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 المواقع القانونية العربية
  

 
  Arab Legal Sites  المواقع القانونية العربية

  

  مواقع هيئات دولية باللغة العربية  .١

 وزارات ومواقع رسمية .٢

   مواقع اهلية تتضمن معالجات ووثائق  قانونية  .٣

  برلمانات  .٤

  قواعد قوانين وتشريعات  .٥

  مؤسسات محاماة وخدمات قانونية  .٦

 انونية عربية أو تتضمن مواد قانونية مواد قانونية ومجالت ق .٧

 ) الخ ...  سي دي –كتب (  منتجات قانونية  .٨

  مؤسسات اكاديمية عربية  .٩

   مراكز التحكيم العربية  .١٠

  

  مواقع هيئات دولية باللغة العربيةمواقع هيئات دولية باللغة العربية .  . ١١

   الموقع العربي  الموقع العربي – المتحدة  المتحدة األمماألمم

http://www.un.org/arabic/law//   

   عربي  عربي – مكافحة االرهاب  مكافحة االرهاب – المتحدة  المتحدة األمماألمم
http://www.un.org/arabic/terrorism/  

    ٨٣٨٣قرارات مجلس االمن  بالعربية منذ عام قرارات مجلس االمن  بالعربية منذ عام 
http://www.un.org/arabic/documents/scres.htm 

   المتحدة بالعربي  المتحدة بالعربي لألمملألممالجمعية العامة الجمعية العامة 
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/57/index.html 

  موقع اللجنة الدولية للصليب االحمر بالعربيةموقع اللجنة الدولية للصليب االحمر بالعربية
www.icrc.org/web/ara 

  

  وزارات ومواقع رسميةوزارات ومواقع رسمية. . ٢٢

  

  حكومية عامة حكومية عامة 

  حكومة االمارات العربية المتحدةحكومة االمارات العربية المتحدة

http://www.uae.gov.ae// 

  حكومة دبي االلكترونيةحكومة دبي االلكترونية
http://portal.dubai-e.gov.ae 

  لكترونية لكترونية حكومة قطر االحكومة قطر اال
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http://www.e.gov.qa 
  الموقع الرسمي للحكومة الموريتانية الموقع الرسمي للحكومة الموريتانية 

http://www.mauritania.mr   
  السلطة الوطنية الفلسطينيةالسلطة الوطنية الفلسطينية

http://www.pna.org// 

  الهيئة العامة لالستعالمات الفلسطينيةالهيئة العامة لالستعالمات الفلسطينية

http://www.sis.gov.ps// 

  الرئاسة اللبنانية الرئاسة اللبنانية 

http://www.presidency.gov.lb// 

  لمصريةلمصريةالرئاسة االرئاسة ا
http://www.presidency.gov.eg  

  المواقع الحكومية في دولة البحرينالمواقع الحكومية في دولة البحرين
http://www.bahrain.gov.bh  

  شبكة الحكومة المصريةشبكة الحكومة المصرية

http://www.misrnet.idsc.gov.eg//  

   المصرية المصريةلالستعالماتلالستعالماتالهيئة العامة الهيئة العامة 

http://www.sis.gov.eg   //  

    -اليمناليمن-المركز الوطني للمعلومات المركز الوطني للمعلومات 
http://www.nic.gov.ye          

  الردنيالردنيمركز المعلومات الوطني امركز المعلومات الوطني ا

http://www.nic.gov.jo   //  

  

  عدل عدل وزارات الوزارات ال

  وزارة العدل اللبنانية وزارة العدل اللبنانية 

http://www.justice.gov.lb//  

  وزارة العدل الكويتية وزارة العدل الكويتية 

http://www.moj.gov.kw//  

  وزارة العدل سورية وزارة العدل سورية 
htm.1/com.syria-moj.www://http   

  وزارة العدل في البحرينوزارة العدل في البحرين
  http://www.bahrain.gov.bh    

  

  وزارات التربية والتعليم وزارات التربية والتعليم 

  وزارة المعارف السعودية  وزارة المعارف السعودية  
http://www.moe.gov.sa  

  وزارة التعليم العالي السعودية  وزارة التعليم العالي السعودية  
http://www.mohe.gov.sa  
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   السعودية  السعودية –الرئاسة العامة لتعليم البنات الرئاسة العامة لتعليم البنات 

http://www.gpgedu.gov.sa//  

  وزارة التربية والتعليم المصرية وزارة التربية والتعليم المصرية 
http://www.emoe.org    

  وزارة التربية  والتعليم االردنية وزارة التربية  والتعليم االردنية 

http://www.moe.gov.jo   //  

  وزارة التربية و التعليم بفلسطين وزارة التربية و التعليم بفلسطين 
http://www.moe.gov.ps    

   والبحث العلمي بفلسطين  والبحث العلمي بفلسطين العاليالعاليوزارة التعليم وزارة التعليم 
http://www.mohe.gov.ps  

  وزارة التربية و التعليم البحرينيةوزارة التربية و التعليم البحرينية

http://www.education.gov.bh   //  

   اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات العربية المتحدة-وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم 
http://www.education.gov.ae  

  وزارة التربية و التعليم  الكويتيةوزارة التربية و التعليم  الكويتية

http://www.moe.edu.kw//  

  وزارة التربية الوطنية الجزائريةوزارة التربية الوطنية الجزائرية

http://www.meducation.edu.dz   //  

  وزارة التربية السورية وزارة التربية السورية 
http://www.syrianeducation.org  

  

  لتوظيف لتوظيف عمل واعمل واالال

  مجلس الخدمة المدنية اللبنانيمجلس الخدمة المدنية اللبناني

http://www.csb.gov.lb//  

  موقع هيئة التفتيش المركزي اللبنانيموقع هيئة التفتيش المركزي اللبناني

http://www.cib.gov.lb//  

  وزارة العمل والشؤون االجتماعية البحرينيةوزارة العمل والشؤون االجتماعية البحرينية
www.bah-molsa.com  

  االجتماعية السعودية  االجتماعية السعودية  وزارة العمل و الشئون وزارة العمل و الشئون 

http://www.mol.gov.sa//  

  وزارة الخدمة المدنية السعوديةوزارة الخدمة المدنية السعودية

http://www.mcs.gov.sa   //              

   السعودية   السعودية  االجتماعيةاالجتماعيةالموسسة العامة للتأمينات الموسسة العامة للتأمينات 
http://www.gosi.com.sa  

  مصلحة التقاعد السعوديةمصلحة التقاعد السعودية
http://www.mof.gov.sa/  

  اتحاد االعمال والمستخدمين السودانى اتحاد االعمال والمستخدمين السودانى 
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http://www.sudbiz.com   //           

   اليمن اليمن-العمل العمل برنامج معلومات سوق برنامج معلومات سوق 
www.lmis-yemen.org  

  

  شغال شغال الالااوزارات وزارات 

  األردناألردن  –  واإلسكانواإلسكان العامة  العامة األشغالاألشغالوزارة وزارة 
www.mpwh.gov.jo  

   السعودية السعوديةاإلسكاناإلسكان العامة و  العامة و األشغالاألشغالوزارة وزارة 
http://www.mpwh.gov.sa  

   العامة اللبنانية العامة اللبنانيةاألشغالاألشغالوزارة وزارة 

http://www.public-works.gov.lb//  

  

  زراعة زراعة وزارات وزارات 

  وزارة الزراعة واالصالح الزراعى السوريةوزارة الزراعة واالصالح الزراعى السورية

http://www.syrianagriculture.org   //    

  وزارة الزراعة السورية وزارة الزراعة السورية 
http://www.moi-syria.com/econarab1.htm  

  وزارة الزراعة اللبنانيةوزارة الزراعة اللبنانية

http://www.agriculture.gov.lb   //  

  السعوديةالسعوديةوزارة الزراعة و المياه وزارة الزراعة و المياه 
http://www.agrwat.gov.sa/index.php  

  وزارة الزراعة المصريةوزارة الزراعة المصرية
http://nile.enal.sci.eg      

  

  بيئة بيئة الالبلدية وبلدية والشؤون الالشؤون ال

  وزارة البيئة اللبنانية  وزارة البيئة اللبنانية  

http://www.moe.gov.lb//    

  وزارة الشئون البلدية والقروية السعوديةوزارة الشئون البلدية والقروية السعودية
http://www.momra.gov.sa  

  وزارة اإلسكان والبلديات والبيئة البحرينيةوزارة اإلسكان والبلديات والبيئة البحرينية

http://www.mohme.gov.bh   //  

  وزارة الشؤون البلدية والزراعة القطريةوزارة الشؤون البلدية والزراعة القطرية
http://www.mmaa.gov.qa  

   مصر مصر–وزارة الدولة لشؤون البيئة وزارة الدولة لشؤون البيئة 
www.eeaa.gov.eg   

  الهيئة العامة المصرية لالرصاد الجوية الهيئة العامة المصرية لالرصاد الجوية 

http://nwp.gov.eg   //  
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  امانة مدينة الرياضامانة مدينة الرياض

http://www.alriyadh.gov.sa//  

   المكرمة المكرمةامانة مكةامانة مكة

http://www.holymakkah.gov.sa   //  

  امانة المدينة المنورة امانة المدينة المنورة 
http://www.amanatalmadinah.gov.sa  

  امارة منطقة الرياضامارة منطقة الرياض

http://www.imaratarriyadh.gov.sa//  

  الهيئة الوطنية السعودية لحماية الحياة الفطرية و انمائها الهيئة الوطنية السعودية لحماية الحياة الفطرية و انمائها 

http://ncwcd.gov.sa//  

  

   وثقافة  وثقافة اعالماعالم

  وزارة األعالم الكويتيةوزارة األعالم الكويتية

http://www.info-kuwait.org//  

  وزارة األعالم اليمنيةوزارة األعالم اليمنية

http://www.yemeninfo.gov.ye//  

  وزارة اإلعالم العمانيةوزارة اإلعالم العمانية
http://www.omanet.com  

  الفلسطينيةالفلسطينيةوزارة االعالم وزارة االعالم 

http://www.minfo.gov.ps//  

  وزارة الثقافة الفلسطينيةوزارة الثقافة الفلسطينية
http://www.moc.gov.ps     

  مركز معلومات وزارة الثقافة واالعالم السعوديةمركز معلومات وزارة الثقافة واالعالم السعودية
http://www.saudinf.com   

   البحرينية البحرينيةاإلعالماإلعالموزارة وزارة 
http://www.gna.gov.bh    

   السورية  السورية إلعالمإلعالمااوزارة وزارة 
http://www.moi-syria.com  

   .Emirates Media Inc - مؤسسة اإلمارات لإلعالممؤسسة اإلمارات لإلعالم
ae.co.emi.www://http  

  

  التخطيطالتخطيط

    األردنيةاألردنيةوزارة التخطيط وزارة التخطيط 

http://www.mop.gov.jo//   

  وزارة التخطيط الكويتية وزارة التخطيط الكويتية 
http://www.mop.gov.kw/arabic/default.asp  
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    اإلماراتيةاإلماراتيةوزارة التخطيط وزارة التخطيط 

http://www.uae.gov.ae/mop   //  

  ة التخطيط السعودية ة التخطيط السعودية وزاروزار
http://www.planning.gov.sa  

  

  المالية المالية 

    األردنيةاألردنيةوزارة المالية وزارة المالية 

http://www.mof.gov.jo   //  

  اإلماراتيةاإلماراتيةوزارة المالية و الصناعة وزارة المالية و الصناعة 

http://www.uae.gov.ae/mofi//  

    وزارة المالية اللبنانية وزارة المالية اللبنانية 

http://www.finance.gov.lb//  

  ديوان المحاسبة اللبنانيديوان المحاسبة اللبناني

http://www.coa.gov.lb//  

  طني السعوديةطني السعوديةوزارة المالية و االقتصاد الووزارة المالية و االقتصاد الو
http://www.mof.gov.sa  

  وزارة المالية واإلقتصاد الوطني البحرينيةوزارة المالية واإلقتصاد الوطني البحرينية

http://www.mofne.gov.bh//   

  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمنيالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني

http://www.coca.gov.ye//   

  مصلحة الزكاة والدخل السعوديةمصلحة الزكاة والدخل السعودية
http://www.mof.gov.sa/  

  وزارة المالية السودانية  وزارة المالية السودانية  
http://mof-sudan.com/   

    األردنيةاألردنيةهيئة االوراق المالية هيئة االوراق المالية 
www.sdc.com.jo  

  سلطة النقد الفلسطينيةسلطة النقد الفلسطينية
www.pma-palistine.org  

  البنك المركزي االردنيالبنك المركزي االردني
www.cbj.gov.jo   

  ديوان المحاسبة االماراتيديوان المحاسبة االماراتي
www.saiuae.gov.ae  

  

  البرلمانيةالبرلمانيةالشؤون الشؤون 

  وزارة الشؤون البرلمانية الفلسطينيةوزارة الشؤون البرلمانية الفلسطينية
http://www.mopa.gov.ps     
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  االتصاالت االتصاالت 

  وزارة االتصاالت اللبنانيةوزارة االتصاالت اللبنانية

http://www.mpt.gov.lb//  

    وتكنولوجيا المعلومات األردنيةوتكنولوجيا المعلومات األردنيةوزارة االتصاالت وزارة االتصاالت 
http://www.mopc.gov.jo  

    األردنيةاألردنيةهيئة تنظيم قطاع االتصاالت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
http://www.trc.gov.jo  

  

  نقل نقل 

  وزارة المواصالت الكويتية وزارة المواصالت الكويتية 
http://www.moc.kw   

  

  االوقافاالوقاف

  وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان 
http://www.mara.gov.om  

  وزارة االوقاف والمؤسسات الدينية وزارة االوقاف والمؤسسات الدينية 
http://www.alazhr.com/index.htm  

  

  التجارة واالقتصادالتجارة واالقتصاد

  الهيئة العامة لالستثمار اليمنيةالهيئة العامة لالستثمار اليمنية
http://www.giay.gov.ye/index.htm  

  وزارة التجارة الخارجية المصرية وزارة التجارة الخارجية المصرية 
http://www.economy.gov.eg/  

  وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية المصريةوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية المصرية
http://www.misrnet.idsc.gov.eg  

  مكتب براءات االختراع المصريمكتب براءات االختراع المصري
http://www.egypo.gov.eg  

    ردنيةردنيةاألاألوزارة الصناعة و التجارة وزارة الصناعة و التجارة 

http://www.mit.gov.jo//  

  مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية األردنيةمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية األردنية
http://www.jedco.gov.jo   

  جمعية مستثمري مدينة عمان الصناعية جمعية مستثمري مدينة عمان الصناعية 
http://www.investors-association.com.jo  

  اإلماراتيةاإلماراتيةوزارة الصناعة و التجارة وزارة الصناعة و التجارة 

http://www.fedfin.gov.ae     //  

  وزارة الصناعة اللبنانيةوزارة الصناعة اللبنانية

http://www.industry.gov.lb//  

  وزارة األقتصاد و التجارة الخارجية السوريةوزارة األقتصاد و التجارة الخارجية السورية
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http://www.syrecon.org   
  وزارة الصناعة السورية وزارة الصناعة السورية 

http://www.syr-industry.org  
   السورية  السورية زارة التموينزارة التموينوو

http://www.syrianmsht.com  
  وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينيوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني

www.met.gov.ps  
  صندوق التنمية الصناعية السعودي صندوق التنمية الصناعية السعودي 

http://www.mof.gov.sa/mainindex_12.html   
  المؤسسة العامة للمواني السعوديةالمؤسسة العامة للمواني السعودية

http://www.ports.gov.sa   //  

  الجمارك السعودية الجمارك السعودية 
http://www.customs.gov.sa/home.htm  

  الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس 
http://www.saso.org.sa  

   الكويت  الكويت -الهيئة العامة لإلستثمارالهيئة العامة لإلستثمار
http://www.kia.gov.kw  

   دبي دبي–دائرة الموانئ والجمارك دائرة الموانئ والجمارك 
http://www.dxbcustoms.gov.ae  
 

  الخارجية الخارجية 

   وزارة الخارجية المصرية  وزارة الخارجية المصرية 

http://www.mfa.gov.eg//  

  وزارة الخارجية الكويتية وزارة الخارجية الكويتية 

http://www.mofa.com//  

  ة السعوديةة السعوديةوزارة الخارجيوزارة الخارجي
http://www.mofa.gov.sa  

  وزارة الخارجية الجزائريةوزارة الخارجية الجزائرية

http://www.mae.dz   //  

  وزارة المغتربين اللبنانيةوزارة المغتربين اللبنانية

http://www.emigrants.gov.lb//  

  

  الصحة الصحة 

  وزارة الصحة العامة اللبنانية وزارة الصحة العامة اللبنانية 

http://www.public-health.gov.lb   //  

    اإلماراتيةاإلماراتيةوزارة الصحة وزارة الصحة 

http://www.moh.gov.ae/intro//    

  وزارة الصحة البحرينيةوزارة الصحة البحرينية
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http://www.moh.gov.bh  
  وزارة الصحة و السكان الجزائريةوزارة الصحة و السكان الجزائرية

http://www.ands.dz   //  

   السورية  السورية وزارة الصحةوزارة الصحة
http://www.moh-syria.com  

  السالمة العربية السالمة العربية 
http://www.arabsafety.com  

  

   والطاقة  والطاقة البترول البترول 

  وزارة البترول و الثروة المعدنية السعودية وزارة البترول و الثروة المعدنية السعودية 

http://www.mopm.gov.sa   //  

  ئريةئريةوزارة الطاقة و التعدين الجزاوزارة الطاقة و التعدين الجزا

http://fr.mem-algeria.org   //  

  وزارة النفط السورية وزارة النفط السورية 
http://www.mopmr-sy.org   

  داخلية وعسكري وانفاذ قانون داخلية وعسكري وانفاذ قانون 

  دائرة المخابرات العامة األردنيةدائرة المخابرات العامة األردنية
  http://www.gid.gov.jo      

  رئاسة الطيران المدنى السعودي رئاسة الطيران المدنى السعودي 
http://www.pca.gov.sa    

    األردنيةاألردنيةالقوات الجوية القوات الجوية 

http://www.rjaf.gov.jo//  

  القوات المسلحة األردنية القوات المسلحة األردنية 
http://www.jaf.mil.jo  

  اإلدارة العامة للدفاع المدني االماراتياإلدارة العامة للدفاع المدني االماراتي
http://www.gdocd.gov.ae  

    السعوديالسعوديرئاسة الحرس الوطنى رئاسة الحرس الوطنى 
http://www.haras.gov.sa  

  اللبنانياللبناني  الداخليالداخلي  قوات األمنقوات األمن
http://www.lebanon.com/isf/index.htm  

   الصفحة الرئيسية  الصفحة الرئيسية -  اإلماراتيةاإلماراتيةالنيابة العامة النيابة العامة 
http://www.dxbpp.gov.ae/  

      اإلماراتيةاإلماراتيةالجنسية واإلقامة الجنسية واإلقامة 
http://www.dnrd.gov.ae/ . 

  

   السعودية  السعودية -المديرية العامة للجوازات  المديرية العامة للجوازات  

http://saudi-passports.gov.sa   //  
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  إدارة مرور منطقة الرياض       إدارة مرور منطقة الرياض       

 http://www.r-t.gov.sa 
 

  

    مواقع أهلية عربية تتضمن معالجات ووثائق قانونيةمواقع أهلية عربية تتضمن معالجات ووثائق قانونية. . ٣٣

  

  األردنيةاألردنيةموقع االنتخابات موقع االنتخابات 
http://eleectionsjo.com 

   اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء–الجمهورية اليمنية الجمهورية اليمنية 
www.scer.org.ye 

   حول العالم بالعربية حول العالم بالعربيةاإلنساناإلنسان منظمة مراقبة حقوق  منظمة مراقبة حقوق –منظمة هيومان رايتس ووتش منظمة هيومان رايتس ووتش 
www.hrw.org 

  ))قوانين واخبارقوانين واخبار(( صنع في اليمن  صنع في اليمن –جمعية الصناعيين اليمنيين جمعية الصناعيين اليمنيين 
http://www.madeinyemen.org 

  غرفة تجارة دمشقغرفة تجارة دمشق
www.dcc-sy.com 

  منظمة جزائرية متخصصة بالمياه مع مداخل لمواقع بحثية عربية ودوليةمنظمة جزائرية متخصصة بالمياه مع مداخل لمواقع بحثية عربية ودولية
www.semide.dz 

  لمعلومات الصناعيةلمعلومات الصناعية الشبكة العربية ل الشبكة العربية ل–المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
www.arifonet.org.ma 

  اتحاد المغرب العربياتحاد المغرب العربي
www.mghrebarabe.org 

  الموقع المعرب لمنظمة اخبار النساءالموقع المعرب لمنظمة اخبار النساء
http://awomensenews.org 

  أمانأمان  –المركز العربي لمصادر المعلومات المركز العربي لمصادر المعلومات 
www.amanjordan.org 

   السوري   السوري  مركز المعلومات القوميمركز المعلومات القومي
htm.index/arabic/org.niceonline.www://http  

    الغرفة الصناعية بدمشقالغرفة الصناعية بدمشق
org.syria-dci.www://http  

    الجمعية السورية للمعلوماتيةالجمعية السورية للمعلوماتية
http://www.scs-net.org 

    حامي شمال لبنانحامي شمال لبناننقابة منقابة م
http://www.nlbar.org.lb 

      اإلسالماإلسالم  موقعموقع
http://www.islamweb.net/arabic/  

    العلماء العربالعلماء العرب
org.arabscientist.www://http  

    العقول السوريةالعقول السورية
http://www.syrianminds.org/main.htm 



 ١١١١

  االجتماعياالجتماعي و  و االقتصادياالقتصاديلصندوق العربي لإلنماء لصندوق العربي لإلنماء اا

http://arabfund.org// 

  رجمين العرب رجمين العرب شبكة المتشبكة المت
http://www.arabtranslators.net 

  الحق الحق 
http://www.alhaq.org  

  مركز شمل الفلسطيني لالجئينمركز شمل الفلسطيني لالجئين
http://www.shaml.org 

  اللبنانياللبنانيالصليب االحمر الصليب االحمر 

http://www.lrc.org// 

  مركز العودة الفلسطيني مركز العودة الفلسطيني 
http://www.prc.org.uk   

  الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون اإلسرائيليةالهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية
http://www.naldip.org.lb 

    اإلنمائيةاإلنمائيةبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة 
http://www.agfund.org 

  مؤسسة الملك فيصل العالميةمؤسسة الملك فيصل العالمية

http://www.kff.com// 

  م و التكنولوجيا م و التكنولوجيا األكاديمية العربية للعلواألكاديمية العربية للعلو

http://aast.edu// 

  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

http://www.arifonet.org.ma// 

  الشبكة العربية األمريكية لألحداث الشبكة العربية األمريكية لألحداث 
http://aaan.org/alert0698.html 

    للمرأةللمرأة اليمني   اليمني  الوطنيالوطنيالمجلس المجلس 

http://www.yemeni-women.org.ye// 

  
 

    برلماناتبرلمانات. . ٤٤

  

  األردنياألردنيالبرلمان البرلمان 
www.jordan-parliament.org 

  اإلماراتياإلماراتي  االتحادياالتحادي  الوطنيالوطنيالمجلس المجلس 

http://www.almajles.gov.ae// 

   الجزائري الجزائرياألمةاألمةمجلس مجلس 
http://www.majliselouma.dz 

  البرلمان الجزائري    البرلمان الجزائري    -المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني 
http://www.apn-dz.org 
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  المجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس التشريعي الفلسطيني
www.pal.plc.org 

  مجلس الشورى السعوديمجلس الشورى السعودي
http://www.shura.gov.sa 

   المجلس الوطني المجلس الوطني–جمهورية السودان جمهورية السودان 
www.sudan-parliament.org 

  مجلس النواب اللبنانيمجلس النواب اللبناني

http://www.lp.gov.lb// 

    مجلس الشعب المصريمجلس الشعب المصري

http://www.parliament.gov.eg/ /  

      المصريالمصريمجلس الشعب مجلس الشعب 

http://www.assembly.gov.eg// 

  مجلس الشورى المصريمجلس الشورى المصري
http://www.shoura.gov.eg 

  مجلس النواب اليمنى مجلس النواب اليمنى 

http://www.parliament.gov.ye// 
 

    ريعاتريعاتقواعد قوانين وتشقواعد قوانين وتش. . ٥٥

  

   الشبكة القانونية العربية  الشبكة القانونية العربية –مجموعة عرب للقانون مجموعة عرب للقانون 
http://www.arablaw.org  
http://www.arablawnet,net  

    المصريةالمصريةات ات التشريعـــالتشريعـــ
http://www.dbc.com.eg/DEFAULT.ASP 

  شبكة المحامون العربشبكة المحامون العرب
http://www.mohamoon.net  

    الشبكة القانونية العربيةالشبكة القانونية العربية) ) مشروع تجريبي مشروع تجريبي ( ( 
com.alenc.www://http  

    قوانين البلدان العربيةقوانين البلدان العربية
asp.home/arabcola/laws/net.awo.www://http  

    ئريئريصفحة القانون الجزاصفحة القانون الجزا
fm.fr.lexalgeria.www://http  

    قانون الخليجقانون الخليج
http://www.gulf-law.com 

    القانون السوريالقانون السوري
com.t4.syrianlaw://http  

  

    مات قانونيةمات قانونيةمؤسسات محاماة وخدمؤسسات محاماة وخد. . ٦٦
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 نقابات محامين عربية نقابات محامين عربية 

   تحت اإلنشاء تحت اإلنشاء–اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين العرب 

http://www.muhamunarab.org//  
 في طرابلس لبنانفي طرابلس لبنان المحامينالمحامين نقابةنقابة

www.nlbar.org.lb 
 فرع دمشقفرع دمشق المحامينالمحامين نقابةنقابة

www.damascusbar.org  
 األردنييناألردنيين المحامينالمحامين نقابةنقابة

www.jba.org.jo  
 جمعية المحامين الكويتية جمعية المحامين الكويتية 

http://www.kbar.org  

  مين العرب  مين العرب  المكتبة القانونية شبكة المحاالمكتبة القانونية شبكة المحا

http://www.law-book.net// 

 محامو المملكة العربية السعودية محامو المملكة العربية السعودية 

http://www.mohamoon-ksa.com  

    محامين مصر محامين مصر 

http://mohamenmisr.8m.net 

  محامون فوق العادة محامون فوق العادة 

http://www.go.to/aboulilah 

  اإلنسان اإلنسان االتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق االتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق 

http://www.libyanhumanrights.com 

  القانون السوري القانون السوري 

http://www.syrianlaw.4t.com 

  القانون السوريالقانون السوري
http://www.syrianlaw.bizland.com 

  موسوعة التشريعات العربيةموسوعة التشريعات العربية
http://www.alenc.com   

  مرجع التحكيم الدوليمرجع التحكيم الدولي

http://www.internationaladr.com//    

   القانونية القانونيةواالستشاراتواالستشاراتالدليل الكويتي للمحاماة الدليل الكويتي للمحاماة 
http://q8lawyer.net 

  العادةالعادةمحامون فوق محامون فوق 
http://www.aboulilah.nav.to  

  ونية ونية القاضي لالستشارات الشرعية والقانالقاضي لالستشارات الشرعية والقان
http://aasg.tripod.com 

  مجموعة االستشارات الدوليةمجموعة االستشارات الدولية



 ١٤١٤

http://www.arablawonline.com 
    المستشار السعوديالمستشار السعودي

http://www.saudi-adviser.com   
    السعوديةالسعودية محامومحامو

http://www.mohamoon-ksa.com   
    مكتب عزام السعوديةمكتب عزام السعودية

http://www.azzamlaw.com 
    بسام الصباغبسام الصباغ. . مم

bslaw/com.bslaw.www://http  
    المجموعة السورية القانونية والماليةالمجموعة السورية القانونية والمالية

com.syrlfg.www://http  
    شركات قانونشركات قانون

html.syria-firms/org.hg.www://http  
    الخردجيالخردجي

mco.kherdaji.www://http/  

    مكتب سنان القانونيمكتب سنان القانوني
htm.sinan/vs/com.syrianshopping.www://http  

    مكتب النحالويمكتب النحالوي
#753htm.serlaw/bis/vs/com.syrianshopping.www://http  

    مالك وطباعمالك وطباع
#2htm.serlaw/bis/vs/com.syrianshopping.www://http  

    عمر األيوبيعمر األيوبي
#589htm.serlaw/bis/vs/mco.syrianshopping.www://http  

    القانون السوريالقانون السوري
com.t4.syrianlaw://http  

  نقابة المحامين فرع دمشقنقابة المحامين فرع دمشق
org.sydbar.www://http   

  

    مواد قانونية ومجالت قانونية عربية أو تتضمن مواد قانونيةمواد قانونية ومجالت قانونية عربية أو تتضمن مواد قانونية. . ٧٧

  

   العربي  العربي نادي المعلوماتنادي المعلومات
htm.duties/org.arabcin.www://http  

   تجارة الكترونية تجارة الكترونية–بوابة التكنولوجيا واالتصاالت بوابة التكنولوجيا واالتصاالت 
www.gn4me.com 

   الكويت الكويت–فتاوى فتاوى 
http://www.kfh.com/Fatawa/ 

   القوانين القوانين–بنك السودان بنك السودان 
www.bankofsudan.org 

  ))حول العراقحول العراق((موقع موسوعة النهرين موقع موسوعة النهرين 
www.nahrain.com 



 ١٥١٥

    لمحاميلمحاميمجلة امجلة ا
com.almuhamie.www://http  

    مجلة الشورى اليمنيةمجلة الشورى اليمنية
shoura/ye.net.y.www://http  

    مجلة الدفاع السعوديةمجلة الدفاع السعودية
html.index/117/com.difaa-al.www://http  

    المجلة المصريةالمجلة المصرية
com.egy.www://http  

  مجلة العدل السعوديةمجلة العدل السعودية
html.Titles_Magazine/Magazine/Publishes/sa.gov.moj.www://http  

    مجلة عالم االقتصادمجلة عالم االقتصاد
html.index/95/ecoworld/business/com.naseej.www://http  

    مجلة الخليج لالعمالمجلة الخليج لالعمال
com.gulfbusiness.www://http  

    مجلة اليقظةمجلة اليقظة
com.alyaqza.www://http  

    مجلة صوت الحق والحريةمجلة صوت الحق والحرية
com.walhoria-sautelhaqe.www://http  

    مجلة االمنمجلة االمن
html.index/16/amn/refernce/com.naseej.www://http  

 
  ))الخ الخ ... ...  سي دي  سي دي –كتب كتب ( ( منتجات قانونية منتجات قانونية . . 8

  

   كتب كتب–منتجات قانونية منتجات قانونية 
www.gargoor.com 

  كتب قانونيةكتب قانونية/ /  منتجات  منتجات –الكتاب العربي االلكتروني الكتاب العربي االلكتروني 
www.arabicebook.com 

    المكتبة القانونيةالمكتبة القانونية
http://www.law-book.net 

    دار األوائلدار األوائل
http://www.daralawael.com/home.html  

    لفكرلفكردار ادار ا

http://www.fikr.com/ /  

    دار األندلس الخضراءدار األندلس الخضراء

http://www.al-andalus-kh.com//  

    لوم للنشرلوم للنشردار العدار الع

http://www.asp.com.lb//  

    دار الكتب العالميةدار الكتب العالمية

http://www.al-ilmiyah.com.lb//  



 ١٦١٦

    دار النيل والفرات للنشردار النيل والفرات للنشر

http://www.neelwafurat.com//  

    دار رياض الريس للنشردار رياض الريس للنشر

http://www.elrayyesbooks.com//  

    دار الوطن للنشردار الوطن للنشر
http://www.dar-alwatan.com/dalil/smallbook.htm  

    الوطن للتوزيعالوطن للتوزيع داردار

http://www.dar-alwatan.com//  

    الدار العربية للعلومالدار العربية للعلوم

http://www.asp.com.lb/ /  

     مكتبة الملك فهد الوطنية مكتبة الملك فهد الوطنية-لعام للمكتبة لعام للمكتبة الفهرس االفهرس ا
http://www.kfnl.org.sa/index/index.htm  

    النيل والفراتالنيل والفرات

http://www.neelwafurat.com/ /  

    انهار مكتبة العبيكان للكتاب العربيانهار مكتبة العبيكان للكتاب العربي
http://www.anhar.com/default.asp  

    دليل الكتبدليل الكتب
http://www.awu-dam.com/INDEX-INDEX1.htm  

  مكتبات تهامةمكتبات تهامة
  http://www.tihama.com/arabic/index.htm  

    مكتبة المكتبةمكتبة المكتبة

http://www.almaktabah.com//  

    مكتبة الملك عبدالعزيزمكتبة الملك عبدالعزيز

http://163.121.146.56/newking//  

    مكتبة شعاعمكتبة شعاع

http://www.raypub.com//  

    مكتبة كوم العربيةمكتبة كوم العربية
http://www.almaktabah.com/ar_index.html  

    مكتبة لبنانمكتبة لبنان

http://www.librairie-du-liban.com.lb//  

  مكتبة معاوية بن سفيان الخيريةمكتبة معاوية بن سفيان الخيرية

  http://www.moaweyah.com//  

    الشركة العالمية للكتبالشركة العالمية للكتب

http://www.arabook.com//  

    الفرات لبيع الكتب العربية على االنترنتالفرات لبيع الكتب العربية على االنترنت

http://www.furat.com//  



 ١٧١٧

  الكتب  الكتب  

http://www.alkotob.com//  

   تركيا تركيا-مكتبة الحقيقة مكتبة الحقيقة 
http://www.hizmetbooks.org/hakikat/arabic/arabic.htm    

  المكتبةالمكتبة
http://www.almaktabah.com/ar_srchcat.htm  
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    األردنيةاألردنيةالجامعات الجامعات 

 األردنيةاألردنية الجامعةالجامعة
http://www.ju.edu.jo/ 

  باالردنباالردن ككجامعة اليرموجامعة اليرمو
http://www.yu.edu.jo/ 

  مؤتةمؤتة جامعةجامعة
http://www.mutah.edu.jo/ 

   والتكنولوجيا  والتكنولوجيا العلومالعلومجامعة جامعة 
http://www.just.edu.jo/ 

  البيتالبيت جامعة آلجامعة آل
http://www.aabu.edu.jo/ 

  الهاشميةالهاشمية الجامعةالجامعة

jo.edu.hu.www://http/  

  األهليةاألهلية جامعة العلوم التطبيقيةجامعة العلوم التطبيقية
http://www.asu.edu.jo/ 

   األهلية  األهلية عمانعمان جامعةجامعة
http://www.amman.edu/ 

  فيالدلفيافيالدلفيا جامعةجامعة
http://www.philadelphia.edu.jo/ 

  للتكنولوجياللتكنولوجيا لية االميرة سمية الجامعيةلية االميرة سمية الجامعيةكك
http://www.rss.gov.jo/psuct1/ 

  

  الجامعات المصرية   الجامعات المصرية   

  المصريةالمصرية شبكة الجامعاتشبكة الجامعات
http://www.frcu.eun.eg  

  القاهرةالقاهرة جامعةجامعة

http://www.cairo.eun.eg//  

  جامعةالمنصورةجامعةالمنصورة
http://www.mans.eun.eg/univ_indexa.htm 

  االمريكية المفتوحةاالمريكية المفتوحة الجامعةالجامعة
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http://www.open-university.edu/arabic/programs.html 
   اسيوطاسيوط جامعةجامعة

http://www.aun.eun.eg/ 
  االزهراالزهر موقعموقع  -االزهراالزهر جامعةجامعة 

http://www.alazhar.org/ 
  الفرنسيةالفرنسية الجامعةالجامعة

http://www.hefnaoui.com/ 
  االسكندريةاالسكندرية جامعةجامعة

http://www.frcu.eun.eg/www/universities/html/alex.html 
  المنياالمنيا جامعةجامعة

htm.minia/html/universities/www/eg.eun.frcu.www://http  
  الزقازيقالزقازيق جامعةجامعة

http://www.frcu.eun.eg/www/universities/html/zagzig.html 
  طنطاطنطا جامعةجامعة

http://dec1.tanta.eun.eg/ 
  المنوفيةالمنوفية جامعةجامعة

http://www.frcu.eun.eg/www/universities/html/menof.html 
  الدوليةالدولية جامعة مصرجامعة مصر

http://www.miuegypt.com/ 
  الواديالوادي جامعة جنوبجامعة جنوب

http://193.227.49.10/ 
  والتكنولوجياوالتكنولوجيا جامعة مصر للعلومجامعة مصر للعلوم 

http://www.must.edu/ 
  مصرمصر - جامعة المدينةجامعة المدينة 

http://www.cityu.edu/sites/egypt/default.htm 
   

    اإلماراتيةاإلماراتية  الجامعاتالجامعات

  باالماراتباالمارات جامعة زايدجامعة زايد
http://www.zu.ac.ae/ 

  للهندسةللهندسة كلية االتصاالتكلية االتصاالت
http://www.eca.ac.ae/ 

  عجمانعجمان جامعةجامعة
http://www.ajman.ac.ae/ 

  اإلماراتاإلمارات جامعةجامعة
http://www.uaeu.ac.ae/ 

  للطيرانللطيران كلية دبيكلية دبي
http://www.dac.ac.ae/ 

   االتحاداالتحاد جامعةجامعة
http://www.ittihad.ac.ae/ 

  العلياالعليا كلية التقنيةكلية التقنية
http://www.hct.ac.ae/ 
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  دبيدبي الجامعة االمريكية فيالجامعة االمريكية في
http://www.aud.edu/ 

  الشارقةالشارقة – الجامعة األمريكيةالجامعة األمريكية 
http://www.american.edu/sharjah 

  الشارقةالشارقة جامعةجامعة
http://www.sharjah.ac.ae/ 

  

  الجامعات اليمنية الجامعات اليمنية 

  عدنعدن جامعةجامعة
http://www.y.net.ye/aden_university/ 

  اروىاروى جامعة الملكةجامعة الملكة
http://www.y.net.ye/arwauniversity/ 

  باليمنباليمن جامعة االحقافجامعة االحقاف
http://www.ahgaff.edu/ 

  باليمنباليمن جامعة اإليمانجامعة اإليمان
http://www.eman-univ.edu.ye/ 

  باليمنباليمن جامعة العلوم والتكنولوجياجامعة العلوم والتكنولوجيا 
http://www.alnadeem.com.bh/ust/ 

  

  الجامعات القطرية الجامعات القطرية 

  قطرقطر جامعةجامعة 
http://www.qu.edu.qa/ 

  

 الجامعات السودانية الجامعات السودانية 

  بالسودانبالسودان جامعة الخرطومجامعة الخرطوم 
http://www.sudan.net/uk/ 

  للبناتللبنات  االحفاد االحفادجامعةجامعة
http://www.ahfad.org/ 

  والتقنيةوالتقنية كلية علوم البيانكلية علوم البيان
http://www.bayantech.edu/ 

  لوجيالوجياووللتكنللتكن جامعة البيانجامعة البيان
http://www.bayantech.com/ 

  السودانية في العالمالسودانية في العالم دليل الجامعاتدليل الجامعات
http://www.geocities.com/TheTropics/5379/sesuki.html#INDEX2 

   
  الجامعات المغربية الجامعات المغربية  

  الثانيالثاني جامعة حسنجامعة حسن
http://www.uh2m.ac.ma/ 

  بالمغرببالمغرب جامعة األخوينجامعة األخوين
http://www.alakhawayn.ma/ 
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  الرابعالرابع جامعة محمدجامعة محمد
http://www.emi.ac.ma/univ-mdv/ 

  األولاألول جامعة محمدجامعة محمد
http://www.univ-oujda.ac.ma/ 

  

 الجامعات اللبنانية الجامعات اللبنانية 

  بيروتبيروت الجامعة االمريكية فيالجامعة االمريكية في
http://www.aub.edu.lb/ 

  اللبنانيةاللبنانية الجامعةالجامعة
http://www.ul.edu.lb/arabic/ 

  العربيةالعربية جامعة بيروتجامعة بيروت
http://www.bau.edu.lb/ 

  البلمندالبلمند جامعةجامعة
http://www.balamand.edu.lb/ 

  Notre Dame  جامعةجامعة
http://www.ndu.edu.lb/ 

  اللبنانيةاللبنانية الجامعة االمريكيةالجامعة االمريكية
http://www.lau.edu.lb/ 

  جوزيفجوزيف جامعةجامعة 
http://www.usj.edu.lb/ 

  

 الجامعات الفلسطينية الجامعات الفلسطينية 

  المفتوحةالمفتوحة جامعة القدسجامعة القدس
http://www.palestine-net.com/education/qou 

  الوطنيةالوطنية جامعة النجاحجامعة النجاح
http://www.najah.edu/ 

  غزةغزة جامعة االزهر فيجامعة االزهر في
http://www.alazhar-gaza.edu/ 

  القدسالقدس جامعةجامعة
http://www.quds.edu/ 

  بيرزيتبيرزيت جامعةجامعة
http://www.berzeit.edu/ 

    بيت لحم   بيت لحم  جامعةجامعة
http://www.bethelhem.edu/ 

  غزةغزة  في فياإلسالميةاإلسالميةالجامعة الجامعة  
http://www.iugaza.edu/ 
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  الجامعات الكويتية الجامعات الكويتية 

  بالكويتبالكويت كلية الشريعةكلية الشريعة
http://sharia.kuniv.edu.kw/ 

  الكويتالكويت جامعةجامعة
http://www.kuniv.edu.kw/ 

  للهندسةللهندسة جامعة الكويتجامعة الكويت
http://ecealpha.ece.eng.kuniv.edu.kw/ 

  

  

  الجامعات البحرينية الجامعات البحرينية 

  البحرينالبحرين جامعةجامعة
http://www.uob.edu.bh/ 

  العربيالعربي جامعة الخليججامعة الخليج
http://www.agu.edu.bh/ 

 
   الجامعات التونسيةالجامعات التونسية 

   جامعة تونسجامعة تونس
http://www.ult.ens.tn/ 

   جامعة الفالجامعة الفال
http://lilas.grr.ulaval.ca/ASTUL 

  

 الجامعات السورية الجامعات السورية 

  دمشقدمشق عةعةجامجام 
http://www.damascusuniversity.edu/ 

  

  جامعات عراقيةجامعات عراقية

  السليمانيةالسليمانية جامعةجامعة
http://hometown.aol.com/sleimany/myhomepage/profile.html 

  

 جامعات سلطنة عمانجامعات سلطنة عمان

  قابوسقابوس جامعة السلطانجامعة السلطان
http://www.squ.edu.om/ 

  

 الجامعات السعودية الجامعات السعودية 

   جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود
http://www.mohe.gov.sa/ksu/ 

  التكنلوجياالتكنلوجيا جامعة الملك عبد العزيز للعلوم وجامعة الملك عبد العزيز للعلوم و
http://www.kacst.edu.sa/ 

  جامعة الملك فهدجامعة الملك فهد
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http://www.kfupm.edu.sa/ 
    القناة التعليمة من وزارة التربيةالقناة التعليمة من وزارة التربية

html.welcome/nour/org.syrianeducation.www://http  
  الجامعة االفتراضية السوريةالجامعة االفتراضية السورية

http://www.svuonline.org/Arab.SVU/index.asp 
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  مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدوليمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
 CRCICA 
http://www.crcica.org.eg/crcica98.htm  

   البحرين البحرين- لدول مجلس التعاون الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي  - التحكيم التجاريالتحكيم التجاري مركزمركز

http://www.gccarbitration.com// 

   اليمن اليمن– للتوفيق والتحكيمللتوفيق والتحكيم المركز اليمنيالمركز اليمني
http://www.y.net.ye/ycca/ 

  األردناألردن  -   والتحكيموالتحكيم مركز القانونمركز القانون
http://www.lac.com.jo/ 

 
  

 
 


