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الئحة المقتنيات الجديدة لمكتبة العلوم االجتماعي

موضوع

مؤلف

عنوان

االنتخابات؛ لبنان؛ القوانين؛

الكتلة الوطنية اللبنانية

اقتراح مشروع قانون االنتخابات النيابية

النظم السياسية؛ العالقات

الخارجية

البلدان العربية؛ الظروف

س 39_20

على أساس الدائرة الفردية

األحزاب السياسية

البلدان العربية؛ الديمقراطية؛

سنة
2005

رمز

اللجنة االقتصادية

تقرير مقومات الحكم في البلدان العربية

واالجتماعية لغربي

 :التحديات في بلدان التحول نحو

آسيا (االسكوا)

أبو نجم ،ميشال

2013

س 46_16

الديمقراطية

منبر الحوار  :قضايا عربية

2015

س
2015_44_16

السياسية؛ التعددية الثقافية؛
الهوية؛ تركيا؛ اليمن؛

االسالم؛ العالقات االقليمية
البلدان العربية؛ الظروف

أبو نجم ،ميشال

منبر الحوار  : 2014قضايا عربية

2014

س
2014_44_16

السياسية؛ العالقات

الخارجية؛ النازحون؛

االسلحة النووية؛ ايران؛

السعودية؛ مصر؛ العراق؛

غزة

التحكيم التجاري الدولي ؛

رباح ،غسان

حل المنازعات الدولية

تسوية النزاعات؛ المنازعات
رئاسة الجمهورية؛ النظم

التحكيم التجاري البحري مع مقدمة في

2016

خ 16_23

البعلبكي ،ردينا

منبر الحوار  : 2014شؤون لبنانية

2014

السياسية؛ لبنان؛ الظروف

س

2014_80_6

السياسية

الزواج المدني؛ لبنان

الحسيني ،طالل

الزواج المدني  :الحق والعقد على

2013

ت 9_23

الشيكات؛ االمارات العربية

سلوم ،سمير عفيف

الشيك في دولة االمارات العربية

2015

خ 53_15

األراضي اللبنانية

المتحدة  :تشريع – اجتهاد محاكم –

المتحدة؛ تشريع؛ اجتهادات؛

فتاوى .الجزء األول ،القضايا الجزائية

القانون الجنائي؛ المحاكم

الجنائية

العالمات التجارية؛ االمارات
العربية المتحدة؛ تشريع؛

اجتهادات

سلوم ،سمير عفيف

العالمات التجارية في دولة االمارات

2012

خ 5_13

العربية المتحدة  :تشريع – اجتهاد
محاكم – فتاوى
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موضوع
علم االتصال والتحكم؛

البلدان العربية؛ الجرائم
االلكترونية

رقم  ،5تشرين الثاني – كانون األول 2015

مؤلف

عنوان

اللجنة االقتصادية

األمان في الفضاء السيبراني ومكافحة

واالجتماعية لغربي

الجرائم السيبرانية في المنطقة العربية :

آسيا (االسكوا

توصيات سياساتية
شرعة حقوق االقتصاد

القانون االقتصادي؛ لبنان؛

سنة

رمز

2015

ح 67_4

2015

غ 41_10

الظروف االقتصادية

المجتمع المدني؛ لبنان؛

معوض ،يوسف حميد

شعبك عظيم  ...ومجتمعك جاهلي !

2012

س 116_6

الظروف السياسية

2
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