعية- المسائل الفقهية فى الكتب العقدية- القول المفيد فى بيان حكم التقليد- عقد التأمين التكافلى- من مصطلحات الزيدية واالمامية- البيع بشرط التجربة دراسة مقارنة

النيابة فى المأمور به- االثر الفقهى الختالف االصوليين- المصارف االسالمية- عموم المفهوم عند االصوليين- ترجمة القرأن واثرها فى تبيين االلحكام- العفو عند االصوليين- الديانات

الوكالة - القول المبين فى  حقيقة النهى- التسعير ماهيتة وبعض متعلقاتة- الموازنة بين موارد الدول ونفقاتها فى الفكر المالى االسالمى- فكرة الالمساس ماهيتها وركائزها- الحديث المرسل وموقف االصوليين من االحتجاج به

القاضى - نظرة ورأى فى االجتهاد الخاص والمركب فى ضوء االصل والمنهج- من له جهد من العلماء على مختصر المنتهى البن الحاجب- الوسائل الشرعية فى القضاء على المظاهر الكفرية- بالخصومة فى الحدود والقصاص

موقف  الفقهاء من انتفاع المرتهن بالعين المرهونة- ضوابط انهاء عقد التحكيم- الضوء الالمع فى اختالف المطالع- االباحة حقيقتها ودالالتها عند االصوليين- االعالن واالشهاد فى عقد النكاح- عبد الوهاب البغدادى أصوليا
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2012هــــــــــــــاردفرغلى على توسون.د" أمرٌكى-اإلرهاب الصهٌو"مشكالت العالم اإلسالمى المعاصر 10025

2012هــــــــــــــاردحمدى مهران.أ"دراسة تحلٌلٌة وتطبٌقٌة"المواطنة والمواطن فى الفكر السٌاسى 10024

2012هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.دالنماذج السٌاسٌة ونظرٌات االتصاالت والمبارٌات10021

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أنحو نظام أخالقى عالمى16225

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أفلسفة العالقات الدولٌة16223

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أالعالقات الدولٌة فى الفكر السٌاسى الغربى16224

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أ"تعاون أم صراع أم توازن قوى"العالقات الدولٌة فى الدول الغربٌة 16226

2012هــــــــــــــاردخالد خلف.أ, ناصر جوٌدة .أالثورات العربٌة فى مٌزان10027

2012ســــــــــوفتفرغلى على توسون.د"1952-1923"الحركة الدستورٌة فى مصر 10026

2012ســــــــــوفتمحمد سعٌد السقا.دب سٌاسة.أ10023

2011هــــــــــــــاردرشدى شحاتة أبو زٌد.دمسإلٌة اإلعالم اإلسالمى فى ظل النظام العالمى الجدٌد10019

2011هــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دحق المشاركة السٌاسٌة فى الفقة اإلسالمى والقانون الرومانى16168

2011هــــــــــــــاردثناء عبد الرشٌد  وآخرون.د"مفاهٌم وشخصٌات "الفكر السٌاسى  10022

2011هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.دالدولة والنظم السٌاسٌة المقارنة10020

2011هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.د"دراسة فى العالقات السٌاسٌة " الفتوحات اإلسالمٌة فى عصر النبوة الى الغزو الصلٌبى09085

2011هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دعبد الناصر والٌسار المصرى08231

2011هــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أمكــافحة اإلرهـــــــــــاب16169

2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاإلرهاب الفكرى فى الفكر الغربى والدعوة الى السالم العالمى16146

2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاالرهاب والصراع والعنف فى الدول العربٌة16144

2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أ"السٌادة -الحرب والسالم-العالقات الدولٌة-اإلرهاب" موقف اإلسالم من أخطر وأهم القضاٌا العالمٌة المعاصرة16147

2011هــــــــــــــاردخالد محمود المرسى.أالوضع القانونى الدولى لمدٌنة القدسفى ضوء أحكام القانون الدولى واالتفاقٌات الدولٌة وقرارات األمم المتحدة وموقف الشرٌعة اإلسالمٌة16173

2011ســــــــــوفتمنال شوقى.د,عصمت عدلى .لواء.دمقدمة فى اإلعالم السٌاحى12050

2010هــــــــــــــاردهشام صاغور.أالسٌاسٌة الخارجٌة لإلتحاد األوروبى تجاة دول جنوب المتوسط10011

2010هــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عالم.د"دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة فى الفقة اإلسالمى"الحقوق السٌاسٌة للمرأة المسلمة 16099

2010ســــــــــوفتخالد حربى.دمالمح الفكر السٌاسى فى االسالم08207

2010هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د" كٌف وقع االسد االمرٌكى فى الفخ "لماذا انهارت امرٌكا ؟ 16100

2010هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دالحروب المٌكروبٌة وأثارها على االقتصادٌات المحلٌة. 2حروب الطاقة النووٌة وأثرها على االقتصاد العالمى ..1: تطور أسالٌب الحروب وظهور أنواع جدٌدة تتناسب والتكنولوجٌا الحدٌثة 16081

2010هــــــــــــــاردأسماء جابر أحمد ٌوسف.أ"بٌن المواثٌق الدولٌة ومعطٌات الواقع"حقوق األقلٌات المسلمة فى آسٌا 16078

2010ســــــــــوفتمحمد فتحى الشنٌطى.دنماذج من الفلسفة السٌاسٌة08223

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"فن المقال فى الصحافة الحدٌثة 10013

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"الرأى العام واإلعالم 10017

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"تؤثٌر التغطٌة الصحفٌة على جرائم الرأى العام 10015

اإلعالم والسياسة
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2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"مدخل الى الصحافة 10014

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"نشؤة وتطور وسائل اإللعالم 10018

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"مناهج وأدوات البحث العلمى 10012

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"اإلعالم الدولى فى العصر الحدٌث 10016

2009هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا. داإلعالم والسٌاسة فى المواجهة العربٌة االسرائٌلٌة10001

2009هــــــــــــــاردعز الدٌن بغدادى . أاالختصاص الدستورى لكل من رئٌس الجمهورٌة ورئٌس الحكومة 16006

2009هــــــــــــــاردوائل أنور بندق . أالمحكمة الجنائٌة الدولٌة 16020

2009هــــــــــــــاردوائل أنور بندق . أمعاهدة جٌنٌف بشؤن آسرى الحرب 16022

2009هــــــــــــــاردسمٌر تناغو. داالفكار الكبرى فى السٌاسة والقانون16026

2009ســــــــــوفتعبد هللا احمد الزٌفانى . د (انشطته وفنونه– مجاالته – مفهومه  )االعالم التربوى 02005

2009هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى . دفن االتصال فى الخدمة االجتماعٌة 03002

2008ســــــــــوفتصالح هرٌدى. دالعالقات الدولٌة مفهومها وتطورها09010

2008ســــــــــوفتشعبان عبدهللا. دحٌاة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة وأطوارها08011

2008ســــــــــوفتعالء حسب هللا. أقراءة جدٌدة فى أسرار سقوط بغداد 09011

2007ســــــــــوفتمصطفى حمٌد الطائً.دالتقنٌات االذاعٌةوالتلفازٌةوأهمٌتهاالتطبٌقٌة فً التعلٌم والتعلم10002

2007ســــــــــوفتمصطفى حمٌد الطائً.دالفنون االذاعٌة والتلٌفزٌونٌة وفلسفة االقناع10003

2007هــــــــــــــاردجمال أحمد عبد الاله . أالقضاٌا القومٌة فى الصحافة 10006

2007ســــــــــوفتمحمد محمد البادي . دمدخل إلى دراسة الرأي العام 10007

2007ســــــــــوفتمحمد نصر مهنا. داإلعالم السٌاسً بٌن التنظٌر والتطبٌق10008

2007ســــــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داالعالم الرٌاضً وآلٌاته كحق من حقوق االنسان فً الرٌاضة17044

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دالفكر السٌاسً الغربً النشؤة والتطور08023

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دسٌاسٌة اإلسالم بٌن اآلنا واآلخر08024

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دإرادة األمة فً الفكر السٌاسً االسالم08025ً

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دالمسئولٌة السٌاسٌة بٌن الدولة والمواطن08026

2007ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالوعى السٌاسى فى العالم العربى09017

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دالمشاركة االجتماعٌة والسٌاسة للمرأة فى العالم الثالث03014

2007ســــــــــوفتمصطفى حمٌد الطائً.دمناهج البحث العلمً وتطبٌقاتها فً اإلعالم والعلوم السٌاسٌة10004

2007ســــــــــوفتمحمد نصر مهنا. داالتجاهات المعاصرة فى تنظٌر السٌاسة 10005

2005ســــــــــوفتالسٌد حافظ. أ"الجزء األول " أدب الحرب  –المسرح السٌاسى 07023

2005ســــــــــوفتالسٌد حافظ. أ"الجزء الثانى " أدب الحرب  –المسرح السٌاسى 07024

2005ســــــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داالتصال فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17100

2005ســــــــــوفتحسن احمد الشافعً. دالتعلٌق فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة– الحدٌث –المقال–الخبر17101

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دوسائل وأسالٌب االتصال الجماهٌرٌة واالتجاهات االجتماعٌة04022

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دالتلٌفزٌون والتنمٌة 04024

2003ســــــــــوفتحسن احمد الشافعً. داالعالم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17140
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2003ســــــــــوفتاٌمن محمد الهنداوي. د"وسائل االتصال– احتٌاجاتها – اهدافها – تحلٌلها "برامج التلٌفزٌون المصري الرٌاضٌة والوعً الرٌاضً 17143

2001ســــــــــوفتجبارة عطٌة جبارة. دعلم اجتماع االعالم04036

2001ســــــــــوفتنصار عبد هللا. ترجمة دمن فالسفة السٌاسة فى القرن العشرٌن00000

2000ســــــــــوفتنصار عبدهللا. درموز الصحافة رموز السٌاسة وهموم أخرى09057

1999ســــــــــوفتنصار عبد هللا. ددراسات فى فلسفة األخالق والسٌاسة والقانون08168

1997ســــــــــوفتمحمد أبو رٌان. د"توزٌع "اإلسالم السٌاسى فى المٌزان والبدٌل اإلسالم المتكامل 08170

2012هــــــــــــــاردأحمد عبد السمٌع عالم.د"المفاهٌم والتحلٌل اإلقتصادى والتطبٌق"المالٌة العامة 11103

2011هــــــــــــاردأحمد شعبان محمد على.داألزمات والمتغٌرات اإلقتصادٌة ودور القطاع المصرفى16108

2011هــــــــــــاردعزام عبد الرحمن الخولى.داإلقتصاد المقارن11097

2011هــــــــــــاردإسماعٌل محمود على.د.أتارٌخ الفكر اإلقتصادى11098

2011هــــــــــــــاردعمار السٌد عبد الباسط.دأثر الضرٌبة العامة على المبٌعات على القوة اإلدخارٌة فى اإلقتصاد16157

2011هــــــــــــــاردنورة سٌد أحمد مصطفى.د"دراسة مقارنة"اقتصادٌات البٌت المسلم 16184

2011هــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دنظم العولمة وأثرها على اإلقتصاد الدولى الحر16150

2010هــــــــــــاردسماح أحمد فضل.أالمشروعات العربٌة المشتركة ودورها فى تحقٌق التكامل اإلقتصادى العربى11086

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. داالقتصاد االسالمى كما ٌجب أن نراة كحل لألزمة المالٌة العالمٌة16084

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دقاطرة الركود االقتصادى الى أٌن ؟ هل الى مجاعة أم الى توارث دولى وكالهما نهاٌة واحدة16101

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دأنا وماركس واألزمة16087

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د" كٌف وقع االسد االمرٌكى فى الفخ "لماذا انهارت امرٌكا ؟ 16100

2010هــــــــــــاردمنال شوقى عبد المعطى.داقتصادٌات النقل السٌاحى12040

2010ســــــــــوفتجٌهان جمال.د"البورصجٌة اشتكوا"أحوال البورصة المصرٌة 20007

2009هــــــــــــارداحمد عبد السمٌع عالم . دعلم اقتصادٌات النقل11001

2008هــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عالم. دعلم االقتصاد السٌاحى11014

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ االقتصاد11024

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. داقتصادٌات السٌاحة12009

2008هــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. داالقتصاد الخفـى16054

2008هــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عالم. ددراسة الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات11013

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. ددراسة الجدوى11025

2007ســــــــــوفتغادة صالح. داقتصادٌات الفنادق12020

2007ســــــــــوفتمحمود امٌن زوٌل. أدراسة الجدوى وإدارة المشروعات الصغٌرة11049

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دمبادئ فى المالٌة11050

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دالنقود والبنوك11051

اإلقتصـــاد

المحاسبة والمراجعة
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عبد هللا هالل.د, أحمدكامل .د, كمال الدهراوى .د ,محمد سمٌر الصبان .د"القٌاس واإلفصاح وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة"المحاسبة المتوسطة 11107
2012هــــــــــــــارد

2012هــــــــــــــاردعبد هللا هالل. د, كمال الدهراوى .د, محمد سمٌر الصبان .دمبادئ المحاسبة المالٌة كنظام للمعلومات11108

2012هــــــــــــــاردعبد هللا هالل.د, كمال الدٌن الدهراوى .دالمحاسبة المتوسطة بٌن النظرٌة والتطبٌق11109

2012هــــــــــــــاردمحمد عبد الحمٌد طاحون وآخرون.ددراسات فى األنظمة المحاسبٌة المتخصصة11110

2012هــــــــــــــاردصالح الدٌن مبارك.دنظم المعلومات المحاسبٌة مدخل رقابى11111

2012هــــــــــــــاردصالح الدٌن مبارك.د, السٌد عبد المقصود .دنظم محاسبة التكالٌف ألغراض القٌاس11112

2012هــــــــــــــاردأحمد كامل.د, محمد عبد الغنى .دأنظمة التكالٌف فى المنشآت الصناعٌة11113

2012هــــــــــــــاردمحمد عبد الغنى.د, رشٌد الجمال .دمحاسبة التكالٌف المتقدمة11117

2012هــــــــــــــاردمحمد البابلى.د, زٌنات محمد محرم .دالمحاسبة اإلدارٌة11114

2012هــــــــــــــاردٌسرى البلتاجى.د, عبد هللا هالل .د, سمٌر كامل .د"األسسس العلمٌة والعملٌة للمحاسبة فى شركات األشخاص"المحاسبة فى شركات األشخاص 11115

2012هــــــــــــــاردٌحى أحمد مصطفى قللى.دالفكر المحاسبى للضرٌبة على الدخل: دراسات فى المحاسبة الضرٌبٌة 11118

2012هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أأصول محاسبة الشركات11101

2011هــــــــــــــاردعالء محمد البتانونى.دالمحاسبة المالٌة المتوسطة11096

2011هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أالمحاسبة الوظٌفٌة لغٌر المتخصصٌن11099

2006ســــــــــوفتفإاد السٌد الملٌجى. دمحاسبة الزكاة11068

الرياضيات واإلحصاء
2012ســــــــــوفتأسامة عبد العزٌز.د, محمد مختار الهانسى .دمقدمة فى الرٌاضٌات البحتة للتجارٌٌن11105

2012ســــــــــوفتمصطفى عبد المنعم.د, ابراهٌم على عبد ربه .دمبادئ الرٌاضة المالٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق11106

2012ســــــــــوفتلبٌبة العطار. د, عادل حالوة .د, ابراهٌم على عبد ربه .دمقدمة فى أسالٌب الإلستدالل اإلحصائى والتنبإ11116

2009ســــــــــوفتغادة حسن صالح . داحصاء سٌاحى وفندقى 11006

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ علم اإلحصاء12008

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. درٌاضٌات الحاسوب11042

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالحاسوب واإلحصاء االجتماعى11048

2006ســــــــــوفتعمرو البرادعى  وآخرون. درٌاضٌات عامة11063

2011هــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة "مبادئ علم اإلدارة العامة بٌن معطٌات الماضى ومتطلبات الحاضر16127

2011هــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بٌن النظام اإلدارى الوضعى واإلسالمى "النظم التقدمٌة فى اإلختٌار للوظٌفة العامة16128

العــلـوم اإلداريـــة والحـاســـوب
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2011هــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة تؤصٌلٌة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة"الحماٌة اإلدارٌة للصحة العامة 16143

2011هــــــــــــــاردرضوان الشافعى على .درسوم الخدمات العامة من منظور الفقه اإلسالمى والتشرٌع المالى الوضعى16186

2011ســــــــــوفتغادة حسن صالح.دمبادئ التسوٌق12046

2010هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دتقنٌات إدارٌة حدٌثة فى اإلدارة واإلتصال اإلدارى11087

2010هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. داإلدارة بٌن ٌدك للمدراء ورجال األعمال11088

2010هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دانجلٌزى-معجم مصطلحات االدارة عربى11083

2010هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أأصول وفنون السكرتارٌة التطبٌقٌة المتقدمة11089

2010هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أاإلتصاالت وسٌكولوجٌة العالقات اإلنسانٌة11090

2010هــــــــــــــاردانور عبد الحمٌد الثقاف .د"االسالٌب – االهداف –المبادىء –المفاهٌم "تبسٌط االجراءات وعقلٌة تدبٌر المنظمات 16103

2010هــــــــــــــاردجمال بدٌر.أاالتجاهات الحدٌثة فى إدارة المعرفة11092

2010ســــــــــوفتزكرٌا طاحون.دإدارة اإلنتاج والعملٌات بالجودة الشاملة11093

2010ســــــــــوفتزكرٌا طاحون.د"اإلعداد والتحرٌر"التقارٌر الفنٌة 11094

2009هــــــــــــــارداحمد عبد السمٌع عالم . دعلم اقتصادٌات النقل11001

2009هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى . داالستراتٌجٌات التسوٌقٌة للموانى وشركات النقل البحرى 11004

2009هــــــــــــــاردمحسن هالل وآخرون.دمبادئ االدارة 11005

2009ســــــــــوفتمجدى إبراهٌم . دإدارة الوقت والذات 11007

2008هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. داإلدارة االستراتٌجٌة11010

2008هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالبحوث االلكترونٌة للعملٌات االدارٌة11011

2008ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى. دالتسوٌق منهج تحلٌلى11012

2008هــــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عالم. ددراسة الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات11013

2008هــــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عالم. دعلم االقتصاد السٌاحى11014

2008هــــــــــــــاردزٌنب جابر سالم. أاالتفاقٌات الدولٌة 11015

2008ســــــــــوفتإٌهاب فتحى عبدالعزٌز.أالتخطٌط العلمى لتنفٌذ المشروعات11016

2008هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دالحكومة اإللكترونٌة فى دول الخلٌج العربى11017

2008هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دالنظرٌة والتطبٌق– السلوك اإلدارى 11023

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ االقتصاد11024

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. ددراسة الجدوى11025

2008ســــــــــوفتنهلة جابر. دالمكاتب األمامٌة11026

2008ســــــــــوفتنشوى فإاد عطاهللا. دإدارة المكاتب السٌاحٌة 11028

2008ســــــــــوفتعفاف عثمان وآخرون. دالحاسب اآللى11029

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى . دالعمل المكتبى بٌن النظرٌة والتطبٌق11030

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالسلـوك 11031

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالشخصٌة االدارٌة11032

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالمسئولٌة االجتماعٌة لالدارة 11033

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دمقدمة الحاسوب11034
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2007هــــــــــــــاردمحمد حافظ حجازى. دإدارة الموارد البشرٌة11035

2007هــــــــــــــاردمحمد حافظ حجازى. دالمقدمة فى التسوٌق11036

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء األول" بحوث إدارٌة محكمة11037

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء الثانى " بحوث إدارٌة محكمة11038

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء الثالث " بحوث إدارٌة محكمة11039

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء الرابع " بحوث إدارٌة محكمة11040

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالتواصل اإلدارى11041

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دإدارة المصارف11043

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالتنسٌق اإلدارى11044

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالسلوك اإلدارى العالقات اإلنسانٌة11046

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دسٌاسات تسعٌر الدواء11047

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دإدارة الحفالت والمإتمرات12034

2007ســــــــــوفتمحمود امٌن زوٌل. أدراسة الجدوى وإدارة المشروعات الصغٌرة11049

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دمبادئ فى المالٌة11050

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دالنقود والبنوك11051

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دمقدمة فى اإلدارة11052

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دإدارة األعمال الدولٌة11053

2006ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى وآخرون.دإدارة المشترٌات والمبٌعات والمخازن11054

2006ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى وآخرون.داالتصاالت الدولٌة ونظم المعلومات11055

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دإدارة العالقات العامة11056

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دإدارة الموارد البشرٌة11027

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دأنظمة األرشفة11057

2006ســــــــــوفتأسامة متولى وآخرون.دمبادئ شبكات الحاسب11058

2006ســــــــــوفتأسامة متولى وآخرون.دطرق تدرٌس الحاسب11059

2006ســــــــــوفتعبدالغنى مصطفى وآخرون.دبرمجة حاسب11060

2006ســــــــــوفتعبدالغنى مصطفى وآخرون.دمقدمة فى اإلنترنت11061

2006ســــــــــوفتعبدالغنى مصطفى وآخرون.دالجداول اإللكترونٌة وقواعد البٌانات11062

2006ســــــــــوفتمحمد محمد البسٌونى . دتصمٌم صفحات الوٌب 11045

2007ســــــــــوفتمحمد محمد الخوالنى. دإدارة النشاط اإلنتاجى والعملٌات مدخل التحلٌل الكم11065ً

2007ســــــــــوفتزٌنب جابر عوض.  أاتفاقٌة المشاركة المصرٌة األوروبٌة11066

2003ســــــــــوفتزٌنب جابر عوض. أجداول التزامات مصر طبقاً التفاقٌة الجات11067

2006ســــــــــوفتمحمد حافظ حجازى. دوسائط االتصال الرسمى البٌوقراطٌة والكمبٌوتراطٌة11069

2006ســــــــــوفتمحمد حافظ حجازى. ددعم القرارات فى المنظمات11070

2002ســــــــــوفتعبد الزهرة فٌصل. دمرجعٌات الفكر التنموى11073

2002ســــــــــوفتعبد الزهرة فٌصل. دمنحنى التقلٌد والتجدٌد فى الفكر التنموى 11074
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2000ســــــــــوفتمحمود أمٌن زوٌل. أخطابات األعمال العملٌة 11075

2000ســــــــــوفتمحمود أمٌن زوٌل. أبورصة األوراق المالٌة11076

2012هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى بكٌر.داللحام الكهربائى14014

2012هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى بكٌر.دتارٌخ الطب الصناعى فى مجال اإلنتاج14013

2011هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى.دتكنولوجٌا العمارة والبناء                               14010

2011هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى.دالسالمة النفسٌة وعالقتها باألمن الصناعى14012

14011Protective Grounding2010هــــــــــــــاردآسر على زكى.د

14007Solved proplems in:  Engineering Electromagnetics volume 12010هــــــــــــــاردآسر على زكى .د

14008Solved proplems in: Engineering Electromagnetics volume 2  2010هــــــــــــــاردآسر على زكى .د

2010هــــــــــــــاردحسن الكمشوشى.  د, آسر على زكى . دمقدمة فى التوافق الكهرو مغناطٌسى14009

2009هــــــــــــــاردحسن الكمشوشى.  د, آسر على زكى . دالتؤثٌرات الصحٌة للمجاالت الكهرومغنطٌسٌة 14005

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .دالقواطع والمصهرات فى شبكات التوزٌع 14004

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .دالتؤرٌض الوقائى والحماٌة من الصواعق 14003

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .دنظم التوزٌع وتنظٌم الجهد 14002

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .داإلضاءة 14001

2006ســــــــــوفتعمرو البرادعى. دأساسٌات الكهرباء واإللكترونٌات11064

2004ســــــــــوفتمحمد أنٌس. أتكنولوجٌا السالح النووى 14006
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