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 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2012 وزارة الشؤون القانونية وزارة الشؤون القانونية 968اجلريدة الرمسية العدد 
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 السنوية

دليل فتحات دخول املقذوفات النارية لتحديد املسافات  

 التقريبة لالطالق
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2007 نزوى-أكادمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنداري امحد البندراي

 موضوعات عامة 2005 وزارة االوقاف والشؤون االسالميه امحد قائد الشعييب كتاب االمه وثيقة املدينة املضمون والداللة 

دور العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية يف العود اىل اجلرمية  

 من وجهة نظر العاملني يف اإلدعاء العام
 الدرسات والبحوث 2010 جامعة مؤتة امحد سامل احلجري

برنامج إثرائي لتنمية وعي الطالب احللقة الثانية من  

التغليم األساسي حبقوق االنسان من خالل مقرارات الرتبية 

 االسالمية بسلطنة عمان

 الدرسات والبحوث 2011 جامعه القاهره عبد الرمحن سامل علي البلوشي

 الدرسات والبحوث 2010 اجمللس االستشاري حلقوق االنسان اجمللس االستشاري حلقوق االنسان سنة يف خدمة حقوق اإلنسان 20 

الوسائل املشروعة واملمنوعة للمطالبة باحلقوق واحلريات  

 دراسة تطبيقية على الواقع املعاصر
 الدرسات والبحوث 2013 دار اجلامعة اجلديدة د.حممد سعيد حممد الرمالوي

سلوك الصغار واالحداث دراسة ميدانية يف التشرد واحنراف  

 علم االجتماع اجلنائي
 الدرسات والبحوث 2012 منشورات احلليب احلقوقية د.جعفر عبد االمري الياسني

املنظمات الدولية غري احلكومية دراسة مستقلة يف ضوء  

 احكام التنظيم الدولي املعاصر
 الدرسات والبحوث 2012 القانونيةدار الكتب  د. وسام نعمت ابراهيم السعدي

العنف ضد املرأة بني النظرية والتطبيق دراسة تاصيلية  

 وحتليلية وقانونية واجتماعية
 الدرسات والبحوث 2010 دار الكتب القانونية د.شهبال دزيى

العنف ضد املرأة بني النظرية والتطبيق دراسة تاصيلية  

 وحتليلية وقانونية واجتماعية
 الدرسات والبحوث 2010 دار الكتب القانونية دزيىد.شهبال 

تفاوت احلماية اجلنائية بني الرجل واملراة يف قانون العقوبات  

العربية والشريعة اإلسالمية دراسة قانونية إجتماعية 

 مقارنة

 الدرسات والبحوث 2008 مناة املعارف ضاري خليل حممود

 تنظيم احلق يف اإلضراب 

 العربية واملقارنة دراسة يف التشريعات
 الدرسات والبحوث 2012 دار اجلامعة اجلديدة د. صالح على حسن

 الدرسات والبحوث 2004 املعهد العرب حلقوق االنسان الطيب البكوش تأمالت يف الدميقراطية وحقوق االنسان دراسات 

دراسة حول حالة مقابر املسلمني باملغرب ومقرتحات عملية  

 من اجل اصالحها
 الدرسات والبحوث 2012 اجمللس الوطين حلقوق االنسان بامي مجال

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2011 معهد جنيف حلقوق االنسان نزار عبد القادر اآلليات الدولية يف جمال محاية حقوق االنسان 

 The Internaional Convention on Migrant 
Workers and its Committee 

 الكتب االجنبية - االمم املتحدة االمم املتحدة



 The Deings Of Human Beings Professor Dr.Prawase Wasi - 2011 الكتب االجنبية 

 املعاجم واملراجع  مكتبة لبنان ناشروون د.حممد أسامة مرعشي معجم مرعشي الطيب 

 املعاجم واملراجع - مكتبه لبنان احملامي/ نبيه غطاس معجم املصطلحات االقتصاديه واملال وإدارة االعمال 

 املعاجم واملراجع - مكتبة لبنان جمدي وهبه ــ وجدي غالي معجم العبارات السياسية احلديثة 

 املعاجم واملراجع - مكتبة لبنان ناشروون مصطفى هين معجم املصطلحات االقتصادية واملالية 

 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2012 دار اجلامعة اجلديد د.طارق ابراهيم الدسوقي عطية األحكام العامة يف قانون اجلزاء العماني القسم العام 

 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2012 دار اجلامعة اجلديد د.طارق ابراهيم الدسوقي عطية األحكام اخلاصة يف قانون اجلزاء العماني يف اجلرائم 

 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2012 دار الكتب القانونية د.رأفت الدسوقي العماني القسم العاماجلزاء يف شرح قانون اجلزاء  

 An Agenda For Prevention :Activities 
and Chalienges in 2011 

OSCE OSCE 2011 الكتب االجنبية 

 Human Development Report2011 

Sustainability & Equity:A Better for All 

UNDP UNDP 2011 الكتب االجنبية 

 Pealizing Property Rights - - 2006 الكتب االجنبية 

 Realizing The Right to Health Andrew 
Clapham Mary Robinson 

The Chair of Political Philosophy Ruffer&rub 2009 الكتب االجنبية 

 International Human Rights Rhona K.M.Smith Oxford 2011 الكتب االجنبية 

 International Human Rights In Context Henry j.Steiner Oxford 2007 الكتب االجنبية 

 International Human Rights Documents 
7th Edition 

Sandy Ghandhi Oxford 2010 الكتب االجنبية 

 International Human Rights Michael Haas - -  االجنبيةالكتب 

 Islamic Law &International Human 
Rights Law 

Anver M Emon Oxford 2012 الكتب االجنبية 

 Human Rights in International Relations David P.Forsythe Cambridge - الكتب االجنبية 

 Textbook on Civil Liberties & Human 
Rights 

Richard Stone Oxford 2010 الكتب االجنبية 

 The Legal Protection 0f Human Rights 

Sceptical Essays 

Tom Campbell,K.D.EWING &Adam 
Tomkins 

Oxford 2011 الكتب االجنبية 

 Islam & Human Rights in Practice Shahram Akbarzeh & Benjamin 
MacQueen 

Routledge 2008 الكتب االجنبية 

 National Prison Audit The National Human Rights 
Commssion NIGERIA 

The National Human Rights 
Commssion NIGERIA 

 الكتب االجنبية 2009

 The Politics Of Human ights The Quest 
For Dignity 

Sabine C. Carey,Mark 
Gibney,Steven C.Poe 

Cambridge 2011 الكتب االجنبية 

 Nigerian National Human Rights 
Commission Journal 

NHRC NHRC 2011 الكتب االجنبية 

 Nigeian National Human Rights 
Commission Journal 

NHRC NHRC 2011 الكتب االجنبية 

 Oman's Basic Statue and Human 
Rights:Protections and Restrictions 

Hussain S.Alsalmi Klaus Schwarz Verlag.Berlin 2013 الكتب االجنبية 

 Oman's Basic Statue and Human 
Rights:Protections and Restrictions 

Hussain S.Alsalmi Klaus Schwarz Verlag Gmbh 2013 الكتب االجنبية 

 Legislating for Human Rights Jonathan Cooper HART 2000 الكتب االجنبية 

 Human Rights and Values In Education Dr.P.G.Thomaskutty & Dr.Mary 
George 

DPH 2009 الكتب االجنبية 



 BALI Bali Tourism Government Office Bali Tourism Government Office 2009 الكتب االجنبية 

 Fifth Annual Report of the National 
Council for Human Rights "Human 

Rights Situation in Egypt" 

NHRC NHRC 2009 الكتب االجنبية 

 Oman2012-2013 Ministry of Information Ministry of Information 2012 الكتب االجنبية 

 Fifth Annual Report of the National 
Council for Human Rights "Human 

Rights Situation in Egypt" 

NHRC NHRC 2009 الكتب االجنبية 

 Annual Report of Human Rights in 
Bahrain for2004 

Bahrain Human Rights Society Bahrain Human Rights Society - الكتب االجنبية 

 Steadfast in Protest Annual Report 2006 Kofi Annan - - الكتب االجنبية 

 Downsizingv Development ETC Group United Nations 2008 الكتب االجنبية 

 DEBATING NGO ACCOUNTABILITY Jem Bendell United Nations 2006 الكتب االجنبية 

 موضوعات حقوق االنسان 2009 دار اجلامعة اجلديدة عبداهلل حممد اهلواري احملكمة األوربية اجلديدة حلقوق االنسان 

والتجارية أصول التنفيذ اجلربى يف قانون اإلجراءات املدنية  

 العمانى
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2012 دار اجلامعة اجلديدة د. على ابو عطية هيكل

الوسيط يف قانون االجراءات املدنية والتجارية يف سلطنة  

 عمان
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2012 دار الكتب القانونية د.رأفت الدسوقي

االجراءات املدنية والتجارية الصورة التنفيذية يف قانون  

 العماني
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2010 نزوى-أكادمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة عبداهلل سعيد سامل اجلعفري

الصورة التنفيذية يف قانون االجرات املدنية والتجارية  

 العماني
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2010 الشرطةأكادمية السلطان قابوس لعلوم  عبداهلل سعيد سامل اجلعفري

مكتب االمم املتحدة مفوضيه االمم املتحده حلقوق  حقوق االنسان والسجون 

 االنسان
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2001 منشورات االمم املتحدة

 حلقوق االنسانالقوانني الدولية  2004 االمم املتحدة االمم املتحدة حقوق االنسان والسجون 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2002 األمم املتحدة األمم املتحدة حقوق االنسان وانفاذ القانون 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2000 األمم املتحدة األمم املتحدة التدريب يف جمال حقوق االنسان 

دليل العمل مع برنامج األمم املتحدة حلقوق املدني االنسان  

 للمجتمع املدني
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2008 مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان

العمل مع برنامج االمم املتحدة حلقوق االنسان للمجتمع  

 املدني
 حلقوق االنسانالقوانني الدولية  2008 االمم املتحدة االمم املتحدة

 املقدم/عبداهلل املهندي دليل املعيري الدولية حلقوق املسجونني واحملتجزين 

 املالزم/حممد الكبيسي

 د.أسامة ثابت

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2007 مطابع الشرطة -قطر

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2002 مفوضية االمم املتحدة حلقوق االنسان مفوضية االمم املتحدة حلقوق االنسان حقوق االنسان جمموعة صكوك الدولية اجلزء االول 

احلماية الدولية حلقوق االنسان يف إطار منظمة األمم  

 املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة
 موضوعات حقوق االنسان 2008 دار النهضة العربية د.أمحد أبو الوفا

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2002 مفوضية االمم املتحدة حلقوق االنسان مفوضية االمم املتحدة حلقوق االنسان اجلزء الثانيحقوق االنسان جمموعة صكوك الدولية  

حقوق االنسان والسجون )جمموعة صكوك دولية حلقوق  

 االنسان يف جمال اقامة العدل(
 االنسانالقوانني الدولية حلقوق  2004 األمم املتحدة األمم املتحدة

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009 منشاة املعارف الشافعي حممد بشري قانون حقوق اإلنسان 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2011 منشورات احلليب احلقوقية د. خليل حسني األشخاص والقضايا -العالقات الدولية النظرية والواقع 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2012 دار الثقافة د. سهيل حسني الفتالوي واإلقليمية مبادئ املنظمات الدولية العاملية 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2010 دار املنهل اللبناني د. خليل حسني املنظمات القارية واإلقليمية 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2010 دار املنهل اللبناني د. خليل حسني النظرية العامة واملنظمات الدولية 

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009 دار الثقافة أ.د.سهيل حسني الفتالوي )التنظيم الدولي(4موسوعة القانون الدولي  

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009 دار الثقافة أ.د.سهيل حسني الفتالوي)القانون الدولي العام اجلزء الثاني 2موسوعة القانون الدولي 



-الدوليةاالقليم املنازعات -حقوق الدول وواجباتها

 الدبلوماسية

  د.عبد الكزيم عوض خليفه قانون املنظمات الدولية 

 دار اجلامعة اجلديدة
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2002 دار النهضة العربية د.حممد الطاهر احلماية الدولية لألقليات يف القانون الدولي العام املعاصر 

القانون الدولي العام اجلزء األول قانون املنظمات الدولية  

 دراسة تأصيلية وتطبيقية
 القوانني الدولية حلقوق االنسان - منشأة املعارف د. مصطفى امحد فؤاد

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2010 دار الثقافة للنشر والتوزيع د.عبد الكريم علوان األول)املبادئ العامة(الوسيط يف القانون الدولي العام الكتاب  

الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية حلقوق حلقوق  

االنسان حول موضوع "دور املؤسسات الوطنية للنهوض 

 باستقالل القضاء"

االنسان اململكة منشورات اجمللس االستشاري حلقوق 

 املغربية
املؤمترات الدولية والتقارير  2009 اجمللس االستشاري حلقوق االنسان

 السنوية

الوسيط يف القانون الدولي العام الكتاب الثالث )حقوق  

 اإلنسان(
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2006 دار الثقافة للنشر والتوزيع د.عبد الكريم علوان

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009 دار اجلامعة اجلديدة د.عبد الكريم عوض خليفة الدولي حلقوق االنسانالقانون  

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009 دار الثقافة د.عماد حممد ربيع -أ.د.سهيل حسني الفتالوي  )القانون الدولي اإلنساني(5موسوعة القانون الدولي  

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2005 منشاة املعارف حممد فهاد الشاللدة الدولي اإلنسانيالقانون  

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2011 دار الثقافة د. حممد خليل املوسى -د. حممد يوسف علوان  القانون الدولي حلقوق االنسان احلقوق احملمية اجلزء الثاني 

املتعلقة حبقوق االنسان اخلاصة)حقوق االتفاقيات الدولية  58

حقوق  -حقوق املعاقني-حقوق العمال -حقوق املرأة -الطفل

 السجناء(

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2011 منشورات احلليب احلقوقية احملامي/ وسيم حسام الدين األمحد

ندوة دولية من أجل أعمال فعلي التفاقية حقوق األشخاص  58

 والربوتوكول امللحق بهاذوي افعاقة 
منشورات اجمللس االستشاري حلقوق االنسان اململكة 

 املغربية
املؤمترات الدولية والتقارير  2009 اجمللس االستشاري حلقوق االنسان

 السنوية
يف افق اعمال الربوتوكول االختياري امللحق باتفتقية  58.1

 مناهضة التعذيب
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2009 الوطين حلقوق االنسان اجمللس اجمللس الوطين حلقوق االنسان

االتفاقيات الدولية الشاملة حلماية وتعزيز حقوق االشخاص  58.2

 ذوي االعاقة
 القوانني الدولية حلقوق االنسان - قطر-اجمللس االعلى لشؤون االسرة  قطر-اجمللس االعلى لشؤون االسرة 

 الدرسات والبحوث 2009 - بدرية محيد العامرية اجلزائيةاإلشكال يف تنفيذ األحكام  59
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2011 معهد جنيف حلقوق االنسان معهد جنيف حلقوق االنسان اآلليات الدولية يف جمال حقوق االنسان 59
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2008 نزوى-الشرطةأكادمية السلطان قابوس لعلوم  د.كمال صالح رحيم مبادىء القانون االداراي 6

 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2008 شرطة عمان السلطانية د.كمال صالح رحيم مبادْى القانون اإلداري 1ن  6
 العمانية حلقوق االنسانالقوانني  2010 نزوى-أكادمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة د.سامل راشد العلوي القضاء االداري العماني 6.1
 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2011 نزوى-أكادمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة د.سامل راشد العلوي سلطات الضبط االداري يف سلطنة عمان 6.2
6.3 

 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2011 دار اجلامعة اجلديد د.حممد سعيد املعمري دراسة ومقارنة–العقود اإلدارية يف السلطنة عمان 

 القوانني العمانية حلقوق االنسان 2011 دار اجلامعة اجلديدة د.حممد سعيد محد املعمري العقود اإلدارية يف سلطنة عمان دراسة مقارنه 1ن  6.3
 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2005 مفوضية االمم املتحدة مفوضية االمم املتحدة اجمللس الدولي لسياسة حقوق االنسان 60

 القوانني الدولية حلقوق االنسان 2005 مفوضية االمم املتحدة مفوضية االمم املتحدة اجمللس الدولي لسياسة حقوق االنسان 1ن  60.1
 القوانني الدولية حلقوق االنسان - جمللس الوطين حلقوق االنسان اجمللس الوطين حلقوق االنسان القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية 60.2
 القوانني الدولية حلقوق االنسان - جمللس الوطين حلقوق االنسان جمللس الوطين حلقوق االنسان القانون التنظيمي باجمللي االعلى للسلطة القضائية 60.3
 القوانني الدولية حلقوق االنسان - اجمللس الوطين حلقوق االنسان اجمللس الوطين حلقوق االنسان 1.56.270قانون القضاء العسكري الظهيلر الشريف رقم  60.4
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