
الكتب الحديثة  /القانون

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 340349.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
عبد السلم  احمد  بني  عماندائرة المكتبة  عبد347.565032018موسوعة المحاكم الردنية )النظامية/الدينية/الخاصة( كتاب

 1 

مالك محمد حسين بني  مسؤولية الخطاء الطبية في التشريعات الردنية 
والعربية و الفرنسية

عماندار شهرزادمالط344.04120181 كتاب

 2 

ماهر   الجبوري بغدادالذاكرة للنشر ماهط341.4820181ضمانات الحماية الفعلية لحقوق النسان كتاب

 2 

محمد علي ابراهيم  الرقابة القضائية على دستورية القوانين الردنية في 
ظل دستور 1952 وتعديلته سنة 2011

عماندار وائل للنشر    محمط342.5650320181 كتاب

 1 

عبدالقادر  الشيخلي  قواعد البحث القانوني  :الجوانب الشكلية 
والموضوعية ل سيما في رسائل الماجستير 

والدكتوراه ونظم ترقية القضاة وتدرج المحامين

عماندار الثقافة للنشر  عبدط340.0720186 كتاب

 2 

عزيز  العكيلي  الوسيط في شرح التشريعات التجارية  :التعريف 
 بالقانون التجاري و تطوره و مصادره

العمال التجارية-التجار-المتجر-العقود التجارية-
 العمليات المصرفية

عماندار الثقافة للنشر  عزيط346,0920184 كتاب

 2 

مفلح عواد  القضاة  عماندار الثقافة للنشر و  مفلط347.0620193البيننات في المواد المدنية والتجارية )دراسة مقارنة( كتاب

منصفحة 15admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



مفلح عواد  القضاة  عماندار الثقافة للنشر و  مفلط347.0620193البيننات في المواد المدنية والتجارية )دراسة مقارنة( كتاب
 2 

عبدالقادر  الفار  مصادر اللتزام  :مصادر الحق الشخصي في القانون 
المدني

عمانمكتبة دار الثقافة  عبدط347.9565201910 كتاب

 2 

محمد صبحي  نجم  عماندار الثقافه للنشر و  محمط345.0220188قانون العقوبات  :القسم العام النظرية العامة للجريمة كتاب

 2 

عبدالقادر  الفار  عماندار الثقافة للنشر  عبدط347,565201920أحكام اللتزام  :آثار الحق في القانون المدني كتاب
بشار عدنان  ملكاوي
عبدالقادر  الفار 

بشار عدنان  ملكاوي
 2 

تامر  سليم  المعايطة عماندار الثقافة للنشر و  تامط345.05220181التجاهات الدولية الحديثة في المن الشرطي كتاب

 2 

عايد  سليمان  المشاقبة مجلس المن الدولي  :دوره في تعزيز العدالة 
الجنائية الدولية

عماندار الثقافة للنشر و  عايط345.0120181 كتاب

 2 

عبدالقادر  الفار  المدخل لدراسة العلوم القانونية  :مبادىء القانون  -
النظرية العامة للحق

عماندار الثقافة للنشر  عبدط340,1201918 كتاب

 2 

شرح الحكام العامة في قانون العقوبات  :وتعديلته 
كافة بما في ذلك تعديل قانون العقوبات المعدنل رقم 
)8 (لسنة 2011 وقانون العقوبات المعدنل رقم )27 (
لسنة 2017 دراسة تحليلية تأصلية توصيفية توجيهية 

عماندار الثقافة للنشر  كامط345.0720194 كتاب

 2 

نعمان  احمد  الخطيب عماندار الثقافة للنشر  نعمط342201812الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري كتاب

 2 

منصفحة 25admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



علي هادي  العبيدي  العقود المسماة البيع واليجار وقانون المالكين 
والمستأجرين  :وفق آخر التعديلت مع التطبيقات 

القضائية لمحكمة التمييز

عماندار الثقافة للنشر  عليط346,043201913 كتاب

 2 

إنصاف   بن عمران عماندار الثقافة للنشر  إنصط341.2420191المنظمات الدولية وتطبيق القانون الدولي النساني كتاب

 2 

أنصاف   بن عمران عماندار الحامد للنشر  انصط341.6720191الوجيز في القانون الدولي النساني كتاب

 2 

مجدي  العمايرة عماندار الحامد للنشر  مجدط345,02620181الموال العامة فقها  وقضاء  كتاب

 2 

فراس  اللبدي المخالفة المسلكية للموظف العام في التشريع والقضاء 
الداري

عماندار الحامد للنشر  فراط342.0520181 كتاب

 2 

عمار فوزي كاظم  القاهرةالجمعية المصرية  عماط345.02620191شرح قانون غسيل الموال العراقي )دراسة مقارنة( كتاب
 1 

عمار فوزي كاظم  حق الطلع الضريبي لموظفي الدارة الضريبية  :
في قانون ضريبة الدخل رقم )113 (لسنة 1982 

المعدل

القاهرةالجمعية المصرية  عماط343.0420191 كتاب

 1 

عمار فوزي كاظم  العفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي  :
رقم )113 (لسنة 1982

القاهرةالمصرية للنشر عماط343.04956320191 كتاب

 1 

مروان  محمد عبد ا   الحماية الجنائية للنقود الرقمية ودورها في تنشيط 
التجارة اللكترونية ) :دراسة مقارنة(

عماندار وائل للنشر    مرو345.0262020 كتاب

 2 

عبير شفيق الرحباني عماندار الثقافة للنشر  عبيط343,099920201الجرائم اللكترونية ومخاطرها كتاب
 2 

منصفحة 35admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



عادل  عزام  سقف الحيط جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط 
اللكترونية  :شبكة النترنت وشبكة الهواتف النقالة 
وعبر الوسائط التقليدية واللية والمطبوعات  )دراسة 

قانونية مقارنة (

عماندار الثقافة للنشر  عادط 346.03420193 كتاب

 2 

صلح الدين  شوشاري  الصيغ النموذجية  :في الدعوى الحقوقية، الدعاوى 
الجزائية، العقود والتفاقيات، النذارات 
والخطارات، القرارات والوكالت

عماندار الثقافة للنشر  صلط34020203 كتاب

 2 

محمود  الكيلني  عماندار الثقافة للنشر  محمط347.56520193موسوعة القضاء المدني قواعد الثبات وأحكام التنفيذ كتاب

 2 

عباس  العبودي  تاريخ القانون  :التاريخ العام للقانون، القوانين في 
وادي الرافدين، القانون الروماني، الشريعة السلمية

عماندارالثقافة للنشر  عباط34020207 كتاب

 2 

خليل سعيد إعبيه عماندار الثقافة للنشر  خليط346.03120192مسؤولية الطبيب الجزائية وإثباتها  )دراسة مقارنة ( كتاب

 2 

محمد بكر الحداد  المسؤولية الجزائية للقنوات الفضائية عن جرائم الذم 
والقدح والتحقير

عمانالدار العلمية الدولية  محمط346.03420201 كتاب

 2 

محمد بكر الحداد  الحماية الجنائية للحداث أثناء التحقيق والمحاكمة  )
دراسة مقارنة (

عمانالدار العلمية الدولية  محمط345.0820201 كتاب

 2 

توفيق عبدا الخشاشنة مسرح الجريمة ومعاينته عبر شبكة المعلومات 
الدولية

عمانالدار العلمية الدولية  توفط345.0220201 كتاب

 2 

عبدا أحمد الخصيلت عمانالدار العلمية الدولية  عبدط346.13220201أحكام الجرائم النتخابية  )دراسة مقارنة ( كتاب
 2 

زياد محمد ربيع عماندار الثقافة للنشر  زياط346.04820201حماية الملكية الفكرية في القوانين الوطنية والدولية كتاب
 2 

بشير عبدالرحمن  عمانالدار العلمية الدولية  بشيط34220201النظام القانوني للمحكمة الدستورية  )دراسة مقارنة ( كتاب

منصفحة 45admin اسم المستخدم : 26/06/2021 التاريخ :



 2 

عبدا فواز حمادنة الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات  )دراسة مقارنة 
)

عمانالدار العلمية الدولية  عبدط347.0920201 كتاب

 2 

محمد علي الخليلة القضاء الداري  :دراسة تحليلية مقارنة في كل من 
الردن وفرنسا وبريطانيا ومصر

عماندار الثقافة للنشر  محمط342,0620201 كتاب

 2 

نعمان أحمد  الخطيب  عماندار الثقافة للنشر  نعمط342201812الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري كتاب

 2 

عمار  كوسة أدلة الثبات أمام المحاكم الدولية  :مع دراسة مفصلة 
للخرائط كدليل إثبات في المنازعات الحدودية 

والقليمية

عماندار الثقافة للنشر  عماط341.5520201 كتاب

 2 

زيوش  عبدالرؤوف عماندار الحامد للنشر  ونوط343.6506720211الضريبة على أرباح الشركات كتاب
ونوغي   نبيل

 1 

test
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