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 New Arriva وصل حديثًا 

 الرقم  العنوان  المؤلف  التاريخ 

  .1 شاعر : تحية لمسقط    111قصيدة من  111 إعداد عبد هللا بن أحمد الحارثي  2006

  ماهر أبو المعاطي علي 2010
أسس نظرية و    االتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات االجتماعية: 

    نماذج تطبيقية  
2.  

  .3 أحكام اإللتزام : آثار الحق في القانون المدني    القادر الفار عبد  2012

2012 
قيس عبد الوهاب الحيالي، عبد هللا عبد 

 الرحمن السعيدي
أحكام المواريث و الوصية و الوقف في الشريعة اإلسالمية و قانون 

 األحوال الشخصية اإلماراتي : القرآن الكريم و السنة النبوية   
4.  

2012 
سرحان، علي أحمد المهداوي، عدنان 

 يوسف محمد عبيدات

م و 1980لسنة  8أحكام قانون تنظيم عالقات العمل االتحادي رقم 

 تعديالته   
5.  

  .6  كتب مدرسية : اإلمارات العربية المتحدة األحياء  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

2017 
؛ إعداد موزة سعيد غدير الدرعي

  وليد فواز المحاميدر إشراف الدكتو
   اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  

   )رسالة الماجستيرفي القانون العام، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا(
7.  

  .8  إدارة المعرفة األمنية ممدوح عبد الحميد عبد المطلب 2013

  .9  ريادة األعمال : االرشاد المهني وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .10 رواية  :  أرض اإلله   أحمد مراد   2016

  .11 االزدواج في العنوان الصحفي   مانيا سويد 

  .12 أسباب الطعن بطريق النقض في دولة اإلمارات العربية المتحدة    حجار حلمي محمد 2014
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  .13  استخدام المكتبات و مصادر المعلومات اليف محمد عبدالواحد ضبشت   1984

  .14 اإلستراتيجية و السياسة الدولية : المفاهيم و الحقائق االساسية     إسماعيل صبري مقلد 1979

  .15 االستقرار النفسي لمتخذ القرار ودوره في دعم اتخاذ القرار    محمد رمضان محمد  2006

  .16 إقتصاديات أبو ظبي : قديما وحديثا  العتيبةتأليف مانع سعيد  1973

2007 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 

 لشؤون اإلعالم
  االمارات و المشاركة السياسية

17.  

  ناجي محمد هالل 2008
اإلنترنت و نسق القيم : دراسة اجتماعية على عينة من العاملين العاملين 

 بشرطة الشارقة 
18.  

  .19 أنماط تعاطي المخدرات في مجتمع اإلمارات  حانتأليف هاشم عبد هللا سر 1996

  .20 بطالن أحكام التحكيم األجنبية   أحبابي، علي ناصر محمد 2012

  .21 البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني    الدكتور فضل حسن عباس 

  .22 تاريخ األدب العربي  دكتور شوقي ضيف  2017

  .23 مية و النظارة و اإلشراف الفني تحديث اإلدارة التعلي  أحمد إبراهيم أحمد 1988

 دكتورة موزة عبيد غباش التأليف  2011
دراسة شاملة لفولكلور التاريخ    التراث الشعبي في دولة اإلمارات :

 الثقافي لدولة اإلمارات العرية المتحدة  
24.  

  .25   ولة اإلمارات العربية المتحدةكتب مدرسية، د    التربية اإلسالمية :  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .26   كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    التربية الفنية:  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .27   كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    التربية الوطنية:  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  معن سعود أبو بكر  2013
دراسة فقهية مقارنة ألحكام تزاحم    تزاحم الحقوق في الفقه اإلسالمي :

 الحق في الفقه اإلسالمي على المذاهب الخمسة 
28.  
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2009 
كرين برينتن ؛ ترجمة سمير الجلبي ؛ 

 مراجعة غازي برو
  .29 تشريح الثورة

  .30 تشريعات حماية البيئة   دار القضاء 2011

  .31  تشريعات هيئة الطرق و المواصالت و المواصالت هيئة الطرق 

  .32   التطبيقات اللغوية : كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .33 التطوير العقاري: دراسة مقارنة   والء الدين محمد ابراهيم 2014

  فاروق رضوان العربي 2013
رات واستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تعاطي المخد

 المنظور القانوني االجتماعي 
34.  

  .35 التعامل مع ولي األمر   تأليف اليدالي محمد الدين  2014

  المجلس الوطني االتحادي 2014
تقرير األداء الفني لنشاط األمانة العامة للمجلس الوطني اإلتحادي : 

صل التشريعي الرابع عشر الي الخامس خالل دور االنعقاد الثالث من الف
( م 2014-2013عشر )  

36.  

  المجلس الوطني االتحادي 2014
تقرير فعالية جلسات المجلس الوطني اإلتحادي : دور االنعقاد العادي 

 ( م  2014-2013الفصل التشريعي الخامس عشر ) -الثالث 
37.  

  .38     يمتقنيات التعل   وآخرون    عبد اإلله بن حسين العرفج  2015

 
مركز الدرسات و البحوث 

 االستراتيجية
  كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    التكنولوجيا و الطاقة: 

39.  

2016z وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 
كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية     التكنولوجيا و مستقبل الطاقة: 

   المتحدة
40.  

  .41 تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع هللا بن الشيخ المحفوظ بن بيه، عبد 2014
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  .42 تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين : دراسة وتطبيق     عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر 2007

2017 
 ؛إعداد سالم عبدالرحمان عبيد الكعبي   

  إشراف فيصل عبدالحافظ الشوابكة

دستور دولة االمارات العربية المتحدة  التنظيم الدستوري للتشريع في
 وتعديالته، والتشريعات المتعلقة بامارتي أبوظبي ودبي 1971

    )رسالة الماجستيرفي القانون العام، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا(
43.  

  .44 التوجيه األسري كأحد الحلول البديلة لفض النزاعات   المستشار ياسر عطية 2014

  .45 التوظيف المدعوم لألشخاص ذوي اإلعاقة  مروح عبدات إعداد روحي 2010

  .46 الجريمة المستحيلة : دراسة مقارنة   تأليف محمد سمير 2014

  .47 الجريمة المنظمة في القانون المقارن   دكتور شريف سيد كاملال 2014

2017 
؛ إشراف إعداد أحمد سيف العريفي 

 الدكتور سعيد صديقي 
قتضيات القانونية والممارسات العملية حق اللجوء السياسي بين الم

      ، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا(في القانون العام)رسالة الماجستير
48.  

  جمال محمود الكردي 2002
حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية و النظرة العربية و اإلسالمية 

 للحقوق الذهنية في منظومة االقتصاد العالمي الجديد 
49.  

  .50 حقوق المرأة العاملة في تشريعات االمارات العربية المتحدة دائرة القضاء 2013

 ندوة الحماية الدولية لحقوق اإلنسان  2011
الحماية الدولية لحقوق اإلنسان : بحوث مقدمة إلى ندوة الحماية الدولية 

لحقوق اإلنسان التي نظمتها أكاديمية الدراسات القضائية و التدريب 
  2011أبريل  25 رة القضاء، أبو ظبي، المتخصص بدائ

51.  

2017 
؛ إعداد الطالبة زاهرة حمد العامري 

  إشراف الدكتور حسين الموجي 
 الحماية الدولية لحقوق الطفل 

   )رسالة الماجستيرفي القانون العام، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا(
52.  

  إعداد أحمد المهدي 2006
دفوع البراءة الخاصة بها : مقارنا بتشريعات الحماية القانونية للبيئة و 

 الدول العربية 
53.  
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  .54 الخبرة : في ضوء أحكام محكمة النقض   دائرة القضاء، إمارة أبوظبي 2011

  .55 خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري   أحمد زايد 2006

  ممدوح عبد الحميد عبد المطلب 2007
و الشرطة : دراسة ميدانية الخوف من الشرطة : إتجاهات الجمهور نح

 مقارنة   
56.  

 وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017
كتب مدرسية، دولة اإلمارات     الدراسات اإلجتماعية و التربية الوطنية: 

   العربية المتحدة
57.  

1980 
اإلمارات العربية المتحدة، وزارة 
الخارجية، اإلدارة العامة للشئون 

  ابراهيم الغيصالسياسية ؛ إشراف 

دراسات في التاريخ و السياسة و القانون واإلقتصاد : مجموعة 
  .58     محاضرات الندوة الدبلوماسية الثامنة 

  عبد الحميد غنيم 1993
دراسات في جغرافية العمران و التخطيط البيئي لدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة   
59.  

  .60  لمجرميندليل تسليم ا أبو ظبي : دائرة القضاء، 2012

2017 
الطالبة حارب حمد حارب الكويتي؛ 

إشراف الدكتور مصطفي المتولي 
  قنديل

 دور الخبير القضائي في المنازعات الهندسية في القانون اإلماراتي  
 )رسالة الماجستيرفي القانون الخاص، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا(

    
61.  

2006 
كميدش بن نعمان الكعبي ؛ إشراف 

العصري بن كراز المهيري ؛ إعداد 
  غسان الحسن، محمد إبراهيم الحديدي

  .62 ديوان كميدش بن نعمان   

  عمر فؤاد عمر 2012
رهن المحل التجاري طبقا لقانون التجارة المصري و قانون المعامالت 

 التجارية اإلماراتي   
63.  

  .64  كتب مدرسية : اإلمارات العربية المتحدة الرياضيات : دليل التقويم  بدولة اإلماراتوزارة التربية و التعليم  2017
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  .65  كتب مدرسية : اإلمارات العربية المتحدة الرياضيات : دليل المعلم  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .66  كتب مدرسية : اإلمارات العربية المتحدة الرياضيات المتقدمة  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .67  هالزواج المختلط واالشكاالت المتعلقة ب عبدالعزيز سالوي حسناوي 2013

2017 
تصدر عن إدارة رعاية و تأهيل 

  المعاقين و زارة الشؤون االجتماعية
  .68 سلسلة دراسات واقع االعاقة في دولة اإلمارات  

  .69    لتها بالعمل و المذاهب الفقهية  السنة النبوية و ص  الناجي لمين 2016

2014 
الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو أسعد و 

 الدكتور سامي محسن الختاتنة
سرية ألسيكولوجية المشكالت ا  70.  

  .71 قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية    الشعر العربي المعاصر:   تأليف الدكتور عزالدين إسماعيل  2014

2010 
لرحمن جمع و ترتيب محمود بن عبد ا

  الفرطوي
  .72 صالة النور على صاحب النور صلى هللا وسلم و على آله الطاهرين   

  .73 العادات و التقاليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة    تأليف محمد بن أحمد بن الشيخ حسن 1983

  .74    راتي و المصري  دراسة تحليلية مقارنة في القانونين اإلما   العربون :  إعداد عبيد يوسف الزعابي   2017

  .75   كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    العربية لغتي:  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .76   كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    العربية لغتي:  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

 د القيسيإعاد علي الحمو 2013
العقد اإلداري وفقا لنظام عقود اإلدارة في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة   
77.  

  .78 العالقة بين مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية   إعداد عبدهللا أحمد محمد المهري   2017

  .79 علم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي  آمال عبد الحميد , وآخرون 

  .80  علم النفس التطبيقي الون هنري ف 1970
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  .81 كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    العلوم الصحية:  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .82  كتب مدرسية : اإلمارات العربية المتحدة العلوم المتكاملة  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .83 العمليات المصرفية في قانون و قضاء دولة اإلمارات العربية المتحدة   غنامشريف محمد     2016

  .84 فضاءات في األدب العربي القديم  ابتسام مرهون الصفار    2008

  .85 الفلسفة و العلم   تأليف عبد القادر بشتة 1990

 وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017
كتب مدرسية : اإلمارات العربية  رية الفيزياء : دليل االنشطة المختب

  المتحدة
86.  

  .87  كتب مدرسية : اإلمارات العربية المتحدة الفيزياء  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .88 القانون الدستوري وتطبيقاته في دولة االمارات العربية المتحدة  عصام علي الدبس  2015

  .89 المصادر -القانون الدولي العام : المقدمة   الدكتور محمد السعيد الدقاق 2014

  .90  قانون العقوبات إلمارة أبو ظبي و القوانين المكملة له  2011

2009 
صالح الناهي، محمد صبحي نجم، 

  نائل عبد الرحمن
  .91 القانون في حياتنا  

  .92   دولة اإلمارات العربية المتحدة كتب مدرسية،    قرآءات في اآلداب :  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2010

2015 
تصدر عن قطاع االتصال بدائرة  

  القضاء
  .93 من واقع محاكم دائرة القضاء   قصص و عبر :

  .94   كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    كتاب النصوص :  وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017

  .95 كتب مدرسية   ،الكيمياء : دليل االنشطة المختبرية بدولة اإلمارات وزارة التربية و التعليم 2017

  .96 خالصة تجاربي : ال تستسلم   جمال سند السويدي  2017

  .97   كتب مدرسية، دولة اإلمارات العربية المتحدة    لتربية اإلسالمية : ا وزارة التربية و التعليم بدولة اإلمارات 2017
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  .98 اللوحات اإلبداعية في الشعر الجاهلي    عبد الحميد المعيني 2012

  .99 ليون اإلفريقي  أمين معلوف ؛ ترجمة عفيف دمشقية 1994

  .100   مبادىء علم االقتصاد الجزئي و الكلي  عطية عبد الواحد   2016

  .101  مبادىء علم االقتصاد الجزئي و الكلي د الواحد عطية عب  2016

  الصديق أبو الحسن محمد 2011
مبادئ النقض في جرائم القصاص و الدية : الصادرة من محكمةالنقض 

م ومن المحكمة االتحادية العليا،  2007بإمارة أبو ظبي منذ أكتوبر 
 م  2007حتى يونيو  1991الدائرة الشرعية في الفترة من 

102.  

  .103 علم البديع -علم البيان: مدخل الى البالغة العربية علم المعاني  وسف مسلم أبو العدوسي  2013

  .104 مدخل إلى الثقافة اإلسالمية و تحدياتها المعاصرة   حمدي عبد هللا نافع 2011

  .105 المدخل إلى جيولوجية المياه األرضية في دول مجلس التعاون الخليجي   إبراهيم صقر 1989

2009 
خليل، الشهابي إبراهيم مجدي حسن 

  الشرقاوي
  .106 المدخل لدراسة القانون : نظرية القانون و نظرية الحق 

  .107 المرجع في الجغرافية االقتصادية : جغرافية الموارد  تاليف محمد فاتح عقيل  1979

  .108  المسارات الدستورية العربية : جهود تفعيل الدساتير  

  .109 ائية عن إستعمال المنشطات في المسابقات الرياضية  المسئولية الجن  تأليف محمود كبيش 2013

  إياد محمد إبراهيم جاد الحق    2014
المصادر اإلرادية لإللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي : العقد 

 و التصرف اإلنفرادي 
110.  

2004 
رأفت رضوان، مدير مركز دعم    

  اتخاذ القرار في مصر
  .111 القرار  المعلومات و دعم اتخاذ

العالمة عبدهللا بن الشيخ المحفوظ بن  2017   .112 مقاصد المعامالت و مراصد الواقعات
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 بيه

  .113 مقدمة في كتابة البحوث في العلوم اإلنسانية و االجتماعية  سيف سالم القايدي 2001
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