
تعداد تعداد صحفهپوش کتابسال نشرقیمت به افغانینویسنده کتاباسم کتابکتاب بارکدشماره

4-5325295کاغذی5801393دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی(ویراست چهارم)حقوق اداری 9786000200015√1

2685کاغذی1801391خلیل قبله ای خویی(حقوق مدنی و جزایی)آیات االحکام 9789644599965√2

6-7205294کاغذی6601393دکتر سید مرتضی قاسم زادهبا تجدید نظر و اضافات (اسناد،آراء و اندیشه های حقوقی)تفسیر قانون مدنی 9789645303639√3

1-7605294کاغذی8201393کریانگ ساک کیتی شیایزری، بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی(با تجدید نظر و اضافات)حقوق بین المللی کیفری 9786000200084√4

5325کاغذی4801393دکتر ستار زرکالمحقوق مالکیت ادبی و هنری9789645302618√5

4445کاغذی4001390دکتر احمد ابوالوفا، دکتر سید مصطفی میر محمدی (رهیافت اسالمی)حقوق دیپلماتیک 9789645306210√6

5605کاغذی6001393دکتر عبدالحسین شیروی(ویراست دوم)حقوق تجارت بین الملل 9789645308153√7

1-8444296کاغذی6001391علی حسین نجفی ابرند آبادی، محمد صدر توحید خانه مبارکه(مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)علوم جنایی 9789644598814√8

1965کاغذی2001393دکتر منصور رحمدلبار اثبات در امور کیفری 9789645302588√9

2445کاغذی2401393دکتر حسین غالمیعدالت ترمیمی9789645301253√10

3725کاغذی4001393دکتر ابوالقاسم گرجیتاریخ فقه و فقها9789644594267√11

1-1965295کاغذی1901393دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی(حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ)حقوق اداری تطبیقی 9789645300843√12

2285کاغذی2001392دکتر علی حسین مصلحی عراقیحقوق ارث9789645300096√13

3843کاغذی3801393دکتر عبدالحسین شیرویداوری تجاری بین المللی9789645308221√14

3805کاغذی3401392دکتر حسن حسنیحقوق تعاونیها9789644596896√15

3725کاغذی3201393دکتر سید حسین صفائی، دکتر سید مرتضی قاسم زاده(با تجدید نظر و اضافات)حقوق مدنی اشخاص و محجورین 9789645309891√16

1-2965295کاغذی3201393دکتر عبدالحسین شیروی(ویراست دوم)حقوق تطبیقی 9789645307651√17

3245کاغذی3401393دکتر محمد رضا ویژهکلیات حقوق اساسی9786000200350√18

3205کاغذی3001393دکتر مصطفی السان(ویراست دوم با اضافات)حقوق بانکی 9789645309952√19

1-5125295کاغذی3001390دکتر ولی هللا انصاری(مطالعه تطبیقی)حقوق تحقیقات جنایی 9789644595288√20

3047کاغذی2801392دکترعباس کریمی(به مناسبت بر گزاری نکوداشت دکتر سید حسین صفائی)حقوق مدنی تطبیقی 9789645301598√21

(دکتر اسماعیل نعمت هللا: ترجمه)هانس کلسن (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)نظریه حقوقی ناب 9789647788496√22 2485کاغذی1501387

6245کاغذی2951388گروهی از مولفان(به مناسبت نکوداشت فقیه و محقق عالی قدر آیت هللا خلیل قبله ای خویی)فقه و حقوق تطبیقی 9789645302519√23

(دکتر حسین غالمی: ترجمه)جفری ایان راس تحوالت جرم سیاسی9789645303950√24 2405کاغذی1401390

2365کاغذی1401393خلیل قبله ای خوییارث9789644596452√25



3-2725295کاغذی3001393دکتر عبدالحمید شمسحقوق مالکیت برعالئم تجاری و صنعتی9789644597596√26

2285کاغذی2001393دکتر علی حسین مصلحی عراقیحقوق ارث9789645300096√27

3965کاغذی2101393دکتر احمد باقری(عقود تملیکی بیع اجاره)فقه مدنی 9789645300034√28

3285کاغذی2401391دکتر لیال سادات اسدیحقوق بزه دیده در دادرسی های کیفری بین المللی9789645308191√29

2845کاغذی3001393دکتر فرهاد مشفقیانگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی9786000200886√30

2885کاغذی2001390دکتر علیرضا باریکلواموال و حقوق مالی9789645307132√31

2655کاغذی2201393دکتر ایرج بابائی(ویراست دوم)حقوق بیمه 9789645304483√32

3405کاغذی2401391دکتر مصطفی السانحقوق تجارت الکترونیکی9789645308269√33

2485کاغذی1201386دکتر فرهاد مشفقی ، دکتر فرزاد شریفیانانگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی9789644593116√34

3365کاغذی3401393دکتر باقر انصاریحقوق رسانه9789645306784√35

2725کاغذی1601388جمع از نویسندگان(1از منظر حقوقی،فلسفی و عملی مجموعه مقاالت )اخالق زیستی بیواتیک 9789644598845√36

1765کاغذی1601392دکتر عبدالحسین شیرویکتاب درسی برای دانشجویان رشته حقوق (حقوق قرار دادها  ) 1متون حقوقی 9789644595431√37

1765کاغذی1601392دکتر عبدالحسین شیرویکتاب درسی برای دانشجویان رشته حقوق (حقوق جزا  ) 2متون حقوقی 9789644595608√38

3965کاغذی4201393دکتر عمران نعیمی، دکتر حمید رضا پرتو(با تأکید بر حوزه بیمه ای)حقوق تامین اجتماعی 9786000200299√39

2165کاغذی1001387دکتر فرهاد مشفقیانگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل9789644592485√40

3805کاغذی3401392دکتر محمد جعفر حبیب زادهویراست دوم (جرایم علیه اموال)حقوق جزای اختصاصی 9789645303684√41

2405کاغذی1801392استاد خلیل قبله ای خویی(بخش جزا  )قواعد فقه دوم 9789645303554√42

4805کاغذی2301387دکتر باقر انصاری(حقوق پژوهش  )سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم 9789645302557√43

2925کاغذی3201392دکتر ربیعا اسکینی(ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و بازار گانی)حقوق تجارت 9786000201234√44

3-2844295کاغذی3201393دکتر ربیعا اسکینی(برات،سفته،قبض،انبار،اسناد در وجه حامل و چک)حقوق تجارت 9789645301468√45

2205کاغذی2001392دکتر ربیعا اسکینی(کلیات،معامالت تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)حقوق تجارت 9789645301420√46

2565کاغذی2801393دکتر ربیعا اسکینی(ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)حقوق تجارت 9789645300874√47

4645کاغذی5001393دکتر ولی هللا انصاریکشف علمی جرایم9789644595615√48

2205کاغذی1301387دکتر اسد هللا لطفیقواعد فقه مدنی 9789644596018√49

2485کاغذی1301388دکتر سید علی محمد یثربی قمی(در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران)حقوق خانواده 9789645302595√50

2165کاغذی3101393محمد سروش(بر اساس منابع اسالمی)مبانی حریم خصوصی 9786002980649√51



دوره 9-6245295کاغذی6801393دکتر ربیعا اسکینی جلدی2دوره  (شرکتهای تجاری)حقوق تجارت 9789645301390√52

(علی حسین نجفی ابرند آبادی: ترجمه)ژان پرادل تاریخ اندیشه های کیفری9789644596681√53 16410کاغذی1801393

7845کاغذی6401394دکتر محمد آشوری جلدی2دوره  (ویرایش با تجدید نظر اساسی)آیین دادرسی کیفری 9789645309358√54

1925کاغذی3501394دکتر حسین ال کجباف(با تأکید بر پایان نامه نویسی)روش تحقیق در علم حقوق 9789649816814√55

2485کاغذی5001394بهمن کشاورز(جلد اول و دوم)آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق 9789649813035√56

5085کاغذی5401393دکتر باقر انصاریحقوق ارتباط جمعی9789645301789√57

4-3405296کاغذی4201394مهدی نجابتیویراست سوم با تجدید نظر (کشف علمی جرایم)پلیس علمی 9789645306821√58

2005کاغذی2201393قدرت هللا مشایخیقاعده های فقهی9789644598517√59

4565کاغذی5001393دکتر محمد رضا پاسبانحقوق شرکتهای تجاری9789645301260√60

7-3405295کاغذی3201392دکتر محمد صالح ولیدیحقوق جزای عمومی جلد اول9789644590535√61

2445کاغذی2401392دکتر سالم افسریقواعد فقه مذهب شافعی9789645309587√62

2005کاغذی1301392استاد خلیل قبله ای خوییآیات االحکام تطبیقی 9789645308580√63

1965کاغذی1701390دکتر قاسم محمدیجرم مطبوعاتی9789645306302√64

3685کاغذی2401391دکتر حسن حسنیحقوق اتحادیه تعاونیها9789644598739√65

4365کاغذی4001393دکتر خیرهللا پروینمبانی حقوق عمومی9786000200183√66

5805کاغذی4201391دکتر محمود مهدوی(پیشگیری رشد مدار)پیشگیری از جرم 9789645306548√67

3445کاغذی6401393دکتر سید مصطفی محقق دامادقواعد فقه بخش مدنی دوم9789644595547√68

1405کاغذی901390دکتر سعید حبیبا، زهرا شاکریدکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری9789645305756√69

2845کاغذی6401393دکتر خلیل قبله ای خوییقواعد فقه اول بخش جزا9789644595189√70

(دکتر بهروز اخالقی، فرهاد امام، سید محمد اسبقی نمینی، محمود باقری،امیر حسین طیبی فرد، اسماعیل همت دوست: ترجمه)اشمیتوف .کالیو ام(جلد اول)حقوق تجارت بین الملل 9789644593642√71 دوره 1-6165296کاغذی12201392

جلد اول-9-7765295کاغذی7601392دکتر سید عزت هللا عراقی( جلدی2دوره )حقوق کار  ویراست چهارم 9789645308573√72

4425کاغذی4201393دکتر مهدی هداوند(جلد دوم)حقوق اداری تطبیقی 9789645305152√73

2285کاغذی1101387دکتر فرهاد مشفقیانگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق عمومی9789644592232√74

4965کاغذی4601393دکتر فرامرز گودرزی، دکتر مهرزاد کیانی(با تجدید نظر و اضافات)پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق 9789645309907√75

2045کاغذی1201389دکتر اسعد شیخ االسالمی (ارث،وصیت و وصایت)احوال شخصیه در مذهب چهار گانه اهل سنت 9789644591457√76

2405کاغذی2601393للشیخ محمد رضا المظفر، ابوالقاسم گرجی، علیرضا امینی، سید محمد رضا آیتی(ویراست دوم)تحریر اصول الفقه 9789645303653√77



5645کاغذی4801392دکتر ابراهیم رهبریحقوق انتقال فناوری9789645308719√78

1925کاغذی2201394آیت هللا سید محمد موسوی بجنوردیفقه تطبیقی بخش جزایی9789645300492√79

2445کاغذی2201392دکتر منصور رحمدلتناسب جرم و مجازات9789645305558√80

2965کاغذی2801392ابراهیم رهبریحقوق اسرار تجاری9789645303776√81

(مهدی نجابتی،علی شایان: ترجمه)سوزان بل دانش نامه پلیس9789645304315√82 8525کاغذی5801390

5545کاغذی4001391استاد عباسعلی عمید زنجانیجلد اول (بخش حقوق خصوصی)قواعد فقه 9789645301796√83

3085کاغذی2501391استاد عباسعلی عمید زنجانیجلد دوم (بخش حقوق جزا)قواعد فقه 9789645301802√84

3725کاغذی3101390استاد عباسعلی عمید زنجانیجلد سوم (بخش حقوق عمومی)قواعد فقه 9789645302038√85

3725کاغذی3801392استاد عباسعلی عمید زنجانیجلد چهارم (بخش حقوق بین الملل)قواعد فقه 9789645309006√86

3605کاغذی2601391دکتر باقر انصاریحقوق حریم خصوصی9789645302281√87

(علی شجاعی، دکتر محمد آشوری: ترجمه)جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس گذری بر نظریه های جرم شناسی: جرم شناسی نظری9786000201357√88 4844کاغذی5201394

دوره-1-4865295کاغذی2801381حجت االسالم والمسلمین محمد ابراهیم، حجت االسالم والمسلمین سید علیرضا حسینی، با اشرف نظارت علمی آیت هللا ناصر مکارم شیرازی(جلد اول)اسالم و حقوق بین الملل عمومی 9789644590694√89

4166کاغذی3001391حجت االسالم والمسلمین محمد ابراهیم، حجت االسالم والمسلمین سید علیرضا حسینی، با اشرف نظارت علمی آیت هللا ناصر مکارم شیرازی(جلد دوم)اسالم و حقوق بین الملل عمومی 9789644593055√90

3205کاغذی7001393دکتر رضا موسی زاده(چاپ پنجم)حقوق معاهدات بین المللی 9789647896818√91

6085کاغذی12501393دکتر حسین میر محمد صادقی(1حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشخاص 9789645115034√92

2951کاغذی3001387محمد عمر ببرکزی(جلد اول)کریمینالیستیک یا جرم یابی 1000000009830√93

5525سخت11201392دکتر ناصر کاتوزیانجلد سوم (عطایا،هبه،وقف،وصیت)حقوق مدنی عقود معین 9789645986375√94

5045سخت6001390دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیحقوق مدنی وصیت9789647618441√95

(دکتر بهمن آقائی: ترجمه)رابرت بلدسو، بوسچک فرهنگ حقوق بین الملل9789645986009√96 6065کاغذی6001375

2-7045295کاغذی16001391دکتر رضا نور بهازمینه حقوق جزای عمومی9789647618425√97

(شامل شرکت،ودیعه،عاریه، و کالت،ضمان عقدی،حواله،کفالت،رهن،هبه ) (۲)عقود معین  (۷)حقوق مدنی 9789645986719√98 2885کاغذی2201387دکتر پرویز نوین

(دکتر بهمن آقایی: ترجمه)ادوارد پلومان حقوق بین الملل ارتباطات و اطالعات مجموعه از اسناد مهم9789645986474√99 6545سخت7701380

3845سخت4001389دکتر حسین پیران(حقوق روابط بین الملل در اسالم)سیر شیبانی 9789647618960√100

11205سخت12501391دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(علمی، تطبیقی،تاریخی)مجموعه محشی قانون مدنی 9789645986863√101

8365سخت16001394دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیترمینولوژی حقوق9789645986078√102

7705سخت14001392دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیوسیط ترمینولوژی حقوق9789647618885√103



3645سخت8201393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیفلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل تئوری موازنه9789647618052√104

9365سخت10801388دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت 9789647618892√105

4045سخت9501393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(بضمیمه رساله موضوع شناسی رساله حقوق عقد)قوه قدسیة  9786006244457√106

22742سخت37501391دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( جلدی 5دوره  )الفارق دائرة المعارف عمومی حقوق 9789647618601√107

7605سخت15201394دکتر ناصر کاتوزیان( جلدی 2دوره  )دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین 9789645986214√108

2445سخت4801394دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیصد مقاله در روش تحقیق علم حقوق9789647618120√109

4005کاغذی4701390دکتر پرویز نوین(انگلستان-فرانسه-ایران-رم باستان) (حقوق قرار دادها، و تعهدات )حقوق مدنی تطبیقی 9789647618984√110

3405کاغذی4801376دکتر محمد آشوری(مجموعه مقاالت)عدالت کیفری 9789645986238√111

4085کاغذی6401391دکتر فریدون نهرینی(مجموعه مقاالت حقوقی)آئین اثبات و دادرسی 9786006244204√112

4695کاغذی7201393دکتر حسین پیرانمسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی9789647618977√113

2885کاغذی1901387دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیروش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق9789647618748√114

3045کاغذی3001376دکتر مرتضی محسنی(دوره حقوق جزای عمومی)مسئولیت کیفری 9789645986252√115

885کاغذی1501394دیوان داوری دعاوی ایران(فارسی -انگلیسی )فرهنگ اصطالحات حقوقی 9789647618021√116

3365کاغذی7001393علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیکی(فارسی-فرانسه-انگلیسی)دانشنامه جرم شناسی 9786006244068√117

دوسویه (فارسی-انگلیسی-انگلیسی-فارسی) (حقوقی،سیاسی،نظامی،اقتصادی و سازمانهای داخلی و بین المللی)فرهنگ اختصارات 9789645986451√118 2395کاغذی2801377دکتر بهمن آقائی

3605کاغذی4001380دکتر حسینقلی کاتبی(فارسی -فرانسه )فرهنگ حقوق 9789645986948√119

2725کاغذی2501376دکتر بهمن آقائیفرهنگ حقوق بشر 9789645986095√120

1525کاغذی3201393مهران حنیفی، دکتر بهنام حبیبی درگاه(ثبت نوین  )حقوق کاداستر 9786006244129√121

(محمد آشوری،علی حسین نجفی ابرند آبادی: ترجمه)مارک آنسل دفاع اجتماعی 9786006244181√122 1525کاغذی2001391

1565کاغذی1601390دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیعقد کفالت9789645986801√123

2005کاغذی2301390دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیفیلولوژی 9786006244013√124

دوسویه (فارسی-انگلیسی-فرانسه-فارسی-فرانسه-انگلیسی )فرهنگ تخصصی اصطالحات مالکیت صنعتی 9789647618878√125 1925کاغذی2101387غالم سلطانی

1525کاغذی1201377دکتر مهراب داراب پورقاعده مقابله با خسارات9789645986451√126

2125کاغذی2301390دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیعقد حواله9789645986818√127

1445کاغذی1001394دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیمضاربة9789647618472√128

(محمد علی نوری،رضا نخجوانی،مصطفی بختیاروند،احمد رحیمی مقدم: ترجمه)اولریش زیبر جرایم رایانه ای9789647618380√129 2625کاغذی3001390



4205سخت8001393دکتر ناصر کاتوزیانعقود معین (مشارکتها صلح  )حقوق مدنی 9789645986117√130

2605کاغذی5401392محمد علی نوریحقوق و سیاست9786006244334√131

4905کاغذی9401392دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( جلدی 2دوره  )دوره حقوق مدنی ارث 9789647618434√132

11205سخت40501392دکتر بهمن آقائی  Black`s Law Dictionaryبر اساس  (فارسی -انگلیسی )فرهنگ حقوقی بهمن 9789645986504√133

(دکتر بهمن آقایی: ترجمه)رابین چرچیل و آلن لو حقوق بین الملل دریاها9789645986436√134 7665سخت16001393

5305سخت15201394دکتر محسن عبدالهیمجموعه مقاالت همایش مصونیت در حقوق بین الملل 9786006244532√135

2725سخت4001386دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیسیستم شناسی در علم حقوق 9789647618724√136

2725سخت3001387دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(تاریخ حقوق مدنی واتوبیوگرافی علمی  )علم حقوق در گذر تاریخ 9789647618847√137

12805سخت28001387سید علی حائری شاه باغ( جلدی 2دوره  )شرح قانون مدنی 9789645986030√138

3965کاغذی3301387دکتر احمد متین دفتریسیر تحول حقوق بین الملل دریایی از گروسیوس تا کنفرانس های ژنو9789647618816√139

2345کاغذی3601392احمد اشرفیمالکیت زمانی9789647618809√140

(حسن کاشفی اسمعیل زداده: ترجمه)ژان الرگیه آیین دادرسی کیفری فرانسه9789645986621√141 1925کاغذی1601378

2565کاغذی4801394دکتر عیسی امینیمطالعه تطبیقی روش های تعیین ثمن 9786006244464√142

3845کاغذی9601393دکتر شهرام زرنشانشکل گیری و شناسایی حقوق بین الملل عرفی چاپ دوم9786006244303√143

(رضا نخجوانی، محمد علی نوری: ترجمه)برایان کین جنبه های حقوقی فناوری ژن9789647618502√144 3045کاغذی1801384

3045کاغذی6401392دکتر فریدون نهرینیایستایی اجرای حکم داد گاه9786006244341√145

3085کاغذی3501390محمد علی نوری، رضا نخجوانی حقوق تجارت الکترونیکی9789647618175√146

147√9789645986894A Miscellany of Law Texts and other Materials for Law StudentsDr. G. Eftekhar98020144005کاغذی

4245کاغذی5601392دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی(چاپ پنجم)حقوق معاهدات بین المللی 9789647618250√148

5805کاغذی11201393دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلیحقوق بین الملل عمومی9789647618427√149

(در نظام حقوق خصوصی ایران با ارائه بحث تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان )بطالن مطلق و بطالن نسبی 9786006244488√150 1205کاغذی2801393دکتر پرویز نوین

151√978964598677X3285سخت3501388دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیحقوق مدنی رهن و صلح

2645سخت3001382دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیفلسفه اعلی در علم حقوق9789647618090√152

( جلدی 2دوره  )تاریخی -تطبیقی-علمی (آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، اوله اثبات دعوی اصول علمیه، امور حسبی، سازمان قضائی: شامل)دائرة المعارف علوم اسالمی قضائی 9789647618137√153 12585سخت30001394دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

8385سخت12501390دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیآراء شورای عالی ثبت و شرح آن9786006244082√154

4725سخت7801380محمد بروجردی عبده، محمد کاکاوند(اموال و مالکیت،عقود و معامالت و الزامات،ضمان، قهری،عقود معین،اخذ به شفعه و وصیت: شامل)حقوق مدنی 9789645986966√155



6085سخت14401392دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(حقوق جزا-حقوق مدنی)فرهنگ عناصر شناسی 9789647618069√156

4025سخت12001394دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلیحقوق بین الملل بشر دوستانه چاپ سوم9786006244297√157

3925سخت8101393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیضمان عقدی در حقوق مدنی9789647618465√158

5165سخت6001390دکتر فریدون نهرینی(در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)دستور موقت 9789647618823√159

3805سخت6001382دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیمکتب های حقوقی در حقوق اسالم9789647618106√160

4245سخت6001387دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیاساس در قوانین مدنی المدونة9789647618731√161

7445سخت15201393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( جلدی2دوره )فلسفه حقوق مدنی عناصر عمومی عقود 9789645986917√162

6385سخت4801387دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(یکصدویک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی)اندیشه و ارتقاء 9789647618755√163

2245سخت3001384دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( ۳-منطقیات )مسائل منطق حقوق و منطق موازنه 9789647618409√164

12425سخت17501391دکتر مهراب داراب پور وین۱۹۸۰تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کنوانسیون 9786006244259√165

1525کاغذی1201386مهین دخت محاسب(ژنوسید  )کشتار جمعی 9789647618700√166

1925کاغذی2001389دکتر محمد سهرابیحقوق بین الملل عمومی9789647618281√167

1485کاغذی1201385دکتر محمد سهرابی(تابعیت،اقامتگاه وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)حقوق بین الملل خصوصی 9789647618663√168

(گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری تحت ریاست آلن پرفیت)پاسخ هائی به خشونت 9789645986633√169 1825کاغذی1601378مرتضی محسنی

1605کاغذی3601394دکتر فریدون نهرینیاعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه 9786006244006√170

2845کاغذی2101387دکتر علی علی آبادیآیین دادرسی تخلفات اداری9789647618335√171

2005کاغذی1201377دکتر منوچهر خزانی(مجموعه مقاالت)فرایند کیفری 9789645986524√172

2405کاغذی4801392دکتر رضا نور بهازمینه جرم شناسی9789645986269√173

3685کاغذی7201392دکتر غالمرضا طیرانیاندعاوی تصرف9789645986139√174

2265کاغذی4801393دکتر محمد سلیمان پورجعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی9786006244488√175

3265کاغذی2301378محمد علی نوریاصول قراردادهای بازار گانی بین المللی9789645986613√176

(تابعیت،اقامتگاه وضعیت اتباع بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صالحیت دادگاه ها)حقوق بین الملل خصوصی 9789647618373√177 2845کاغذی1901384دکتر سید محسن شیخ االسالمی

2605کاغذی4801392دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیتأثیر اراده در حقوق مدنی9789645986795√178

1-2725296کاغذی4501393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیمقدمه عمومی علم حقوق9789645986344√179

2665کاغذی4801393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی(ثبت امالک  )حقوق ثبت 9789645986764√180

3765کاغذی3501389دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیدوره حقوق مدنی حقوق تعهدات9789645986788√181



4245کاغذی4001388دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیحقوق اموال 9789645986160√182

3405کاغذی3501387دکتر حسینقلی کاتبیحقوق تجارت9789645986870√183

1845کاغذی1101384دکتر بهمن آقائیمجموعه مقاالت حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران9789647618366√184

2405کاغذی1501385شیرین عبادی(نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران  )حقوق پناهندگان 9789647618694√185

4085کاغذی4501390دکتر حمید محمدیضبط ،مصادره ، استرداد و اخذ اموال حاصل از جرم9786006243047√186

3045کاغذی2101374دکتر سید جالل الدین مدنیحقوق اساسی تطبیقی1000000000001√187

1965کاغذی3201393دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلیاسالم و حقوق بین الملل بازنگری شده9789645986634√188

8615کاغذی13601392دکتر مرتضی محسنی جلدی2دوره  (کلیات حقوق جزا، پدیده جنایی )دوره حقوق جزای عمومی 9789647618236√189

2125کاغذی1801388حسن بابائیجاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل 9789647618915√190

2725کاغذی4001391دکتر پرویز نوین، دکتر عباس خواجه پیری(بیع،بیع شرط،معاوضه،اجاره،جعاله،قرض،صلح،مضاربه: شامل )عقود معین یک  (۶)حقوق مدنی 9789645986498√191

1485کاغذی2701393ژرژ کوهندی، دکتر ابوالقاسم تفضلی(رمز موفقیت در دادگستری  )اسرار دفاع 9789645986429√192

(محمد علی نوری: ترجمه)ویلیام راش تن، دانش و بینش حقوقی شکسپیر9789645986737√193 1205کاغذی801378

6365سخت15001390غالمرضا حجتی اشرفیحقوق ثبت نمونه اسناد9789645986382√194

41702سخت67501393دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( جلدی5دوره )مبسوط در ترمینولوژی حقوق 9789645986603√195

36722سخت67501391دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی( جلدی5دوره )دایرة المعارف حقوق دانشنامه حقوقی 9786006244198√196

7285سخت14001393دکتر فریدون نهرینیجلد اول (مراجع قضایی و غیر قضایی وحدود صالحیت آنها)آیین دادرسی مدنی 9786006244471√197

3445کاغذی2201386دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودیحقوق خانواده   9789645986306√198

5445کاغذی14001392دکتر پرویز نوین(انگلستان -فرانسه-ایران )مسئولیت مدنی تطبیقی  (۴)حقوق مدنی 9786006244280√199

3525کاغذی6401392محمد علی عبادیحقوق تجارت9789645986290√200

2565کاغذی2101386دکتر حسین آقایی جنت مکان(مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیردستان آنان در حقوق کیفری بین المللی  )محاکمه قدرت 9769647618672√201

2245کاغذی3201391زکیه تقی زاده، استاد دکتر محمد رضاضیائی بیگدلیتحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل9786006244099√202

1365کاغذی801375آندره بوسار، نگار رخشانیبزهکاری بین المللی9789645986044√203

2005کاغذی1001383محمد علی نوری، رضا نخجوانی حقوق حمایت داده ها9789647618335√204

3525کاغذی9601392محمد علی نوریقانون مدنی مصر9789647618908√205

2945کاغذی7201392محمد علی نوری(بخش معامالت،قراردادها،کلیات و تعهدات  )قانون مدنی آلمانی 9789647618830√206

2445کاغذی3001390محمد علی نوری، محمد رضا شفائیقانون مدنی ژاپن9786006244051√207



(محمد علی نوری: ترجمه)پیتر فیتس پاتریک اسطوره شناسی حقوق مدنی9789647618113√208 1925کاغذی901382

( ۱۱۰۱-۱۳۸۶عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی والزامات بدون قرارداد از مواد  )قانون مدنی فرانسه 9789645986917√209 1765کاغذی3901393محمد علی نوری

2005کاغذی2001389فاطمه فالحی، محمد علی نوریحقوق بین الملل سالمت زنان9789647618946√210

1445کاغذی2401393محمد علی نوری(کانون وکالی کانادا)رفتار حرفه ای وکالی دادگستری 9789645986726√211

2365کاغذی4501391ندا نیازمند(حقوق ایران و انگلستان)آسیب شناسی آموزه های عدالت ترمیمی و کودکان بزه دیده 9786006244112√212

10113کاغذی15001388محمد اشرف رسولی( جلدی2دوره )تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان 1000000000002√213

(کمیته ملی حقوق بشر دوستانه: ترجمه)راجرز پل مالرب - و-آنتونی پقواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه9789640009079√214 4125کاغذی5151387

4601کاغذی 5601385حسین سلیمی   فرهنگ گرایی،  جهانی شدن و حقوق بشر       9789643610098√215

2561کاغذی 1501373بهرام مستقیمی    میالدی       1815 - 1914 (تسلط جهانی اروپا و ارزشهای اروپایی )دگرگونی نظام بین المللی 1000000009454√216

5282کاغذی 4801382دکتر ناصر کاتوزیانوصیت در حقوق مدنی ایران 9789640347167√217

6562سخت10001381محمد علی موحد       (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر  )درهوای حق و عدالت 9789644310349√218

5923کاغذی 6901386وزارت عدلیه مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان     1000000009886√219

220√978964460007X    5363کاغذی 2601376دکتر غالمرضا اجرلو   مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی درمانی و اموزشی ویژه پزشکی

6183کاغذی 5001381دکترعلیرضا فیض        (چاپ ششم)مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم 9789644220043√221

(حدود و تعزیرات،  قصاص، و دیات از کتاب شرایع االسالم محقق حلی و مسالک االفهام شهید ثانی: ترجمه  )حقوق کیفری اسالم 9789640107409√222 6222کاغذی2201374ابوالحسن محمدی 

6402سخت8301385جمعی از نویسندگان            (از دیدگاه فقه و حقوق جزا)تعزیرات 9789649688442√223

7245کاغذی 9001384علیرضا دیهیم        (در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  )در آمدی بر حقوق کیفری بین المللی  9789643610705√224

6683کاغذی 4501378اسحاق آل حبیب دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسالمی ایران 9789645572576√225

226√978964958353X 22882سخت42001384دکتر محمد علی طاهری - مسعود انصاری      ( جلدی 3دوره   ) (مجموعه دانشنامه حقوق  )دانشنامه حقوق خصوصی

6585سخت  13001389نظام الدین عبدهللا با تجدید نظر کامل و اضافات  چاپ دوم   (نظریه های عمومی )شرح قانون مدنی افغانستان حقوق عینی 1000000009502√227

8305سخت15001389نظام الدین عبدهللا با تجدید نظر کامل و اضافات  چاپ دوم    (نظریه های عمومی)شرح قانون مدنی افغانستان حقوق فامیل 1000000009494√228

(دکتر حسین صفائی، دکتر محمد آشوری، دکتر عزت هللا عراقی: ترجمه)رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر1000000000043√229 5840کاغذی3001369

3041کاغذی3501389گروهی از مولفان، عباس کریمی  (به مناسبت برگزاری نکوداشت دکتر سید حسین صفائی)حقوق مدنی تطبیقی 9789645301598√230

(دکتر سید محمد علوی: ترجمه)شفیق شحاته، حقوق اسالمی در خاورمیانه9789644597303√231 1921کاغذی1501382

1961کاغذی 2501376محمد سپهری(رح)ترجمه و شرح رسالة الحقوق امام سجاد 1000000013814√232

5441کاغذی 11301387هیبت هللا نژندی منش - دکتر محمد علی صلح چی  اسناد بین المللی راجع به حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 9789649812656√233



3684کاغذی 3201388پوهندوی داد محمد نذیر حقوق جزای عمومی اسالم  1000000009787√234

2881کاغذی 2501372دکتر حسین مهر پور دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی     1000000009441√235

4981کاغذی 16602011محمد شوقي عبدالعال - نادیه محمود مصطفی      (۲)قراءة جدیدة    (حقوق االنسان بین النظریة و التطبیق)االعالن العالمي لحقوق االنسان 1000000009376√236

4371کاغذی4001391عبدالوحید نیاز(با اضافات و تجدید نظر)حقوق اساسی مقایسه یی 1000000000003√237

5161سخت 8001380گروه نویسندگان، ایرج مهرکی     (آراء دانشمندان ایرانی)حقوق بشر از دیدگاه اسالم 9789644722981√238

4528کاغذی 9001390دکتر سید نصرهللا ابراهیمی  (کلیات،تابعیت، اقامتگاه، وضعیت، بیگانگان، وپناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)حقوق بین الملل خصوصی 9789644598173√239

9642کاغذی 16001384دکتر هوشنگ شامبیاتی         ( جلدی2دوره ) (ویرایش جدید با اضافات)حقوق جزای عمومی 1000000010174√240

3844کاغذی 4501386استاد عباسعلی عمید زنجانی فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسالم        9789644594625√241

(صالح رضایی پیش رباط: ترجمه)ایان برانلی حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم  9789643612228√242 3322کاغذی 2601383

3847کاغذی 2501380  (مجید شکوهی: ترجمه)مک لین، رابرت مک دونالد حقوق اتحادیه اروپا     9789644723476√243

5104کاغذی 5001380گروه نویسندگان، ایرج مهرکی     (آراء دانشمندان ایرانی)حقوق بشر از دیدگاه اسالم 1000000009369√244

3285کاغذی 4501385مسعود طارم سری حقوق بازرگانی بین المللی             9789644680236√245

2962کاغذی 3601385پرویز ذوالعینحقوق کنسولی               9789643612287√246

4483کاغذی 5001385دکتر محمد رضا پاسبان   حقوق شرکتهای تجاری           9789645301260√247

3043کاغذی 3901385دکتر محمد جواد شریعت باقری حقوق کیفری بین المللی         9789648917048√248

3202کاغذی 1201375حسین شریفی طراز کوهی قواعد آمره و نظم حقوقی بین المللی   1000000009440√249

2245کاغذی 3501384 (امیر سماواتی پیروز: ترجمه)مارک مالچ نیکل -هنریک کاپتین (مقاالتی در مورد اصول و رویه )جرم بزه دیدگان وعدالت 1000000009388√250

(امیر سماواتی پیروز: ترجمه)مایکل مایز و دیگران . تونی مارشال .مارتین رایت   (ارتقا بخشیدن رویکرد بزه دیده  محوری مجموعه مقاالت)عدالت ترمیمی 1000000002825√251 1603کاغذی 2501384

18361کاغذی 15801384دکتر مهدی کی نیا   ( جلدی 3دوره   )مبانی جرم شناسی 9789640392340√252

2884کاغذی 3001385دکتر محمد علی طاهری    (رهیافتی جرم شناسانه و تطبیقی به آموزه ی نفی خشونت  )خشونت ساختاری و فرآیند عدالت کیفری 9789642520015√253

3843سخت8301387دکتر ناصر کاتوزیان ۴- آثار برگزیده حقوق  (باتجدید نظر و اضافات  )مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران 9789645735034√254

255√978964459018X4484کاغذی2501381پژوهشکده حوزه و دانشگاهدر آمدی بر حقوق اسالمی

2243کاغذی 2001381نجاد علی الماسی تعارض قوانین      9789640104906√256

3443کاغذی 2501381دکتر سید مصطفی محقق داماد       (با تجدید نظر)قواعد فقه  بخش مدنی 9789644595548√257

4102کاغذی 7001389نظام الدین عبدهللا    (نظریه های عمومی ) (منابع حقوق مدنی،استعمال حق، تطبیق قانون از حیث زمان و اشخاص حقیقی و حکمی)شرح قانون مدنی افغانستان 1000000009501√258

1964کاغذی 3501391خدیجه هوتکگواهی دادن یا شهادت از دیدگاه شریعت و قانون1000000013661√259



7826کاغذی 8501373شاه محمود خرد، محمد مدثر زمیلی،غالم محی الدین دریز، محمد اکرم عبقری ، انجمن حقوق دانان افغانستان (شماره اول) (ارگان نشراتی انجمن حقوق دانان افغانستان دینی،  حقوقی،  علمی،  اجتماعی و سیاسی )حقوق و اجتماع 1000000009374√260

2164کاغذی 1501378عالمه مال محمد باقر مجلسی، سید محمد جواد ذهنی تهرانیرساله حدود و قصاص و دیات  9789645962226√261

785کاغذی 501392وزارت عدلیه، دکتور محمد قاسم هاشمزی،سید یوسف حلیم،حلیم سروش ۱۳۹۲ حمل ۱۲۲سال پانزدهم شماره مسلسل  (فرهنگی- د عدلیي وزارت نشراتی ارگان تخصصی حقوقی  )ماهنامه عدالت 1000000000004√262

2565کاغذی 3101387قدرت هللا مشایخی خانواده ازدیدگاه فقه و حقوق اسالمی      9789645303158√263

4161کاغذی 4001379مهدی مهریزیفقه پژوهی دفتر اول9789644222528√264

3521کاغذی 4001382مهدی مهریزیفقه پژوهی دفتر دوم9789644222528√265

6721کاغذی 15201388دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی ،  لیال خسروی    ( جلدی 4دوره   )مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب 1000000009455√266

2448کاغذی 1701383     (تقی محمد پور فرمی : ترجمه  )مکس هیلرحقوق بین الملل و مداخله نظامی ایاالت متحده در نیمکره غربی 9789643612236√267

6964کاغذی 7501380دکتر محمود آخوندی چاپ نهم      ( جلدی2دوره  )آیین دادرسی کیفری 9789644220036√268

3744کاغذی 3501382داکتر سید اکبر زیوری (مجموعه مقاالت سخنرانی ها و بحث های)کنفرانس قانون اساسی میثاق ملی 1000000009423√269

2467کاغذی 1201373 (دکترابوالحسن محمدی : ترجمه  ) محقق حلی     (ترجمه کتابی از مسالک االفهام)حقوق کیفری اسالم قصاص 1000000009386√270

2404کاغذی 3001382مرکز فعالیتهای سیاسی فرهنگی تبیان       (مقاالت سمینار   )قانون اساسی افغانستان خواسته ها وبایسته ها 9789646600948√271

5741سخت7501394سرور دانشبا تجدید نظر و اضافات، چاپ دوم: حقوق اداری افغانستان1000000000005√272

4241کاغذی 3501390پوهاند غالم محی الدین دریز اساسات حقوق اسالم 1000000009884√273

1241سخت3502004وزارت عدلیه افغانستان(رسمي جریده فوق العاده ګڼه د افغانستان اساسي قانون)قانون اساسی افغانستان 1000000013740√274

4081کاغذی 1501384محمد اشرف صارمقانون مدنی افغانستان1000000000006√275

3008کاغذی 2001380ډاکتر محمد طاهر بورګی   (د کورنی یا د فامیل حقوق)مدني حقوق 1000000006078√276

1921کاغذی 1201389د عدلیی وزارت    ۸۷سال دوازدهم شماره مسلسل   (د عدلیی وزارت نشراتی ارگان  تخصصی حقوقی فرهنگی)ماهنامه عدالت 1000000013692√277

1581کاغذی 1201386د عدلیی وزارت    ۶۱سال نهم شماره مسلسل    (د عدلیی وزارت نشراتی ارگان  تخصصی حقوقی فرهنگی  )ماهنامه عدالت 1000000009490√278

1841کاغذی 1501389هیات تحریریه         ۹۳سال دوازدهم شماره مسلسل  (د عدلیی وزارت نشراتی ارگان تخصصی حقوقی فرهنګی )ماهنامه عدالت 1000000009420√279

2561کاغذی 1501385اسماعیل حکیمی  صادق باقری،علی پیام ،      ۴۴سال هشتم شماره مسلسل  (د عدلیی وزارت نشراتی ارگان تخصصی حقوقی فرهنګی )ماهنامه عدالت 1000000009382√280

2161کاغذی 1501389هیات تحریریه      ۹۴سال دوازدهم شماره مسلسل  (د عدلیی وزارت نشراتی ارگان تخصصی حقوقی فرهنګی )ماهنامه عدالت 1000000000007√281

7368کاغذی 8501381پرویز صانعی   (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی  )حقوق و اجتماع 9789644890000√282

12405کاغذی 15001388دکترمحمود حکمت نیا و همکاران         ( جلدی 3دوره   )فلسفه حقوق خانواده مبانی و منابع 9789648435368√283

2945کاغذی 4801389سید علی حسینی حاکمیت قانون در نظام حقوقی افغانستان        1000000009498√284

13813کاغذی 501374عبدالهادی خلیل زی ښځه په اسالم کې او  په افغانستان کې د ښځو حقوق       1000000009458√285



19210کاغذی 1701392حکمت هللا ځالند د امنیتي تړون علمي او حقوقي ارزونه 1000000013979√286

3403کاغذی 5001388محمد اشرف رسولی مروری بر قوانین اساسی افغانستان           1000000009393√287

3121کاغذی 3001388قاضی عبدالبصیر فایز   چاپ دوم       (حقوق فامیل)توضیحی بر قانون مدنی افغانستان 1000000009389√288

1044کاغذی 1301387پوهندوی نصرهللا ستانکزی د حقوقو ویشنه   9789936406025√289

13610کاغذی 1001373محمد گالب بشار               (د اسالم له نظره)په افغاني ټولنه کي د ښځو حقوق 1000000009460√290

13614کاغذی 1001373محمد گالب بشار             (د اسالم له نظره)په افغاني ټولنه کي د ښځو حقوق 1000000009461√291

6311کاغذی 501383بلخی  " حنیف"محمد حنیف اسالم و حقوق زن   1000000001277√292

1560کاغذی 1801389پوهاند دکتور ودیرصافی حقوق بین الملل عمومی             1000000009865√293

1849کاغذی 1801387پوهنمل زاهدي احمدزي     (دویم چاپ)د میړه او میرمن یو پر بل حقوق 1000000006033√294

1801کاغذی 2501391محمد جعفر کوهستانیحقوق کار1000000013832√295

1505کاغذی501380پوهاند محمد اسحق حسین خیل       (د شرعیاتو او حقوقو  پوهنځیو لومړیو ټولګیو درسی کتاب)د اسالمي فقهی مبادي 1000000009462√296

2483کاغذی 3201389پوهندوی ولی محمد ناصحتابعیت و دیدگاه حقوقی و سیاسی آن    1000000009497√297

1483کاغذی 1801390قضاوت پوه حضرت گل حسامی روند سیستم قانونگذاری  1000000009868√298

2002کاغذی 2201390دکتور سلطان حمید نارون دولت و حقوق بین الدول      1000000009789√299

4601کاغذی 3501390نظام الدین عبدهللا (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، حقوق و تکالیف بیگانگان و تعارض قوانین)حقوق بین الملل خصوصی 1000000009860√300

(سید احمد اشرفی: ترجمه)امام محمد ابوزهره ،روابط بین الملل در اسالم  1000000003084√301 1171کاغذی 801382

2082کاغذی 3201388پوهندوی ولی محمد ناصححقوق و وجایب خارجی ها در افغانستان           1000000009496√302

2082کاغذی 2801388پوهاند دوکتور غالم سخی مصئون            (ازنگاه حقوق عمومی بین الدول)روابط بین المللی افغانستان 1000000009495√303

2621کاغذی 2401390پوهاند دکتور ودیر صافی(ویرایش جدید)حقوق بین الملل عمومی 1000000013999√304

2241کاغذی 2901389محمد نعیم کریمی حقوق انسان از دیدگاه اسالم   1000000009881√305

2881کاغذی 1501387پوهندوی نصرهللا ستانکزی مبادی حقوق 1000000000008√306

1681کاغذی 2001389پوهاند دکتور عطا محمد نورزائی حقوق اداره 1000000009842√307

4084کاغذی نامعلوم300   (محمد شریف: ترجمه)ربه کا واالس،حقوق بین الملل   1000000009399√308

1823کاغذی 3001369محمد عثمان ژوبل اهل خبره در حقوق مدنی افغانستان        1000000009431√309

6003سخت4402006نادرایوبی کندهاریحقوق        1000000009400√310

807کاغذی1001373عبدالهادي خلیل زی په اسالمي قانون کې د اعدام شرایط   1000000009472√311



1126کاغذی 1001378قانون پوه دوکتور محمد طاهر بورګی د افغانستان څلورم اساسي قانون ته یوه کتنه  1000000009468√312

1605کاغذی 1001385ملک ستیز د بشر د حقوقو د نړیوالې اعالمیې د اصطالحاتو تحلیل او تشریح       1000000009463√313

2641کاغذی 4501368  (محمد اکرم عبقری: ترجمه)دکتور منعم بدراوی،    (جلد دوم)مبادی علوم قانونی 1000000009396√314

1123کاغذی 2001378کلیم هللا خوښ ملکزی (لومړی کتاب  )د جزا قانون شرحه 1000000009473√315

1223کاغذی 1001374قانون پوه دوکتوربورګید افغانستان لومړني اساسي قانون ته یوه کتنه 1000000009469√316

1121کاغذی 2201363 (نعمت اله شهرانی: مترجم)عبدالکریم زیدان ،حقوق فرد و دولت از نظر اسالم    1000000009470√317

1163کاغذی 1301387قضاوتوال عبدالبصیر فایز حدود و قصاص        1000000009362√318

641کاغذی 501376پوهاند دوکتور ودیرصافی  مساله افغانستان از نگاه حقوق بین المللی      1000000009467√319

4161کاغذی 5001382حسین باد امچی(تاریخ حقوق بین النهرین باستان)آغاز قانون گذاری 9789644890017√320

641کاغذی 2501379سمیه   وضع حقوق بشری زن در افغانستان به ویژه در شمال کشور    1000000009466√321

طبع دوم  (مطابق نسخه اصلی جریده رسمی) (قانون اجراأت جزائی موقت قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قانون مبارزه علیه مواد مخدر)قانون اساسی افغانستان 1000000009459√322 2111کاغذی 1501383بهاءالدین بهاء

2641کاغذی 1501381محمد عثمان ژوبل جلد اول (مطابق نسخه اصلی)مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة االحکام 1000000000009√323

2381کاغذی 1501383محمد عثمان ژوبل جلد سوم (مطابق نسخه اصلی)مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة االحکام 1000000000010√324

2601کاغذی 1501336وزارت عدلیه افغانستان(مطابق نسخه اصلی جریده رسمی))اصولنامه تجارت 1000000000011√325

3522کاغذی 5501974(یار. داود.م: مترجم)جیمز انگرام، 23قضایا و پروبلم های اقتصاد بین الدول شماره 1000000013969√326

2941کاغذی 1501386وزارت عدلیهرسمي جریده  (مجموعه قوانین منتخب) (قانون جزاء)د جزاء قانون 1000000013876√327

(ډاکټر محمد طاهر بورګی: ترجمه)ډاکټر رینه داوید، ډاکټر ګونتر ګراسمان لومړی ټوک (مقایسوي حقوق)د معاصرو لویو حقوقي سیستیمونو مبادي 1000000006053√328 2174کاغذی 1501379

(ډاکټر محمد طاهر بورګی: ترجمه)ډاکټر رینه داوید، ډاکټر ګونتر ګراسمان جلد درییم ټوک (مقایسوي حقوق)د معاصرو لویو حقوقي سیستیمونو مبادي 1000000000012√329 1947کاغذی 1501379

4642کاغذی 8501378سید احمد رضا حسینی  جلدی   3دوره  (حقوق بین الملل)تأثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر معاهدات بین المللی 9789644721543√330

(همراه با آراء وحدت رویه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری نظریات شورای نگهبان آراء دیوان عدالت اداری و)قوانین و مقررات حقوقی کاربردی 9789644223144√331 9963سخت9001381جهانگیر منصور     

10082سخت7501381جهانگیر منصور         (همراه با آراء وحدت رویه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری نظریات شورای نگهبان و)قوانین و مقررات جزایی کاربردی 9789644223136√332

4526کاغذی 3501381جهانگیر منصور        (همراه با قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و)قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسالمی ایران  9789644223195√333

3047کاغذی 2501381جهانگیر منصور        (همراه با شوراهای آموزش و پرورش قانون شهرداری تعزیرات حکومتی)قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسالمی جمهوری اسالمی ایران 9789644223179√334

2485کاغذی 2501380دکتر جمشید جعفر پور - مریم احمدیه  (طرح بازنگری قانون مدنی) ( قانون مدنی1133 قانون مدنی ماده 1130 ، 1129، 1029مواد )طالق به درخواست زن به درخواست شوهر 9789647071183√335

2345کاغذی 3301380   (ژرفا  )سید ابوالقاسم حسینی     (1)مجموعه حقوق   )بیطرفی در حقوق بین الملل اسالمی 9789646680227√336

1525کاغذی 2001384ملک ستیز تفسیر نامه واژه های اعالمیه جهانی حقوق بشر      1000000007068√337



1605کاغذی 1501380 زهرا داور  قانون مدنی  1103ماده  (از دیدگاه قانون مدنی و جامعه )حسن معاشرت 9789647071124√338

3926سخت4001381محمد عبد اللهی،مرکر بین المللی گفت وگوی تمدن ها نقش علوم اجتماعی در گفت وگوی تمدن ها         9789646609503√339

3445کاغذی 4000 شاه علی اصغر شهرستانی مجموعه مقاالت دینی تاریخی و حقوق     1000000003077√340

3683کاغذی 1001373منصور اعتصامی مالکیت تجاری در اسالم     1000000009394√341

342√1000000000013( ۷۴۷پرله پسي لمبر )رسمي جریده دیارلسمه ګڼه  (قانون جزاء)د جزاء قانون  2604کاغذی 1501384بهاءالدین بهاء، وزارت عدلیه افغانستان(

جلد چهارم یک جلد8785کاغذی  25001355وزارت عدلیه افغانستانچاپ کابل ( جلدی4دوره )مدنی قانون 1000000009489√343

9417کاغذی 2001370محمد یوسف  ازرق   کانون های علوم و ثقافت اسالمی در افغانستان   1000000009419√344

641کاغذی 1501384حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان(فوق العاده ګڼه رسمي جریده)قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 1000000000014√345

341کاغذی 1201387عبدالرشید قیومي، وزارت عدلیه افغانستان(فوق العاده ګڼه رسمي جریده)مقرره مساعدت های حقوقی 1000000009484√346

فوق العاده ګڼه رسمي جریده (مقرره موسسات تعلیمی خصوصی مقرره واکسین ها و مصوالت معافیتی)حذف ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون انتخابات 1000000009483√347 1151کاغذی 2401389حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان

662کاغذی 1501384عبدالقهار جویا، وزارت عدلیه افغانستانرسمي جریده (قوي د محکمو د تشکیالتو او واک قانون  )د افغانستان اسالمي جمهوریت د قضائیه 1000000009478√348

1002کاغذی 1501382عبدالرشید قیومي، وزارت عدلیه افغانستانرسمي جریده      (فوق العاده ګڼه)د محاکمو لپاره د جزایي اجراآتو موقت قانون 1000000009485√349

1424کاغذی 10001999د افغانستان اسالمي امارت د عدلیی وزارت    ( ۷۹۰څلورمه ګڼه پرله پسي نمبر  )د افغانستان اسالمي امارت رسمي جریده 1000000009477√350

2711سخت10002000د افغانستان اسالمي امارت د عدلیی وزارت    ( ۷۹۲شپږمه ګڼه پرله پسي نمبر  )د افغانستان اسالمي امارت رسمي جریده 1000000000015√351

2921سخت10002000د افغانستان اسالمي امارت د عدلیی وزارت    ( ۷۹۱پنځمه ګڼه پرله پسي نمبر )د افغانستان اسالمي امارت رسمي جریده 1000000000016√352

3261سخت10002001د افغانستان اسالمي امارت د عدلیی وزارت    ( ۷۹۶د میاشتي نهه ویشتمه نیټه پرله پسي نمبر )د افغانستان اسالمي امارت رسمي جریده 1000000000017√353

2241کاغذی 9001999د افغانستان اسالمي امارت د عدلیی وزارت    ( ۷۸۸ نیټه پرله پسي نمبر ۵د میاشتي )د افغانستان اسالمي امارت رسمي جریده فوق العاده گڼه 1000000000018√354

1001کاغذی 801379هوشنگ ناصرزاده  قانون کار و قانون تامین اجتماعی    9789645679087√355

1083کاغذی 501378هوشنگ ناصرزاده    (قانون دریافت جرائم نقدی از کار فرمایان قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای اشتغال به کار-به ضمیمه قانون بیمه بی کاری )قانون کار 9789645679028√356

724کاغذی 501378هوشنگ ناصرزاده   (با اخرین اصالحات )مجموعه قوانین  چک، سفته، برات و ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به ضمیمه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور9789645679052√357

3523کاغذی 801378هوشنگ ناصرزاده    (شامل قوانین و مقررات راجع به امورحبسی،وصیت،ارث،تصدیق انحصاروراثت،گذرنامه،اتباع بیگانه دادگاه خانواده،ازدواج،طالق،نفقه،حضانت فرزندان تقسیم اموال شرکت با آخرین اصالحات)مجموعه قوانین خانواده 9789646361196√358

(با آخرین اصالحات)مترجمین رسمی دادگستری و سردفتران و دفتریاران و دفاتراسناد رسمی و خانواده -کارگشایان-وکالء-مجموعه قوانین درباره قضات9789646361285√359 4003کاغذی 1001377هوشنگ ناصرزاده  

3804کاغذی 801379هوشنگ ناصرزاده     (با آخرین اصالحات)جزائی  -مجموعه آراء وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مدنی9789646361099√360

2006کاغذی 501379هوشنگ ناصرزاده  قانون مالیات های مستقیم و ملحقات و تتمیمات آن        9789645679079√361

3985کاغذی 1001379هوشنگ ناصرزاده   (۱۳۷۹مصوب فروردین ماه سال )قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 9789646361129√362

1843کاغذی 501378هوشنگ ناصرزاده   (به ضمیمه  قانون تملک آپارتمانها و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور)مجموعه قوانین روابط موجر و مستأخر تصرف عدوانی وانتقال مال غیر9789646361188√363



3443کاغذی 1501383جهانگیر منصور     مجموعه قوانین،  با آخرین اصالحات    (نظام وظیفه،معافیت ها)قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی 9789645553881√364

581کاغذی 1501351وزارت عدلیه افغانستانقانون مطبوعات رسمی جریده-د مطبوعاتو قانون1000000013387√365

441کاغذی 1001351وزارت عدلیه افغانستانجریده رسمی  (قانون پولیس و قانون تعقیب و مجازات رشوت)د پولیسواو د رشوت د تعقیب او مجازاتو قوانین 1000000010200√366

641کاغذی 1501366وزارت عدلیه افغانستاند افغانستان جمهوریت اساسی قانون 1000000009514√367

642کاغذی1501366وزارت عدلیه افغانستانقانون اساسی جمهوری افغانستان1000000009513√368

6418کاغذی1501369وزارت عدلیه افغانستان(۱۳۶۹با رعایت تعدیل مصوب لویه جرگه جوزای ) (۱۳۶۶ قوس ۹)قانون اساسی جمهوری افغانستان 1000000000019√369

6430کاغذی1501369وزارت عدلیه افغانستان ( کال د جوزا د لویی جرگی له خوا د تصویب شوی تعدیل په پام کی نیولوسره۱۳۶۹د ) (د کال د قوس نهمه نیټه)د افغانستان جمهوریت اساسی قانون 1000000000020√370

3365کاغذی 2002003د نړیوالې همکارۍ مرکز افغانستان د نوي اساسي قانون په لور         1000000009488√371

3564کاغذی 801378هوشنگ ناصرزاده  جزائی   -مجموعه آراء وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مدنی9789646361099√372

6104سخت 25001388حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان ( ۷-مجموعه قوانین افغانستان )قوانین بانکی -بانکی قوانین1000000002135√373

9585سخت 47501388حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان     ( ۲- مجموعه قوانین افغانستان )قانون مدنی -مدنی قانون1000000002153√374

6744سخت 47001388حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان     ( ۳-مجموعه قوانین افغانستان )قوانین  جزایی -جزایی قوانین1000000002154√375

7361سخت 49501388حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان   (۶- مجموعه قوانین افغانستان )قوانین مالی و گمرکی -ګمرکی او مالی قوانین1000000002918√376

15061سخت 46001388حیدر محقق، وزارت عدلیه افغانستان جلدی 2دوره  ( ۴- مجموعه قوانین افغانستان )قوانین اجراآت عدلی و قضائی -د عدلی او قضائی اجرا آتو  قوانین1000000002133√377

1623کاغذی4501388گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ سوم)رهنمود آموزش عملی طرز اجراأت جزائی در سیستم عدلی و قضائی افغانستان 1000000000021√378

953کاغذی4501390گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ اول)رهنمود وکالی مدافع 1000000000022√379

963کاغذی2501389گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ اول)رهنمود آموزش عملی رهنمای طرز رسیدگی دعاوی خانوادگی 1000000000023√380

2143کاغذی7501391گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ پنجم)رهنمای عملی آموزشی اجراءات جزائی در نظام عدلی و قضائی افغانستان 1000000000024√381

(چاپ دوم)رهنمود طرز رسیدگی قضایای مدنی در افغانستان به شمول بررسی قضایا و تبصره های پیرامون حقوق بشر 1000000000025√382 1683کاغذی4501387گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت

1242کاغذی4501391گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ دوم)رهنمود وکالی مدافع 1000000000026√383

2883کاغذی8501392گلوبل رایتس مشترکین برای عدالتڅلورم چاپ (د تصحیح او نوي کتني سره)فامیلي دعواګانو ته د رسیده ګی الرښود 1000000000027√384

2383کاغذی9501390گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(با تصحیح و ویرایش جدید)حقوق خانواده و طرز رسیدگی به دعاوی آن 1000000000028√385

1373کاغذی3001386گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ دوم)دست نامه آموزش عملی طرز اجراأت جزائی در سیستم عدلی و قضائی افغانستان 1000000000029√386

2943کاغذی9501389گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(او دعواگانو ته یي د رسیده گی څرنگوالی)فامیلی حقوق 1000000000030√387

2603کاغذی8501390گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(څلورم چاپ)د بشر د حقوقو له تبصرو سره په افغانستان کي د مدني قضایاوو د څیړنو الرښود 1000000000031√388

2723کاغذی9001392گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ پنجم)رهنمود اجراأت مدنی با تبصره های حقوق بشر در افغانستان 1000000000032√389



2203کاغذی8801388گلوبل رایتس مشترکین برای عدالت(چاپ سوم)رهنمود رسیدگی قضایای مدنی با تبصره های حقوق بشر در افغانستان 1000000000033√390

2003کاغذی4501392گلوبل رایتس مشترکین برای عدالتعملی او آموزشی الرښود، د نوی تصحیح او نوی نظر سره،  پنځم چاپ: د افغانستان یه عدلي او قضایي سیستم کي د جزایي اجرااتو څرنګوالی1000000000034√391

(حبیب مؤمن: ترجمه)ډاکتر سید ابوالفضل قاضي شریعت پناهي(دوره دوجلدی)اساسي حقوق او سیاسي بنسټونه 1000000000035√392 9081کاغذی5001393

(امان هللا ایمان: ترجمه)پوهاند دوکتور ودیر صافی(شپږم چاپ)نړیوال عمومي حقوق 1000000000036√393 2161کاغذی2301393

(امان هللا ایمان: ترجمه)محمد ظریف علم ستانکزی د فقهي او قانون له نظره د مدني دعوا إجراءات1000000000037√394 2921کاغذی3201394

1325کاغذی1801392حفیظ هللا غښتلیدوه گونی تابعیت1000000000038√395

(مجیب الرحمن لمر: ترجمه)ډاکټر احمد نقیب زاده (د وسټفالیا تړون څخه تر نن ورځي)د دییلوماسی او نړیوالو اړیکو تاریخ 1000000000039√396 3703کاغذی4501393

3363کاغذی4101394سید عبدالحکیم حکمت(دویم چاپ نو و زیاتونو سره)مقایسوي اساسي حقوق 1000000000040√397

2322کاغذی2101393محمود محمدی قوهکیحقوق باز داشت شدگان در اسناد بین المللی حقوق بشر،با تکیه بر حقوق زنان9786001582998√398

(ډاکټر سیف هللا غریب یار:ترجمه)حکیم االمت موالنا اشرف علي تهانوي حقوق االسالم1000000000041√399 323کاغذی701393

2753سخت5701393استاد عبید هللا اخند زادهنړیوال خصوصي حقوق 1000000000042√400

2864کاغذی2001388سمونمل محمد نبی فیضیپولیس ملی و کشف علمی جرم1000000000043√401

3043کاغذی2501393نعمت هللا سلطانیحقوق کار افغانستان9789936801448√402

1463کاغذی1101390گالب شاه سبحانيد ملګروملتونو تاریخي بهیر او بشپړتیا1000000000044√403

2763کاغذی1701431محمد ګالب بشارحقوق د احادیثو په پلوشوکي1000000000045√404

1303کاغذی1101391پوهانیار احمد ګل واثق درانی، پوهاند ډاکټر حفیظ هللا دانشد جرم مادي عنصر1000000000046√405

1603کاغذی1701392صیام الدین پسرلید ماشومانو حقوق1000000000047√406

2803کاغذی2501393اسد هللا الفتقانون پوهنه1000000000048√407

1803کاغذی2501393زاهد هللا ساپی، احمد خالد حاتم(یوه پیژندنه)د کار قانون 1000000000049√408

563کاغذی901392پوهنیار نصرهللا ستانیکزید حقوقو بنسټونه1000000000050√409

1643کاغذی2501393احمد خالد حاتم(یوه پیژندنه)عمومي نړیوال قانون 1000000000051√410

(میر احمد یاد: ترجمه)ډاکټر مبارک عليد اروپا عروج1000000000052√411 1903کاغذی1701392

4163کاغذی3101393پوهنیار حسام الدین رحیم زی(د اسالمي فقهي او د افغانستان د مدني قانون له انده)د میراث حقوق 1000000000053√412

3443کاغذی2101421احمد نار، محمد گالب بشارله حقوقو دفاع1000000000054√413

2013کاغذی2301393عبدالوهابد بهرنیانو حقوق او وجایب1000000000055√414

2323کاغذی3101394سید عبدالحکیم حکمت(څلورم چاپ)مبادي حقوق 1000000000056√415



803کاغذی1101392پوهنیار سید اکرم هاشميد افاقي حقوقو سرچیني1000000000057√416

3563کاغذی4501393پوهندوی احمد گل واثق درانید اسالم جزایي حقوق1000000000058√417

1763کاغذی1901394شیر علم امله والد رسنیو حقوق1000000000059√418

1763کاغذی1901393شیر علم امله والد حقوقو پر مختیا تاریخ1000000000060√419

1123کاغذی1401393محب هللا هللا یارجنایي پالیسي1000000000061√420

2403کاغذی3501393استاد جعفر کوهستانیحقوق مالیه عمومی1000000000062√421

4083کاغذی3001392داد محمد نذیر(با تجدید نظر و اضافات)حقوق جزای اختصاصی اسالم 1000000000063√422

2882کاغذی3201393عبدالوحید نیازحقوق اساسی عمومی1000000000064√423

2402کاغذی3001391گلرحمن قاضیحقوق اداری  1000000000065√424

2263کاغذی3501391عبدالوهاب کریمیحقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص1000000000066√425

6482سخت7501393سرور دانشدر آمدی بر حقوق بین الملل عمومی1000000000067√426

1935کاغذی2601393دوکتور حفیظ هللا دانشچاپ دوم (با اصالحات)حقوق وجایب کتاب درسی 1000000000068√427

1603کاغذی3101393محب هللا هللا یار: ترجمه)محمد یحیی محزون (جرم پیژندنه)کریمنولوژي 1000000000069√428

1803کاغذی2001391ضامن علی حبیبیجرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی در حقوق جزایی افغانستان1000000000070√429

924کاغذی 1801392دکتور علوم عبدالکبیررنجبربنیاد حقوقی مسأله اراضی  و مشکل غصب زمین در افغانستان1000000013703√430

(اکبر غفوری: ترجمه)عبدالقادر عوده، مرحوم سید اسماعیل صدرجلد اول (بر اساس مذاهب پنجگانه و مقایسه آن با حقوق عرفی)حقوق جنائی اسالم 1000000000071√431 4602سخت3801379

6042کاغذی3001390دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی۳۸چاپ  (ویرایش جدید)حقوق بین الملل عمومی 9789647618496√432

3123کاغذی3601393دکتر حسن پور بافرانیحقوق جزای بین الملل9789649818337√433

9562سخت7501390پرویز ذوالعینمبانی حقوق بین الملل عمومی9789646056756√434

3003کاغذی2001387دکتر پرویز انصاری معینحقوق تجارت بین الملل9789645997098√435

3022کاغذی3201391دکتر فرهاد طالییحقوق سازمان های بین المللی9789649816661√436

3282کاغذی3001391مصطفی دانش پژوه(یافتگاه حقوق)منابع حقوق 9789649818900√437

5363کاغذی3001389(محمد حسین وقار: ترجمه)ملکم شاو (چاپ سوم)حقوق بین الملل 9789644232268√438

6726کاغذی3001383دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی( ۱۱-چاپ  )حقوق اساسی و نهادهای سیاسی 9789647896875√439

4322کاغذی4501391دکتر سید حسین صفایی، دکتر اسدهللا امامی( ۳۳-چاپ  )مختصر حقوق خانواده 9789647896276√440

15245سخت30001394دکتر منصور اباذری فومشیراهنمای نگارش حقوقی9786009172016√441



9181سخت6001391دکتر محمد جواد ظریف، دکتر سید محمد کاظم سجاد پور(پویایی مفهومی و کارکردی سازمان های منطقه ای و بین المللی)دیپلماسی چند جانبه 9789643615857√442

(دکتر سید قاسم زمانی،مهناز بهراملو: ترجمه)پروفسور ربکا واالس، الگا مارتین ارتگا حقوق بین الملل 9789648200232√443 49610کاغذی15601392

2087کاغذی 1201375قانونپوه دوکتور محمد طاهر بورګی   د افغانستان دوهم اساسي قانون ته یوه کتنه 1000000006175√444

10414کاغذی 501375سرمحقق محمد اکبر معتمد شینواری د افغانانو وروستي خپلمنځي جنگونه او د بشر حقوق   1000000005491√445

1683کاغذی 2201387قاضی طلب الدین قدیری د ښځو حقوق 1000000006355√446

(ډاکټر محمد طاهر بورګی: ترجمه)ډاکټر رینه داوید، ډاکټر ګونتر ګراسمان دوهم ټوک (مقایسوي حقوق)د معاصرو لویو حقوقي سیستیمونو مبادي 1000000000072√447 2508کاغذی 1501379

(امان هللا ایمان وردګ: ترجمه)ډاکټر ودیر صافینړیوال عمومي حقوق    1000000006395√448 2325کاغذی 2001387

4785سخت7501392زینب فالح تفتی، لیال سهرابینمونه قراردادهای تجاری در حقوق ملی و فراملی9786001582462√449

8002سخت12501392منصور اباذری فومشیراهنمای نگارش کیفری9786009172023√450

1603کاغذی 1001384  (غوټۍ خاوري: ژباړه)عبدالباقی هبا    (د ښځو د حقوقو او شخصیت مالتیر)اسالم 1000000006198√451

1504کاغذی 501380پوهاند محمد اسحق حسین خیل       (د شرعیاتو او حقوقو پوهنځیو لومړیو ټولګیو درسي کتاب)د اسالمي فقهی مبادي 4521000000006063

7841سخت8501394سرور دانش(چاپ سوم)حقوق اساسی افغانستان 4531000000000267

(ش مجمع عمومی سازمان ملل متحد. هـ۱۳۶۸ عقرب ۲۹ مطابق به ۱۹۸۹ نوامبر ۲۰کنوانسیون حقوق اطفال مصوب )ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر 4541000000013853 801کاغذی1501368کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2795کاغذی3501387پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی کابلقاموس اصطالحات حقوقی دری4551000000009492

3144کاغذی3501387پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی کابلد حقوقي اصطالحاتو قاموس پښتو4561000000009493

1292کاغذی1501385وزارت عدلیه افغانستان(د ژوند دچاپیلایر قانون ، قانون محیط زیست )فوق العاده کنه 4571000000005492

4762کاغذی4401393پوهاند داد محمد نذیر(جزء اول)با تجدید نظر و اضافات  (بخش الهیات)عقاید اسالمی  4589789936613218

3482کاغذی3701394پوهاند داد محمد نذیربا تجدید نظر و اضافات (جزء سوم) (بخش سمعیات )عقاید اسالمی 4599789936613393

4722کاغدی4001393پوهاند داد محمد نذیربا تجدید نظر و اضافات  (جزء دوم) (بخش نبوات)عقاید اسالمی  4601000000017358

7941سخت49501396عزیز الدین وکیلی، پوپلزائی درانی (در اوائل عهد اسالم تا عهد جمهوریت )دارالقضاء در افغانستان 4611000000007353

5443کاغذی11251387دکتر محمد علی صلح چی، هیبت هللا نژندی منش اسناد بین االمللی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 4629789649812571

2661کاغذی3201393عبدالحق ثاقب هزار ناوید اسالم دپیل اتلی میرمنی 4639789936613065

3603کاغذی3701394پوهاند داد محمد نذیر(با تجدید نظر و اضافات)حقوق جزای عمومی اسالم  4649789936613362

1721کاغذی2401394محمد ضیاءالحق شمسمعاصر حقوقی سیستمونه 4659789936613485

3603کاغذی5201393پوهندوی محمد محسن فرید (کشف علمی  جرایم )کریمنا لستیک 4661000000017366

2802کاغذی3201390پوهاند داد محمد نذیر(با تجدید نظر و اضافات)حقوق میراث در شریعت اسالمی و قانون مدنی  افغانستان  4679789936613386



4883کاغذی5301394پوهاند داد محمد نذیرفرق و مذاهب کالمی اسالمی 4689789936613447

2122کاغذی2801394پوهاند داد محمد نذیر(با  تجدید نظر و اضافات)نگاه به منطق جدید 4699789936613430

2562کاغذی2901394پوهاند داد محمد نذیر (با تجدید نظر و اضافات )نگاه به منطق قدیم  4709789936613423

4165کاغذی4301394پوهاند داد محمد نذیرمبادی علم حقوق4719789936613409

2603کاغذی3501393غالم ربانی ادیبتامین امنیت از دیدگاه اسالم 4729789936613164

5162کاغذی6001386مصطفی دانش پژوه(تابعیت و وضعیت بیگانگان)اسالم و حقوق بین الملل خصوصی 4739789649360669

2482کاغذی3201393پوهندوی محمد محسن فرید(طبع چهارم)حقوق جزای اختصاصی 4749789936613171

2923کاغذی4001394محمد قاسم رحمانی حقوق رسانه های همگانی 4759789936613522

1682کاغذی2401394محمد ظریف علم ستانکزی(طبع چهارم)اصول محاکمات مدنی 4769789936613157

5142کاغذی4801392پوهنوال داد محمد نذیرعلم اصول فقه 4771000000017357

2603کاغذی3201393برید جنرال محمد عظیم فاریابی(جزا شناسی)پینولوژی 4781000000017356

وبریدجنرال محمد عظیم فاریابی.الحاج قضاوتپوه عبدالبصیر سروری،(شامل کلیات حقوق ، حقوق جزای عمومی ،حقوق جزای خصوصی)مباحث برگزیده از علم حقوق  4791000000017355 4443کاغذی4501392

5143کاغذی4501392پوهنوال داد محمد نذیر(با تجدید نظر و اضافات)تاریخ و مبادی فلسفه  4801000000017362

2603کاغذی3701393پوهاند داد محمد نذیردر آمدی بر حقوق ملکیت معنوی4811000000017361

2963کاغذی4301393محمد ظریف علم ستانگزیاجراءت دعوای مدنی از دیدگاه فقه و قانون4829789936613003

3683کاغذی4301393محمد ظریف علم ستانکزی(مطابق قانون اجراءات جزائی)اصول اجراءات و محاکمات جزایی  4831000000017360

2823کاغذی2901394برید جنرال محمد عظیم فاریابیبا تجدید نظر و اضافات (جرم شناسی )کریمنولوژی 4841000000017359

6643کاغذی8101394پوهاند داد محَمد نذیر(دوره دو جلدی)حقوق جزای اختصاصی  4859789936613331

2843کاغذی3501394پوهنمل عبدالقادر نایل(جلد اول) (فقه احوال شخصیه )حقوق فامیل 4869789936613676

5062کاغذی5101394الحاج قضا و تپوه عبدالبصیر سروری، جنرال محمد عظیم فاریابیبا تجدید نظر و اضافات (کشف علمی  جرایم)کریمنا لستیک 4879789936613652

3982کاغذی4101391محقق عبدالمعبود ضربری(دربانکها،شرکتها ،بیمه ها و تبادله اسعار)معامالت و ربوی و راه های بدیل آن از نظر اسالم 4881000000017365

4765کاغذی4201392پوهنوال داد محمد نذیر(جزء اول)با تجدید نظر و اضافات  (نظریه قانون)مبادی علم حقوق 4891000000017364

8082سخت5001385محمد بسته نگارحقوق بشر از منظر اندیشمندان4909789643250638

491978964605675X  9563سخت15001386پرویز ذوالعین(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی)مبانی حقوق بین الملل عمومی

5642کاغذی10001385دکتر رضا نوربهاچاپ هفدهم (با تجدید نظر و اضافات )زمینۀ حقوق جزای عمومی  4929789645986832

3123کاغذی4001394پوهنمل محمد شفیع صالحیکریمینولوژی 4939789936613539



1کاغذی1501393زکریا اصولیدر قواعد حقوقی: حالت اضطرار1000000018463√494

1کاغذی1001395زکریا اصولی هجری خورشیدی۱۳۸۲ جدی سال ۱۴مصوب : قانون اساسی افغانستان9789936101241√495

1کاغذی1001395زکریا اصولی(۱۳۷۲میزان )اصول اساسی دولت اسالمی افغانستان 9789936101098√496

1کاغذی801394زکریا اصولی۱۳۹۳ سنبله ۲۹دست نامه موافقت نامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت و حدت ملی، 9789936101005√497

1کاغذی1201394زکریا اصولیش. هـ۱۳۸۲-۱۳۰۱: ساختار و صالحیت های لویه جرگه در قوانین اساسی افغانستان9789936100985√498

(۱۳۸۰بن اول )موافقت نامه ترتیبات موقت در افغانستان تا زمان تاسیس مجدد موسسات دایمی دولتی 9789936101074√499 1کاغذی801395زکریا اصولی

1کاغذی1501394زکریا اصولی(ش. هـ۱۳۰۱-۱۳۸۲)جایگاه دین مقدس اسالم در قوانین اساسی افغانستان 1000000018469√500

2کاغذی1301387عبدالرشید قیومی(۹۵۴: نمبر مسلسل)(فرامین رئیس جمهوری اسالمی افغانستان. قانون بیمه )رسمی جریده 5011000000018151

2کاغذی1001394"دقیق"قانونمل محمدرحیم (1189نمبرمسلسل )(قانون رهنمای معامالت)(فوق العاده ګڼه)رسمی جریده 5021000000018152

0کاغذی2501394"دقیق"قانونمل محمدرحیم (1394نمبر مسلسل )(قانون تدارکات)رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5031000000018153

2کاغذی801389"محقق"حیدر  (1033: نمبر مسلسل )(قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص)رسمی جریده 5041000000018154

2کاغذی4501394"دقیق"قانونمل محمدرحیم (1197نمبرمسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه قانون بانکداری افغانستان 5051000000018155

2کاغذی3001388"محقق"حیدر (988نمبر مسلسل )رسمی جریده قانون احوال شخصیه اهل تشیع 5061000000018156

1کاغذی1001390"دقیق"قانونمل محمدرحیم (1058نمبر مسلسل)مقررۀ کار بالمقطع. رسمی جریده مقررۀ مراکز حمایوی زنان 5071000000018157

(1185نمبر مسلسل )مقررۀ منع آزار و اذیت زنان . رسمی جریده فوق العاده ګڼه قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسالمی افغانستان 5081000000018158 1کاغذی1301394"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

1کاغذی1001392"دقیق"قانونمل محمدرحیم قانون ستندرد ملی افغانستان  (1107نمبر مسلسل )رسمی جریده قانون ستندرد ملی افغانستان 5091000000018159

(1148نمبر مسلسل )مقررۀ معاینه خانه ها . رسمی جریده فوق العاده ګڼه مقررۀ حمابت حقوق بشر در ادارات دولتی  5101000000018160 1کاغذی901393"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

1کاغذی1301386"قیومی"عبدالرشید (934نمبر مسلسل )رسمی جریده قانون وکالی مدافع 5111000000018161

1کاغذی1301393"دقیق"قانونمل محمدرحیم  هجری شمسی ، موافقتنامۀچند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشور های محاط به خشکه در حال توسعه۱۳۷۶-۱۹۹۸پروتوکول کیوتو درمورد کنوانسیون تغییرات اقلیم (1158نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5121000000018162

1392فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ حریدۀ  رسمی سال . تعدیل برخی او مواد اساسنامۀ د آریانا افغان هوئی شرکت . تعدیل و الغاء برخی از مواد مقررۀ تنظیم حقوقی تقاغد کارکنان خدمات ملکی. تعدیل مادۀ ششم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال. . ا. ا. مادۀ شصت و هفتم قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ج (3)تعدیل فقرۀ . تعدیل مادۀ یکصدو هفتادو نهم قانون اصول محاکمات مدنی: قانون اجارۀ مالی  (1128نمبر مسلسل )رسمی جریده 5131000000018163 1کاغذی1301392"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

و کشور های مونته نگرو فیجی و حکومت شاهی بوتان. ا.ا.اطالعیه رسمی و موافقتنامۀ ایجاد روابط دپلوماتیک میان ج. جهب همکاری های منطقوی منشور اجتماعی  (saarc)منشور اجتماعی کشور های آسیای جنوبی  (1059نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه5141000000018164 1کاغذی1001390"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

حقوقی- قانون حقوق عضای کادرعلمی انستینوت اموزقانونگذاری و تحقیقات علمی  (1188نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه5151000000018165 1کاغذی801394"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

1کاغذی801394"دقیق"قانونمل محمدرحیم (1178نمبر مسلسل )(قانون نشانه های جغرافیایی محل تولید)رسمی جریده 5161000000018166

موافقتنامه همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت شاهی عربستان سعودی ُ. موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت جمهوری اندونیزیا در مورد دوستی و همکاری . ش .  هـ 1379 مطابق به سال 2000نایروبی سال  (کارتاجینا)پروتو کول حفاظت زیست  (1164نمبر مسلسل)رسمی جریده 5171000000018167 1کاغذی1601393"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا. پیرامون نجوۀ جضور نیروها و پرسونل ناتو برای پیشبرد فعالیت های توافق شده ، تحت رهبری ناتو  (ناتو)قرارداد میان جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان وپیمان اتالنتیک شمالی  (1160)رسمی جریده 5181000000018168 1کاغذی1801393"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

.ا. ا. تعدیل و حذف بعضی از مواد قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه ج. تعدیل مادۀ بیست و ششم قانون احراآت حزائی . قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی .قانون جلوگیری از تمویل تروریزم  (1146نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5191000000018169 1کاغذی1301393"دقیق"قانونمل محمدرحیم 



قانون انتخابات منتشرۀ جویدۀ. قانون تشکیل ، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی  (1184نمبر مسلسل )رسمی جریده 5201000000018170 1کاغذی1001394"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

1کاغذی1601394"دقیق"قانونمل محمدرحیم (1193نمبرمسلسل )رسمی جریده قانون پاسپورت 5211000000018171

0کاغذی1601393"دقیق"قانونمل محمدرحیم (نمبر مسلسل)رسمی جریده قانون جلوگیری از پول شوی و عواید ناشی از جرایم 5221000000018172

1کاغذی1301382"بیگزاد"شاه جهان (814نمبر مسلسل )رسمی جریده د ښاروالیو د ټاکنو قانون 5231000000018173

1کاغذی1301394"دقیق"قانونمل محمدرحیم کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی (1194نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5241000000018174

مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی . تعدیل برخی از مواد قانون گمرکات . تعدیل برخی از مواد قانون محصول حق العبور  (۱۱۸۷نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5251000000018175 1کاغذی1301394"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

1کاغذی1301393"دقیق"قانونمل محمدرحیم  (۱۱۵۴نمبر مسلسل )رسمی جریده قانو ثبت احوال نفوس 5261000000018176

1کاغذی1501394"دقیق"قانونمل محمدرحیم (۱۱۹۸نمبر مسلسل )(قانون اداره امورمالیات)رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5271000000018177

قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف . (کاپی رایت)قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف ، هنرمند و محقق  (۹۵۶نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5281000000018178 1کاغذی1901387"قیومی"عبدالرشید 

1کاغذی1001387"قیومی"عبدالرشید مقررۀ مساعدت های حقوقی (۹۵۰نمبرمسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5291000000018179

1کاغذی1001387"قیومی"عبدالرشید   (955)رسمی جریده فوق العاده ګڼه قانون معارف 5301000000018180

درمادۀ پنجم قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی (2)ایزاد فقرۀ . تعدیل وایزاد در برخی ازمواد قانون جلوگیری از تمویل تروزیزم . تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات . قانون محصول خدمات مخابراتی  (۱۱۸۱نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده 5311000000018181 1کاغذی1001394"دقیق"قانونمل محمدرحیم 

1کاغذی1301394"دقیق"قانونمل محمدرحیم تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی. قانون تنظیم خدمات انرژی برق  (۱۱۸۰نمبر مسلسل )رسمی جریده 5321000000018182

1کاغذی1001393"دقیق"قانونمل محمدرحیم (۱۱۶۱نمبر مسلسل )(رسمی جریده فوق العاده ګڼه مقرره تنظیم اجراآت جلوګیری از تمویل تروریزم5331000000018183

1کاغذی1001394"دقیق"قانونمل محمدرحیم مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همګانی خصوصی(۱۱۹۶نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5341000000018184

1کاغذی1301394عبدالقهار ؛جویا؛د مالی چارو او عامه لګښتونو د اداره کولو قانون  (۸۵۶نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5351000000018185

1کاغذی1501394"دقیق"قانونمل محمدرحیم قانون تحصیالت عالی ملکی (۱۱۹۵نمبر مسلسل )رسمی جریده فوق العاده ګڼه 5361000000018186

10کاغذی 3951390حبیب هللا غالب وزیر عدلیه(ش. هـ۱۵/۷/۱۳۵۵ نیټه ۳۴۷دجزاء قانون رسمي جریده ګڼه )قانون جزاء 5371000000013734

3کاغذی www.moj.gov.af 3801386د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده فوق العاده ګڼه د اداري فساد پر ضد د مبارزي میثاق )میثاق مبارزه علیه فساد اداری 5381000000013735

3کاغذی www.moj.gov.af 1002009د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده  د پولیسو قانون)قانون پولیس 5391000000013736

5کاغذی www.moj.gov.af 2502007د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده فوق العاده ګڼه د ژوند دچاپیلایر قانون)قانون محیط زیست 5401000000013737

(رسمي جریده فوق العاده ګڼه)قانون امور ذاتی افسران و بریدمالن اردوی ملی حذف و تعدیل برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران و بریدمالن اردوی ملی 5411000000013738 5کاغذی www.moj.gov.af 1002010د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  

10کاغذی www.moj.gov.af 2002009د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده فوق العاده ګڼه د ښځي پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون)قانون منع خشونت علیه زن 5421000000013739

10کاغذی 3502004د افغانستان انتقالي اسالمي دولت د عدلیي وزارت(رسمي جریده فوق العاده ګڼه د افغانستان اساسي قانون)قانون اساسی افغانستان5431000000013740

5کاغذی www.moj.gov.af 2952010د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده فوق العاده ګڼه)قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرو کنترول آن 5441000000013741

5کاغذی www.moj.gov.af 1952012د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده)موافقنامه همکاری های درازمدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا 5451000000013742



5کاغذی www.moj.gov.af 1202012د افغانستان اسالمي جمهوریت د عدلیي وزارت  (رسمي جریده)قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان قانون محصول حق العبور5461000000013743

دوره2کاغذی 6801393پوهاند داد محمد نذیر( جلدی2دوره )حقوق جزای عمومی 5479789936613058

دوره2کاغذی 6801396پوهاند داد محمد نذیر( جلدی2دوره )حقوق عینی در فقه اسالمی و قانون مدنی افغانستان 5481000000019027

دوره3کاغذی 6001395پوهاند داد محمد نذیراساسات حقوق اسالم 5499789936613263

2کاغذی 4501395پوهاند داد محمد نذیرعلم اصول فقه5509789936613966

2کاغذی 3001395پوهاند داد محمد نذیر(با تجدید نظر و اضافات)حقوق میراث در شریعت اسالمی و قانون مدنی افغانستان5519789936613386

2کاغذی 3501395پوهاند داد محمد نذیر(با تجدید نظر و اضافات)حقوق جزای عمومی اسالم 5529789936613362

2کاغذی 3001395میر احمد فایز محمودی وزارت تحصیالت عالی مؤسسه تحصیالت عالی تابش پونځی حقوق و علوم سیاسی (طبع اول)حقوق تجارت 5539789936613850

2کاغذی 2301395مل پاسوال محمد عظیم فاریابیForensic Medicine  (فرآیند کشف علمی جرایم)طب عدلی در 5549789936613911

(با تجدید نظر و اضافات)(ش. هـــ1393مطابق قانون اجراءات جزائی سال )اصول اجراءات و محاکمات جزائی 5559789936613508 2کاغذی 4501396"علم ستانکزی"محمد ظریف 

2کاغذی 3001396"علم ستانکزی"محمد ظریف (با تجدید نظر و اضافات) (طبع هفتم)اصول محاکمات مدنی 5569789936613157

2کاغذی 3801395مل پاسوال محمد عظیم فاریابی(کریمنالستیک: بخش اول) (کشف علمی جرایم)کریمنالستیک 5579789936613928

2کاغذی 3801395پوهنمل محمد شفیع صالحی(وزارت تحصیالت عالی مؤسسه تحصیالت عالی تابش پونځی حقوق و علوم سیاسی (طبع سوم)کریمینولوژی 5589789936613539

2کاغذی 3001395برید جنرال محمد عظیم فاریابی CRIMINOLGY  (با تجدید نظر و اضافات)کریمنولوژی 5599789936613867

2کاغذی 2401396پوهنمل محمد شفیع صالحی(چاپ دوم)(کشف علمی جرایم)کریمنالستیک 5609789936613898

2کاغذی 2401391محمد اعظم طارق(مبانی مقررات بشر دوستانه در اسالم و حقوق بین الملل)حقوق جنگ 5611000000019041

2کاغذی 3301394پوهنمل عبدالقادر نایل(جلد اول) (فقه احوال شخصیه)حقوق فامیل 5629789936613676

2کاغذی 3001396پوهندوی محمد محسن فرید(طبع ششم)حقوق جزای اختصاصی 5631000000019046

3841کاغذی4501394سرور دانش۱۳۰۱-۱۳۸۲ده قانون اساسی از : متن کامل قوانین اساسی افغانستان5641000000014030

3121Ciminal Proceedings Law By: Ghulam Haidar Allama PhD in Persianکاغذی4501396دکتورغالم حیدرعالمهاصول محاکمات جزایی افغانستان، چاپ دوم5651000000019669

2141Public Ciminal Law By: Ghulam Haidar Allama PhD in Persianکاغذی3801396دکتورغالم حیدرعالمهحقوق جزای عمومی افغانستان، چاپ سوم5661000000019671

5041سخت7001395داکترمحمد قاسم الیاسیحقوق اساسی جمهوری اسالمی افغانستان5671000000019670

(پوهنیار منهاج الدین حامد: همکارعلمی)پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه، حقوق فامیل1000000019587√568 3362کاغذی4501387

2642کاغذی4501396پوهاند عبدالعزیزاز دیدگاه فقه و قانون، ویرایش جدید: احکام میراث1000000019586√569

2282Financial Law and State Budgeting By: Professor Abdul Latif Rahmani in Persianکاغذی3901396پوهنوال عبداللطیف رحمانیحقوق مالی و بودجه، چاپ ششم1000000019584√570

2341General Criminal Law, Textbook, First Volume By Professor Dr. Hafizullah Danish in Persianکاغذی2901396پوهاند دوکتور حفیظ هللا دانشحقوق جزای عمومی، کتاب درسی، جلد اول، چاپ پنجم1000000019590√571



1901General Criminal Law, Textbook, Second Volume By Professor Dr. Hafizullah Danish in Persianکاغذی2801395پوهاند دوکتور حفیظ هللا دانشحقوق جزای عمومی، کتاب درسی، جلد دوم، چاپ چهارم1000000019591√572

(عبدالشکور نظری: ویراستار)دکترعلی محمد میرزایی اصول محاکمات مدنی افغانستان1000000019589√573 3002Civil Procedure of Afghanistan By Ali Mohammad Mirzaei Ph.D In Persian 2014کاغذی4501393

1762کاغذی 2501396نظام الدین عبدهللا شرح قانون مدنی افغانستان، ویرایش نهم: حقوق بین الملل خصوصی1000000019585√574

(الحاج خواجه غالم جیالن شبل: ترجمه)دوکتور مصطفی نیازی حقوق کار1000000019588√575 1123کاغذی 1501394

7922Afghanistan Penal Code: Issue Number 1260, Official Gazette Extraordinary Issue By: Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice In Persian and Pashto 2017کاغذی15501396قانونمل محمد رحیم دقیق۱۲۶۰نمبر مسلسل : رسمي جریده فوق العاده ګڼه: کود جزا افغانستان1000000019775√576

1444The Labour Law: Issue Number 966, Official Gazette Extraordinary Issue By: Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice In Persian and Pashto 2008کاغذی2501387وزارت عدلیه۹۶۶نمبر مسلسل : رسمي جریده فوق العاده ګڼه: قانون کار1000000013806√577

3223Transition Period Draft Constitution By: Zekria Asoli in Persianکاغذی601396زکریا اصولیطرح قانون اساسی دوره انتقالی9789936101371√578

5222کاغذی801396زکریا اصولیمسوده قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان9789936101340√579

4823The Constitution of Federal Islamic Republic of Afghanistan  By: Zekria Asoli in Persianکاغذی801396زکریا اصولیقانون اساسی جمهوری فدرال اسالمی افغانستان9789936101418√580

5423Draft Constitution of The Islamic State of Afghanistan  By: Zekria Asoli in Persianکاغذی801396زکریا اصولی هجری خورشیدی۱۲/۱/۱۳۷۱سال : مسوده قانون اساسی حکومت اسالمی افغانستان9789936101357√581

 1601The course of the Judgment in the time of His Majesty Mohammad Zahirshah 1343-1312 AH By: Mohammad Nasir Hassan Zadeh In Persianکاغذی3201395محمد ناصرحسن زادهش. هـ۱۳۱۲-۱۳۴۳سیرتحول قضا درعصر اعلیحضرت محمد ظاهرشاه 9789936614314√582

1921کاغذی4501395څارنمل عبدالولی خیریروش های قانونی کشف تحقیق و تعقیب جرایم درافغانستان با تاکید برقانون اجراآت جزایی9789936614598√583

1321کاغذی2901396محمد تواب منانبه اساس قانون اجراات جزایی و قانون جزای عسکری: تعلیق اجرای مجازات9789936614901√584
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