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مكتبة
مجلس األمة

األمانة العامة
قطـاع المعلومـات 

إدارة التوثیق والمعلومـات 





-المقدمة

و  أفضل  بتقديم  األمة  لمجلس  العامة  األمانة  رسالة  من  إنطالقــا 
و  التوثيق  إداره  من  إيمانــا  و   ، المعرفي  الدعم  أنواع  أحدث 
إحتياجات  تلبية  في  األمة  مجلس  مكتبة  دور  بأهمية  المعلومات 
و رغبات المستفيدين و الباحثين التي تعد المعيار األساسي لقياس 

التطور .

قــامت المكتبــة بالتزويد من معرض الكتــاب الدولي 2017 بالعديد 
من المصادر الحديثـة التى تتناول مختلف الموضوعــات و المجاالت 
القانونية و السياسيــة و االقتصاديـة ، التي تمكن  الباحث  الوصول 

إليهـا و االستدالل عنها عند زيارة مكتبة المجلس. 
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من  3 الى 7الكتب القانونية

-المحتويات 

كتب العلوم السياسية

كتب إدارة األعمال

كتب التاريخ 

كتب التراجم و السير 

كتب متنوعة

من  8 الى 10 

من  11 الى12

من  13 الى 14 

15

من  16 الى 18
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نظام التصويت في مجلس 
األمن وأثره

في حقوق األنسان
جوهر درويش 1

2
التنظيم القانوني لالنتخابات

والتحوالت الديمقراطية في 
الوطن العربي

على عدنان الفيل

أحكام الجرائم االنتخابية
د. فيصل عبد هللا 

الكندري 3

4

الوسيط في شرح قانون 
5 د. طعمه الشمريالشركات الكويتي

6
الوسيط في قانون المرافعات 

د. مساعد صالح العنزيالكويتي

د. رشيد حمد العنزيالجنسية الكويتية 7

8
الحماية الجنائية والمدنية 

لبطاقات االئتمان الممغنطة
د. جميل عبدالباقي 

الصغير

أحدث المبادئ القانونية التي 
قررتها محكمة التمييز 

الكويتية في المواد المدنية 
والتجارية والعمالية واإلدارية

حتى عام 2016

د. بدوي عبد العليم
- سيد محمد

9

المؤلف العنوان م

تطور القضاء اإلداري في 
دولة الكويت

د. عبدهللا حباب 
الرشيدي

المحامي وأصول المرافعة 
في الجنح والجنايات

محمود كامل 
العروسي

10

11
سحب القرارات اإلدارية في 

القانون الكويتي
د. فهد يوسف 

الجمعة

المخالفة المسلكية للموظف 
العام في

التشريع والقضاء اإلداري
د. فراس اللبدي 12

د. طالل سعود السويطالحقوق والحريات العامة13

14

15

أحكام المحكمين وتنفيذها 
أ.د يعقوب يوسف وفقا التفاقية نيويورك 1958 

صرخوه

العقود اإلدارية النظرية 
العامة وتطبيقاتها في 

القانون الكويتي والمقارن
د. عبدهللا حباب 

الرشيدي

16

جون ستيورات ملالحكومات البرلمانية17

المعجم القانوني – فرنسي 
وليد غمرةعربي 18

المؤلف العنوان م

الرقابة الدستورية على 
جواهر عادل األغفال التشريعي 

العبدالرحمن

-الكتب القانونية
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القضاء اإلداري في دولة 
الكويت

د. محمود سامي جمال 
الدين 19

د. جورجي شفيق قانون حماية البيئة الجديد20
ساري

االستجواب كوسيلة للرقابة 
البرلمانية على أعمال 
الحكومة في الكويت

د. استقالل العازمي

21

22

جالل سعد عثمانشرح قواعد حوكمة الشركات 23

24

مجموعة السوابق والتقاليد 
البرلمانية

الفصل التشريعي السابع
الفصل التشريعي الثامن
الفصل التشريعي التاسع
الفصل التشريعي العاشر

مكتب وزير الدولة 
لشئون مجلس األمة

إعالن الدعاوي القضائية  
إلكترونيا فى

القانون الكويتي 
حسين العبدهللا 25

المؤلف العنوان م

تسوية النزاع الحدودي بين 
الكويت والعراق في ضوء 

أحكام القانون الدولي

د. عبدهللا حباب 
الرشيدي

26
الوسيط في شرح القانون المدني 

الكويتي
الجزء األول والثاني والثالث والرابع

 إبراهيم سيد أحمد

المشكالت العملية الهامة 
في قانون

الشركات الكويتي
جالل سعد عثمان

28

29

التعليق على نصوص قانون هيئة 
أسواق المال

الجزء األول والثاني في مجلد واحد

االتحاد األوروبي وحقوق 
منذر رابحاإلنسان

30

31

ملحق التعليق على كتاب 
المشكالت العملية الهامة في 

قانون الشركات
الكويتي

جالل سعد عثمان

32

33

الوجيز في شرح قانون 
اإلجراءات

والمحاكمات الجزائية الكويتي
بشاير فالح الشباك

قانون العمل الكويتي 
الجديد

د. مشاعل عبدالعزيز 
الهاجري

34

قواعد احتساب مكافأة نهاية 
الخدمة

والميزة األفضل في قانون 
العمل في القطاعين األهلي 

والنفطي وقانون
التأمينات االجتماعية

د. كمال عبدالواحد 
الجوهري

المؤلف العنوان م

د. بالل عقل الصنديدمقاربات دستورية وقانونية

27

جالل سعد عثمان

-الكتب القانونية
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النظام القانوني لالستحواذ 
على أسهم

الشركات المساهمة

د. محمد خليفة 
الشحومي 35

36
حق الموظف في االنتماء إلى 

د. حسن طالل الجليلياألحزاب السياسية

مبادئ أحكام المحكمة 
الدستورية في بعض الطعون 

على النصوص المدنية
والجزائية

سلمان فهد المطيري
37

شرح القانون التجاري
د. عبدهللا مسفر 

الحيان

39

40

شرح قانون التجارة البحرية 
الكويتي

أ.د  عبدالفضيل محمد 
أحمد

 

أحكام الوكالة في القانون 
الكويتي

د. عبد الرسول عبد الرضا

41

42

الجوانب اإلجرائية في الدعوى
الدستورية

د. تركي سطام 
المطيري

شرح قانون اإلعالم اإللكتروني 
الكويتي الجديد

د. طارق عبدالرؤوف 
رزق

38

المؤلف العنوان م

حل البرلمان وآثاره القانونية 
على مبدأ

استمرارية أعمال الدولة دانا عبدالكريم سعيد43

التنظيم الدستوري للتحقيق 
البرلماني

د. هشام حسين الجبوري
44

45
الطبيعة القانونية لعقود 

االستثمار
النفطي وتسوية منازعاتها

د. عبدهللا ناصر 
العجمي

االختصاص القضائي 
للبرلمان

د. رافع خضر شبر 46

47

التجربة البرلمانية الكويتية 
في نصف قرن

عيد عبيد الرشيدي
48

49
النظام القانوني لنشاط 

الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية

د. عبدهللا ناصر 
العجمي

القضاء بالتعويض في 
مسائل األسرة

د. وائل محمد 
الخليفي 50

الرقابة الدستورية في النظام 51
د. سعاد محمد ياسينالدستوري البحريني

الطبيعة القانونية لبطاقة 
د. بكير علي أبوبكراالئتمان 52

المؤلف العنوان م

الوجيز في شرح قانون 
األحوال الشخصية الكويتي 

{الزواج والطالق}

د. أماني العيسى

د. يوسف حسن يوسفالمحكمون 53

-الكتب القانونية
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د. خالد خضر الخيرقانون الضرائب واإلعفاء منها
54

55
الضريبة على القيمة 

المضافة
د. فاطمة السويسي

أحكام التعيين والترقية 
في الوظيفة العامة

وزارة اإلعالم

56

57

الوسائل المدنية لتسوية 
منازعات التجارة الدولية

أبرار علي صالح 
المحيميد 58

59

موسوعة مبادئ القضاء 
اإلداري الكويتي

في ثالثة وثالثين عاما
{ 6 أجزاء}

 ناصر معاذ

األسس واألركان العامة إلبرام 
العقود اإلدارية للمناقصات 

ودور الجهاز المركزي
للمناقصات العامة في تطبيق 

وشرح نصوص أحكام قانون 
المناقصات العامة الكويتي 

الجديد رقم ٤٩ لسنة
2016 والئحته التنفيذية 

بموجب المرسوم رقم 30 
لسنة2017

فؤاد نصرهللا عوض 60

المؤلف العنوان م

قانون المطبوعات والنشر

د. جمال محمد 
معاطي

القاموس القانوني الثالثي
د. روحي البعلبكيعربي – فرنسي – إنكليزي

62

63

الجرائم الناشئة عن سوء استخدام
أجهزة الهواتف المحمولة

شرح التصرف في الدعوى 
الجزائية في الجنح

غانم محمد حجي 
المطيري

64

65
المعايير الدولية لمحاكمة 

الحدث
حسين مجباس 

66

67

القاموس القانوني 
والدبلوماسي

عربي - إنجليزي
أمل عمر بسيم 

الرفاعي

قانون الجزاء الكويتي
5 أجزاء

إيهاب عبدالمطلب

تنفيذ أحكام المحكمة 68
الوطنية واألجنبية

المؤلف العنوان م

نماذج عقود في اللغتين 
اإلنجليزية والعربية

د. حسان عبدالغني 
الخطيب

61

د. معاذ سليمان المال

69
استراتيجية مكافحة جرائم 

النصب المستحدثة

د. أحمد هندي

70
الضريبة على القيمة 

المضافة وضريبة المبيعات
د. إسراء المغازي

د. محمد الشناوي

-الكتب القانونية
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التفويض اإلداري في القانون 
الكويتي

د. خالد فايز العجمي 71

د. دويب حسين صابراللجان البرلمانية72

الوسيط في القانون اإلداري
3 أجزاء

د. محمد طه الحسيني 73

قانون اإلجراءات والمحاكمات 
الجزائيةالكويتي 

4 أجزاء
إيهاب عبدالمطلب

75

76

الموسوعة الشاملة في شرح 
الدفوع الجزائية الكويتية

 4 أجزاء

إيهاب عبدالمطلب

د. رياض النعمانالمعجم القانوني

77

78Law For DummiesJohn Ventura, JD

International Organizations.Dr.Hassan A.G.Al
Khatib

74

المؤلف العنوان م

Law No. 61 Of 2007
Concerning Visual And 

Audible Media (2)

79

 Ministry of
 Information

موسوعة القوانين الكويتية 
يوسف مال الياقوتالمعنية بمكافحة االرهاب 

-الكتب القانونية

81  Shari’ah ,Democracy’ and
 the Kuwaiti constitution

 Ebrahim Duaij
 Al-Ebraheem

Al-Sabah

80
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-كتب العلوم السياسية

حروب أوباما
الصراع بين اإلدارة المدنية 

ووزارةالدفاع األمريكية
ترجمة: هاني تابري

اإلسالميون ونظام الحكم 
الديمقراطي

مجموعة مؤلفين

محركات السياسة اإليرانية 
في منطقة الخليج العربي

عادل علي عبدهللا

82

83

رجب طيب أردوغان
قصة زعيم

 حسين بساسي

84

85

نعوم تشومسكيمن يحكم العالم؟

تركيا األردوغانية
حاضر ومستقبل حزب 

العدالة والتنمية
مجموعة باحثين

86

87

 أفراح المطيريالدبلوماسي الذي نريد

معجم المصطلحات البرلمانية
حسين عابدينإنجليزي – عربي

88

المؤلف العنوان م

ترتيا بارزيحلف المصالح المشتركة

89

البوتينية
وولتر الكويرروسيا ومستقبلها مع الغرب

90

91

اإلسالميون واإلصالح 
د. منصور الشاميالسياسي في السعودية

92

د. سعود الحزيحقوق اإلنسان

د. ناصر المطيريالكويت ودبلوماسية الوساطة

93

سعد القحطانيالمجتمع المدني السعودي

95

96

وحدة الدراسات في مركز الليبرالية في السعودية
صناع الفكر

عبدهللا العلمياألطماع اإليرانية في الخليج 97

98

البوابة السورية والعودة 
الروسية

عايدة العلي

الخالفات السياسية بين 
الصحابة

محمد بن المختار

94

المؤلف العنوان م

أسطورة داعش

99

محمد العمر

نظرية العدالة في النموذج 
مراد ديانيالليبرالي المستدام  102

100

101

قتل أسامة بن الدن والتدخل 
في سوريا

سيمور هيرشي
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الحوثيون سالح الطائفة 
ووالءات السياسة

موسى النمراني 
ومؤلفون

االستجوابات النيابية في دولة 
الكويت

2010 - 1963

عبدالعزيز العفيصان

112

تفعيل دور المرأة في 
المشاركة السياسية

د. مدحت أحمد 
محمد

كاترين كنسارما العلمانية؟

103

104

سلطان النعيميالفكر السياسي اإليراني

105

106

خبراء السلطة في الواليات 
المتحدة

د. نصار الربيعي

تأثير الوجود األمريكي في 
الخليج العربي

على العالقات اإليرانية 
الخليجية 

سيف التميمي

107

108

عصر الديبلوماسية النووية 
اإليرانية

د. على دربح

عبدالفتاح الرشدانتركيا والبرنامج النووي اإليراني

109

المؤلف العنوان م

الكويت
دراسة في ّاليات الدولة والسلطة 

والمجتمع 
أ.د شفيق الغبرا

111

110

عزمي بشارةالمجتمع المدني

113

إيمانويل ماكرون
من الظل إلى الرئاسة

أنطوان سركيس

الصعود االستراتيجي لروسيا 
االتحادية

وأثره على التوازنات الدولية
عبدهللا علي المالك 

الصباح

114

عبدهللا بجاد العتيبيضد الربيع العربي

116

117

ظاهرة ويكيليكس جدل 
اإلعالم والسياسة بين 

االفتراض والواقعي
مجموعة مؤلفين

صنع القرار السياسي في 
العراق والديمقراطيات 

التوافقية
معتز الصبيحي 118

119

هنري كيسنجرالنظام العالمي

اإلسالم والعلمانية 
والديمقراطية الليبرالية

نادر هاشمي

115

المؤلف العنوان م

دور التخطيط االستراتيجي في
 السياسة الخارجية الكويتية

120

عدنان العنزي

دور الشيعة في تطور العراق 
السياسي الحديث

طبعة حديثة 

د. عبدهللا النفيسي

121

محمد الدوسريالخليج بعد االنتفاضات العربية

122

123

-كتب العلوم السياسية
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علي عبدالفتاح كنعاناإلعالم البرلماني والسياسي

 المكانة اإلقليمية لتركيا حتى
عام 2030

بكر محمد رشيد

129

الحقوق السياسية للمرأة في 
دول الخليج العربي

زينب على رحومة

دور الديبلوماسية 
السعودية في حل
الصراعات العربية

د. معتز عبدالقادر 
محمد

124

125

 Major Elements In political
Science

 DR. Hassan A.G.
Al-khatib

126

128

المؤلف العنوان م

د. بشير علي بازالبرلمان اإللكتروني

127

-كتب العلوم السياسية
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الفكر االستراتيجي للموارد 
البشرية

رؤية فلسفية معاصرة
مؤيد الساعدي

تحديد االحتياجات التدريبية 
لضمان فاعلية البرامج 

التدريبية
عصام عطا هللا

إدارة الموارد البشرية 
وتخطيط المسار

الوظيفي للكفاءات
فايزة بوراس

130

131

طرق واستراتيجيات تنمية 
وتطوير

الموارد البشرية

محمد سرور الحريري

إدارة الموارد البشرية إطار 
نادر أحمد بوشيخةنظري وحاالت عملية

132

133

إدارة الموارد البشرية في ظل 
استخدام

األساليب العلمية الحديثة
محمد جاسم الشعبان

إدارة الموارد البشرية في 
المنشآت السياحية 

والفندقية
حمزة العلوان

134

135

إدارة الجودة في المنظمات 
خضير كاظم حمودالمتميزة

التيسير االستراتيجي 
للموارد البشرية

في تحسين أداء المؤسسة
صبرين ترغيني

136

المؤلف العنوان م

138

137

المنظمة الدولية للتوريد 
خضير كاظم حمودالقياسي األيزو 139

قياس الالملموسات في 
السلوك التنظيمي وإدارة 

الموارد البشرية
مؤيد الساعدي

فن التدريب وتدريب 
عبدالقادر العداقيالمدربين 

140

141

دراسة الكفاءة – إعادة 
تعريف مهنة

التدريب والتطوير
مؤلفين أجانب

إدارة الجودة الشاملة في 
نجم عبود نجمعصر األنترنت

142

143

موسوعة ١٠٠ سؤال في إدارة 
التدريب

محمد كمال مصطفى

خلق موظفين مندمجين 
وليام روثويلومتفاعلين

144

145

إدارة الجودة الشاملة في 
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