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والقانون
مدخل للفقه الجنائي اإلسالمي
المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري
نظرية العلم بالتجريم
نظرية العلم بالتجريم
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
أصول التحقيق اإلجرامي
القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة
القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة
جرائم االختطاف (دراسة مقارنة )
الجريمة اإلرهابية ( دراسة في ضوء قانون مكافحة
اإلرهاب )
التكييف في المواد الجنائية

 -225السببية الجنائية ( بين الفقه والقضاء )
 -226أحكام البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية

جواد الرهيمي
نقوال ميشال فتوس
ضاري خليل محمود
عمر فخري الحديثي
حسنين المحمدي بوادي
عايد عواد الوريكات
ماهر عبد شويش الدرة
محمد شالل العاني
حسنين المحمودي بوادي
عبد الرحمن الجوراني
عبد الرحمن الجوراني
عزت حسنين
محمود نجيب حسني
أحمد حسام طه
عقيل عزيز عودة
عقيل عزيز عودة
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
سلطان الشاوي
عبد العزيز سليمان
عبد العزيز سليمان
عبد الوهاب عبد هللا احمد
حيدر علي نوري
محمود عبد ربه محمد
الفتالوي
رؤوف عبيد
جواد الرهيمي
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أصول المرافعات ومذكرات الدفاع في الدعاوى والطعون أنور العمروسي
( ج) 2
أكرم نشأت إبراهيم
علم االجتماع الجنائي
أحمد أبو الروس
منهج البحث الجنائي
غسان رياح
الوجيز في عقوبة اإلعدام (دراسة مقارنة)
محمد شفيق
الجريمة والمجتمع (محاضرات في االجتماع الجنائي
والدفاع الجنائي )
عابد رحا الخاليلة
المسؤولية التقصيرية اإللكترونية
محمد سعيد نمور
دراسات في الفقه القانوني الجنائي
جمال إبراهيم عبد الحسين
األمر الجزائي ومجاالت تطبيقه
عبد الحكم فودة
الطعن بالتزوير في المواد الجنائية و المدنية
الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي ومشكلة قرصنة عماد محمد سالمة
البرامج
عفيفي كامل عفيفي
جرائم الكمبيوتر
وداد عبد الرحمن حمادي
جريمة اإلهمال
عبد الرحمن محمد
جرائم الصغار
العيسوي
المنظمة العربية
مجموعة قوانين العقوبات العربية (ج)11
علي زكي العرابي باشا
المبادئ األساسية للتحقيقات واإلجراءات الجنائية (ج)2
يونس عبد القوي السيد
الجريمة والعقاب في الفقه اإلسالمي
نجم الدورني
جريمة إصدار صك بدون رصيد
عبد هللا حسين العمري
جريمة اختطاف األشخاص
محمد فتحي
علم النفس الجنائي ( علمًا مكمالً)
محمد نوري كاظم
شرح قانون العقوبات  /القسم الخاص
رشاد خالد محمد
المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية
عباس حسن
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد
محمد محي الدين
العالنية في قانون العقوبات
محمد علي الكيك
تحول اإلجراءات الجنائية
بركان النمر المهيرات
جغرافيا الجريمة
معوض عبد التواب
السرقة و اغتصاب السندات و التهديد
محمد مصطفى الفتلى
في المسؤولية الجنائية
عبد الحكم فودة
أحكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية
سعد إبراهيم األعظمي
جرائم التجسس في التشريع العراقي
رؤوف عبيد
جرائم االعتداء على األشخاص واألموال في القانون
المصري
كامل السعد
شرح قانون العقوبات ( الجرائم الواقعة على الشرف
والحرية )
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عباس الحسيني
شرح قانون العقوبات العراقي وتعديالته (ج)2
أحمد بسيوني أبو الروس
التحقيق الجنائي والتصرف فيه واألدلة الجنائية
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج ( )1إتجار -اشتراك )
حسن صادق المرصفاوي
المرصفاوي في قانون العقوبات
محمد سعيد نمور
الجرائم الواقعة على األشخاص
محمد علي سالم الحلبي
الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية
عبد الرحمن المالكي
نظام العقوبات
أنور محمد صدقي
المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية
المساعدة
النظرية العامة لجريمة االفتراء في الفقه والقانون والقضاء جمال الزعبي
المقارن
قدري عبد الفتاح الشعيدي
الحدث اإلجرامي
خالد ناجي شاكر
الشهادة ودورها في اإلثبات في الدعوى الجزائية
كامل السعيد
قانون العقوبات األردني(دراسة تحليلية مقارنة) ط1
سامي علي حامد عياد
أستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة اإلرهاب
حسنين المحمدي بوادي
اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة
اإلرهاب ومواجهته جنائيًا ( دراسة مقارنة في ضوء المادة أحمد محمد أبو مصطفى
 111من الدستور )
االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان المسؤولية المدنية كميت طالب البغدادي
والجزائية
علي عدنان الفيل
إجراءات التحري وجمع األدلة و التحقيق االبتدائي في
الجرائم المعلوماتية
أحمد شات بك
شرح قانون تحقيق الجنايات
محمود نجيب حسني
عالقة السببية في قانون العقوبات
خالد مصطفى فهمي
تعويض المضرورين من األعمال اإلرهابية
عبد الحميد المنشاوي
جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون
عزت حسنين
جرائم االعتداء على الشرف واالعتبار بين الشريعة
والقانون
سليم إبراهيم حربة
القتل العمد و أوصافه المختلفة
إبراهيم سيد احمد
الحماية التشريعية المدنية والجنائية لبطاقات الدفع
اإللكتروني
في ضوء أراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض وشرح جرائم هشام عبد الحميد الحلبي
التبدير والتجريف والبناء على األرض الزراعية
علي السماك
الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ج1
فاضل زيدان محمد
العقوبات السالبة للحرية
سعد إبراهيم
جرائم التجسس في التشريع العراقي
محمد زكي أبو عامر
دراسة في علم األجرام والعقاب
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السلوك اإلجرامي والعود الجرمي
القضاء العسكري
النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام
الجرائم الواقعة على الشرف و الحرية
الظروف المشددة في العقوبة
شرح قانون العقوبات
المجرم الشاذ
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اعتراف المتهم واثره في تكوين عقيدة المحكمة
شرح قانون العقوبات التكميلي
الحبس االحتياطي
جرائم المعلوماتية و األنترنت( الجرائم اإللكترونية)
القبض على المتهم
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علم العقاب ومعاملة المذنبين
التقادم الجنائي و اثره اإلجرامي و الموضوعي
اثر الفساد الحكومي في انتشار الجريمة
عالم الجريمة وقائع وطرائف
األجرام المعقد
المشكالت العصابية في القانون الجنائي
دعاوى التزوير و استعمال المزور
القضاء الجنائي العراقي (ج)3
البطالن الجنائي
الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (ج)3
قاضي التحقيق في العراق
عقوبة اإلعدام في القوانين العربية

 -311عقوبة اإلعدام في القوانين العربية
 -312عقوبة اإلعدام في القوانين العربية
 -313عقوبة اإلعدام في القوانين العربية
 -314عقوبة اإلعدام في القوانين العربية
 -315عقوبة اإلعدام في القوانين العربية

محمد مصباح بن رهيف
بدوي وعب
عبد الباسط محمد سجب
كامل السعيد
صباح عريس
محمود نجيب حسني
عبد الرحمن محمد
العيسوي
أسامة شاهين
رؤوف عبيد
محمد عبد هللا محمد المر
عبد هللا عبد الكريم عبد هللا
خلف هللا أبوالفضل عبد
الرؤوف
عدنان الدورن
مصطفى يوسف
شريف احمد الطباخ
فؤاد شاكر
نسرين عبد الحميد نبيه
حسام محمد السيد
جوزيف فزي
سلمان بيات
عبد الحميد الشواربي
محمد علي سالم عياد
عماد حسن مهوال الفتالوي
ناصر كريمش خضر
الجوراني
ناصر كريمش خضر
الجوراني
ناصر كريمش خضر
الجوراني
ناصر كريمش خضر
الجوراني
ناصر كريمش خضر
الجوراني
ناصر كريمش خضر
الجوراني
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اختصاص القضاء الجنائي
مبادئ علم األجرام
إجراءات مالحقة األحداث الجانحين
الموسوعة الجنائية
الموسوعة الجنائية
أصول التحقيق اإلجرامي
تحقيق الدعوى الجنائية و إثباتها
االستعمال المشروع للقوة في القانون الجنائي
أصول علم األجرام والعقاب
شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي
اإلتجار بالبشر وبخاصة األطفال
شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات
علم العقاب ومعاملة المذنبين
فردية العقوبة و اثرها في الفقه اإلسالمي
المسؤولية المدنية التوقيفية عن القتل
محكمة الجنح المستأنفة
اعتراف المتهم وأثره في تكوين عقيدة المحكمة

أدور غالب الدهبي

إبراهيم حرب محيسن
جندي عبد الملك
جندي عبد الملك
سلطان الشاوي
محمد علي سكيكر
حامد راشد
محمد عبد الكريم الوريكات
محمد احمد شحاته
أميرة محمد بكر البحيري
جمال إبراهيم الحيدري
عدنان الدوري
إبراهيم رمضان عطايا
محمد احمد شحاته
مدحت الدبيس
أسامة شاهين  -سمير
الشتاوي
محمد علي سالم الجلبي
الوسيط في شرح أصول المحاكمات الجزائية
كمال مصطفى أبو السعد
انحراف األحداث
الياس ناصيف
اإلحكام الجزائية العامة
نشأت بهجت البكري
أسس التحقيق الجنائي
احمد يوسف النسولية
الحماية الجنائية واألمنية للشاهد
محمد سعيد نمور
شرح قانون العقوبات  -القسم الخاص (ج)1
ادوين  .هـ  .سندرالند
إصالح المجرمين
نظرية القسم الخاص (ج )1جرائم االعتداء على األشخاص جالل ثروت
محمود أبو زيد
المعجم في علم األجرام واالجتماع القانوني والعقاب
جورج بوييه شمار
المسؤولية الجزائية في اآلداب الدستورية والبابلية
ترجمة  /سليم الصويص
عبد الحميد المنشاوي
جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون
مصطفى المنشاوي
منتصر سعيد حمودة
انحراف األحداث
بالل أمين زين الدين
جريمة غسل األموال بين الوسائط اإللكترونية ونصوص عبد الفتاح بيومي حجازي
التشريع
مدحت الدبيسي
محكمة الطفل والمعاملة الجنائية لألطفال
أنور محمد صدقي
المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية

 -348الحماية الجنائية للحريات الفردية
 -349األحداث الجانحون

المساعدة
عبد الحكيم ذالنون
عباس الحسيني-حمودي
الجاسم
رؤوف عبيد
محمود نور الدين سيد
رغيد عارف توتنجي
علي احمد خضر المعماري
عبد الرحمن محمد العبيدي
علي محمد جعفر
أحمد أبو الروس
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أصول علمي األجرام والعقاب
جريمة بيع األطفال و اإلتجار بهم
الجرائم المخلة لإلدارة القضائية
دراسات في علم األجرام
عالج المجرمين
فلسفة العقوبات في القانون و الشرع اإلسالمي
الموسوعة الجنائية (ج / )4جرائم اإلجهاض واالعتداء
على العرض والشرف واالعتبار والحياء العام واإلخالل
بآداب العامة من الوجهة القانونية والفنية
موسوعة االستشارات القانونية
سريان القانون الجنائي من حيث المكان

-359
-361

دفاع المتهم في الجرائم العسكرية
جرائم االختطاف دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة عبد الوهاب عبد هللا احمد
اإلسالمية
حامد راشد
االستعمال المشروع للقوة في القانون الجنائي
محمد فهيم درويش
أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات
سامي علي حامد عياد
تمويل اإلرهاب
منير محمد الجنيهي
تزوير التوقيع اإللكتروني
ممدوح محمد الجنيهي
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)2
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)3
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)1
فتوح عبد هللا الشاذلي
شرح قانون العقوبات القسم الخاص  -القسم الثاني
محمد أمين الخرشة
مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي
سمير الشناوي
المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة عن قتل المتظاهرين
سميح عبد القادر المجالي
مشروع قانون العقوبات العسكري
علي محمد المبيضين
محمد حماد مرهج الهيتي
التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي
عبد الرحمن حسين علي
الحماية الجنائية لحق اإلنسان في بيئة مالئمة
عالم
فاطمة بحري
الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين
عادل عبد العال خراشي
مدى مسؤولية الشريك الجنائية عن االشتراك في فعل
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مصطفى عبد القادر
راميس سليمان عبد
الرحمن شقير

االنتحار في الفقه الجنائي اإلسالمي والتشريعات الجنائية
الوضعية
 -376حقوق السجناء
 -377شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
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سعدي محمد الخطيب
سليم إبراهيم حربة
عبد األمير العكيلي
حسنين المحمدي بوادي
الوسائل العلمية في اإلثبات الجنائي
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)4
عباااااااس الحساااااايني/كاماااااال
الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز
السامرائي
التطبيقات القضائية في قضاء محكمة استئناف بغداد هادي عزيز علي
وبصفتها التمييزية – التعهد بنقل ملكية عقار
أصول اإلجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات عبد األمير العكيلي
الجزائية (ج)2
محمد عبد اللطيف فرج
الحماية الجنائية لالئتمان المصرفي
علي محمد جعفر
العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها
محمد سليمان موسى
قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية لألحداث
مصطفى العوجي
دروس في العلم الجنائي (ج)2
الحدث المنحرف أو المهدد باالنحراف في التشريعات مصطفى العوجي
العربية
موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني ( )1عبد القادر صابر جراده
موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني ( )2عبد القادر صابر جراده
مدحت الدبيسي
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الموسوعة الجنائية (ج)1
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)2
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)3
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)3
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)4
جندي عبد الملك
الموسوعة الجنائية (ج)5
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة

-417
-418
-419
-411
-411
-412
-413
-414
-415
-416
-417
-418
-419
-421
-421
-422
-423
-424
-425
-426
-427
-428
-429
-431
-431
-432
-433
-434
-435
-436
-437
-438

بيار ملك طوبيا
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الموسوعة الجنائية المتخصصة
بيار ملك طوبيا
الموسوعة الجنائية المتخصصة
بدوي صفا
الموسوعة القضايا الجزائية (ج)1
بدوي صفا
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فخري عبد الرزاق الحديثي
شرح قانون العقوبات – القسم الخاص
محمد سامي الشوا
ثورة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات
احمد يوسف السولية
الحماية الجنائية واألمنية (دراسة مقارنة )
محمد عبد المؤمن
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مكافحة اإلرهاب في التشريع
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عبد الحميد الشواربي
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علم العقاب الحديث
جمال الحيدري
علم العقاب الحديث
جالل الجابري
الطب الشرعي والسموم
فاطمة بحري
الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين
رياض السرب
خطاب الرشوة
مراد احمد العبادي
اعتراف المتهم و اثره في اإلثبات
نبل محمود حسن السيد
جريمة الكسب غير المشروع
مصطفى محمود فراح
الدعاوى وإجراءاتها العملية
أصول المرافعات ومذكرات الدفاع في الدعاوى والطعون أنور العمروسي
عباس الحسيني
الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز
عبد المعطي محمد حشاد
الشيك
رؤوف عبيد
أصول علم األجرام والعقاب
عباس الحسيني
األحداث الجانحون في علم الفقه والقضاء
عبد القادر وارد العاني
عقوبة القذف والسب بين الشريعة والقانون
كامل السامرائي
قانون العقوبات الجديد
محمد فهيم درويش
أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات
محمد عبد هللا أبو بكر
موسوعة جرائم المعلوماتية جرائم الكمبيوتر واألنترنت
سالمة
محمد حسين منصور
المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين اإلجباري
شرح قانون العقوبات  -القسم الخاص (ج )2الجرائم محمد سعيد نمور
الواقعة على األموال
عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشرع والقانون سميرة عايد الدايات
القذف والسب والبالغ الكاذب وإفشاء األسرار و الشهادة معوض عبد التواب
الزور
خالد مصطفى فهمي
تعويض المضرورين من األعمال اإلرهابية
سامي علي حامد حياد
تمويل اإلرهاب
الركن المعنوي لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في صالح الدين علي الحوالي
القانون الليبي
علي احمد عبد الزغبي
حق الخصوصية في القانون الجنائي
جمعة سعدون الربيعي
المرشد إلى الدعوى الجزائية و تطبيقاتها
تشيزاري بكاريا  /ترجمة
الجرائم والعقوبات
يعقوب محمد حياني/
صباح عبد الزهرة حسون
أحكام التفتيش و آثاره في القانون العراقي
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الوسيط في شرح جرائم التخريب و اإلتالف والحريق
حالة الضرورة و اثرها في المسؤولية الجنائية
موانع المسؤولية الجنائية
نظريات علم األجرام
الطب العدلي التطبيقي
جريمة تبيض األموال
حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجزائي
الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية
اإلشهاد في المواد الجنائية
المرصفاوي في جرائم الشيك
جريمة االمتناع
المساهمة التبعية في قانون العقوبات
مبادئ علم األجرام
أصول المحاكمات الجزائية البغدادي
فقه العقوبات
التحقيق الجنائي والتصرف فيه و األدلة الجنائية
أصول اإلجراءات الجنائية
أصول اإلجراءات الجنائية
المحاكمة و الطعن في اإلحكام
فقه العقوبات في الشريعة اإلسالمية
ضمانات الحبس االحتياطي
أحكام البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية
شرح قانون العقوبات -القسم العام
شرح قانون العقوبات -القسم العام
قانون العقوبات
أصول علمي األجرام والعقاب
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
الجرائم السياسية
االدعاء العام
الدفع بعدم المسؤولية بسبب الجنون في جرائم القتل
فقه العقوبات
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
موانع المسؤولية الجنائية
دراسات في علم األجرام
المعجم في علم األجرام واالجتماع القانوني والعقاب
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون العقوبات

معوض عبد التواب
عمار عباس الحسيني
عبد األمير العكيلي
عبد الجبار كريم
لويس شمعان
غسان رياح
صفاء عادل صافي
محمد علي سالم
محمد علي سويلم
حسن صادق المرصفاوي
مزهر جعفر
جمال عبد المجيد التركي
محمود السباعي
محمد احمد العمر
أحمد بسيوني أبو الروس
سليمان عبد المنعم
حاكم حسن بكار
رمسيس بهنام
محمد شالل العاني
محمد علي سويلم
جواد الرهيمي
محمود نجيب حسني
نظام توفيق المجالي
قانون العقوبات
محمد احمد المشهاتي
راغب حنا المحامي
علي منصور
غسان جميل الوسواسي
معمر خالد الشانيدر
محمد شالل العاني
علي عبد القادر
عبد االمير العكيلي
علي احمد خضر المعماري
محمود أبو زيد
سالم إبراهيم حربة
كامل السامرائي
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نبيل عبد الرحمن حياوي
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته
عباس الحسيني
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد
أحمد محمد أبو مصطفى
اإلرهاب و مواجهته جنائيًا
فؤاد زكي عبد الكريم
قرارات محكمة التمييز
غسان جميل الوسواسي
االدعاء العام
جريمة شرب الخمر في الشريعة اإلسالمية والقانون عبد الحميد الشواربي
الوضعي
نصرت فالح حيدر
تطبيق القوانين الجزائية في الزمان والمكان
احمد بسيوني
التحقيق الجنائي و التصرف فيه واألدلة الجنائية
إبراهيم سيد احمد
مسؤولية المحامي فقهًا و قضاءًا
المشكالت العملية في الحبس االحتياطي وحاالت اإلفراج مدحت الدبيسي
الوجوبي للمتهم
أمير فرج يوسف
الدفاع عن المتهم باألصالة والوكالة وجزاء اإلخالل به
عبد الحميد الشواربي
البطالن الجنائي
نزيه نعيم شاله
الجهة االتهامية بين االجتهاد واالختصاص
سعد جالل
أسس علم النفس الجنائي
عبد الحكيم فودة
دعوى التزوير الفرعية المدنية ودعوى التزوير األصلية
كامل السعيد
قانون العقوبات األردني
محمد علي السالم عياد
شرح قانون العقوبات -القسم العام
الحلبي
أحمد محمود خليل
الموسوعة الشاملة
محمد الجبور
الجرائم الواقعة على الدولة
مدحت الدبيسي
محكمة الطفل
محمد جابر الدوري
الصيغ القانونية
عبد الحكم فودة
أدلة اإلثبات و النفي في الدعوى الجنائية
رمسيس بهنام
القسم الخاص في قانون العقوبات
عبد هللا الشواف
أصول المحاكمات الجزائية البغدادي
المشاكل والجرائم االنتخابية للمرشح قبل اكتساب العضوية بشير علي باز
و بعد اكتسابها
عبود علوان منصور
جرائم التهريب الكمركي في العراق
عبد الطيف احمد
التحقيق الجنائي العملي
نظرية تنفيذ اإلحكام القضائية الجنائية في الفقه اإلسالمي احمد علي جرادات
كالحدود والقصاص و التعازير
محمد خلف
مبادئ علم العقاب
محمود عبد العزيز محمد
التحريات ومسرح الجريمة
إبراهيم المشاهدي
المبادئ العامة في قضاء محكمة التمييز
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية (ج )1نبيل شديد الفاضل

-541
-541
-542
-543
-544
-545
-546
-547
-548
-549
-551
-551
-552
-553
-554
-555
-556
-557
-558
-559
-561
-561
-562
-563
-564
-565
-566
-567
-568
-569
-571
-571

الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية (ج )2نبيل شديد الفاضل
محمد اميس المحمدي
المدخل لدراسة القانون الدولي الجنائي
إبراهيم رمضان عطايا
فردية العقوبة و اثرها في الفقه اإلسالمي
عبد الفتاح بيومي حجازي
الجريمة في عصر العولمة
ضاري خليل محمود
اثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية
محمد حماد مرهج
التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي
أحمد محمد بونة
بحوث في القانون الجنائي
فرج الهريش
الحماية الجنائية لألنشطة الزراعية
عبود علوان منصور
جرائم التهريب الكمركي في العراق
حسين محمد علي
الجريمة و أساليب البحث العلمي
تأليف كش جونس
عمل مكتب التحقيق الفيدرالي
ترجمة فاروق العاني
جعفر عبد األمير
جرائم الموظفين
الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد اإلجرائية الخاصة عبد السالم مقلد
بها
عبد الستار الجميلي
مسرح الجريمة في التحقيق
محمد عزيز
فرنسوا تاره
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات
جاك حري روبير
مصطفى حجازي
األحداث الجانحون
صالح بشير كمر
الجريمة  .الجوانب النفسية والعقلية للجريمة
جواد الرهيمي
التكييف القانوني للدعوى الجنائية
دور نظام الحسبة الشرعية وجهاز االدعاء العام في حماية فتحي عبد الرضا الجواري
الهيئة االجتماعية
السيد علي شتا
علم االجتماع الجنائي
عبد المهيمن بكر
القسم الخاص في قانون العقوبات
رمسيس بهنام
الوجيز في علم األجرام
مدحت محمد الحسيني
الحماية الجنائية للحيازة
نعيم مغبغب
تهريب وتبيض األموال
محمود نصر
الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
علي غالب خضر
اآلثار المادية للسالح الناري
معوض عبد التواب
السرقة و اغتصاب السندات و التهديد
مدحت الدبيسي
محكمة المرور
جرجيس يوسف طعمة
مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادية
الجامع في اإلرشادات العلمية إلجراءات الدعوى الجنائية عدلي أمير خالد
نسرين عبد الحميد نبيه
المجرم المعنوي
سعد سالم العسلي
التأمين في نطاق المسؤولية الطبية في القانون المقارن
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محاضرات في اإلحكام العامة لقانون العقوبات
السببية الجنائية بين الفقه والقضاء
جريمة غسل األموال في القانون العراقي
القرينة و اثرها في إثبات الجريمة
جرائم المخدرات
قانون العقوبات الخاص

-578
-579
-581
-581
-582
-583
-584

الجريمة في عصر العولمة
الحبس االحتياطي
علم النفس
التفسير والقياس في التشريعات العقابية الحديثة
علم االجتماع القانوني
الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية
انحراف األحداث

 -585سيكولوجية األجرام
 -586التفتيش قانو ًنا و تطبي ًقا
 -587شرح قانون العقوبات العسكري

عبد الرحمن توفيق احمد
رؤوف عبيد
عمار باسل جاسم
وسام احمد الشروط
محمد مرعي صعب
محمد زكي أبو عامر
سليمان عبد المنعم
عبد الفتاح بيومي حجازي
محمد عبد اللطيف
محمد فتحي
صالح محسوب
إحسان محمد الحسني
جمعة سعدون الربيعي
طه أبو الخير  -منير
العصرة
عبد الرحمن محمد
عبد الرزاق عبد الوهاب
راغب فخري  -طارق
حرب
عبد الحميد الشواربي
اشرف مصطفى توفيق
عبد الحكم فودة
فؤاد وشاكر
محمد عبد هللا الوريكات
احمد حسام طه
منى يوسف مصطفى
محمد حسن الرضوي
تشارلس لينويل تشوت-
مار جورى بل
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الطعن الجنائي
شرح قانون اإلحكام العسكرية
أبحاث التزييف والتزوير
عالم الجريمة وقائع وطرائف
اثر الردع الخص
المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية
الشرعية في اإلجراءات الجزائية
فقه الطب والتضخم النقدي
الجريمة و المحاكم و االختبار القضائي
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جرائم المخدرات
رميسيس بهنام
المجرم تكوي ًنا وتقويمًا
عبد الرحمن توفيق احمد
شرح قانون العقوبات  /القسم العام
داود العطار
تجاوز الدفاع الشرعي
شروط وإجراءات تسليم واسترداد المتهمين و المحكوم بكري عبد هللا حسن
عليهم
مزهر جعفر عبيد
شرح قانون اإلجراءات الجزائية العثماني
عبد الرحمن محمد
جنوح الشباب المعاصر ومشكالته
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العيسوي
حميد السعدي
التكييف القانون في المواد الجنائية
محمد رمضان ياره
حسن أكرم نشأت
علم األنثروبولوجيا الجنائي
براء منذر كمال عبد
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
اللطيف
المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمتهمين المؤتمرات العلمية لجامعة
بيروت
( ج) 1
عبد الحكيم ذالنون الغزال
الحماية الجنائية للحريات الفردية
كامل السعيد
شرح قانون العقوبات
عبد الرحمن محمد
الجريمة بين البيئة والوراثة
العيسوي
معن احمد محمد الحياوي
الركن المادي للجريمة
محمد حماد مرهج الهيتي
التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي
راضي سليمان عبد
سريان القانون الجنائي من حيث المكان
الرحمن
فرنسوا تارة
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية
محمد شحاته ربيع
علم النفس الجنائي
حسين علي الغول
علم النفس الجنائي
عبد الرؤوف مهدي
شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية
جعفر مشمش
جريمة التزوير
طالب نور الشرع
الجريمة الضريبية
نسرين عبد الحميد نبيه
األجرام المعقد
كامل فريد المالك
قوانين المخدرات الجزائية
نشأت احمد نصيف الحديثي
وسائل اإلثبات في الدعوى الجزائية
أكرم نشأت إبراهيم
السياسة الجنائية
نبيه صالح
الوسيط في مبادئ اإلجراءات الجزائية
الشروع في ارتكاب الجريمة في الشريعة والقانون محمد احمد شحاته
والقضاء
فاديا قاسم بيضون
جرائم أصحاب الياقات البيضاء الرشوة وتبيض األموال
مصطفى العوجي
دروس في العلم الجنائي (ج)1
نقض اإلحكام الجنائية واآلثار المترتبة عليها في الفقه محمود إبراهيم محمد
مرسي
اإلسالمي والقانون الجنائي
ناصر كريمش خضر
نظرية التوبة في القانون الجنائي
الجوراني
ناصر كريمش خضر
نظرية التوبة في القانون الجنائي
الجوراني

 -631أساسيات علم األجرام والعقاب
 -632المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية
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فتوح عبد هللا الشاذلي
أنور محمد صدقي
المساعدة
جواد الرهيمي
حسن صادق
حامد راشد
محمد المسلماوي
عبود صالح التميمي
جمعة سعدون الربيعي
عبد الحميد المنشاوي
محمد احمد شحاته

التكييف القانوني للدعوى الجزائية
قانون العقوبات
االستعمال المشروع للقوة في القانون الجنائي
دفاع عن موقف اإلسالم من الجريمة والعقاب
التحقيق الجنائي العملي
المرشد إلى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها
الطب الشرعي ودوره الفني في كشف الجريمة
شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي
المعالم األساسية للقضية العادلة في مرحلة االستدالالت و
فايز الظفيري
التحقيق االبتدائي وف ًقا لمفهوم القانون الكويتي
محمد علي السالم المحلي
الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية
ناصر كريمش خضر
نظرية التوبة في القانون الجنائي
الجوراني
إبراهيم سيد محمد
االرتباط والمادي والمعنوي بين الجرائم فقهًا وقضاءًا
رامي سليمان عبدالرحمن
سريان القانون الجنائي من حيث المكان
شقير
علي الشامي
جريمة االتفاق الجنائي
سعيد أحمد شعلة
قضاء النقض في األدلة الجنائية (ج)1
سعيد أحمد شعلة
قضاء النقض في األدلة الجنائية (ج)1
جريمة اختالس األموال العامة في التشريع والقضاء عبد الرحمن الجوراني
العراقي
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة أكرم نشأت إبراهيم
حامد شريف
الدفوع في التهديد و الجرائم الملحقة به
سعد إبراهيم األعظمي
جرائم التجسس في التشريع العراقي
نسرين عبد الحميد
الجرائم االقتصادية التقليدية المستحدثة
دانيال حون ميثرو
محاكم االستئناف في الواليات المتحدة األمريكية
ترجمة مصطفى رياض
كامل السامرائي
قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي
مدى تأثير قواعد القانون المدني في تفسير النصوص رضا محمد ابراهيم
الشاذلي
الخاصة بجرائم األموال
علي محمد جعفر
قانون العقوبات
رامي سليمان عبد الرحمن
سريان القانون الجنائي من حيث المكان
شقير
الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد بين تأثير محمد عزت سالم

-661
-661
-662
-663
-664
-665
-666
-667
-668
-669
-671
-671
-672
-673
-674
-675
-676
-677
-678
-679
-681
-681
-682
-683
-684
-685
-686
-687
-688

الرأي وموجبات العدالة
جرائم التخلف والغياب والهروب
مجموعة قوانين العقوبات العربية (ج)9
تطور القضاء الجنائي العراقي
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (ج)2

حكمت موسى سلمان

فتحي عبد الرضا الجواري
حسين عبد الصاحب عبد
الكريم
واثبة السعدي
قانون العقوبات  -القسم الخاص
كيالن خالد مصطفى
دور المحكمة في تجسيد مبدأ افتراض البراءة
رؤوف عبيد
شرح قانون العقوبات التكميلي
حمود فالح الخرايشة
اإلشكاالت اإلجرائية للشهادة في المسائل اإلجرائية
سلطان الشاوي
أصول التحقيق اإلجرامي
إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء عبد الحكم فودة
النقض
عبد الفتاح مراد
شرح جرائم الجلسات
الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العالمات معوض عبد التواب
التجارية
أكرم نشأت إبراهيم
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي
ضاري خليل محمود
اثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية
عبد المطلب عبد الرزاق
الدعوى وإثباتها في الفقه الجنائي اإلسالمي
حمدان
محمد علي سالم عياد
ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل
محمد زكي أبو عامر
دراسة في علم األجرام والعقاب
مصطفى العوجي
القانون الجنائي
علي راشد
القانون الجنائي
شرح قانون العقوبات  -الجرائم الواقعة على الحرية كامل السعيد
والشرف
سليمان الطماوي
الجريمة التأديبية
رمسيس بهنام
المجرم تكوي ًنا وتقويمًا
أحمد محمود خليل
جرائم امن الدولة العليا
وثائق مشروع التخطيط االستراتيجي للعدالة الجنائية في محمد شريف بسيوني
خالد محي الدين
العراق (ج)3
أميرة عدلي أمير
جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة
عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشرع والقانون سميرة عايد الديات
نزيه نعيم شاله
دعاوى الخبرة والخبراء
ماجد محمد الفي
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي
محمد علي السالم عياد
شرح قانون العقوبات  -القسم العام
الحلبي
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شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني (ج)2
كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجنائي
مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري
قانون العقوبات  -القسم العام
شرح قانون العقوبات  -القسم العام
الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية
الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية
دراسة في أصول المحاكمات الجزائية
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي
المبادئ األساسية للتحقيقات واإلجراءات الجنائية
مشروعية الدليل في المواد الجنائية
شرح قانون الجزائي العماني القسم الخاص
التحقيق الجنائي
االحتيال المصرفي
تقليل وتقييم دور البنوك في مكافحة غسيل األموال
اإلعدام في ميزان الشريعة والقانون
تعذيب المتهم لحملة على االعتراف بين الجريمة
والمسؤولية
تعذيب المتهم لحملة على االعتراف بين الجريمة
والمسؤولية
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
جرائم االعتداء على األموال
الجرائم المستحدثة وطرق مواجهتها
ضمانات للحبس االحتياطي
استخدام التكنولوجيا المعلومات في مكافحة اإلرهاب
استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق
االدعاء المدني إمام القضاء الجنائي
جرائم الرشوة واستغالل النفوذ
النيابة العامة لدي القضاء الشرعي
موسوعة قانون الطفل
الوسيط في المسؤولية والمدنية للطبيب والصيدلي
جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها
شرح التعديالت الجديدة على قانون اإلجراءات الجنائية
النظرية العامة للقانون الجنائي
المختار في قضاء محكمة التميز االتحادية القسم الجنائي ج
2
المختار في قضاء محكمة التميز االتحادية القسم الجنائي

عبد الرحمن خضر
حامد الشريف
رؤوف عبيد
جالل ثروت
علي عبد القادر القهوجي
عادل محمد فريد
أحمد فتحي سرور
سامي النصراوي
عبد الرحمن خضر
علي زكي باشا
أحمد ضياء الدين محمد
مزهر جعفر عبيد
سليم الزعنون
مهند فايز الدويكان
محمود محمد سفيان
محمد احمد شحاته
عبد القادر محمد القيسي
عبد القادر محمد القيسي
نجم الدوري
محمود نجيب
محمد علي تطب
محمد علي سويلم
سامي حامد عيادة
قاسم عبد الحميد االورفلي
فايز السيد اللمساوي
ياسر كمال الدين
عدنان احمد بدر
عمروعيسى
عبد الوهاب عرفه
شريف الطباخ
حامد شريف
رمسيس بنهام
سليمان عبيد عبد هللا
سليمان عبيد عبد هللا
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ج2
قانون المرور الجديد والئحته التنفيذية
أصول اإلجراءات الجنائية
الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون اإلجراءات الجنائية

-727
-728
-729
-731
-731
-732
-733
-734
-735
-736
-737
-738
-739
-741
-741
-742
-743
-744
-745
-746
-747
-748
-749
-751
-751
-752
-753
-754
-755
-756
-757

العقوبات الحالية بين الشريعة والقانون
جرائم المخدرات
حق المتهم في المحاكمة العادلة
الطب العدلي
االختصاص الجنائي لمأمور الضبط
األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي
أساسيات علم اإلجرام والعقاب
المعاينة وندب الخبراء
نظرية العفو في التشريعات العربية
النظرية العامة في القانون الجنائي
العفو عن العقوبة في القانون الجنائي
حق الدفاع الشرعي
جريمة التهريب الجمركي
جريمة تضليل العدالة
المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول
انقضاء الدعوى الجزائية
اإلقرار وأهميته في اإلثبات الجنائي
الشرعية واإلجراءات الجنائية
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي
القانون الجنائي
مبدأ المواجهة بين الخصوم
دور المجني عليه في الظاهرة اإلجرامية
البصمة الوراثية وأثرها في أثبات النسب
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
قاضي التحقيق في العراق
قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة  1111رقم23
التدابير االحترازية
جرائم االمتناع والمسؤولية الجنائية عن االمتناع
اإلحكام العامة في قانون العقوبات

محمود سمير عبد الفتاح
سليمان عبد المنعم
محمد علي سالم الحلبي
محمد محمد مصباح
القاضي
حميد محمد القماطلي
معوض عبد التواب
عمر فخري عبد الرزاق
احمد عزت القيسي
محمد عوده الجبوري
منصور عمر المعايطة
فتوح عبد هلل الشاذلي
احمد هاني مختار
غسان رياح
رمسيس بهنام
يوسف علي عبد الجليل
مصطفى الهادي بابكر
كمال حمدي
مصطفى محمد محمد خلف
حميد لطيف نضيف
صفاء الدين ماجد خلف
عدنان زيدان
احمد فتحي السرور
محمود نجيب حسني
عبد الحكم فودة
عبد الحميد الشواربي
علي راشد
بسمه مهني محمد ثابت
داليا قدري احمد
بديعه علي احمد
سلمان عبيد عبد هلل
عماد حسن
محمد شالل حبيب
محمود نجيب حسني
محسن ناجي
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اإلجراءات الجنائية تاصيالً وتحلي ً
رمسيس بهنام
ال
محمود نجيب حسني
شرح قانون اإلجراءات الجنائية
شرق محمد علي
األثر األحادي ودوره في اإلثبات الجنائي
محمد هماش فرحان
نظرية المعرض على الجريمة
أكرم نشات إبراهيم
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي
مجال إبراهيم الحيدري
السلوك االنتحاري
رمسيس بنهام
اإلجراءات الجنائية تاصيال وتحليال
مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الواثبات محمد فالح حسين
الجنائي
رؤوف عبيد
مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري
عدنان سدخان الحسن
دور الشهادة في الدعوى الجزائية
محمد عوده الجبوري
االختصاص القضائي لمأمور الضبط
نقابة المحامين بالجيزة
الطعن النقض
ادوار غالب الذهبي
إعادة النظر في األحكام الجنائية
محروس نصار الهيتي
النتيجة الجرمية في قانون العقوبات
محروس نصار
النتيجة الصريحة في قانون العقوبات
مبدأ تساند األدلة
بشار احمد محمد
حسن صادق المرصفاوي
أصول اإلجراءات الجنائية
حمدي عبد المجيد
الطعن وحجية األوراق الرسمية والعرفية
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج1
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج2
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج3
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج4
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج1
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج2
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج3
احمد فتحي السرور
الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي ج4
علي احمد الزغبي
إحكام الصادرة في القانون الجنائي
سالم روضان الموسوي
جرائم السب والقذف عبر القنوات الفضائية
شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القطاع عبد النصر أبو البصل
الزراعي
محمد علي سويلم
نظرية دفع المسؤولية الجنائية
ممد علي سويلم
نظرية دفع المسؤولية الجنائية
علي عبد القادر القهوجي
شرح أصول المحاكمات الجزائية
عبد الحكم فوده
أدلة اإلثبات والنفي في الدعوى الجنائية
مخلص إبراهيم مبارك
غسل األموال للتجريم والمكافحة
محمد خالد الشابندر
الدفع بعدم المسؤولية بسبب جرائم القتل

-792
-793
-794
-795
-796
-797
-798
-799
-811
-811
-812
-813
-814
-815
-816
-817
-818
-819
-811
-811
-812
-813
-814
-815
-816
-817
-818
-819
-821
-821
-822
-823
-824
-825
-826

عوض محمد عوض
المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية
فازع احمد مجيد
جنوح اإلحداث واألجهزة المختصة في الوقاية منه
فتوح عبد هللا الشاذلي
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
رمسيس بهنام
النظرية العامة لقانون العقوبات
علي محمد جعفر
اإلحداث المنحرفون
كامل السامرائي
قانون العقوبات البغدادي
علي محمد جعفر
قانون العقوبات
رائد الجنسية
جنوح األحداث
هشام عبد الحميد
األخطاء الطبية
محمود نجيب حسني
شرح قانون العقوبات -القسم العام
ضاري خليل محمود
اثر العاهة العقلية في المسؤولية الجنائية
عبد الحكيم فودة
أدلة النفي اإلثبات في الدعوى الجزائية
علي محمد جعفر
فلسفة العقوبات في القانون والشرع اإلسالمي
محمد صبحي نجم
قانون العقوبات -القسم العام
صباح كرم
جرائم المخدرات
طالل أبو عفيفة
شرح قانون العقوبات -القسم العام
سلمان بيات
القضاء الجنائي العراقي ج2
محمود السباعي
إدارة الشرطة في الدولة الحديثة
نسرين عبد الحميد نبيه
المجرم المعنوي
محمد شالل حبيب
أصول علم اإلجرام
محمد معروف عبد هللا
علم العقاب
محمد معروف عبد هللا
علم العقاب
حسن الجوخدار
التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية
محمد عبد ربه محمد
العقوبة المالية الغير مقدرة
اإلحكام العامة لالشتراك الجرمي في قانون العقوبات كامل السعيد
األردني
ركن العدالة دراسة مقارنة في دور االدعاء العام في وسام احمد طه
التشريع العراقي
وسام احمد الشرموط
القرينة وأثرها في إثبات الجريمة
محمود احمد طه
مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية
فخري عبد الحسين علي
المرشد العملي للمحقق
ذنون احمد الرحبو
النظرية العامة لإلكراه والضرورة
عفيفي كامل عفيفي
جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية
حسن محمود عبد الدايم
عقد إجارة األرحام بين الحظر واإلباحة
علي عدنان الفيل
دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي
حسن مصطفى
جريمة خيانة األمانة في ضوء القضاء والفقه
عبد الرحمن محمد
سيكولوجية القضاء

-827
-828
-829
-831
-831
-832
-833
-834
-835
-836
-837
-838
-839
-841
-841
-842
-843
-844
-845
-846
-847
-848
-849
-851
-851
-852
-853
-854
-855

العيسوي
كيف تحمي نفسك بيئتك محلك سيارتك من جرائم السرقة عبد األمير حسن جنيح
واالحتيال
اإلضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد والملوث ثروت عبد الحميد
وسائل الحماية منها ومشكالت التعويض عنها
فعالية جمعية صحة وتنظيم األسرة العراقية وأثرها في عباس الحسني
استئصال األجرام وجنوح األحداث والمشردين
يعوف يوسف يعقوب
الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة
سامر توفيق عزيز
التحقيق الجزائي اإلداري
صباح صادق جعفر
مجموعة القوانين العقابية
فوزية عبد الستار
االدعاء المباشر
وداد عبد الرحمن القيسي
جريمة اإلرهاب دراسة مقارنة
فايز السيد اللمساوي
الدفوع القانونية والمشكالت القضائية حول النص
ووبرت كروس
السوابق القضائية في القانون االنجليزي
فيلومين نصير
ضمانات حقوق الخصم
محمد شالل حبيب
أصول علم اإلجرام
كامل السعيد
شرح اإلحكام العامة في قانون العقوبات
فهمي محمود شكري
موسوعة الفقه البريطاني
علي عبد هللا الخطيب
عقوبة الجريمة في الشريعة اإلسالمية
احمد فتحي بهنسي
نظريات في الفقه الجنائي اإلسالمي
محمد عليوي ناصر
خيانة األمانة وأثرها في العقود المالية
سامي جميل الفياض
االشتراك في الجريمة في الفقه اإلسالمي
الكبيسي
محمود القبالوي
المسؤولية الجنائية للطبيب
نانك عبد الرحمن صالح
االختالس دراسة تحليلية مقارنة
صالح الدين محمد
المحاكمة الخاصة – تشكيلها واختصاصاتها
الموشاري
علي حسين طوالية
جريمة القذف
منذر عرفان زيتون
األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم
يوسف عبد الفتاح
النظريات الفقهية
المرصفي
نائل عبد الرحمن صالح
االختالس
منير محمد المهيني
جرائم االنترنت والمحاسب اآللي
عامر قاسم احمد القيسي
مشكالت المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح
مؤمن علي عطية أبو النجا
المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات
حسن محمود عبد الدايم
االمتناع عن اإلغاثة وتطبيقاتها المعاصرة
عبد الرحمن

-856
-857
-858
-859
-861
-861

نظريات في الفقه الجنائي اإلسالمي
أحاديث وتعليقات قانونية واجتماعية عامة
حسن النية في إبرام العقود
حسن النية في إبرام العقود
جرائم االعتداء على األشخاص واألموال
جرائم الشيك في قانون العقوبات

-862
-863
-864
-865
-866
-867
-868
-869
-871
-871
-872
-873
-874
-875
-876
-877
-878
-879
-881
-881
-882
-883
-884
-885
-886
-887
-888
-889
-891
-891

الموسوعة الجنائية الحديثة ج1
الموسوعة الجنائية الحديثة ج3
الموسوعة الجنائية الحديثة ج4
الموسوعة الجنائية الحديثة ج5
الموسوعة الجنائية ج3
الموسوعة الجنائيةج4
أسباب اإلباحة في التشريعات العربية
المسؤولية الجنائية الناشئة عن االنترنت
سلطة القاضي الجنائي في تقدير باألدلة
نقل األعضاء من الميت إلى الحي
حماية المال العام
المعلومات غير المفصح عنها
إجراء التجارب العلمية على األجنة البشرية
أصول السياسة الجنائية
األمر الجنائي
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
المبادئ العامة في اإلجراءات الجنائية
أصول اإلجراءات في الجرائم االقتصادية
أحكام التجارب الطبية على اإلنسان
المفاجأة بالزنا
نقل األعضاء البشرية
نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي
حق المجني عليه في قانون اإلجراءات
أصول علم اإلجرام
الموسوعة الجنائية
جرائم غسل األموال
حق المجني عليه في قانون اإلجراءات
الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية
مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية
دراسات في فقه القانون الجنائي

احمد فتحي بهنسي
عبد العزيز السهيل
عبد المنعم موسى إبراهيم
شيرزاد عزيز سليمان
رؤوف عبيد
صالح الدين محمد
شوشاري
إيهاب عبد الملك
إيهاب عبد الملك
إيهاب عبد الملك
إيهاب عبد الملك
جندي عبد الملك
جندي عبد الملك
محمود نجيب حسني
سمير إبراهيم جميل
فاضل زيدان
عبد الحكيم محمد منصور
محمد علي احمد
حسام الدين الصغير
أيمن مصطفى الجميل
احمد فتحي سرور
يسر أنور علي
فخري عبد الرزاق الحديثي
عوض محمد عوض
فخري عبد الرزاق الحديثي
بلحاج العربي
قاسم تركي عواد
سندس عباس
احمد فتحي بهنسي
عبد هللا محمد الحكيم
محمد شالل حبيب
جندي عبد الملك
عبد هللا عبد الكريم
زكي زكي حسين
محمد إبراهيم الفالحي
سعيد علي بجوج
محمد سعيد نمور

-892
-893
-894
-895
-896
-897
-898
-899
-911
-911
-912
-913
-914
-915
-916
917
918
919
911
911
912
913
914
915
916
917
918

الحماية الجنائية للطفل المجني عليه
النصوص الجزائية في القوانين العراقية
الفقه الجنائي
نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
االعتياد على الجرائم وأثره في العقاب
السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث
النيابة العمومية وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة

المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
المجرمون الشواذ
المعيار المنضبط للتميز بين أركان الجريمة وظروفها
جرائم اإلهمال
القاعدة الجنائية
المسؤولية الجنائية عن تعذيب االشخاص
المختار من قضاء محكمة التمييز القسم الجنائي
الجرائم الماسة بالشعور الديني
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

محمود احمد طه
عبد القادر الديوني
عباس الحسيني
احمد فتحي سرور
كامل السعيد
بان حكمت عبد الحميد
براء منذر عبد اللطيف
محمود سمير عبد الفتاح
إياد حليف محمد
محمود نجيب حسني
إبراهيم محمد إبراهيم
ابو اليزيد علي المتين
عبد الفتاح مصطفى
صباح سامي داودد
سلمان عبيد عبد هللا
عمار تركي السعدون الحسيني

سليم ابراهيم حربه-عبد
االمير العكيلي
فعاليات جمعية صحة وتنظيم االسرة العراقية واثرها في عباس الحسني
استئصال االجرام وجنوح االحداث المشردين
مجموعة قوانين العقوبات العربية /قانون الجزاء المنظمة الدولية العربية
للدفاع االجتماعي
الكويتي/ج3
مجموعة قوانين العقوبات العربية /قانون عقوبات البحرين المنظمة الدولية العربية
للدفاع االجتماعي
المعدل /ج4
مجموعة قوانين العقوبات العربية  /قانون العقوبات المنظمة الدولية العربية
للدفاع االجتماعي
المغربي/ج1
ضوابط االرتباط بين االدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين مكي ابراهيم لطفي
عن واقعة واحدة
العمل والتأهيل المهني في المؤسسات العقابية في ضوء سليمان العطار
السياسة الحديثة للدفاع االجتماعي والتشريعات الجنائية
والعمالية
بدون مؤلف
قانون أصول المحاكمات الجزايئة رقم 23لسنة 1111
تشيزاري بكاريا ترجمة
الجرائم والعقوبات
الدكتور يعقوب محمد
حياتي
محمد طاهر الزرقي
حقوق االنسان والقانون الجنائي
محمد توفيق الروسان
مجموعي العراقي التشريعات الجزائية

919
921
921
922
923
924
925
926
927
928
929
931
931
932
934
935
936
937
938
939
941
941
942
943
944

فتحي عبد الرضا الجوراي

تطور القضاء الجنائي
مجموعة قوانين العقوبات العربية قانون العقوبات التونسي
ابراهيم المشهداني
القضاء في محكمة التمييز  /القسم الجنائي /ج3
قانون العقوبات
عباس الحسني /حمودي
االحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء
الجاسم
المبادئ القضائية في قضاء محكمة التمييز /القسم الجنائي ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
القضاء في محكمة التمييز  /القسم الجنائي /ج3
مجموعة قوانين العقوبات العربية /قانون العقوبات بدون مؤلف
القطري/ج5
جاسم خريبط خلف
معالجات في جديد القانون الجنائي
جاسم خريبط خلف
معالجات في جديد القانون الجنائي
جاسم خريبط خلف
نحو تطورات في االجراءات الجزائية
جاسم خريبط خلف
نحو تطورات في االجراءات الجزائية
جاسم خريبط خلف
شرح قانون العقوبات القسم العام
جاسم خريبط خلف
شرح قانون العقوبات القسم العام
جاسم خريبط خلف
حجية االحكام والقرارات الجزائية
جاسم خريبط خلف
حجية االحكام والقرارات الجزائية
النظام االنضباطي للقضاة والمدعيين العامين في التشريع عثمان سليمان غيالن
المقارن
محمد معروف عبد هللا
علم العقاب
جمال ابراهيم الحيدري
علم االجرام المعاصر
جمال ابراهيم الحيدري
شرح احكام القسم الخاصمن القانون العقوبات
محمد شالل حبيب
اصول علم االجرام
علي حسين الخلف
المبادى العامة في قانون العقوبات

