
املقدمة 

إنطالقــا من رسالة األمانة العامة ملجلس األمة بتقديم أفضل و 
أحدث أنواع الدعم املعريف ، وإميانــاً من إدارة التوثيق و املعلومات 

بأهمية دور مكتبة مجلس األمة يف تلبية إحتياجات و رغبات 
املستفيدين و الباحثني التي تعد املعيار األسايس لقياس التطور .

قــامت املكتبــة بالتزويد من معرض الكتــاب الدويل ٢٠١٨م 
بالعديد من املصادر الحديثـة التى تتناول مختلف املوضوعــات و 

املجاالت القانونية و السياسيــة و االقتصاديـة ، التي متكن  الباحث  
الوصول إليهـا و االستدالل عنها عند زيارة مكتبة املجلس. 
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 رشح قانون األحوال
 الشخصية  لدولة

الكويت -  ٣ أجزاء

المؤلف العنوان م

�

 النظرية العامة للعقود
 اإلدارية وأحكام إبرامها

وتنفيذها – جزئني

 إجراءات وطرق الطعن
 يف القرارات اإلدارية
 القابلة لالنفصال يف
مجال العقود االدارية

�

�

 االتجاهات القضائية
 املعارصة للحد من اعامل

 السيادة يف مجال
املعاهدات الدولية

�

 النظام الدستوري
الكويتي

�

د. محمد شحاتة

 د. طارق
عبد الرؤوف

د. منى رمضان

د. فواز الجدعي

د. منى رمضان

المؤلف العنوان م

 فتاوي إدارة الفتوى
 والترشيع املتعلقة بالعقود

 اإلدارية واملناقصات يف
دولة الكويت

�

 الرقابة القضائية عىل
 سالمة العملية

االنتخابية
�

ديوان املحاسبة

 املحامي حسني
العبدالله

 املبادئ يف علمي االجرام
والعقاب

�

 القواعد العامة يف قانون
الجزاء الكويتي

�

 د. فايز عايد
الظفريي

 د. فايز عايد
الظفريي

 القانون الدستوري
الكويتي

د. فواز الجدعي��

 املسئولية املدنية عن
 ضامن أذى النفس يف

  القانون املدين الكويتي
��

 طارق
عبدالرؤوف

كتـــب القانون
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المؤلف العنوان م

 الوسيط يف قانون
 اإلجراءات واملحاكامت
 الجزائية الكويتي -

جزئني

��د. حسني بوعريك

 عقد املقاولة يف
القانون املدين الكويتي ��

الوجيز يف املحاماة ��

 د. طارق صالح

د. نايف العدواين

 احكام االلتزام يف
د. فارس العجمي�� القانون املدين الكويتي

مصادر االلتزام د. محمد الرشيدي��

المؤلف العنوان م

 احدث املبادئ
 القانونية التي قررتها

 محكمة التمييز
 الكويتية يف املواد
 الجزائية حتى عام

٢٠١٧ 

��

 رشح أحكام الجرائم
 يف قانون الجزاء

الكويتي – ٣ اجزاء

��

 د. بدوي
عبدالعليم

 د. طارق
الدسوقي

 املبسوط يف قانون
 القضاء املدين علام

وعمال - جزئني

��
د. فتحي وايل

 الوسيط يف رشح
 قانون املرافعات

 املدنية والتجارية
��

 وسائل إلزام اإلدارة
 بتنفيذ االحكام الصادرة

 يف املنازعات اإلدارية
يف القانون الكويتي

��

د. عيل بركات

 د. عادل ماجد
بورسيل

 احدث املبادئ القانونية التي
 قررتها محكمة التمييز

 الكويتية يف املواد املدنية
 والتجارية والعاملية واإلدارية

حتى عام ٢٠١٦

 د. بدوي��
عبدالعليم

كتـــب القانون
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المؤلف العنوان م

 نظام العفو يف القانون
الجزايئ

��

 انقضاء الدعوى
� الجنائية بالعفو الشامل�

د. مايسة غنيم

 أمين ثابت
الربيعي

 اتفاقية نيويورك
 لالعرتاف بأحكام
 التحكيم األجنبية

وانفاذها

� سامي محمد�
الشمعة

المؤلف العنوان م

 تدابري الحامية
القضائية للمعوقني

��

 املطابقة الدستورية
 املرشوطة

��

احمد سيد محمود

 د. رجب محمود
طاجن

 قانون البرتول: دراسة
 يف النظم القانونية
 والسياسية للنفط

 العريب ووسائل تسوية
املنازعات النفطية

��

 تسبيب القرارات
 اإلدارية

��

د. إبراهيم الحمود

 سعيد عبيد
النقبي

 الحامية الجنائية
 ملعلومات ووثائق الدولة

��
 إسالم عبدالرحمن

غنيم

إصالح القضاء ��

 األساس الدستوري
 للمسؤولية السياسية
 والتأديبية ألعضاء

مجلس األمة

��

 د. محمد
عبدالرحمن

 فاطمة يوسف
بوكرب

 املنازعات اإلدارية يف
القانون الكويتي

��

 امللكية الدستورية يف
الكويت

��

 إبراهيم سيد
أحمد

 يوسف بدر
النصار

 النظام الدستوري
 الكويتي

� د. خليفة ثامر�
الحميدة

م

كتـــب القانون
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المؤلف العنوان مالمؤلف العنوان م

املسؤولية الجنائية 
للشخص املعنوي يف 

الترشيع القطري
��

علم النفس القضايئ ��

 خالد عيل
الجاسم

 د. كامل احمد
ثابت

رئيس مجلس الوزراء 
يف الدستور الكويتي: 

دراسة مقارنة

��

الحامية القانونية 
ألسواق املال يف 

الترشيعني الفرنيس 
والكويتي

��

 د. هيثم أحمد
العون

 د. حسني
بوعريك

 املوجز يف قانون
 اإلجراءات واملحاكامت

الجزائية الكويتي
�د. اقبال القالف�

الطبيعة القانونية 
لعقود الرشاكة بني 

القطاع العام والقطاع 
  P.P.P الخاص

��
 د. صايف أحمد

قاسم

 موسوعة املدد
 واملواعيد يف القوانني

الكويتية

�� عبدالعزيز
الخطيب

 قانون املرافعات
 املدنية والتجارية

 الكويتي وفقاً ألحدث
 التعديالت الترشيعية

��

 آثار الحكم يف دعوى
 اإللغاء يف القانون
 اإلداري الكويتي

��

د. نبيل صبيح

 عادل ماجد
بورسيل

� الرضائب املبارشة�
 د. عبدالباسط

الزبيدي

 التنظيم الدستوري
للتحقيق الربملاين ��

 الحامية الجنائية من
 إساءة استخدام مواقع
التواصل االجتامعي

��

د. هاشم الجبوري

د. دينا فهمي

كتـــب القانون
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المؤلف العنوان م

 عملية األسس
 واألساليب العامة
 لتكوين العقود

 اإلدارية للمناقصات
 العامة ودور مجلس

 الجهاز املركزي
 للمناقصات العامة يف
 عملية تطبيق احكام

 قانون املناقصات
 العامة الجديد

 مبوجب املرسوم رقم
 (٤٩) لسنة (٢٠١٦)

 والئحته التنفيذية
 مبوجب املرسوم رقم
 (٣٠) لسنة (٢٠١٧) مع

  رشح بالتفصيل
 لنصوص القانون

 الجديد للمناقصات
العامة

 د. فؤاد نرص الله
عوض

المؤلف العنوان م

 املتحدث الرسمي
 اسرتاتيجيات إدارة

 االزمات وتحسني الصورة
 اإلعالمية للمؤسسة

��

 رشح قانون العقوبات
��

 د. فتحي شمس
الدين

 د. فوزية
عبدالستار

 النظام القانوين لعقود
 الرشاكة بني القطاعني

  الحكومي والخاص
(P.P.P )

��
د. هاين حمدان

 ضامنات حقوق االنسان
 يف إطار القانون الدويل

الخاص

 مشاري سعود��
صاهود

��

 املسؤولية السياسية
 الوزارية أمام الربملان

وفقاً للدستور الكويتي

�� د. خالد فايز
الحويلة

كتـــب القانون
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المؤلف العنوان م

�� رشح قانون العقوبات
 د. محمود نجيب

حسني

�� االعدامات يف الكويت

 النظام الوظيفي يف
 ظل قانون ونظام

 الخدمة املدنية ثالثة
وستون سؤال وجواب

��

صباح الشمري

 سلوى فيصل
بهبهاين

 املخترص املفيد يف املدد
واملواعيد

 أحمد إسامعيل��
االنصاري

المؤلف العنوان م

القانون االداري ��

 الرقابة عىل أداء
الجهاز اإلداري ��

 د. إبراهيم طه
الفياض

 د. رمضان محمد
بطيخ

 النظام السيايس
 والدستوري يف

 الواليات املتحدة
 االمريكية

��

 القانون التجاري
 الكويتي وقانون
الرشكات الكويتي

��

 د. داود مراد
الداودي

 د. عايض راشد
املري

 القانون الدويل
 االقتصادي

�� د. عبدالسالم بن
جاسم

 جرائم الرشكات
 ومراقبي الحسابات يف

 قانوين الرشكات
الكويتي واالمارايت

��

 قواعد تفسري
النصوص

��

 د. تريك سطام
املطريي

 د. تريك سطام
املطريي

 مبادئ القانون
 الدستوري والسلطات

 العامة يف النظام
الدستوري الكويتي

��
 د. تريك سطام

املطريي

كتـــب القانون
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كتـــب القانون

المؤلف العنوان م

 د. احمد رشيد�� املبادئ العامة للقانون
املطريي

 الجرائم االلكرتونية
 عرب العفريت

االلكرتوين االنرتنت
خلود السعدون��

 حق امللكية يف القانون
 املدين الكويتي معلقاَ

 عليها بآراء الفقه
وأحكام القضاء

��

 مبادئ قانون التحكيم
 الخاص الكويتي:

دراسة مقارنة

��

 د. طارق
 عبدالرؤوف

 د. خالد محمد
العمرية

 املوسوعة القانونية
القضائية ملجلس األمة

��

 الوسيط يف النظام
 الدستوري الكويتي

ومؤسساته السياسية

��

ديوان املحاسبة

 د. محمد
 عبداملحسن

المؤلف العنوان م

النظام القانوين 
لالنتخابات 
االلكرتونية:

التصويت االلكرتوين

��
د. محمد الناجي

 تفصيل القانون رقم ٢
 لسنة ٢٠١٦ يف شأن
 إنشاء الهيئة العامة

 ملكافحة الفساد
 واالحكام الخاصة
 بالكشف عن الذمة

 املالية والئحته
التنفيذية

��

��
 املنظامت الدولية:
 النظرية العامة مع
 التطبيق عىل األمم

 املتحدة ومجلس
 التعاون لدول الخليج

د. ندى الدعيج   

 الهيئة العامة
ملكافحة الفساد
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كتـــب القانون

المؤلف العنوان م

 الكونغرس األمرييك:
 دراسة تاريخية سياسية

قانونية

 د. محمد حمزة��
الدليمي

 التعويض عن أرضار
الكوارث الطبيعية

محمد أبوعباة��
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كتـــب االقتصاد

المؤلف العنوان م

 الخصخصة: من مواطنني
إىل زبائن

��

 املؤسسات املالية
اإلسالمية

د. بدر الديحاين��

د. منصور الفضيل

الثقافة يف علم االقتصاد

��

 إدارة املشرتيات وأساليب
 الرشاء الحكومي

 وااللكرتوين والتفاوض
وإبرام العقود

 د. نايف نزال��
الشمري

 هشام عبدالله
الغريري
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كتـــب اإلدارة

المؤلف العنوان م

 إدارة االزمات يف
الكويت

��

 موسوعة ١٠٠ سؤال
 يف إدارة املوارد

البرشية

��
 د. عبدالرحمن

العنزي

 د. محمد كامل
مصطفى

 السكرتارية مهارات
 تنظيم وإدارة العمل

– جزئني

��

 السكرتارية
الحديثة

�� د. عبدالرحمن
توفيق

د. محمد الشمري

حوكمة القطاع العام

��

 صالح محمد
الغزايل

المؤلف العنوان م

 مكافحة الفساد: مفاهيم
 نظم املؤسسات: آليات

وترشيعات

��

ثقافة مكافحة الفساد

 صالح محمد��
الغزايل

 الهيئة العامة
ملكافحة الفساد

 إدارة جودة الخدمات
العامة

��

معايري املحاسبة الدولية 
IPSASs يف القطاع العام

 د. عوض خلف��
العنزي

خالد الجعارات
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كتـــب  العلوم السياسية

المؤلف العنوان م

 حزب التحرير يف
الكويت

��

 أزمات مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

 د. فالح عبدالله��
املديرس

 د. عبدالله
خليفة الشايجي

 اشهر الجرائم
السياسية يف الكويت

��

 الدميقراطية يف دول
 مجلس التعاون الخليجي

 بني جدلية التحديث
ولعنة املوارد

��نجيب الوقيان

 د. عبدالحق
دحامن

 سياسة املساعدات
 الخارجية الكويتية: دور

للشق غري الحكومي

��

 أوس عيىس
الشاهني

المؤلف العنوان م

 العالقات السياسية
العراقية الكويتية زمن
 امللك غازي كام صورتها

الوثائق الربيطانية

��

سياسة الكويت 
الخارجية:(١٩٩١-٢٠١٦) 

د. خالد السعدون��

 د. عبد الرضا
اسريي

 دبلوماسية مجلس
 التعاون تجاه الربيع

العريب

��

 التيار الوطني
 الكويتي: نظرة من

الداخل

عدنان املياح��

أنور الرشيد

 السلطة واملال: حكاية
 الدميقراطية يف

 الكويت

��

سعيد توفيقي

 الدميقراطية الكويتية:
التاريخ-الواقع-املستقبل

 احمد إسامعيل���
السعودي
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كتـــب  العلوم السياسية

المؤلف العنوان م

���

 الجذور الثقافية
 للدميقراطية يف
 الخليج: الكويت

  والبحرين

د. حسني غباش

 تنمية قدرات النظام
 السيايس الكويتي:
 دراسة يف املعوقات

واألزمات

���

 الحركات اإلسالمية
 السنية والشيعية يف

الكويت

���
 هادي عايض

العجمي

عيل الزميع

 الكويت تتجه رشقا:
 دور الكويت يف

التنظيامت األسيوية

���

نورة املجيم

المؤلف العنوان م

���

���

���

���

 دراسة تحليلية حول
 االستجوابات النيابية

 يف  دولة الكويت
١٩٦٣-٢٠١٠

 عبدالعزيز
العفيصان

 الرصاع بني الحكومة
 والربملان يف الكويت

 وأثره عىل االتفاقيات
االقتصادية الخارجية

 السلطة الترشيعية
 وصنع السياسة العامة
يف النظام الربملاين

 عبدالعزيز
الروييل

د.يزن خلوق

 دور النظام الداخيل يف
العمل الربملاين

فايز محمد
أبو شاملة 
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كتـــب العلوم االجتماعية

المؤلف العنوان م

���

���

���

���

���

 النادي االديب الكويتي
 ودوره يف اإلصالح:

١٩٢٤-١٩٢٧م

د. عايد الجريد

 مواقع التواصل
 االجتامعي ودورها يف
التحوالت السياسية

خريالله الجبوري

 مواقع التواصل
 االجتامعي واالنحراف

 الفكري يف املجتمع
الخليجي

 الفيسبوك والشباب
العريب

 د.عبدالرحمن
العنزي

ليىل جرار

 االعالم يف الخليج
العريب واقعه ومستقبله

د.محمد املشيخي
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كتـــب التاريخ

المؤلف العنوان م

 إضاءات من تاريخ
الكويت

���

 أبحاث يف تاريخ
 الكويت الحديث

واملعارص

��� سعد نقيمش
العنزي

محمد نايف العنزي

 النكبة ونشوء الشتات
الفلسطيني يف الكويت

���

 الكويت والفجر
الفلسطيني

د. شفيق الغربا���

رجا طلب

 التطور التاريخي
 للمجالس الترشيعية يف

 الكويت وموقفها من
 العالقات الكويتية
العراقية ١٩٢١-١٩٧٦

���

 طيبة خلف
عبدالله

تاريخ الكويت: ٣ أجزاء

���

محمد اليوسفي
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كتـــب الرتاجم والسري

المؤلف العنوان م

 سامي املنيس: املسرية
الربملانية

���

 عقول كويتية

���

 د. محمد
العبدالجادر

 عبدالعزيز
التويجري

 شخصيات كويتية
ومناسبات اجتامعية

���

غانم يوسف الغانم

 عبدالله بن صباح
الصباح

الحاكم الخامس 
(١٨٦٦-١٨٩٢)

���

سعاد الصباح



18

كتـــب متنوعة

المؤلف العنوان م

 فلسفة التوثيق: صناعة
املصادر املعلوماتية

���

أمن املعلومات

���د. بشار خليفوه

د. دالل صادق

 كفاءة النظام التعليمي
يف دولة الكويت

���

د. غازي الرشيدي



19

إصدارات دورية

جهة اإلصدار العنوان م

مجلة القضاء والقانون

���

 مجموعة القواعد
 القانونية التي قررتها
 محكمة التمييز من

٢٠٠٢/١/١ اىل ٢٠٠٦/١٢/٣١

��وزارة العدل�

وزارة العدل

 األحكام الدستورية
 والقرارات الصادرة عن

املحكمة الدستورية

���

وزارة العدل
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كتـــب أجنبية

Administrative Law 
(Concepts and 

Insights)

���

Federal Rules of Civil 
Procedure and Selected 

Other Procedural 
Provisions (Selected 

Statutes) 

��� Richard 
Pierce Jr

Kevin Clermont

Constitutional Law: 
Principles and Policies

���

Public Law: Text, 
Cases, and Materials

���
Erwin 

Chemerinsky

Jo Eric Khushal 
Murkens

Labour Law in France

���

Michel Despax

م

�e Forms and 
Functions of Tort 

Law (Concepts and 
Insights)

���

Members of the 
European Parliament 

on the Web:
 Transparency, 

Information and 
Representation on 

Personal Websites of 
Parliamentarians 

(Studien Zum 
Parlamentarismus) 

��� Kenneth Abraham

Jessica Kunert

Civil Law and 
Litigation for 

Paralegals

���

Neal R. Bevans

Stories of Democracy: 
Politics and Society in 
Contemporary Kuwait 

���

Mary Ann 
Tétreault

العنوان  العنوان المؤلف  مالمؤلف 
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كتـــب أجنبية

م

Letter to a Member of 
the National Assembly

���

Principles of 
International Law

��� Mr.Burke

Sean Murphy

�e Trump 
Administration and 
International Law

���

�e Civil Law 
Tradition, 3rd Edition: 
An Introduction to the 

Legal Systems of 
Europe and Latin 

America 3rd Edition 

��� Harold Hongju 
Koh

John Henry 
Merryman

م Title Aut

Media law in kuwait���

�e Constitutional 
basis of the political 

and disciplinary 
liability of the 

members of the 
national assembly of 

kuwait 

���

Mariam alkazemi

Fatima bokubar

���
Criminal Law of 

France
French 

Government

العنوان  المؤلف  العنوان  مالمؤلف 
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الكتب الرقمية

المؤلف العنوان م

 النظام الدستوري
الكويتي

 قواعد تفسري
 النصوص ومدى
 التزام املحكمة

 الدستورية الكويتية
بها

���د. فواز الجدعي

��� د. تريك سطام

���

���

���

المؤلف العنوان م

 الدميقراطية
 والرشيعة والدستور

الكويتي

���

 معجم املصطلحات
الربملانية

�� د. إبراهيم دعيج�
الصباح

حسني العابدين

 النظام الدستوري
الكويتي

���

املضبطة الربملانية

��د. خليفة الحميدة�

زين بدر فراج

 االعالم الربملاين
والسيايس

���

 عيل عبدالفتاح
كنعان

 مقاربات دستورية���
وقانونية

د. بالل الصنديد

 أصول املامرسة
  الربملانية

 سامي 
عبدالصادق

 النظام الدستوري
يحيى الجمل  يف الكويت

 النظام الدستوري
 واملؤسسات السياسية يف

  الكويت

 عثامن
عبدامللك
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الكتب الرقمية

المؤلف العنوان م

 النظام القانوين
 للحكومة االلكرتونية

لدولة الكويت

���

 قانون الخدمة املدنية
الكويتي الجديد

عبدالله الخرض  ���

عادل الطبطبايئ   ���

 األصول الربملانية يف
 لبنان وسائر البالد

العربية
أنور الخطيب���

 الرقابة الربملانية عىل
 اعامل اإلدارة يف النظام

الربملاين والرئايس

وسيم األحمد���

وميكن الوصول إليها عن طريق الدخول اىل املوقع االلكرتوين للمكتبة بالشبكة الداخلية ملجلس االمة.

library.kna.kw

 اعامل السيادة يف
القانون املرصي املقارن

 الدستور معلقا عىل
نصوصه

 محمد
عبدالحافظ

شفيق امام ���



 نرحب برسائلكم اإللكترونية و زيارتكم ، لتزويدنا باحتياجاتكم 
المستقبلية من الكتب و المراجع العلمية ، حرصًا منا على أن 
تكون مكتبة مجلس األمة الوجهة األولى لالطالع و البحث و 

المعرفة .

شاكرين لكم تعاونكم ،،، 

السادة موظفو األمانة العامة  
بعد التحية ،،،



مواعيد العمل :

من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا

للتواصل معنا :

22004831-22004862

 library@kna.kw

l ibrary.kna.kw


