
ان لحقوق اإلنسان  ز ي مكتبة مركز المي 
ز
 قائمة أسماء الكتب الحديثة ف

 

ين  القانون الدولي العام   .1  محسن افكي 

ي تختص بها هيئة الرقابة االدارية   .2
 عصام علي الطباخ  الجزء االول -سلسلة الجرائم الت 

3.  
 : ي
ي تختص بها هيئة الرقابة االدارية الجزء الثانز

جريمة الكسب  سلسلة الجرائم الت 
وع   غي  المشر

 عصام علي الطباخ 

 صليحة علي صداقة التعامل الدولي الدبلوماسي والقنصلي   .4

ي القانون الدولي الدائم   .5
ز
ي يوسف دراسات ف

ز
 محمد صاف

6.  
اتفاقية االمم المتحدة للمجاري المائية الدولية دراسة قانونية ألحكامها واثرها علي  

ي -نهر النيل سد النهضة   اتفاقية عنتيت 
 مساعد عبد العاطي شتيوي

ين  القانون الدولي للبحار   .7  محسن افكي 

ار البيئية   .8 ي المسئولية عن االضز
ز
ز ف ة رفاعي متولي محمد تنازع القواني   امي 

ز السلطات القضائية والمحكمة الجنائية الدولية   .9  سامية عبد هللا سالم  ماهيته واحكامه  -التعاون بي 

ي القانون الدولي العام   .10
ز
 سمية رشيد جابر  التدابي  المضادة ف

 مبدر الويس حق الخصوصية  .11

 المسئولية الجنائية عن عمليات تحول الجنس دراسة مقارنة بالفقه االسالمي   .12
عمر عبد الحميد جمال 

 محمد 

13.  
ي االنظمة الديمقراطية المعاضة والرقابة عليها دراسة مقارنة طبقا  

ز
تعديل الدساتي  ف

ألحدث التعديالت الدستورية والتعليق عليها مدعما بأحدث احكام المحكمة 
 الدستورية العليا 

 محمد عطية فودة

ي  هان ممدوح حسن احمد  الشاملالجهود الدولية للحد من انتشار اسلحة الدمار   .14  شر

ين  القانون الدولي للبيئة   .15  محسن افكي 

16.  
ي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية دراسة  

ز
المركز المسيطر ف

 مقارنة 
وليد عزت الجالد / خالد عبد  

 هللا جمعة السليطي 

ي للعمالت المشفرة البتكوين  .17
 فادي توكل  التنظيم القانونز

 غادة حلمي احمد سياسية -اجتماعية   -االتجار بالبشر وحقوق االنسان دراسة قانونية   .18



 دينا عبد العزيز فهمي  اثر االضطرابات النفسية والعقلية علي المسئولية الجنائية   .19

20.  
ي القانون 

ز
ها ف ورة وتأثي  ز القانون الوضعي والفقه  نظرية الضز ي دراسة مقارنة بي 

الجنان 
 االسالمي تحليال وتطبيقا 

 خالد عبدهللا جمعه عبدهللا 

ي القانون المضي  .21
ز
 خالد صفوت بهنساوي الجوانب االجرائية لجرائم رئيس الجمهورية دراسة تحليلية ف

ي ضوء احكام القانون المضي   .22
ز
 خالد صفوت بهنساوي واالتفاقيات الدولية جريمة تقليد العالمات التجارية ف

ي محمد هاللي  ضحايا الجريمة تحليل اجتماعي   .23  ناج 

ي الخصوصية  .24
ز
ي حماية الحق ف

ز
 الدور البناء للمحكمة الدستورية العليا ف

محمود فريد محمد عبد 
 اللطيف

25.  
يعات المضية   ي ضوء المواثيق الدولية والتشر

ز
والمقارنة مع  حقوق االنسان دراسة ف

 تطبيقات
 عبد الصمد سكر

ار النووية  .26 ي  المسئولية المدنية للمشغل النووي عن االضز
 حسام محمد موسي تونز

27.  
المنظمات او الوكاالت  -االمم المتحدة  -قانون المنظمات الدولية النظرية العامة  

 المنظمات الدولية االقليمية  -الدولية المرتبطة بها 
ين   محسن افكي 

ي الوضعي   .28
يعة االسالمية والقانونز ز الشر ي الحماية القانونية للطفل بي  ز يدة العيز  محمد غالي شر

29.  
المسئولية المدنية عن انتهاك الخصوصية عي  وسائل التواصل االجتماعي دراسة 

 مقارنة 
 اسيز خالد سلمان الناضي

30.  
ي ضوء احكام القضاء االداري واحكام  

ز
االبعاد االداري لألجانب دراسة مقارنة ف

ي قانون 
ز
الصادرة   CESEDAالمحكمة االوربية لحقوق االنسان والتعديالت الواردة ف

ي 
ز
 2016ف

 علياء زكريا

ز دراسة مقارنة   .31  مبدر الويس اثر الصحافة علي القضاء والناخبي 

32.  
ي الرقابة علي 

ز
ي ضوء احدث االحكام  دور مجلس الدولة ف

ز
 المعاهدات الدولية ف
 القضائية المضية والفرنسية 

 علياء زكريا

ي  المياه وسبل حمايتها القانونية من التلوث   .33
 هالة صالح الحديت 

34.  
ي الوثائق المضية من سنة  

ز
النظم السياسية والدستورية دراسة نظرية وعلمية ف

 ميالدي  2019الي   1804
ي رمضان   - رمضان بطيح

متز
 بطيخ

35.   
 
ي علي  حماية الموظف العام جنائيا

 
 محمد ابراهيم الدسوف

ي علي  حماية الموظف العام ازاء السلطة التقديرية لإلدارة  .36
 
 محمد ابراهيم الدسوف

37.  
ي مساءلة االطباء عن اخطائهم المهنية اداريا وتأديبيا وجنائيا  

ز
الموسوعة القانونية ف

 ومدنيا 
ي علي محمد ابراهيم 

 
 الدسوف



38.  
ي االسالمي القسم الخاص الجزء الثالث  

ي النظام الجنان 
ز
فقه الجريمة والعقاب ف

 العقوبة التعزيرية 
واي   نبيل عبد الصبور الني 

39.  
ي جرائم  

ي االسالمي القسم الخاص الجزء الثانز
ي النظام الجنان 

ز
فقه الجريمة والعقاب ف

 القصاص والديات 
واي   نبيل عبد الصبور الني 

40.  
ي االسالمي القسم الخاص الجزء الرابع 

ي النظام الجنان 
ز
فقه الجريمة والعقاب ف

 الكفارات
واي   نبيل عبد الصبور الني 

ي االسالمي القسم الخاص   .41
ي النظام الجنان 

ز
واي  فقه الجريمة والعقاب ف  نبيل عبد الصبور الني 

ي    ع الوضعي   .42  الفقه االسالمي والتشر
ز ي العقاب بي 

ز
واي  سقوط الحق ف  نبيل عبد الصبور الني 

43.  
 
 
اع المسلحة والسياسي دوليا ز ي اليز

ز
  -الحماية القانونية واالمنية للطفل ف

 
  -إقليميا

 
 
 وطنيا

خالد محمد نور عبد الحميد 
 الطباخ

44.  
ز النص والتطبيق دراسة تطبيقية عل   الضوابط القانونية للدعاية االنتخابية بي 

لمانية االنتخابات الرئاسية    والي 
 عادل محمد السيد الكحالوي 

ز المضي والفرنسي   .45 ي القانوني 
ز
ي دراسة ف

ي نطاق النقد الصحفز
ز
 حمدي حمودة القذف ف

46.  Introduction to The English and American Legal Systems  احمد عوض بالل 

ي الحماية القانونية لحقوق الموظف المريض  .47
ز
ي علي محمد  الموسوعة القانونية ف

 
 ابراهيم الدسوف

ي قانون العقوبات والقانون الخاص  .48
ز
ز االحكام العامة ف  جريمة تمويل االرهاب بي 

عبد العزيز عبد هللا محمد 
 المعمري 

ي دراسة مقارنة   .49
ي االقليم الوطتز

ز
ي ف ي االجنت 

ي للحكم الجنان   االثر السلت 
عبد العزيز محمد عبد هللا  

 محمد المعمري 

 موانع مساءلة   .50
 
 وجنائيا

 
ي علي  الموظف العام اداريا

 
 محمد ابراهيم الدسوف

51.  AMANUAL ON THE LAW INTERNATIONAL ORGANIZTIONS  احمد أبو الوفا 

52.  Legal Training and drafting  احمد أبو الوفا 

 صالح الدين عامر  مقدمة لدراسة القانون الدولي العام   .53

54.  
ي  ونية امام النيابة  خصوصية اجراءات التحقيق التأديت  وضماناته التقليدية وااللكي 

 االدارية 
 عائشة سيد احمد محمود 

يعة والقانون دراسة مقارنة   .55 ز الشر  محمد علي حسونة  مفهوم الحريات العامة بي 

 رشا فاروق ايوب  أصول علم االجرام  .56

57.  
ي االعظم صلي هللا عليه وسلم والقانون  ي تعاليم النت 

ز
ي الدولي فقه الجنايات ف

الجنان 
 دراسة مقارنة 

عثمان عبد الرحمن عبد  
 اللطيف



يعة االسالمية   .58 ي الشر
ز
ي القانون الدولي وف

ز
ي ف

 احمد ابو الوفا  النظرية العامة للقانون الدولي االنسانز

59.  
، دراسة تطبيقية   ي القانون الدولي

ز
ي ضوء حقوق اإلنسان ف

ز
حرية التعبي  عن الرأي ف

 الداخلية عل بعض األنظمة 
 هشام فاروق محمود

ي القانون الدولي العام   .60
ز
 السيد أبو عيطة  النظرية العامة للجزاء ف

 صليحة علي صداقة االبعاد القانونية واالخالقية للمعلوماتية الصحية  .61

ح قانون الجمعيات والمؤسسات االهلية   .62 ي شر
ز
ي ف

ز
 عصام عبد المعبود  المرجع الواف

63.   
 
 كيف تكون مفاوضا

 
ي  ناجحا

 كمال التوان 

 حنان بن محمود بن عودة  االعالم والقضايا المجتمعية  .64

ز عامر  الحروب االعالمية والمدخل النفسي  -االعالم والحرب النفسية   .65  فتحي حسي 

يعات االعالم وأخالقياته    .66 ز عامر  الهيئات االعالمية الثالث  -تشر  فتحي حسي 

 سعيد الشيرية نجمة بنت  االعالم وحقوق االنسان   .67

68.  
ي تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة دراسة تطبيقية  

ز
دور السياسة البيئية ف

 مقارنة 
رشدي ابراهيم السيد أبو  

 كريمة

 محمد عادل زكي  نقد االقتصاد السياسي   .69

ي عل حياة الناس   .70 ها السلت 
 محمد عوض رضوان  ظاهرة التضخم وأشر

ي فلسفة القانون   .71
ز
 مكليفك بيارن  مقدمة ف

ي زمان العولمة رؤية للتجديد  .72
ز
بية الدولية ف بية المقارنة والي   نادية جمال الدين  الي 

 احمد ابو الوفا  االرهاب الدولي وحقوق االنسان   .73

 سعيد محمد غانم العويم الموسوعة الجنائية لإلرهاب   .74

ي ضوء المسئولية المدنية مجموعة ابحاث  .75
ز
ي محمد صالح  االرهاب ف

 
 شوف

 عبد الغفار عباس سليم  2001االرهاب الدولي مفهوم متغي  بعد احداث الحادي عشر من سبتمي    .76

اتيجية التعامل  .77  عماد عواد  االرهاب واسي 



 فراس كريم زاير الربيعي  جريمة تمويل االرهاب دراسة مقارنة   .78

79.  
ائب من منظور الفقه االسالمي دراسة  ي فرض الضز

ز
مقارنة  مدى سلطة ول االمر ف

 بالفقه المالي 
 خلف مهدي السيد كبكاب

ي قضاء الدستورية دراسة تحليلية   .80
ز
يبة ف  نبيل محمد عواجه  مبدا عدالة الضز

ي العلوم االجتماعية   .81
ز
ي محمد هاللي  المنهج العلمي ف  ناج 

82.  
تبة   طة والمسئولية المي  األخطاء المسلكية والمخالفات االنضباطية لرجل الشر

 عليهما
 محمد حسن أسامة 

طة   .83 ي مواجهة استخدام القوة من جانب رجال الشر
ز
 باسم فتحي جاد  السياسة الجنائية ف

طة   .84  حسام فتحي موسي حماد  االعالم االجتماعي والياته لتشكيل اتجاهات الراي العام نحو التعاون مع الشر

طة دراسة تطبيقية  .85 ي قسم عمليات الشر
ز
ز ف  سيف عبد هللا الشحي  سبل رفع مستوي اداء العاملي 

ي   .86
ي الحس االمتز

ز
 محمد علي حسونة  القواعد الحديثة ف

ي   .87
ي المجال االمتز

ز
ية وتطبيقاتها ف  محمد كمال شعبان  ادارة الموارد البشر

طية   .88  Police Knowledge managementادارة المعرفة الشر
ممدوح عبد الحميد عبد 

 المطلب

طية   .89  Introduction to Police Sciencesالمدخل للعلوم الشر
ممدوح عبد الحميد عبد 

 المطلب

طة لعمليات مكافحة االرهاب   .90  ادارة الشر
ممدوح عبد الحميد 

 عبدالمطلب

91.  
طة االستخباراتية  طي القائم عل الذكاء االصطناعي وتحليل  -الشر

العمل الشر
 المعلومات

ممدوح عبد الحميد 
 عبدالمطلب

92.  
ي ضوء الفقه والقضاء وقضاء التحكيم الدولي 

ز
يعات الرياضية ف ي التشر

ز
الوسيط ف

 والمضي دراسة مقارنة 
ابراهيم احمد الياس / ايمن  

 سيد محمد 

93.  
ي الدولي للمحاكم المضية وتنفيذ االحكام االجنبية القضائية  

االختصاص القضان 
ي مض

ز
 والتحكيمية ف

 أحمد رشاد سالم 

94.  
ز العربية والدولية   ي ضوء القواني 

ز
ي التحكيم التجاري الدولي ف

ز
الموسوعة الشاملة ف

 أجزاء 5المقارنة والتطبيقات القضائية والتحكيمية 
ز عكاشة   حمدي ياسي 

ي   .95
ونز ي إلصدار حكم التحكيم االلكي 

ي عبد الفتاح  النظام اإلجران   خي 

ي السيد أثر خصوصية التحكيم علي صالحية المحكم  .96  سيد بحي 

97.  
يعات االجنبية   ي دراسة مقارنة وفق أحدث التشر

ونز تنفيذ حكم التحكيم االلكي 
 والعربية ولوائح التحكيم المؤسسي 

ي عبد الرحمن االبيض 
 مصطفز



ي عقود نقل التكنولوجيا: دراسة مقارنة   .98
ز
وط الباطلة ف  لحالهام جهاد سليمان صا الشر

99.  
ي تطوير العمل االداري علي ضوء قانون الخدمة 

ز
ونية ف أثر تطبيقات الحكومة االلكي 

ي مض والمملكة العربية السعودية 
ز
 المدنية ف

ثروت عبد الهادي خالد  
 الجوهري

نت االخالقية   .100  جمال صالح عبد الحليم عالنية جرائم االني 

ي   .101
ونز ي للتوفيق االلكي 

 النظام االجران 
ي عبد الفتاح السيد   خي 

ي 
 البتانونز

 عبد العزيز محمد عبد القادر  حرية تداول المعلومات ومردودها عل االمن القومي   .102

ي جرائم الحاسب االلي   .103
ز
ي ف

 عماد سيد احمد حيدر التحقيق االبتدان 

104.  )
 
 وتكنولوجيا

 
نت وكيفية ايقافها )قانونيا ي عل االني 

 عمرو شكري الفبطان قرصنة االفالم واالغانز

ي   .105
ع المضي واالماران  ي ضوء تجربة المشر

ز
ز النظرية والتطبيق ف ونية القضاء بي 

ساوي  الكي   محمد عصام الي 

106.  
يعات   ي المواد الجنائية دراسة مقارنة بالتشر

ز
ونية ف ي عي  الوسائل االلكي 

التقاضز
 الدولية واالجنبية والعربية 

 محمد علي سويلم

107.  
ي عي  

ي المواد المدنية والتجارية: دراسة مقارنة  التقاضز
ز
ونية ف الوسائل االلكي 

يعات الدولية واالجنبية والعربية   بالتشر
 محمد علي سويلم

108.  
ي البيانات عي  تقنيات الذكاء  

ز
ي عض التنقيب ف

ز
التشخيص الرقمي لحالة االنسان ف

 م 2016االصطناعي وفقا لالئحة االوروبية العامة لحماية البيانات لعام 
 هيثم السيد احمد عيس 

امج مفتوحة المصدر  .109  هيثم السيد احمد عيس  الحماية القانونية للي 

ي   .110
ونز ي االلكي 

ي التقاضز
ز
ي للمرافعة وحجز القضية للحكم ف

ي عبد الفتاح  النظام االجران   خي 

ز إلزام القانون وسيادة الدول  .111 ة احكام المحكمة الجنائية الدولية بي  ز  ضو عظيم قي 

ي الدعوة دور   .112
ز
 عبي  مرزوق نجم  المحامي ف

ز الشعبية  .113 ي جمهورية الصي 
ز
ي ف

ي والتنظيم القضان 
ي السيد غانم  السمات العامة للنظام القانونز  محمد عبد النت 

114.  
ي قانون التنفيذ الفرنسي الجديد وفقا آلخر تعديالته الصادرة 

ز
االتجاهات الحديثة ف

ي  2016لسنة1547بالقانون رقم 
ز
والمرسوم التنفيذي رقم   2016نوفمي  18الصادر ف

ي  2017لسنة 892
ز
 2017مايو 6الصادر ف

محمود مختار عبد المغيث 
 محمد 

ي   .115
لمانز ي النظام الي 

ز
يعي لرئيس الدولة ف  احمد سالمة بدر  االختصاص التشر

 اسالم احمد قناوي رقابة مجلس الدولة علي اعمال اللجان الفنية والعلمية   .116



ي النظام الدستوري المضي دراسة مقارنة حظر ازدراء   .117
ز
ي احمد جاد الحق  االديان ف  ايمن بشر

118.  
ي قضاء مجلس الدولة درر ما قضت به دارسته دائرة توحيد 

ز
ى ف األحكام الكي 

 2018بالمحكمة اإلدارية العليا حصاد عام 
 إسالم توفيق الشحات

 رجب عبد الحكيم سليم  موسوعة تنظيم الجامعات المضية   .119

120.  
ي  2014النظام الدستوري المضي دراسة تحليلية لدستور 

ز
مقارنة   2019المعدل ف

 بالدساتي  السابقة 
 رمزي الشاعر 

ي المهارات القانونية المهنية   .121
ز
ية   -الدليل المتكامل ف ز  شادي عدنان شديفات  باللغة االنجلي 

ونية دراسة مقارنة   .122 ي وزميله جالل محمد  جرائم تقنية نظم المعلومات االلكي   الزعت 

 مبادئ علم االجرام والعقاب   .123
ي   اشجان خالص الزهي 

 وزميله  

ي   .124
ي االثبات الجنان 

ز
 وليد عبد الكريم العطية  دراسة مقارنة -القرينة القضائية ودورها ف

 جميل علي ازمقنا  جرائم المطبوعات   .125

ح قانون العقوبات القسم العام   .126  نظام توفيق المجالي  شر

ي علم   .127
 اكرم نشأت ابراهيم  النفس الجنان 

وعة   .128  نسيم خالد الشواوره العالمات التجارية وحمايتها من اعمال المنافسة غي  المشر

ي النظم السياسية والقانون الدستوري   .129
ز
 نعمان احمد الخطيب الوسيط ف

ية مع ترجمة كاملة ال اللغة   .130 ز  زيد محمود العقايلة  العربية المصطلحات القانونية باللغة االنجلي 

 عباس الضاف وزميله  نظرية الحق - المدخل ال علم القانون نظرية القانون   .131

 غالب علي الداودي  المدخل ال علم القانون   .132

 عبد القادر الفار  النظرية العامة للحق -المدخل لدراسة العلوم القانونية مبادئ القانون   .133

ي دراسة   .134 يعة حموران 
يعات القديمة والحديثة شر  عباس العبودي  مقارنة مع التشر

ي الشمري  كيفية التصدي لها -خصائصها-الجرائم المعلوماتية ماهيتها  .135
 غانم مرضز

ونية الدولية   .136  طالب حسن موس  قانون التجارة االلكي 



ي   .137
 عريقاتعمر محمود عودة  دراسة مقارنة -المسؤولية المدنية للصيدلي عن الخطأ الدوان 

 شاكر ابراهيم العموش  دارسة مقارنة  -المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر   .138

راتها وقيودها  .139  محمد سليمان الهالالت  حقوق االنسان ضماناتها ومي 

ز الفتالوي  مبادئ المنظمات الدولية العالمية واالقليمية   .140  سهيل حسي 

ح القانون الدولي الخاص   .141
ي شر
ز
ز ف  وليد المضي محمد  الوجي 

ي ج  .142
ح القانون المدنز ي شر

ز
ي  االحكام العامة  1القواعد القضائية ف  جهاد صالح العتيت 

ي ج  .143
ح القانون المدنز ي شر

ز
ي  العقد  2القواعد القضائية ف  جهاد صالح العتيت 

ي ج  .144
ح القانون المدنز ي شر

ز
ي  آثار العقد/االرادة المنفردة  3القواعد القضائية ف  جهاد صالح العتيت 

ي ج  .145
ح القانون المدنز ي شر

ز
ي  الفعل الضار  4القواعد القضائية ف  جهاد صالح العتيت 

ز الفتالوي  القانون الدولي للبحار  -موسوعة القانون الدولي    .146  سهيل حسي 

 فهد عبد الكريم ابو العثم  القضاء الدستوري   .147

ي   .148
 عبد القادر الشيخلي  قواعد البحث القانونز

 عادل عزام سقف الحيط قانونية مقارنة دراسة  -حصانة المحامي    .149

جمة القانونية   .150  عادل عزام سقف الحيط الدليل المعتمد للي 

 عالء ذيب معتوق  العدالة االصالحية لألحداث  .151

 محمد صبحي محمد نجم اصول علم االجرام والعقاب دراسة تحليلية وصفية موجزة  .152

يعة   .153 ي ضوء الشر
ز
يعات الدولية غسيل االموال دراسة ف ي عيسوي السبكي  االسالمية وبعض التشر

 هانز

ي دراسة مقارنة   .154
ي االثبات الجنان 

ز
وعية الصوت والصورة ف ز الخرشة مشر  محمد امي 

ي حقوق االنسان وحرياته االساسية   .155
ز
ز ف ي  الوجي 

 غازي حسن صباريتز

ي القانون الدولي العام   .156
ز
 الكريم علوان عبد  المبادئ العامة  -الكتاب االول  -الوسيط ف



ي القانون الدولي العام   .157
ز
ي  -الوسيط ف

 عبد الكريم علوان  القانون الدولي المعاض -الكتاب الثانز

ي القانون الدولي العام   .158
ز
 عبد الكريم علوان  حقوق االنسان  - الكتاب الثالث  -الوسيط ف

ي القانون الدولي العام   .159
ز
 عبد الكريم علوان  الدوليةالمنظمات  -الكتاب الرابع  -الوسيط ف

ي النظم السياسية   .160
ز
ز ف  نعمان احمد الخطيب الوجي 

ز الطبية المعاضة  .161 ي الفقه االسالمي عل ضوء القواني 
ز
ي  معصومية الجثة ف  بلحاج العرن 

يعة والقانون   .162 ز الشر  منذر عبد الكريم القضاة احكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بي 

163.  

ي القضايا الطبية والصحية المعاضة )الخاليا الجذعية قرارات 
ز
 –المجامع الفقهية ف

  –زراعة األعضاء  –بنوك الحليب والدم   –أطفال األنابيب  –النسل واإلنجاب 
ي    ح  –موت الدماغ  –التجميل  –االستنساخ  –الهندسة الوراثية  ز  –التشر قواني 

 الطب والصيدلة( 

السيد  -عادل عبد الفضيل 
 طلبة 

ي ضوء القانون الدولي   .164
ز
ي  مكافحة الفساد ف

 حيدر جمال تيل الجوعانز

 نافع بحر سلطان مفاهيم القانون الدولي الخاص ومصطلحاته   .165

166.  
ي الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة وتطبيقاتها عل 

ز
العقوبات غي  العسكرية ف

 العراق
ي نوال 

 زيانز

ي   .167
ي الفقه الجنان 

ز
 محمد فريد الشافعي  االسالمي المقارن خيانة االمانة ف

 


