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المقدمة

ــي،  ــم المعرف ــدث الدع ــل وأح ــم أفض ــة بتقدي ــس األم ــة لمجل ــة العام ــالة األمان ــن رس ــًا م إنطالق  

وإيمانــًا مــن إدارة التوثيــق والمعلومــات بأهميــة دور مكتبــة مجلــس األمــة فــي تلبيــة إحتياجــات ورغبــات 

المســتفيدين والباحثيــن التــي تعــد المعيــار األساســي لقيــاس التطــور.

ــد مــن المصــادر الحديثــة التــي  ــد مــن بعــض المواقــع اإللكترونيــة بالعدي قامــت المكتبــة بالتزوي  

ــى  ــة، باإلضافــة إل ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة واإلداري ــاول مختلــف الموضوعــات والمجــاالت القانوني تتن

الكتــب الرقميــة، التــي تمكــن الباحــث مــن الوصــول إليهــا واالســتدالل عنهــا عنــد زيــارة مكتبــة المجلــس.
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الكتب القانونية

الطبعة المؤلف العنوان م

2016 رمزي الشاعر تدرج البطالن في القرارات اإلدارية 1

2020 بالل الطهاروة ضمانات استقالل القضاء الكويتي 2

2020 مصطفى طاهر غســيل األمــوال: المواجهــة التشــريعية لظاهــرة غســيل 
األموال

3

2020 ليث كمال نصراوين مبادئ الصياغة التشريعية 4
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الطبعة المؤلف العنوان م

2007 منذر الشاوي النظرية العامة في القانون الدستوري 5

2019 مشاري سعود المطيري القانون الدولي الخاص الكويتي 6

2020 أسيل الخالد دراسات قانونية في العمالة الوافدة والوطنية 7

2020 صالح الدين فوزي قانون اإلجراءات البرلمانية 8

2021 كاميران حسن الجهود الدولية في مواجهة الجرائم السيبرانية 9

2020 رامي عنتر الموســوعة الشــاملة فــي شــرح الجوانــب القانونيــة 
وآليــة  العامــة  بالجهــات  اإلداريــة  التعاقــدات  ألنــواع 
الرقابــة الحكوميــة عليهــا بدولــة الكويــت وفقــًا ألحــدث 

التعاميــم

10

2020 عبدالعزيز محمد الموســوعة الشــاملة فــي المرافعــات الدســتورية وفقًا 
ألحــدث أحــكام المحكمة الدســتورية

11

الكتب القانونية
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الطبعة المؤلف العنوان م

2019 عبدهللا أحمد حسين مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة القضائيــة فــي 
القانــون الكويتــي

12

2021 إيمان القطان المدخــل لشــرح قانــون مكافحة الفســاد في التشــريعات 
الجزائيــة الكويتية

13

2020 محمد عادل الخضاري أثــر الحكــم الجزائــي فــي مجلــس األمــة مــن حيــث 
والوظيفــة التكويــن 

14

الكتب القانونية
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الطبعة المؤلف العنوان م

2020 حمدي عكاشة واإللتزامــات  العقــود  علــى  وأثرهــا  كورونــا  جائحــة 
يــة لعقد ا

15

2020 حكيم بن راشد بن سعيد ــي  ــة ف ــات التعاقدي ــى اإللتزام ــا عل ــات كورون ــر تداعي أث
ــة ــارة الدولي ــود التج عق

16

2019 محمد الحلبوسي ــة  ــى الموازن ــتقلة عل ــات المس ــان والهيئ ــة البرلم رقاب
ــة ــة للدول العام

17

2018 إيمان الصافي الجهــة المختصــة بتقديــم مشــروعات القوانيــن إلــى 
البرلمــان

18

2017 محمد الحسيني المســاءلة  فــي  البرلمــان  اختصــاص  وتطــور  نشــأة 
الجزائيــة

19

الكتب القانونية
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الكتب اإلدارية واالقتصادية

الطبعة المؤلف العنوان م

2020 ناصر الصانع ــه:  ــتراتيجية مكافحت ــت واس ــي الكوي ــاد ف ــع الفس واق
ــة ــة وطني ــة تأصيلي رؤي

1

2020 عبدالحليم قنديل ــه  ــاده وثروات ــم واقتص ــوالت العال ــنينها: تح ــا وس كورون
بعــد الجائحــة

2

2020 أنور الخالدي دوليــة  وعالقــات  اقتصاديــة  تداعيــات  بيــن  كورونــا 
متغيـــرة

3
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الطبعة المؤلف العنوان م

2018 طارق الدويسان التنمية في الكويت 2018 4

2019 يعقوب الرفاعي اإلدارة الحكومية والتنمية 5

الكتب اإلدارية واالقتصادية
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كتب العلوم االجتماعية

الطبعة المؤلف العنوان م

2019 قرع بن علي ــة  المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الخليــج: دراســة حال
ــت الكوي

1

2020 نور محمد عبدالمجيد دور المرأة في البرلمانات العربية 2
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الكتب الرقمية

الطبعة المؤلف العنوان م

1956 د. عثمان خليل القانون الدستوري 1

2019 أحمد علي الكناني دور جدول أعمال البرلمان في االستقرار التشريعي 2

1986 د. عثمان عبدالملك 
الصالح

الرقابــة القضائيــة أمــام المحكمــة الدســتورية فــي 
الكويــت

3

1986 د. عادل الطبطبائي اختصاصات الحكومة المستقيلة 4

- المحكمة الدستورية 
المكتب الفني

مجموعــة األحــكام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة 
الدســتورية خــالل الفتــرة مــن ينايــر 2009 - ديســمبر 2015

5

- المحكمة الدستورية 
المكتب الفني

مجموعــة االحــكام الصــادرة فــي الطعــون المقامــة 
امــام لجنــة فحــص الطعــون بالمحكمــة الدســتورية 

خــالل الفتــرة مــن ينايــر 2009 - ديســمبر 2015

6

- المحكمة الدستورية 
المكتب الفني

مجموعــة االحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتورية 
فــي الطعــون االنتخابيــة خــالل الفتــرة مــن ينايــر 2009 - 

ديســمبر 2015

7
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السادة موظفو األمانة العامة
بعد التحية ،،،

نرحــب برســائلكم اإللكترونيــة وزيارتكــم، لتزويدنــا باحتياجاتكــم المســتقبلية مــن الكتــب والمراجــع   

العلميــة، حرصــًا منــا علــى أن تكــون مكتبــة مجلــس األمــة الوجهــة األولــى لالطــالع والبحــث والمعرفــة.

شكرًا لكم لتعاونكم ،،،
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مواعيد العمل

من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا

للتواصل معنا

22004862 - 22004831

Library@kna.kw

Library.kna.kw


