
                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 اجلنائيقسن القانوى 
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 

الرقم 

 العام

          

 عنوان الكتاب               

      

 المؤلف          

رقم 
 الرف

األمر الجنائى فى قانون اإلجراءات  088

 الجنائٌة المصرٌة

 1 محمد أحمد الصعٌدى

 4 أسامة عطٌة عبد العال التحفظ على أموال المتهم 977

المبادئ الدستورٌة للعقوبات الجنائٌة  785

 والتأدٌبٌة 

 4 سلوى حسٌن رزق

 4 الحسٌنى محمود سامى النظرٌة العامة للحكم الجنائى 191

جرائم التعذٌب فى القانون المصرى  768

 والمقارن

 1 عالء الدٌن زكى محمد

سٌاسة العدالة التصالحٌة فى التشرٌع  1166

 الجنائى اللٌبى 

 1 رمضان أبو عجٌله 

الحماٌة الجنائٌة لذوى اإلحتٌاجات  1558

 الخاصة 

كارم محمود محمد 

 أحمد

1 

اخنصاص القضاء الجنائى بالفصل فى  1558

 المسائل األولٌة والمسائل الفرعٌة 

ابراهٌم محمد 

 التمساحى 

1 

 3 جمال موسى دٌاب جرائم اإلعتداء على العرض  731

عزاز حسن عبد  النظام القانونى للصلح الجنائى  656

 الرحمن 

1 

اتجاهات السٌاسة الجناٌة الحدٌثة نحو  1811

 توحٌد العقوبات السالبة للحرٌة 

محمد عصام عبد 

 المجٌد

5 

الحماٌة الجنائٌة لعملٌات اإلئتمان  034

 المصرفى فى البنوك

 1 ٌاسر فٌصل أمٌن

الدعوى وأثره األمر بأن ال وجه إلقامة  1593

 فى انهاء الدعوى الجنائٌة

 1 محمد شحاته الطنوبى
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 اجلنائيقسن القانوى 
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 

نظرٌة الجرٌمة المستحٌلة فى القانون  011

 الوضعى المقارن 

 6 حسنى الجندى

سقوط العقوبة بٌن الفقه اإلسالمى  548

 والتشرٌع الوضعى

نبٌل عبد الصبور 

 النبراوى

5 

 4 محمد العوٌم سعٌد المواجهة التشرٌعٌة والجناٌة اإلرهابٌة 975

الحماٌة الجنائٌة لسرٌة التحقٌق  553

 اإلبتدائى

 5 عوٌس جمعة دٌاب

دور المجنى علٌه فى الظاهرة  758

 اإلجرامٌة 

 4 دالٌا قدرى عبد العزٌز

 4 عماد الدٌن عبد السالم اختصاص القاضى الجنائى .......... 198

النظرٌة العامة لإلمتناع فى القانون  143

 الجنائى 

 5 رفعت محمد الشاذلى 

 5 أمٌر محمد بسٌونى  الحماٌة الجنائٌة للعالمة التجارٌة  1555

 5 مهدى منٌف تركى  حدود اإلباحة فى فعل الموظف العام 57

حق المجنى علٌه فى التنازل عن  968

 الدعوى الجنائٌة

 1 جمال شدٌد الخرباوى

 5 جاسم ناصر الملٌغى الحماٌة الجنائٌة للمستهلك 735

إعادة المحاكمة فى قانون اإلجراءات  1165

 الجنائٌة 

 5 خالد نصرهللا الكوالٌت

السٌاسة الجنائٌة فى مجال التهرب  1165

 الضرٌبً

 5 محمود راضى خلٌل

جزاء عدم القبول فى قانون اإلجراءات  1151

 الجنائٌة

 

 5 عمران عبد العزٌز غرٌب
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تفسٌر النصوص الجنائٌة فى ضوء  386

 القضاء المصرىأحكام 

 3 مصطفى أحمد سعفان

 3 ناصر خلف بخٌت الحماٌة الجنائٌة للمال العام 950

اختصاص القضاء الجنائى الدولى بنظر  990

 الجرائم ضد اإلنسانٌة 

 5 محمد بركات الطراونه

قوة الحكم الجناى الصادر فى جرٌمة  716

 دولٌة 

محمود عثمان عبد 

 العال

1 

 3 حسن محمد ابراهٌم  الحماٌة الجناٌة لحق المؤلف  415

اتجاهات الضمان اإلجتماعى فى  086

 القانون المصرى 

  رجب سٌد عبد هللا

 3 فهد هادى حبتور  التفرٌد القضائى للعقوبة  656

حرٌة القاضى الجنائى فى تكوٌن  000

 اقتناعه

 5 أشرف ابراهٌم قندٌل 

مواجهة ظاهرة السٌاسة الجنائٌة فى  555

 غسل األموال

 5 فٌصل سعٌد المٌل

المسئولٌة الجنائٌة لمأمور الضبط  657

 القضائى

 5 عبد هللا ماجد العكاٌلة

دور المدعى العام أمام المحكمة  1355

 الجنائٌة الدولٌة 

 5 إمام أحمد إمام الجندى

أثر الروابط األسرٌة على تطبٌق  313

 القانون الجنائى 

محمد عبد الرؤوف 

 أحمد 

3 

 5 عبد هللا الحالج  القرابة وأثرها على المسئولٌة الجنائٌة  1354

ضمانات المتهم أثناء التحقٌق ومدى  556

مراعاة مبادئ القانون الدولى لحقوق 

 اإلنسان 

 5 ممدوح حسن العدوان
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 5 خلف هللا عبد الرؤوف  القبض على المتهم  408

للثقة فى سوق رأس  الحماٌة الجنائٌة 551

 المال

 4 مظهر فرغلى محمد

الحماٌة الجنائٌة للحق فى صٌانة  590

العرض فى الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون 

 الوضعى 

 4 أشرف شمس الدٌن

 5 مصطفى مصباح دبارة  وضع ضحاٌا اإلجرام فى النظام الجنائى  33

العقوبات الرضائٌة فى الشرٌعة  994

 ............اإلسالمٌة 

 4 أحمد محمد براك

النظام القانونى لفسخ العقد فى إطار  667

 المجموعٌة العقدٌة 

محمد عبد الملك 

 المحبشى 

3 

 6 كامل حامد السعٌد النظرٌة العامة لجرائم التهرب الضرٌبى 185

دور القاضى المستعجل فى وقف  094

 اإلعتداءات الجنائٌة 

 3 باسل محمد لطفى 

 5 عمر عبد المجٌد مصبح الدلٌل المادى وأثره فى اإلثبات الجنائى  983

للجرائم األحكام الموضوعٌة واإلجرائٌة  006

 الناشئة عن استخدام بطاقات اإلئتمان 

 5 رضا أحمد محمود عٌد 

حسام الدٌن  محمد  جرٌمة الرشوة الالتٌنى واألمرٌكى  581

 سارٌج    

4 

 4 سعٌد أحمد على قاسم  الجرائم المرورٌة  654

الحماٌة الجنائٌة لحقوق المتهم  756

 وحرٌاته

محمد رشاد قطب 

 ابراهٌم

4 

الجرائم التى تقع على الطائرات فى  747

 القواعد الدولٌة وقانون دولة اإلمارات 

 4 محمد راشد النقبى
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 5 عمر محمد بن ٌونس الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنت 985

اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى  451

 المسائل األولٌة والمسائل الفرعٌة 

ابراهٌم محمد 

 التمساحى 

5 

أثر صفة المجنى علٌه على مسئولٌة  308

 الجانى فى التشرٌع المقارن 

أسامة محمد أحمد 

 ناصف 

1 

المواجهة التشرٌعٌة للجرائم البٌئٌة من  1805

 الناحٌة اإلجرائٌة 

أشرف محمد حسن 

 هالل 

5 

 5 عبد المنعم العوضى  قاعدة تقٌد المحمكمة الجنائٌة باإلتهام  69

 3 ابراهٌم أحمد الشرقاوى  النظرٌة العامة للجرٌمة العسكرٌة  435

 5 أسامة مصطفى عطعوط الحماٌة الجنائٌبة للمواد النووٌة ....... 375

 4 نجٌب حسنى  رسالة فرنسٌة  365

 5 سامح جابر البلتاجى  التصدى فى اإلجراءات الجنائٌة  341

آثار الطعن باإلستئناف فى الحكم  901

 الجنائى 

 3 خالد على المسامرة 

المسئولٌة الجنائٌة عن أعمال وسائل  568

 اإلعالم 

 3 رأفت جوهرى رمضان 

 3 عبد هللا حسٌن العمرى  الجرائم اإلنتخابٌة  051

 3 إدواردجرس بشاى  التجرٌم الضرٌبى المصرى  180

عبد هللا حمد صالح  أوامر التصرف فى التحقٌق  137

 العنزى 

5 

الدور اإلجتماعى للقاضى فى الدعوى  496

 الجنائٌة 

 5 عماد الدٌن الشافعى 

 5 مرقس سعد  الرقابة القضائٌة على التنفٌذ العقابى  63

 5أمٌن مصطفى محمد  الحد من العقاب فى القانون المصرى  31



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب
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 السٌد

نقل وزرع األعضاء البشرٌة بٌن  554

 اإلباحة والتجرٌم 

محمد صالح محمد 

 محروس 

5 

أحمد محمود على  العود واإلعتٌاد على اإلجرام  965

 العوضى 

3 

الحماٌة الجنائٌة لضحاٌا الجرٌمة فى  475

 القانون الدولى اإلنسانى 

 1 نبٌل محمود حسن 

المسئولٌة الجنائٌة للمؤسسات  904

 المصرفٌة

 5 زكى محمود أحمد جمعة 

اإلجراءات الجنائٌة الوقائٌة فى  754

 التشرٌع الكوٌتى 

محمد حسٌن جاسم 

 العنزى 

3 

حماٌة حق المتهم فى محاكمة عادلة فى  35

 التشرٌع الجنائى اللٌبى والمقارن 

 3 حاتم حسن موسى بكار 

محمد حلمى محمد  الحماٌة الجنائٌة للمحادثات الهاتفٌة  586

 حسان 

3 

فاطمة محمد عبد هللا  ذاتٌة قانون العقوبات  755

 أحمد 

3 

جرائم اإلمتناع بٌن الفقه اإلسالمى  553

 والقانون الوضعى 

 1 أشرف عبد القادر قندٌل 

القانون الجنائى واستخدامات  585

 التكنولوجٌا الحٌوٌة 

 4 محمد لطفى عبد الفتاح 

قواعد اإلختصاص المكانى فى القانون  764
 الجنائى 

 5 رشا فاروق أٌوب 

جرٌمة جلب المخدرات وطرق  948
  مواجهتها

 5 عادل محمد السوٌدى 
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مدى تأثٌر قواعد القانون المدنى فى  484
تفسٌر النصوص الخاصة بجرائم 

 األموال العامة 

 3 رضا محمد الشاذلى 

  أحمد محمد راشد السعدى  اإلباحة فى جرٌمة القذف  1875

أحكام الدعوى الجناٌة فى جرائم غسل  1814
 األموال 

 5 سامح اسماعٌل محمدى 

األحكام العامة للمسئولٌة الجنائٌة  055
 للوسٌط المالى فى أعمال البورصة 

طارق أحمد ماهر 
 زغلول

5 

هشام عبد العزٌز أبو  تسلٌم المجرمٌن بٌن الواقع والقانون  435
 زٌد 

5 

إجراءات التقاضى أمام المحكمة الجناٌة  641
 الدولٌة 

خالد محمد ابراهٌم 
 صالح 

5 

 4 أحمد حسن الحمادى الحكم بالبراءة وأثره فى مبدأ التعوٌض  195

الجرائم اإلرهابٌة فى القانون الوضعى  597
 والشرٌعة اإلسالمٌة 

 1 محمد بهجت الجزار 

 5 هشام مفضى المجالى  الوساطة الجزائٌة  556

أحمد عبد العظٌم  المواجهة التشرٌعٌة لجرائم اإلرهاب  348
 المصرى 

5 

 4 مؤمن على عطٌة  المواجهة الجناٌة لجرائم الشائعات  055

تفتٌش شبكة اإلنترنت لضبط جرائم اإلعتداء على اآلداب  099

 العامة والشرف 
 4 محمد فتحى أنور عزت 

محسن مصطفى عبد  المخدرات والحق فى السالمة الجسدٌة  1560
 الحمٌد 

4 

 6 محمد عبٌد الكعبى  الحماٌة الجنائٌة للتجارة اإللكترونٌة  959

الحماٌة الجنائٌة للمعلومات المسجلة  963
 الكترونٌا 

عمر أبو الفتوح 
 الحمامى 

5 

 3 فتحى محمد أنور عزت دور الخبرة فى اإلثبات الجنائى  561
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 4 تامر صالح الحماٌة الجنائٌة لسوق األوراق المالٌة  055

المحمكمة الجنائٌة الدولٌة نشأتها  558
 ونظامها 

 5 أحمد محمد صالح

سلطة المحكمة فى تعدٌل وتغٌٌر التهمة  551
 الجنائٌة 

 4 أحمد حسٌن الجداوى

 4 محمد أحمد منتصر  الضرٌبى الركن المعنوى فى جرٌمة التهرب  095

العقوبة السالبة للحرٌة بٌن النظرٌة  39
 والتطبٌق

عصام السٌد محمد 
 الشامى 

5 

المتهم فى أصل الحماٌة الجنائٌة لحق  660
 البراءة

عبد المنعم سالم 
 الشٌبانى 

4 

اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى  455
 المسائل األولٌة والمسائل الفرعٌة 

ابراهٌم محمد 
 التمساحى

4 

تقنٌة البصمة الوراثٌة فى الكشف عن  908
 الجرائم 

 4 محمد محمود الشناوى 

الجرٌمة السٌاسٌة فى ظل نظام العالمى  1119
 الجدٌد 

 4 محمد عزت سالم 

عبد الحمن ماجد  سلطات مأمورى الضبط القضائى  367
 السلٌطى 

4 

اٌمان محمد المغاورى  اختصاص القضاء الجنائى وضوابطه  395
 ابراهٌم

4 

الحماٌة الجناٌة لعالقات العمل فى نطاق  1339
 مصطفى على جاب هللا

 4 على جاب هللامصطفىى 

حق المجنى علٌه فى تحرٌك الدعوى  110
 العمومٌة 

 4 محمد محمود سعٌد 

مصطفى عبد اللطٌف  جرٌمة اإلتفاق الجنائى  159
 المتولى

4 

السٌاسة الجناٌة فى مواجهة جرائم  550
 اإلنترنت 

حسٌن بن سعٌد 
 الغافرى 

5 
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 5 أمٌن أعزان  الحماٌة الجنائٌة للتجارة اإللكترونٌة  555

رضاء المجنى علٌه ودوره فى  38
 المسئولٌة الجنائٌة 

 3 كمال رزق خرٌسات

المواجهة القانونٌة واألمنٌة لجرائم  973
 اإلرهاب 

حسٌن بن عبد هللا 
 محمد المؤذن الدوسرى

5 

أحمد محمود على  العود واإلعتٌاد على اإلجرام 555
 العوضى 

5 

سٌف ابراهٌم محمد  الحماٌة الجزائٌة لتداول األوراق المالٌة  645
 المصاروة

5 

الحماٌة الجنائٌة لسرٌة التحقٌق  563
 اإلبتدائى 

 4 عوٌس جمعة على دٌاب 

حق المتهم فى المحاكمة أمام قاضٌه  941
 الطبٌعى 

 1 سلٌم محمد سلٌم حسٌن 

 5 محمد أمٌن الخرشة  مشروعٌة الصوت والصورة  643

عبد هللا عبد المنعم  نظرٌة الجرٌمة المتتابعة األفعال  980
 حسن 

5 

 5 غادة موسى الشربٌنى  المسئولٌة الجنائٌة عن األعمال البنكٌة  538

القٌود الجنائٌة على حرٌة التعبٌر عن  008
 الرأى من خالل وسائل اإلعالم 

 4 حمد بن حمدان الربٌعى

محمد نصر محمد  الحماٌة الجنائٌة لعناصر النقل الجوى  473
 القطرى 

1 

على مفتاح سلطان  بدائل الحبس اإلحتٌاطى  903
 العرٌانى 

4 

 5،4  رسالة فرنسٌة  366

آلٌات المالحقة فى نطاق القانون  360
 الجنائى الدولى اإلنسانى 

 4 محمد لطفى عبد الفتاح 

اٌمان محمد على  تشرٌعٌاخطورة المخدرات ومواجتها  30
 الجابرى

5 
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 4 محمد عبد اللطٌف فرج سلطة القضاء فى تحرٌك الدعوى الجنائٌة 1898

 5 محمد محمود حماد األصل فى المتهم البراءة  1819

 5 عمرو حمدى الشافعى اإلجرام الجماعى فى قانون العقوبات  704

حق المجنى علٌه فى التنازل عن  1858
 الدعوى الجنائٌة 

 1 جمال شدٌد الخرباوى 

الجرام الناشئة عن اإلستخدام غٌر  1855
 المشروع لشبكة اإلنترنت 

 1 محمد عبٌد الكعبى 

المواجهة الجنائٌة للجرائم اإلرهابٌة فى  1385
 التشرٌع المصرى 

مصطفى عبد المنعم 
 عبد التواب 

1 

ضمانات المتهم فى التحقٌق والمحاكمة  1386
 العسكرٌة فلى مملكة البحرٌن 

 5 محمد عبد هللا خلٌفة

الحماٌة الجناٌة للرأى العام فى مواجهة  1857
 النشر

 5 ابراهٌم عادل سنبل

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة فى  1187
 التشرٌعات الخلٌجٌة 

 5 على فضل البوعٌنٌن

القرائن القضائٌة والظروف الخففة  1888
 والمشددة فى الفقه الجنائى اإلسالمى 

 4 محمد عمرو العروسى 

الجوانب اإلجرائٌة لجرائم اإلنترنت فى  910
 مرحلة جمع اإلستدالالت

 1 نبٌلة هبة موالى هروال

 5 أحمد صالح الطوٌلى  التدابٌر الوقائٌة للحماٌة من الجرٌمة  1184

المدنٌة التبعٌة أمام القضاء الدعوى  1800
 الجنائى

  هٌثم منٌفى أبو عرٌف 

 5 ولٌد محمد منصور  الدعوى الجنائٌة الدولٌة  1163

النظرٌة العامة للخبرة فى المواد  1844
 الجنائٌة

 5 شرٌف نصر أحمد

 1 محمد عبدهللا أقرور اإلشراف القضائى على التنفٌذ الجنائى  1899

 1 دعٌرم حمد الجربوعى  ضمانات المتهم فى مرحلة جمع اإلستدالالت  1893
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 1 تامر أحمد عزات الحماٌة الجنائٌة ألمن الدولة الداخلى  1856

خصوصٌة اإلجراءات الجنائٌة للطفل  1155
 المنحرف 

 1 عبد المنعم الصرارعى 

جرائم الحرب فى القانون الدولى  1156
 اإلنسانى 

 1 هللامحمود عادل عبد 

المسئولٌة الجنائٌة الدولٌة من الناحٌة  1117
 الموضوعٌة واإلجرائٌة 

 5 ناصر فرٌد شاهٌن 

حجٌة الحكم الجنائى أمام القضاء  1849
 التأدٌبى 

 5 مالك راجى اسكندر 

ضمانات المحكوم علٌه خالل فترة  1865
 التنفٌذ العقابى 

 5 السٌد أحمد عالم 

 5 أحمد محمد اسماعٌل الحماٌة الجنائٌة احقوق المواطنة  1547

ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائٌة  1890
 الدولٌة 

 5 منٌرة سعود السبٌعى

 4 أحمد فتحى أبو العٌنٌن حقوق اإلنسان فى اإلجراءات الجنائٌة  083

 5 ولٌد أحمد عبد المحسن  جرائم تزٌٌف العملة 1873

 5 اٌمان مصطفى منصور  الوساطة الجنائٌة  1804

سٌاسة الجنائٌة فى مواجهة غس  1885
 األموال 

 1 محمد احمد على عزٌز 

آالء عدنان مصطفى  الحماٌة الجناٌة لضحاٌا العنف األسرى  1859
 الوقفى

1 

جرٌمة استغالل المعلومات الداخلٌة  1150
 للشركات المساهمة 

 1 عصام السٌد حجاب 

الحماٌة الجنائٌة للنطف واألجنة  745
 البشرٌة خارج الجسم فى القانون اللٌبى 

 1 عبد هللا عرٌبى مسعود 

 3 محمد حسن الكندرى  المسئولٌة الجنائٌة عن التلوث البٌئى  303

 3 حمدى محمد حسٌن  نقل وزراعة األعضاء بٌن اإلباحة والحظر  563
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 اجلنائيقسن القانوى 
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 5 زرٌقى علىبهاء  الحماٌة الجنائٌة لألسرة  565

المسئولٌة الجنائٌة عن نقل فٌروس  744
 اإلٌدز 

 5 فرج عبٌد عطٌة 

الحماٌة الجنائٌة للجق فى حرمة  559
 اإلتصاالت الشخصٌة 

 1 محمد رشاد مفتاح

الحماٌة الجنائٌة لحق المؤلف عبر  559
 اإلنترنت 

 3 حسن محمد ابراهٌم 

حقوق وضمانات المتهم فى مرحلة  967
 المحاكمةماقبل 

خالد محمد على 
 الحمادى 

1 

النتٌجة اإلجرامٌة وآلثارها على  687
 المسئولٌة الجنائٌة 

 6 ممدوح أحمد أبو حمادة 

 6 محمد على سوٌلم  تكٌٌف الواقعة اإلجرامٌة  535

التنصٌص على الجرٌمة والعقاب فى  691
 الشرٌعة اإلسالمٌة 

 1 حسن قرنى الشرٌف

الحماٌة الجنائٌة للمستهلك من غش  605
 األغذٌة 

عمرو دروٌش سٌد 
 العربى

3 

الروابط العالٌة وأثرها فى القانون  1159
 الجنائى المصرى والفقه اإلسالمى 

 5 حلمى على أبو اللٌل 

المساعدة كصورة من صور اإلشتراك  1839
 فى الجرٌمة 

 5 جمال عبد الرحمن زاٌد 

محمد عبد الرحمن عبد  المرأة فى القانون الجنائى  1877
 المحسن 

5 

اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى  1551
 المسائل األولٌة والمسائل الفرعٌة

ابراهٌم محمد 
 التمساحى 

5 

المسئولٌة الجنائٌة للتجاوز فى فتح  798
 اإلئتمان المصرفى 

بسٌونى حمدى محمد 
 سلومة 

5 

الحق فى حرمة الحٌاة الخاصة ومدى  595
 الحماٌة التى ٌكفلها له القانون الجنائى 

 1 آدم عبد البدٌع حسٌن
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 اجلنائيقسن القانوى 
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الحماٌة الجنائٌة لحق المتهم فى أصل  553
 البراءة

 1 عبد المنعم الشٌبانى 

أصول التجرٌم والعقاب فى السٌاسة  305
 الجنائٌة المعاصرة 

 1 محمود طه جالل 

 1 محمد أحمد الشربٌنى  إشكاالت التنفٌذ فى المواد الجنائٌة  149

 1 هبة أحمد على حسانٌن الحماٌة الجنائٌة لحرمة الحٌاة الخاصة  683

أمل محمد مبروك  القبض على المتهم  347
 شاهٌن 

1 

سلطة القضاء فى تحرٌك الدعوى  333
 الجنائٌة 

 5 محمد عبد اللطٌف فرج

السٌاسة الجناٌة لمواجهة الجرائم  981
 اإلرهابٌة 

 3 صباح عبد الرحمن

عبد هللا سعٌد بن  الحماٌة الجنائٌة لحرمة المسكن  388
 ساحوه

3 

حسٌن صالح عبد  المسئولٌة الجنائٌة عن غسل األموال  409
 الجواد 

3 

عزت محمد السٌد  جرٌمة غسل األموال 369
 العمرى

5 

اختصاص القضاء الجناى بالفصل فى  458
 المسائل األولٌة والمسائل الفرعٌة 

ابراهٌم محمد 
 التمساحى 

3 

الحماٌة الجنائٌة للمحل اإللكترونى فى  741
 جرائم المعلوماتٌة 

 5 ناٌر نبٌل عمر 

 4 طه زهران معاملة األحداث جنائٌا 188

حدود المسئولٌة الجناٌة للطفل  557
 المعرض لإلنحراف

 

عصام وهبى عبد 
 الوارث 

4 

الحماٌة الجنائٌة لوسال المواصالت من  519
 التعرٌض للخطر 

 1 حازم حسن أحمد متولى 
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 اجلنائيقسن القانوى 
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جرٌمة غسل األموال فى القانون  653
 اإلماراتى 

ابراهٌم محمود عبد 
 الرحمن

1 

 3 رشاد أحمد عبادى أحمد الضبطٌة القضائٌة الخاصة  940

 4 مصطفى على خلف  الحدود الشخصٌة والموضوعٌة للدعوى الجنائئٌة  783

دور القضاء فى تحرٌك الدعوى الجناٌة  787
 والحكم فٌها 

 1 ٌاسر عسكر زٌدان 

ضمانات احترام حقوق اإلنسان فى  713
 مرحلة جمع اإلستدالالت فى الكوٌت 

على محمد طاهر 
 العنزى 

1 

من جرائم الحماٌة الجنائٌة للمستهلك  545
 التدلٌس والغش

 1 السٌد خلف عبد العال

شٌماء عبد الغنى  الحماٌة الجنائٌة للتعامالت اإللكترونٌة  355
 عطاهللا

1 

 5 ناهد سعد العجوز الحماٌة الجناٌة للحقوق العمالٌة  35

السٌاسة الجنائٌة لمواجهة جرٌمة  1188
 غسل األموال فى السعودٌة 

 5 فهد بن ناٌف الطرٌسى 

 1 عبد هللا سٌف الشامسى  الجرٌمة المنظمة  355

المسئولٌة الجنائٌة لمدٌر المنشأة  155
 اإلقتصادٌة الخاصة 

 5 عبد الرازق الموافى 

الجرٌمة المنظمة فى ظل اإلتفاقٌات  104
 الدولٌة والقوانٌن الوطنٌة 

 5 فائزة ٌونس الباشا

 6 فهد فٌصل الحلوانى  مكافحة الجرٌمة المنظمة فى السعودٌة  986

النظرٌة العامة لجرائم التجسس فى القانون  36
 اللٌبى 

 3 محمود سلٌمان موسى 

مدى الشرعٌة الجناٌة فى قانون  674
 األحكام العسكرٌة 

 3 أسامة كمال دٌاب

الجرائم المصاحبة لإلنتخابات فى  039
 منظور الشرٌعة اإلسالمٌة 

 3 سمٌر عبد هللا حسٌن 
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جرائم الخٌانة العظمى فى التشرٌع  318
 الٌمنى 

 3 مطهر على صالح أنقع

الضبطٌة القضائٌة فى المملكة  339
 السعودٌة 

 3 شارع ناٌف الغوٌرى 

جرائم العنف الجنسى فى بعض البلدان  1806
 العربٌة وسبل الوقاٌة منها

مصطفى مسعود أبو 
 القاسم 

3 

 5 عادل عبد العال خراشى  ضوابط التحرى واإلستدالل عن الجرائم  505

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة  1861
 الجنائٌة 

محمد بهاء الدٌن أبو 
 شقة

5 

 5 محمد السعٌد وادى  الحماٌة الجناٌة للحٌازة العقارٌة  140

 6 حسانٌن محمد عبد الحمٌد  المقارن وقف التنفٌذ فى القانون الجنائى  518

 6 أسامة حسنٌن عبٌد الصلح فى قانون اإلجراءات الجنائٌة  358

الحماٌة الجنائٌة للحق فى الشرف  1850
 واإلعتبار 

 6 عالء الدٌن على فاضل 

 6 أشرف مسعد ابو زٌد األمر الجنائى  1817

مشروعٌة محل اإللتزام فى الفقه  1879
 اإلسالمى 

 5 فوزى محمد أبو طالب

الجوانب اإلجرائٌة للحماٌة الجنائٌة  784
 لشبكة اإلنترنت 

سامح أحمد بلتاجى 
 موسى

6 

رقٌة جاسم محمد  جرٌمة خٌانة األمانة  340
 اسماعٌل 

5 

عادل فتحى صابر  تفتٌش غٌر المتهم  789
 شرٌف 

6 

عبد العزٌز محمد  استجواب المتهم  538
 المعمرى

1 

 الطعن فى أحكام المحاكم اإلستثناٌة  151
 

 1 أشرف رفعت عبد العال
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 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 اجلنائيقسن القانوى 
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ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقٌق  998
 اإلبتدائى فى النظام السعودى 

 3 ممدوح رشٌد العنزى 

حقوق المجنى علٌه فى القانون  1851
 المصرى والقانون المقارن 

 1 عالء فوزى زكى

جرائم الحاسبات اآللٌة فى التشرٌع  995
 المصرى 

 3 أحمد محمود مصطفى 

المسئولٌة الجنائٌة الناشئة عن جرائم  1884
 األموال عبر اإلنترنت 

محمد عبد هللا محمد 
 العوا 

1 

ضوابط التجرٌم واإلباحة فى جرائم  306
 الرأى 

 6 عبد هللا محمد المهدى 

الطلب كقٌد إجرائى على سلطة النٌابة  1833
 العامة فى تحرٌك الدعوى الجنائٌة 

 5 مأمون محمد سالمة 

محمد الدسوقى  الحماٌة الجنائٌة لحرمة الحٌاة الخاصة  1853
 الشهاوى 

4 

المسئولٌة الجنائٌة الناشئة عن اإلصابة  557
 بالفٌروسات 

عبد القادر حسٌنى 
 محفوظ

6 

تعرٌض وسائل المواصالت للخطر فى  159
 القانون الجنائى 

 3 سالمة اسماعٌل محمد

قواعد اإلختصاص المكانى فى القانون  763
 الجنائى 

 1 رشا فاروق أٌوب 

 3 عبد الفتاح محمد سراج  النظرٌة العامة لتسلٌم المجرمٌن 146

المساهمة التبعٌة فى القانون الجنائى  53
 المصرى 

 3 جابرحسام محمد 

 3 زكرٌا أحمد جاد  وضع الحٌازة من القانون الجنائى  56

 3 اسحق ابراهٌم منصور  ممارسة السلطة وآثارها  95

الحماٌة الجنائٌة للمدنٌٌن فى زمن  158
 النزاعات المسلحة 

 

اسماعٌل عبد الرحمن 
 محمد

3 
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 اجلنائيقسن القانوى 
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موضع الضرر فى البنٌان القانونى  164
 للجرٌمة 

عبد المنعم ابراهٌم 
 رضوان

3 

 5 إمام حسانٌن عطا هللا اإلرهاب والبنٌان القانونى للجرٌمة  195

المسئولٌة الجنائٌة للتجاوز فى فتح  791
 االئتمان المصرفى

 5 بسٌونى حمدى سلومة

النظام الشرعى والقانونى لمكافحة  1415
 الجرٌمة االرهابٌة

أحمد عبد التواب  
 مبروك

3 

 5 حسٌن محمود ابراهٌم النظرٌة العامة الالاثبات العلمى  111

،
1416،
1306 

دور الدلٌل االلكترونى فى االثبات 
 الجناى 

محمود عبد الغنى جاد 
 المولى

3،3 

الحماٌة الجنائٌة لحق االنتخاب  1375
 السٌاسى

صبحى محمد أحمد 
 عوٌس

6 

 6 صالح عبد الحلٌمجمال   مبدأ المساواة فى القانون الجنائى جمال  1485

الحماٌة الجناٌة لحقوق الطفلفى القانون  1414
 الدولى 

عبد البر أحمد مصطفى 
 فضل 

6 

األساس التارٌخ والفلسفى لمبدأ الفصل  41
 بٌن السلطات

 3 محمد أحمد خفاجه

1459 
1450 

المواجهة القانونٌة لجرٌمة غسل 
 االموال

السٌد حسن السٌد 
 الشرٌف

4،4 

 4 احمد حسن احمد حسن  الجنائٌة للدخل السٌادى للدولةالحماٌة  

حجٌة المعاهدات الدولٌة امام القاضى  
  الجنائى

مصطفى محمد محمود 
 عبد الكرٌم

4 

التجارب الطبٌة بٌن التجرٌم  
  والمشروعٌة

اٌمان محمد صالح 
 الدٌن الشٌخ 

4 

اإلدعـاء العـام فً القانـون العـراقً  
 نسخة 5  واالستقـاللبٌـن التبعٌـة 

محمد سرحان حمادى 
 الحمدانى

4 
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 اجلنائيقسن القانوى 
 0202/ 0202العام اجلاهعي 

 

الحماٌه الجنائٌه فى مجال الطاقه  
  النووٌه السلمٌه

محمد عبد الرحٌم 
 الناغى

6 

نظرٌة الجرٌمة المستحٌلة فً القانون  
  الوضعً والشرٌعة االسالمٌة

 6 حسنً الجندي

 6 أسامة حسنٌن عبً  الصلح فً قانون اإلجراءات الجنائٌة 

  الحماٌه الجنائٌه الدٌان السماوٌه 

 
محمد السعٌد 
  عبدالشفٌع القزعه

5/5 

بدائل الحبس االحتٌاطى فى القانونٌن  
  اللٌبى والمصرى

 5 ازدهار مصطفى قدارة

مرحلة ما قبل المحاكمة فى الدعوى  
   الجنائٌة الدولٌة

طارق السٌد محمود 
  ٌوسف

5/5 

التواصل  الجرائم المرتكبة عبر وسائل 
  االجتماعى

حوراء موسى عبد 
 الرسول موسى

5 

المركز القانونً لقاضً التحقٌق فً  
  القانون العراقً

 3/3 مروان صالح مجٌد 

مسئولٌة الدولة تجاه األضرار الناجمة  
  عن أعمال اإلرهاب

محمد صالح الدٌن أبو 
 سعده

3/3 

اختصاصات مأمور الضبط القضائى فى  
  االحوال العادٌة

 3 مأمون عبد هللا العباسى

المسؤولٌة القانونٌة عن الجرائم  
  االخالقٌة عبر االنترنت

محمد محمد صالح 
 االلف

4 

المواجهة التشرٌعٌة للجرائم  
االلكترونٌة فى المملكة العربٌة 

  السعودٌة

عبدالرحمن بن مسفر 
 المالكى

5 

االكراه وتاثٌره على االرادة فى القانون  
  والقانون المدنىالجنائى 

السٌد أحمد محمد 
 عبدهللا

5 

المسئولٌة الجنائٌة عن انتهاكات حرمة  
المٌت فى القانون الوضعى والشرٌعة 

  االسالمٌة

 
 5  محمد الهادى عبدالحكٌم 
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عمر على محمد عبد   المسئولٌة السٌاسٌة والجنائٌة للوزراء 
 الباقى

5 

محمد حسٌن أحمد بن   جرائم األتجار بالبشر 
 على الحمادى

5 

المواجهة الجنائٌه لجرٌمه تموٌل  
  االرهاب

شذى عبدالجلٌل حسن 
 اسماعٌل

5 

النظرٌة العامة لتفتٌش المساكن فى  
قانون االجراءات الجنائٌة الكوٌتى 

  والمصرى

فٌصل عٌال حمود 
 شوكان العنزى

5 

أحمدعبدالفتاح إبراهٌم   المسؤلٌة الجنائٌة لرٌس التحرٌر 
 حسونة

5 

المواجهة التشرٌعٌة لجرائم سوق المال  
  فى التشرٌع المصرى

 5 أحمد ٌحٌى سعد زغلول

ضمانات المتهم فى مرحلة التحقٌق  
  اإلبتدائى فى القانون العراقى

 5 شاكر عبدالكرٌم على

ولٌد عبد المنصف عبد   الحماٌة الجنائٌة للطفل 
 الرحمن على

5 

  العفو فى القانون الجنائى 

 
محمد محمد خٌرى 
  طه النجار 

5 

مصطفى أحمد عبدالعال   الحماٌة الجنائٌة للعقار 
 أحمد السباعى

5 

 5 عبده محمود بداٌة  الحماٌة الجنائٌة للعالقات العالمٌة 

النظرٌة العامة لجرائم اإلعتداء على  
سالمة الجسم بٌن أحكام الشرٌعة 

  والقانون الوضعىاإلسالمٌة 

عنتر محمد على 
 إبراهٌم

5 

الحماٌة الجنائٌةللحق فى حرمة  
 االتصاالت الخاصة 

 
 
مكى محمد 
  عبدالرحمن العزى 

5 
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اسر عبدالعزٌز أحمد ٌ  الحماٌة الجناٌة للبٌئة األرضٌة 
 محمد الحاج عمر

5 

الوساطة الجنائٌة ودورها فى انهاء  
  وخصخصة الدعوى الجنائٌة

الرحمن عاطف عبد 
 عبد الرحمن احمد

5 

المسئولٌة الجنائٌة عن جرائم االتجار  
بالبشر فى التشرٌع المصرى والمقارن 

  والٌات مكافحتها الدولٌة

شرٌف محمد حافظ 
 عبدهللا

5 

السٌاسة الجنائٌة لنقل وزراعة  
  األعضاء

فٌصل سعدون 
  المطٌري 

5 

السٌد عفاف ٌحٌى   استئناف احكام الجناٌات 
 محمد مقلد؛

5 

  الضروره االجرائٌه 

 
سماح احمد 
  محمد دره 

5 

التحقٌق االبتدائى فى جرائم الحاسب  
  اآللى

عماد سٌد أحمد 
 عبدالسمٌع حٌدر 

5 

حق المتهم فى االستعانة بمحام فى  
قانون االجراءات الجنائٌة الٌمنى 

  والمصرى

 3 ذكرى فضل عبدهللا

بالبشر فً نظام حقوق ضحاٌا االتجار  
  العدالة االجتماعٌة

عبده صابر 
 السعٌدالعشرى

3 

منى طه على علٌوة   دور المعاٌنة فى اإلثبات الجنائى 
 حسن

3 

المسئولٌة الجنائٌة عن جرائم النقل  
   البحري

بكر محمد السٌد 
  زٌن عقل

3/3 

المواجهة الجنائٌة لجرائم اإلتجار  
  والمقارنبالبشر فى القانون البحرٌنى 

وفاء عبدالرحمن 
 ٌوسف الحلو

3 

الحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان فى  
  مرحلة جمع االستدالالت

محمد أحمد فوزى 
 محمد الصادى

3 
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  المعاملة الجنائٌة لألطفال 

 
فتحٌة أحمد بن 
  فائد فائد 

3 

دور مـأمـــىر الضبــظ فـي االطـالع علـى  

  المعلىمــبث وتبـبدلهـب

 6/6 عبد المعطى الشيمي مروان

جـريمت التهـرة الضريبي الىبشئت عه  

  التجبرة اإللكتروويت

 6/6 مالك حىب رزق زيتىن

    


