
                                                                              
 

 مكتبة كلية الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( التجاري القانون قائمة كتب قسم  

 الرف اسم المؤالف العنوان
 1 على جمال الدٌن الفقى القانون التجارى

 1 جالل وفاء البدري محمدٌن المباديء العامة فً القانون التجاري
 1 محمد شكرى الجمٌل العدوي المعامالت اآلجلة فً بورصة األوراق المالٌة من منظور الشرٌعة اإلسالمٌة

 1 .صبرى محمد حسن السبك التجارٌةاألهلٌة 
 1 حسنى المصرى القانون التجارى اإلفالس

 1 صالح أمٌن أبو طالب اإلفالس
 1 على جمال الدٌن عوض اإلفالس فى قانون التجارة الجدٌدة

شرح اإلفالس التجارى فى القانون التجارة الجدٌد معلقا علٌه بأحكام محكمة 
 النقض

 1 أحمد محمود خلٌل
 1 .عبدالرحمن السٌد قرمان الجوانب القانونٌة فى تشغٌل تجارة المفلس خالل فترة اإلجراءات التمهٌدٌة

 1 .على عوض حسن  الصٌغ القانونٌة للدعاوى التجارٌة
 1 .فاٌز رضوان، إبراهٌم شلبً التنظٌم القانونً لإلفالس فً التشرٌع المصري

 1 .محمود مختار أحمد برٌرى : قانون المعامالت التجارٌة
 1 عزت عبد القادر اإلفالس و الصلح الواقى من التفلٌس

نحو قانون موحد للعالمات التجارٌة لدول مجلس التعاون الخلٌجى وفقا 
 لالتفاقٌات الدولٌة وقوانٌن العالمات التجارٌة الخلٌجٌة

 1 .جمال محمود عبدالعزٌز
 1 عبد الفتاح مراد 1/11/1111المعمول به فً  1111لسنة  11التعلٌق على قانون التجارة رقم 

 1 مسعود ٌونس عطوان عطا : إنهاض المشروعات المتعثرة ووقاٌتها من االفالس
قوانٌن المرافعات واالثبات فى المواد المدنٌة والتجارٌة  موسوعة شاهٌن

 والرسوم القضائٌة ورسوم التوثٌق فى المواد المدنٌة
 1 علً مجاهد شاهٌن

 1 شرٌف محمد غنام التوزٌع االلكترونى للسلع والخدمات
 1 عزٌز العكٌلً القانون التجاري

 1 .أحمد إبراهٌم عبدالتواب األثر اإلٌجابى والسلبى إلتفاق التحكٌم
 1 هانً دوٌدار : التنظٌم القانونً للتجارة

 1 رضا السٌد عبد الحمٌد أثر إفالس الشركة على الشركاء



                                                                              
 

 1 .أحمد محمود خلٌل التجاري واإلعسار المدنًاإلفالس 
المسئولٌة الناشئة عن المنتجات المعٌبة فى ضوء أحكام التوجٌه األوروبى 

 1195ٌولٌو  55الصادر فى 
 1 .حسٌن الماحى

 1 محمد عبد الحمٌد القاضى مبادىء القانون التجارى
 1 .فاروق أحمد زاهر القدٌم والجدٌدنظام اإلفالس فً القانون المصري بٌن تقنٌتً التجارة 

 1 صالح أمٌن أبو طالب / اإلفالس
 1 مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق أصول القانون التجاري

 1 حسام الدٌن خلٌل فرج محمد وأحكامة فً الفقة اإلسالمً ( Franchise ) عقد اإلمتٌاز التجاري
 1 .هللا قاٌدمحمد بهجت عبد  حصة العمل فى الشركات اإلسالمٌة

 1 مصطفى محمد المرشدى معجم المرشدى القانونى انجلٌزى/عربى
 1 محمد عبد الحمٌد القاضى : مبادىء القانون التجارى

 5 .خالد ممدوح إبراهٌم لوجستٌات التجارة اإللكترونٌة
 5 صفوت بهنساوى / اإلفالس وفقاً ألحكام قانون التجارة الجدٌد

 5 عبدالرحمن السٌد قرمان تشغٌل تجارة المفلس خالل فترة اإلجراءات التمهٌدٌة الجوانب القانونٌة فى
 5 عبد الرافع موسى نظام اإلفالس إلى أٌن ؟

 5 هانً محمد كامل المناٌلً اإلفالس
 5 شرٌف محمد غنام اإلفالس الدولى لمجموعة الشركات متعددة الجنسٌات

 5 .عبدالحمٌد الشواربى اإلفالس
فً ضوء الفقه  1111لسنة  11على القانون التجاري الجدٌد رقم التعلٌق 
 والقضاء

 5 عبد الحمٌد المنشاوي
 5 مصطفى محمد رجب القانون البحرى االسالمى
 5 عبدالفضٌل محمد احمد النظام التجارى السعودى

 5 سمٌحه القلٌوبى الوسٌط فً شرح قانون التجارة المصري
 5 .هانى دوٌدار األعمال التجارٌة بالقٌاس

 5 .سمٌحة القلٌوبً 1111/11تعلٌق على مواد قانون التجارة المصري رقم 
 5 .أحمد مخلوف المطول فى شرح قانون التجارة المصرى الجدٌد والبورصة المصرٌة

 5 فاٌز نعٌم رضوان مبادئ القانون التجارى



                                                                              
 

 5 مصطفى كمال طه القانون التجاري
 11الضوابط القانونٌة لنظرٌة األعمال التجارٌة فى القانون التجارة الجدٌد رقم 

 1111لسنة 
 5 عباس مصطفى المصرى

 5 على البارودى القانون التجارى
 5 عباس عبد الحلٌم حَجر، أمٌر سالم إجراءات التراخٌص والسجالت التجارٌة و تأسٌس الشركات

 5 كمال طهمصطفى  مباديء القانون التجاري
 5 .فاروق أحمد زاهر القانون التجارى المصرى

 5 زكً زكً الشعراوي الوجٌز فى القانون التجارى
 5 محمود مختار أحمد برٌرى قانون المعامالت التجارٌة

محمد فرٌد العرٌنى، جالل وفاء  قانون األعمال
 5 البدرى محمدٌن

 5 .البنداريمصطفى  مباديء قانون المعامالت التجارٌة
 5 عبد الحمٌد الشواربً األعمال التجارٌة فً ضوء الفقه و القضاء
 5 ولٌد محمد علً كرسون أحكام محافظ األوراق المالٌة االستثمارٌة

 5 .فارس محمد أعجٌان العجمى رقابة سوق المال على إدارة محافظ األوراق وصنادٌق االستثمار
 5 عبد المنعم دسوقى أحكام محكمة النقض منذ انشائها حتى االن الموسوعة التجارٌة الحدٌثة فى

 5 محمد إبراهٌم خلٌل 1111قانون التجارة الجدٌد وأعماله التحضٌرٌة حتى ٌولٌه 
 3 حسام رضا السيد عبد الحميد  المدد والمواعيد فى الشيك وآثارها اإلجرائية

 3 محمد ابراهيم قطب غانم  انعكاسات العولمة على التحكيم التجارى الدولى
 3 محمد إبراهٌم موسى حوكمة الشركات المقٌدة بسوق األوراق المالٌة

 3 محمد عبد الحمٌد القاضً النظرٌة العامة لألعمال التجارٌة و التجار

األعمال التجارٌة والتجار، الشركات  القانون التجارى
 التجارٌة، الملكٌة التجارٌة والصناعٌة

 3 مصطفى كمال طه

 3 علً جمال الدٌن عوض /القانون التجاري التجارى

نظرٌة األعمال التجارٌة والتجار  -مقدمة القانون التجارى 
 المحل التجارى

 3 .حسنى المصرى

 3 ثروت علً عبدالرحٌم شرح القانون التجاري المصري الجدٌد

االعمال التجارٌة و التجار و االموال  لقانون التجاري
الشركات التجارٌة و عملٌات البنوك و االوراق التجارٌة و 

 التجارٌة

على البارودى، محمد السٌد 

 .الفقً

3 



                                                                              
 

 3 .سمٌحة القلٌوبى المحل التجارى -نظرٌة األعمال التجارٌة و التاجر 

 3 [.جاري بٌرتلس ...]وآخ : جنون العولمة

 3 أسامة السٌد عبدالسمٌع خصم االجل فى عقود المعاوضات المالٌة

تفسٌر اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن عقود البٌع الدولً 
 للبضائع

حسام الدٌن عبد الغنً 

 .الصغٌر

3 

 3 خالد ممدوح ابراهٌم حوكمة االنترنت

 3 .حسنً المصري المشروعات العامة ذات المساهمة الدولٌة

اسماعٌل عبدالرحٌم شلبً،   التجارة الدولٌة
 ماجدة أحمد شلبً

3 

شرح قانون التجارة البحرٌة الجدٌد الصادر بالقانون رقم 
  والتشرٌعات والمعاهدات المكملة لة1111لسنة 9

 3 مدحت حافظ ابراهٌم

 3 محمد عبد الحمٌد القاضى  مبادئ القانون البحرى و الجوى

 3 محمد علً العرٌان  عوارض المالحة البحرٌة

ذكرى عبد الرازق محمد   النظام القانونى للبنوك االلكترونٌة
 خلٌفة

3 

 3 معتز حمدان بدر  الوساطه ودورها فى تسوٌه منازعات التجارة الدولٌة

 3 حسٌن فتحً  دور المصفى فً انهاض وتنمٌة المشروعات

 3 محمد ابراهٌم موسى  القانون التجارى

 3 محمود قدٌح محمد  الطبٌعة القانونٌة لعقد التأجٌر التموٌلى

 3 تامر لطفى صبرى احمد  القانونى لرهن االوراق المالٌةاالطار 

 3  محمد ابراهٌم موسى  خطابات الضمان المالحٌة

 3 راقى محمد فضل  القرصنة ومسؤلٌة الناقل البحرى

إنقضاء شخصٌة الشركة واألثار التى ترتبت على هذا 
  اإلنقضاء

 3 أركان محمد خلٌل

 3 عالء التمٌمى  عن أضرار نقل مواد الطاقة النووٌة مسؤلٌة الناقل البحرى

 3 عبد الفتاح سلٌمان  المبادئ القضائٌة فى العمل المصرفى

 3 .عبدالفضيل محمد أحمد  اإلعالن عن المنتجات والخدمات من الوحهة القانونية
 4 .حسنً المصري المشروعات العامة ذات المساهمة الدولٌة

 4 خلٌل فٌكتور تادرس الصادرة من الشركات األم لحساب أحد الفروع وقٌمتها القانونٌةخطابات النواٌا 
 4 حسنى المصرى الجوانب القانونٌة الخاصة إلندماج شركات اإلستثمار فى شركات مساهمة عادٌة

 4 .محمد بهجت عبدهللا قاٌد حصة العمل فى الشركة
 4 عبدالحى عزتشهاب فاروق  التحكٌم فى منازعات المشروعات



                                                                              
 

 4 محمود مختار أحمد برٌري التحكٌم التجاري الدولً
لسنة  51إتفاق التحكٌم وفقاً لقانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة رقم 

1114 
 4 نارٌمان عبد القادر

طبقا الحدث التعدٌالت و الئحته  1191لسنة  151قانون الشركات رقم 
ئ التى قررتها محكمة النقض و محكمة مجلس التنفٌذٌة فى ضوء أحدث المباد

الدولة و الجمعٌات العمومٌة لقسمى الفتوى و التشرٌع مع بٌان النصوص 
 / القانونٌة المرتبطة و حلول أهم المشكالت العملٌة التى تعترض المستثمرٌن

 4 .رجب عبد الحكٌم سلٌم

 4 .المصرىحسنى  شركات القطاع الخاص-الكتاب الثانً القانون التجارى
 4 عبد الحمٌد الشواربى الشركات التجارٌة

 4 محمد سندباد السٌد، حسن الفكهانى : الموسوعة الحدٌثة الشاملة للشركات
 4 محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن 5111-1194أحكام مركز القاهرة اإلقلٌمً للتحكٌم التجاري الدولً )

 4 .عبدالرحمن السٌد قرمان الشرٌك منهاالخالف بٌن الشركاء كسبب لحل الشركة و فصل 
 4 .حسنً المصري :الجوانب القانونٌة إلندماج شركات اإلستثمار فً شركات مساهمة عادٌة

 4 أحمد بركات مصطفى حماٌة أقلٌة المساهمٌن فى شركات المساهمة
 4 أحمد مخلوف دراسات قانونٌة فى التحكٌم التجارى الدولى

 1119لسنة  3تأسٌس الشركة بغٌر ترخٌص حكومً وفقا الحكام القانون رقم 
بتعدٌل بعض أحكام قانون شركات المساهمة و شركات ذات المسؤلٌة المحدودة 

 1191لسنة  151الصادرة بالقانون رقم 

 4 رضا السٌد عبد الحمٌد

 4 .محرز أحمد محمد : تموٌل أسهم العمال فً الشركات المساهمة والقطاع العام
 4 ماهر محمد حامد النظام القانونى للمحكم فى التحكٌم التجاررى الدولى

 4 .مجلس الدولة : المبادئ القانونٌة التً أقرتها الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى و التشرٌع
 4 خٌرى عبد الفتاح السٌد البتانونى مفهوم المحكم فى التحكٌم التجارى الدولى

 4 .مراد منٌر فهٌم للشركات تقنٌن الشركاتنحو قانون واحد 
 4 .حسٌن فتحً التنظٌم القانونً إلسترداد وشراء الشركة ألسهمها

 4 هانً محمد دوٌدار مباديء قانون المشروع الرأسمالً
 4 إٌهاب الدسوقى التخصٌصٌة واإلصالح االقتصادى فى الدول النامٌة مع دراسة التجربة المصرٌة

 4 .إبراهٌم الشهاوى BOT المرافق العامةعقود امتٌاز 
 4 محمد فرٌد العرٌنً الشركات التجارٌة
 4 محمد عبدالحمٌد القاضً الشركات التجارٌة

 4 حسٌن الماحً التحكٌم النظامً فً التجارة الدولٌة



                                                                              
 

 4 هشام فضلً التورٌق االستثمار الجماعً فً الحقوق اآلجلة
 4 شهابمحمد  التحكٌم التجارى الدولى

 4 .أحمد إبراهٌم عبدالتواب اتفاق التحكٌم والدفوع المتعلقة به
 4 سمٌحة القلٌوبى 1114لسنة  51األسس القانونٌة للتحكٌم التجارى وفقاً للقانون رقم 

 4 مختار أحمد برٌدي التحكٌم التجاري الدولً
التجارٌة تسوٌة منازعات التجارة االلكترونٌة والعالمات  التحكٌم اإللكترونى

 وحقوق الملكٌة الفكرٌة
 4 عصام عبدالفتاح مطر

 4 عاشور عبد الجواد عبد الحمٌد  بعض جوانب النظام القانونى ألسواق رأس المال
 4 ناجى عبد المؤمن  بعض المشكالت العملية فى الشركات التجارية

 4 محمد محمد هالليه  7111لسنه  71مبادئ القانون التجارى وفقا الحكام قانون التجارة رقم 
 4 محمد حسين اسماعيل  التزام المشترى بفتح االعتماد المستندى

 5 نادٌة محمد معوض التحكٌم وحقوق الملكٌة الفكرٌة
 5 أحمد مخلوف دراسات قانونٌة فى التحكٌم التجارى الدولى

 5 .أحمد حسان حافظ مطاوع التحكٌم فى العقود الدولٌة لإلنشاءات
 5 أحمد محمد عبدالبدٌع شتا وتعدٌالته1114لسنة  51شرح قانون التحكٌم المصرى رقم 

 5 مصطفى كمال طه األعمال التجارٌة والتجار والمحل التجارى الملكٌة الصناعٌة القانون التجاري
 5 .أحمد محمد إسماعٌل البرج : أحكام رأس المال فً الشركات المساهمة

 5 .سٌد قاسم على نسبٌةاتفاق التحكٌم
التنظٌم القانونً والتعاقدي لمشروعات البنٌة األساسٌة الممولة عن طرٌق 

 القطاع الخاص
 5 هانً صالح سري الدٌن

 5 حسنى المصرى القانون التجارى
 5 عصام أحمد البهجى الطرٌق لبناء مرافق الدولة الحدٌثة B: o: T عقود البوت

والدولة المضٌفة لإلستثمار أمام المركز الدولى  التحكٌم بٌن المستثمر األجنبى
 لتسوٌة منازعات اإلستثمار

 5 .جالل وفاء محمدٌن
 5 .محمد عبد الفتاح ترك شرط التحكٌم باإلحالة وأساس إلتزام المرسل إلٌه بشرط التحكٌم

 5 .منٌر عبدالحمٌد قضاء التحكٌم فى منازعات الحٌازة الدولٌة
 5 .محمود مختار أحمد برٌري التحكٌم التجاري الدولً

 5 .عزت عبد القادر  الشركات التجارٌة



                                                                              
 

 5 محمد مأمون سلٌمان نسخة( 5) التحكٌم االلكترونى
 5 محمود سمٌر الشرقاوى نسخة( 5) التحكٌم التجارى الدولى

 5 .فتحىحسٌن محمد   الممارسات اإلحتكارٌة و التحالفات التجارٌة لتفوٌض حرٌتى التجارة و المنافسة
 نسخة( 5) التحكٌم اإللكترونى

 
 5  .عصام عبدالفتاح مطر

التنظٌم القانونى لشركة المساهمة المبسطة وفقاً ألحكام التشرٌع الفرنسى و 

 / مدى قبولها فى التشرٌع المصرى
 5 حنان عبد العزٌز مخلوف

 5 .أبوزٌد رضوان  األسس العامة فى التحكٌم التجارى الدولى
 5 كٌالنى عبدالراضى محمود  التجمع ذو الغاٌة اإلقتصادٌة

 5 صفوت ناجً بهنساوي  شرط الموافقة فى أنظمة شركات المساهمة
 5 ماهر مصطفى محمود  دور اآللٌات الرأسمالٌة فى األزمة المالٌة العالمٌة

 5 رجب عبد الحكٌم سلٌم  موسوعة الشركات و االستثمار
 5 جمال حسٌن السمٌطً  التجارٌةقانون الشركات 

 5 محمد عبدالحمٌد أبوزٌد  سلطة الحاكم فى استنباط التشرٌع شرعا ووضعا
 5 محمد عبدالحمٌد القاضً  الشركات التجارٌة
 5 مصطفى كمال طه  القانون التجاري

 5 هانً صالح سرى الدٌن  الشركات التجارٌة الخاصة فى القانون المصري
الشخصى واثره بالنسبة لتأسٌس وتداول االسهم والحصص فى شركات االعتبار 
  االموال

 5 على طالل هادى
 5 هانى محمد كامل المناٌلى  إتفاق التحكٌم وعقود اإلستثمار البترولٌة

 5 محمد إبراهٌم موسى  التحكٌم فى المنازعات الناشئة عن االستخدام السلمى للطاقة النووٌة
 5 عاشور عبد الجواد عبد الحمٌد  للمدٌر فً شركات األشخاصالمركز القانونً 

 6 حسنً المصري التحكٌم التجاري الدولً فً ظل القانون الكوٌتً والقانون المقارن
 6 عصام السٌد حجاب  جرٌمة استغالل المعلومات الداخلٌة للشركات المساهمة

الدول النامٌة مع االشارة الى وجهة  العولمة وأثرها على الطلب االستهالكى فى
  النظر االسالمٌة

 6 عبٌر محمد على عبد الخالق
 6 محمد عبد الفتاح ترك  شرط التحكٌم باإلحالة وأساس إلتزام المرسل إلٌه بشرط التحكٌم

 6 أحمد على خضر محمد عبد الفتاح ترك
 6 البرمانًالولٌد بن محمد بن علً   التحكٌم فً المنازعات البحرٌة



                                                                              
 

 6 محى الدٌن علم الدٌن نسخة( 5) احكام التحكٌم
التنظٌم القانونً والتعاقدي لمشروعات البنٌة األساسٌة الممولة عن طرٌق 

  القطاع الخاص
 6 هانً صالح سري الدٌن

 6 علً سٌد قاسم  قانون األعمال
 6 هانً محمد دوٌدار  مباديء قانون المشروع الرأسمالً

 6 عزت عبد القادر  المنازعات التجارٌةشرح أحكام 
 6 ماهر محمد حامد  النظام القانونً للمحكم فً التحكٌم التجاري الدولً

 6 عاطف محمد الفقً  التحكٌم التجاري متعدد األطراف
 6 محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن نسخة( 5)منصة التحكٌم التجاري الدولً

 6 عصام أحمد البهجى  B.O.T. التحكٌم فى عقود البوت
 6 محمد علوان  الشركات المساهمة فى التشرٌع المصرى

 6 محمود سمٌر الشرقاوي  الشركات التجارٌة فً القانون المصري
 6 مراد منٌر فهٌم مبدأ المشاركة العمالٌة فً القانون المقارن والقانون المصري

 6 مصطفى البنداري مبادئ قانون المعامالت التجارٌة
 6 شرٌف محمد غنام  اإلفالس الدولى لمجموعة الشركات متعددة الجنسٌات

 6 ٌحٌى عبد الرحمن رضا نسخة( 5)  الجوانب القانونٌة لمجموعة الشركات عبر الوطنٌة
 6 عبدالحمٌد الشواربى نسخة( 5)  الشركات التجارٌة
 1 محمد عبدالحمٌد القاضً  الشركات التجارٌة

 1 حسنى المصرى  الشركات وانقسامها إندماج

 1 أحمد على خضر نسخة(5) اإلفصاح والشفافٌة كأحد مبادىء الحوكمة فى قانون الشركات
 1 صالح راشد الحمرانً  التحكٌم اإلجباري كوسٌلة لفض المنازعات فً سوق األوراق المالٌة

 1 محمد محمد بدران  مذكرات فى حكم التحكٌم
 1 حمدهللا محمد حمد هللا  لشرط التحكٌم فً المنازعات التجارٌةالنظام القانونً 

 1 عزت عبد القادر  شرح أحكام المنازعات التجارٌة
 1 عادل محمد خٌر  التشرٌعات اإلقتصادٌة المعاصرة ووسائل تسوٌة المنازعات

 1 محمد مأمون سلٌمان  التحكٌم االلكترونى
 1 نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه  التحكٌم االلكترونً و اندماج الشركات



                                                                              
 

 1 المعتصم باهلل الغرٌانى  حوكمة شركات المساهمة
 1 أحمد محمد محرز  النظام القانونى لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص

أحمد رشٌد... ]وأخ[ ؛ تحرٌر أمانى   القطاع الخاص والسٌاسات العامة فى مصر
 1 قندٌل

 1 محمود مختار أحمد برٌرى  ٌة شروط اكتسابها وحدود اإلحتجاج بهاالشخصٌة المعنوٌة للشركة التجار
 1 محمد عبدالحمٌد القاضً  الشركات التجارٌة

 1 عاشور عبد الجواد عبد الحمٌد  المركز القانونً للمدٌر فً شركات االشخاص
  عبد الحكم محمد عثمان  ضد شركة الشخص الواحد

 1 محمود صالح قائد االرٌانى  اندماج الشركات كظاهره مستحدثه
 1 عاشور عبد الجواد عبد الحمٌد  بعض جوانب النظام القانونى ألسواق رأس المال

 1 طاهر شوقً مؤمن  التجمع المؤقت للمشروعات
  مختار أحمد برٌدي  التحكٌم التجاري الدولً

 1 أبو زٌد رضوان  الشركات التجارٌة فً القانون المصري المقارن
دلٌل المستثمر للمشروعات المشتركة فى شركات استثمار المال العربى و 

  االجنبى و المناطق الحرة
 1 رأفت فخرى رزق

 1 حسنً المصري  فكرة الترست وعقد اإلستثمار المشترك فً القٌم المنقولة
 1 محمد عبدالحمٌد القاضً  الشركات التجارٌة

 1 ؛ ترجمة كمال السٌد لوٌد شٌفسكى  كٌف تصبح صاحب مشروع ناجح
 1 محٌى الدٌن إسماعٌل علم الدٌن  أنظمة التحكٌم فى دول الخلٌج

 1 ثامر خلٌف العبد هلل شركةالشخص الواحد فى قوانٌن الشركات العربٌة
 1 اسماعٌل محمد على عثمان  النظام القانونى لتداول أسهم شركات المساهمة فى البورصة

 1 جمال أبو الفتوح محمد أبو الخٌر  العملأثر الخصخصة على عالقة 
موسوعة التحكٌم التجارى الدولى فى منازعات المشروعات الدولٌة المشتركة 

  مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء المصرى
 1 خالد محمد القاضً

 1 مصطفى كمال طه الشركات التجارٌة
 1 نارٌمان عبد القادر  الشخص الواحداألحكام العامة للشركة ذات المسئولٌة المحددة و شركة 

 1 أحمد بركات مصطفى  حق االلتجاء للتحكٌم بٌن القواعد الدستورٌة والمفاهٌم االتفاقٌة
 1 عادل محمد خٌر  التشرٌعات اإلقتصادٌة المعاصرة ووسائل تسوٌة المنازعات



                                                                              
 

التوفٌق التجاري الدولً وتغٌر النظرة السائدة حول سبل تسوٌة منازعات 
 التجارة الدولٌة

 1 محمد إبراهٌم موسى
 1 عاطف محمد الفقى  الشركات التجارٌة فى القانون المصرى

 1 حسٌن فتحً  التنظٌم القانونً إلسترداد وشراء الشركة ألسهمها
منٌر محمد الجنبٌهى ، ممدوح محمد   الشركات اإللكترونٌة

 1 الجنبٌهى
 1 الدٌناعداد محٌى الدٌن علم   احكام التحكٌم

 9 طارق طه  التسوٌق و التجارة االلكترونٌة
التجارة  -الصناعة  -الحق فً المنافسة المشروعة فى مجال النشاط اإلقتصادي 

 الخدمات -
 9 أحمد محمد محرز

 9  عبد الرحمن السٌد قرمان  اإلتجاهات الحدٌثة فً حماٌة العالمة التجارٌة المشهورة
 9 شرٌف محمد غنام  التجارة اإللكترونٌةدور الوكٌل اإللكترونً فً 
 9 محمد محمد هاللٌة  مبادىء الشركات التجارٌة

منٌر محمد الجنبٌهً، ممدوح محمد   العقبات القانونٌة أمام تطوٌر التجارة اإللكترونٌة
 9 الجنبٌهً

 9 محمد ابراهٌم موسى  انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولٌة
الدولً وتغٌر النظرة السائدة حول سبل تسوٌة منازعات  التوفٌق التجاري
 التجارة الدولٌة

 9 محمد إبراهٌم موسى
حماٌه العالمات التجارٌه عبر شبكة االنترنت من االعتداء علٌها من العنوان 

  االلكترونى
 9 شرٌف محمد غنام

 9 امشرٌف محمد غن  التنظٌم القانونى لإلعالنات التجارٌة عبر شبكة االنترنت
 9 حماد مصطفى عزب  المنافسة غٌر المشروعة فً مجال اإلعالنات التجارٌة

 9 نبٌل إبراهٌم سعد  حماٌة المستهلك فى مجال االئتمان فى القانون الفرنسى
 9 أحمد بركات مصطفى  تحدٌد معٌار التجارٌة والدولٌة فى التحكٌم التجارى الدولى

الحماٌة القانون للملكٌة الصناعٌة وفقا إلتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة من 
  حقوق الملكٌة الفكرٌة

 9 جالل وفاء محمدٌن
 9 سمٌحة القلٌوبً  المحل التجاري

 9 جالل وفاء محمدٌن نسخة( 5) فكرة المعرفة الفنٌة و األساس القانونى لحماٌتها
 9 إٌمان مأمون أحمد سلٌمان  إبرام العقد االلكترونى وإثباته

 9 أسامة عبدالعلٌم الشٌخ  مجلس العقد وأثره فى عقود التجارة اإللكترونٌة
 9 عبد الرحمن السٌد قرمان  النافسة الطفٌلٌة

 9 جابر فهمى عمران  المنافسة فى منظمة التجارة العالمٌة



                                                                              
 

 9 شرٌف محمد غنام  االلكترونىحماٌة العالمات التجارٌة عبر االنترنت فى عالقتها بالعنوان 
 9 عبدالفتاح بٌومً حجازي  مقدمة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة وحماٌة المستهلك فً عقود التجارة االلكترونٌة

 9 حمد هللا محمد حمد هللا  حماٌة مصالح بائع المحل التجاري
 9 هانً محمد دوٌدار نطاق أحتكار المعرفة التكنولوجٌة بواسطة السرٌة
 9 هانً محمد دوٌدار نطاق أحتكار المعرفة التكنولوجٌة بواسطة السرٌة

 9 محمود علً الرشدان  العالمات التجارٌة
  إٌهاب السنباطى  موسوعة االطارالقانونى للتجارة االلكترونٌة

 9 شرٌف محمد غنام  التنظٌم القانونى لإلعالنات التجارٌة عبر شبكة االنترنت
 9 أحمد مخلوف التحكٌم كأسلوب لتسوٌة منازعات عقود التجارة الدولٌة إتفاق

 9 إٌمان مأمون أحمد سلٌمان  إبرام العقد االلكترونى وإثباته
 9 عاطف محمد الفقً  الحماٌة القانونٌة لإلسم التجارى

  عبد الحكم محمد عثمان  أفول فكرة المحل التجاري
 9 سامى عبدالباقى أبوصالح  العالقات التجارٌة إساءة استغالل المركز المسٌطر فى

 9 عبد الفضٌل محمد أحمد  الشركات
 9 على فتاك  تأثٌر المنافسة علً االلتزام

 9 وائل أنور بندق  العالمات التجارٌة والنماذج الصناعٌة فً الدول مجلس التعاون الخلٌجً
 9  صبرى مصطفى حسن السبك  دعوى المنافسة غٌر المشروعة

تنظٌم نقل المعرفة التقنٌة بٌن مشروع التقنٌن الدولى ومشروع القانون 

 نسخة( 5) المصرى
 9 سعٌد ٌحٌى

 9 جالل وفاء محمدٌن  اإلطار القانونى لنقل التكنولوجٌا
 9 حسٌن محمد فتحً  الممارسات اإلحتكارٌة والتحالفات التجارٌة لتفوٌض حرٌتً التجارٌة والمنافسة

 9 لٌنا حسن ذكى  المنافسة و منع االحتكارقانون حماٌة 
 9 عصام عبدالفتاح مطر  التجارة اإللكترونٌة فى التشرٌعات العربٌة واألجنبٌة

 9 عبدالفتاح بٌومى حجازى نسخة( 5) النظام القانونى لحماٌة التجارة اإللكترونٌة
 9 محمد ابراهٌم موسى  انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولٌة
 9 حسٌن فتحً  تعامالت المطلعٌن على أسرار أسهم الشركة



                                                                              
 

 9 شرٌف محمد غنام  دور الوكٌل اإللكترونً فً التجارة اإللكترونٌة
 9 فهد بجاد المالفخ  تسوٌة منازعات عقد نقل التكنولوجٌا

 9 جالل وفاء محمدٌن  اإلطار القانونى لنقل التكنولوجٌا
هـ. كٌت ؛ ترجمة محمد محمود  فرٌد  الخصومة فً عصر المعلومات

 9 شهاب
 9 خالد مصطفى فهمى  الضوابط القانونٌة واألخالقٌة لإلعالن بٌن النظرٌة والتطبٌق

 9 أسامة عبدالعلٌم الشٌخ  مجلس العقد وأثره فى عقود التجارة اإللكترونٌة
 1 على السلمى  اإلعالن

 1 عبد الفتاح بٌومى حجازى  التجارة عبر االنترنت
 1 محمد أنور حامد على  االغراق من صور المنافسة غٌر المشروعة

 1 هند محمد حامد  التجارة اإللكترونٌة فً المجال السٌاحً
 1 سمٌحة القلٌوبى  الملكٌة الصناعٌة

الحماٌة القانونٌة للملكٌة الصناعٌة وفقا إلتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة من 

  (حقوق الملكٌة الفكرٌة )تربٌس
 1 جالل وفاء محمدٌن

 1 لشفٌع جعفر محمد الشاللى  التنظٌم القانونى إلستغالل براءة اإلختراع
 1 السٌد خلف محمد  إٌجار وبٌع المحل التجارى والتنازل عن المحال التجارٌة والصناعٌة والمهنٌة

 1 جالل وفاء محمدٌن  اإلطار القانونى لنقل التكنولوجٌا
الدولً وتغٌر النظرة السائدة حول سبل تسوٌة منازعات التوفٌق التجاري 

 التجارة الدولٌة
 1 محمد إبراهٌم موسى

 1 شرٌف محمد غنام  دور الوكٌل اإللكترونً فً التجارة اإللكترونٌة
 1 سمٌحة القلٌوبى  الملكٌة الصناعٌة

 1 إٌهاب السنباطى  الموسوعة القانونٌة للتجارة االلكترونٌة
 1 حسٌن الماحً  المنافسةتنظٌم 

 1 حازم حسن الجمل  الحماٌة القانونٌة للتجارة من الممارسات غٌر المشروعة
 1 عبد هللا احمد عبد هللا غراٌبة  حجٌة التوقٌع االلكترونى فى التشرٌع المعاصر

 1 محمد أمٌن الرومى  النظام القانونى للتوقٌع االلكترونى
 1 خالد ممدوح ابراهٌم  إبرام العقد االلكترونى

 1 كمال محمد أبو سرٌع نسخة( 3)  المحل التجاري



                                                                              
 

 1 سلطان عبد هللا محمود الجواري  عقود التجارة االلكترونٌة و القانون الواجب التطبٌق
 1 محسن شفٌق  نقل التكنولوجٌا من الناحٌة القانونٌة

 1 محمد محمد غزالى  مشكله االغراق
 1 خالد ممدوح إبراهٌم  اإللكترونٌةلوجستٌات التجارة 

 1 رجائى الدقى، مختار سعد  العالمات التجارٌة و دورها فى حماٌة المنتج و المستهلك
الحماٌة المقررة للعالمات والبٌانات التجارٌة فً القانون المصري واتفاقٌة 

 / TRIPSالـ
 1 محمد سلٌمان محمد عبد الرحمن

 1 إٌمان مأمون أحمد سلٌمان  وإثباته إبرام العقد االلكترونى
 1 شاكر حامد على حسن جبل  اإلعالن التجارى واآلثار المترتبة علٌه فى الفقه اإلسالمى

 1 حمدى عبدالعظٌم  التجارة االلكترونٌة
 1 نعٌمة علواش فً مجال المنافسة العالمات

 1 عاطف محمد الفقً  الحماٌة القانونٌة لإلسم التجارى
 1 أحمد شرف الدٌن  اإلختصاص القضائى بمنازعات التجارة اإللكترونٌةجهات 

 1 عامر محمود الكسوانً  التزوٌر المعلوماتً للعالمة التجارٌة
 1 بالل عبدالمطلب بدوى  التحكٌم اإللكترونً كوسٌلة لتسوٌة منازعات التجارة اإللكترونٌة

كاثرٌن ل. مان، سو إ. إٌكٌرت، سارة   التجارة االلكترونٌة العالمٌة
 1 كلٌالند ناٌت ؛ ترجمة الشحات منصو

 1 محمد أمٌن الرومى  النظام القانونى للتحكٌم اإللٌكترونى
 1 جالل وفاء محمدٌن  الحماٌة القانونٌة للملكٌة الصناعٌة

 1 شذى أحمد عساف  شطب العالمة التجارٌة فً ضوء اجتهاد محكمة العدل العلٌا
 1 محمد إبراهٌم موسى  ندات الشحن االلكترونٌة بٌن الواقع و المأمولس

 1 سمٌحة القلٌوبى  الملكٌة الصناعٌة
 1 سٌنوت حلٌم دوس  قانون براءات اإلختراع

 1 على فتاك  تأثٌر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج
 1 شرٌف محمد غنام  التوزٌع اإللكترونى للسلع والخدمات

 1 علً، حسانً  براءة اإلختراع
 1 خالد مصطفى فهمى  الضوابط القانونٌة واألخالقٌة لإلعالن بٌن النظرٌة والتطبٌق



                                                                              
 

 1 سٌنوت حلٌم دوس  دور السلطة العامة فى مجال براءات االختراع
 1 رامى غسان مخلف  التنفيذ االكترونى لالعتماد المستندى
 1 حسام توكل موسى  التجارىحماية المستهلك من الغش والخداع 
 1 على عباس رافع  الطبيعه القانونية لحكم شهر االفالس

 1 مصطفى محمد رجب  القانون التجارى اإلسالمى كمصدر لقواعد القانون التجارى المعاصر
 11 عبدالفضٌل محمد أحمد  بورصات األوراق المالٌة

 11 دوٌدارهانى محمد   النظام القانونى للتأجٌر التموٌلى
 11 نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه  عقود شركات البترول
 11 طارق فهمً الغنام  وكٌل العقود التجارٌة

 11 هبة تامر محمود عبد هللا  عقود التجارة اإللكترونٌة
 11 أحمد محمد لطفى أحمد  معامالت البورصة بٌن النظم الوضعٌة واألحكام الشرعٌة

 11 نسرٌن عبدالحمٌد نبٌه  التجاريالجانب اإللكترونً للقانون 
 11 هانى محمد دوٌدار  النظام القانونى للتأجٌر التموٌلى

 11 هانى محمد دوٌدار  العقود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة
 11 جمال محمود عبد العزٌز  االلتزام بالمطابقة فى عقد البٌع الدولى للبضائع

 11 محمد معوضنادٌة   عقود خدمات شركات المعلومات
 11 هانً محمد دوٌدار  الوجٌز فً العقود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة

 11 محمد فهمً الجوهري  القانون التجاري
 11 فاٌز نعٌم رضوان  عقد التأجٌر التموٌلً

المشكالت العملٌة فً المناقصات والمزاٌدات فً ضوء قانون المناقصات 
والتشرٌعات المرتبطة به وفتاوي وأحكام مجلس والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة 

  1115الدولة الصادرة حتى عام 

 11 أحمد منصور

 11 سوزان على حسن نسخة 5  التنظٌم القانونى لمسئولٌة متعهد النقل متعدد الوسائط
 11 سمٌحة القلٌوبى  1111لسنة  11شرح قانون التجارة المصرى رقم 

القانونٌة الواجبة التطبٌق فً مجال عقود التجارة التطوٌع القضائً للقواعد 
  الدولٌة

 11 محمد إبراهٌم موسى
عقود الفٌدٌك لمقاوالت واعمال الهندسة المدنٌة ووسائل فض المنازعات 

  الناشئة عنها
 11 عصام عبد الفتاح مطر

 11 عصام أحمد البهجى  واثرها على التزامات المقاول والمهندس ورب العمل fidic عقود الفٌدٌك



                                                                              
 

 11 محمد محسن إبراهٌم النجار عقد اإلمتٌاز التجاري
 11 رشٌد ساسان  عقد التوزٌع بترخٌص استعمال العالمة التجارٌة

عقود الفٌدٌك لمقاوالت وأعمال الهندسة المدنٌة ووسائل فض المنازعات 
 )نسخة(   3 الناشئة عنها

 11 عصام عبد الفتاح مطر
 11 ٌاسر سٌد محمد الحدٌدى  القانونى لعقد االمتٌاز التجارى فى الفكر االقتصادى والقانونىالنظام 

 11 عبدالباسط وفا محم  المخاطر الناشئة عن تقلبات االسعار فى سوق الصرف االجنبى
 11 عبد الحمٌد الشواربى  القانون التجاري

 11 إسماعٌل الخلفى  شرح قانون المناقصات والمزاٌدات
 11 أسامه اسماعٌل عجروش  و تعدٌالته 1/3/1135قانون الموجبات و العقود اللبنانً الصادر فً

 11 أحمد محمود حسنى  البٌوع البحرٌة
 11 صالح أمٌن أبو طالب  دور شركات السمسرة فً بٌع األوراق المالٌة

 11 علً البارودي، محمد فرٌد العرٌنً  القانون التجاري
 11 مراد منٌر فهٌم  التجاريالقانون 

 11 سمٌحة القلٌوبى  شرح العقود التجارٌة
 11 نادٌة محمد معوض  دور سماسرة األوراق المالٌة كوسطاء للتداول

 5 )التحكٌم فى منازعات عقود االمتٌاز النفطى امام هٌئات التحكٌم القضائى
  نسخة

 11 أحمد شرف الدٌن
 11 عالءالدٌن عبدهللا فواز الخصاونة  التموٌلىالتكٌٌف القانونى لعقد اإلٌجار 

 11 طه محمد محمد أبوالعال  اإلٌجار التموٌلى الحقٌقى للمعدات االنتاجٌة
 11 محسن شفٌق  إتفاقٌة األمم المتحدة بشأن البٌع الدولً للبضائع

 11 حمادة عبدالرازق حمادة  ( .P. P. P ) عقود الشراكة
 11 أحمد باز محمد متولً  واإلفصاح عن المعلومات فً بورصة األوراق المالٌةااللتزام بالشفافٌة 

 11 محمد ماجد محمود  دور القواعد الدولٌة الحدٌثة فى المناقصات والمزاٌدات فى الدول النامٌة
 11 محمود محمد علً صبره  ترجمة العقود التجارٌة

التجاري فً ضوء تشرٌعات المنافسة ومنع الممارسات  عقد الفرنشاٌز
  االحتكارٌة

 11 ٌاسر سٌد الحدٌدي
 11 العائبً البشٌر  االمتناع عن الوفاء فى الشٌك وآثاره

 11 هانى محمد دوٌدار  النظام القانونى للتأجٌر التموٌلى



                                                                              
 

 11 إبراهٌم محمد شاكر علً  التحكٌم فً منازعات شركات سمسرة األوراق المالٌة مع العمالء
 11 حسٌن الماحى  آثار شرط األحتفاظ بالملكٌة فى البٌع التجارى األئتمانى

لسنة  11العقود التجارٌة وعملٌات البنوك وفقا لقانون التجارة الجدٌد رقم 
1111  

 11 مصطفى كمال طه
 11 إلٌاس ناصٌف  البند الجزائى فى القانون المقارن وفى عقد اللٌزنغ

 11 صالح أمٌن أبو طالب  دور شركات السمسرة فً بٌع األوراق المالٌة
 11 حسام الدٌن عبد الغنى  اإلٌجار التموٌلى

 11 سوزان على حسن  1111لسنة  11عقد الوكالة بالعولمة للنقل وفقا لقانون التجارة رقم 
 11 الماحىحسٌن   آثار شرط األحتفاظ بالملكٌة فى البٌع التجارى األئتمانى

 11 صبرى مصطفى حسن السبك  ضماناته -البٌع بالتقسٌط كصورة من صور البٌوع التجارٌة الخاص ماهٌته 
 11 سوزان على حسن  1111لسنة  11عقد الوكالة بالعولمة للنقل وفقا لقانون التجارة رقم 

 11 فاٌز نعٌم رضوان  عقد التأجٌر التموٌلً
 11 عاشور عبد الجواد عبد الحمٌد  األوراق المالٌةالنظام القانونً لرهن 

 11 سوزان على حسن  1111لسنة  11عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقا لقانون التجارة رقم 
 11 صالح أمٌن أبو طالب  دور شركات السمسرة فً بٌع األوراق المالٌة

 11 هانى محمد دوٌدار  العقود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة
 11 …… مصطفى كمال طه  العقود التجارٌة و عملٌات البنوك

 11  محسن شفٌق  الوسٌط فً القانون التجاري المصري
 11 حمحمد صال  شرح القانون التجاري المصري

 محمود سمٌر الشروقاوي  العقود التجارٌة الدولٌة

 
11 

 15 سمٌحة القلٌوبً  األوراق التجارٌة
لسنة  11ألحكام الشٌك فى ضوء قانون التجارة رقم  مشكالت التطبٌق العلمى

11  
 15 مدحت الدبٌسى

 15 على حسن ٌونس  األوراق التجارٌة
 15 عاطف فؤاد صحصاح  الجدٌد فً الشٌك

 15 على جمال الدٌن عوض  الشٌك فى قانون التجارة
 15 عبد القادر العطٌر  الوسٌط فً شرح القانون التجاري



                                                                              
 

 15 مصطفً كمال طه  و اإلفالس األوراق التجارٌة
 15 أنور العمروسى  قواعد و إجراءات البروتستو فً القانون التجاري

النظام القانونى لعروض الشراء فى سوق األوراق المالٌة وفقاً لقواعد عروض 
  5111لسنة  15الشراء الجدٌدة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 

 15 سامى عبدالباقى ابوصالح
 15 كٌالنى عبدالراضى محمود  الناقل للملكٌةالتظهٌر 

 15 نادٌة محمد معوض  1111لسنة  11مقابل الوفاء فى الشٌك وفقاً ألحكام قانون التجارة الجدٌد رقم 
لسنة  11المعدل بالقانون  1196لسنة  196قانون تنظٌم اإلعفاءات الجمركٌة 

  5115 لسنة 961و الئحته التنفٌذٌة رقم  5115لسنة  9و  1116
 15 قدري عبد الفتاح الشهاوي

 15 محمد السٌد الفقى  المعلوماتٌة واألوراق التجارٌة
 15 رضا السٌد عبد الحمٌد  1111لسنة  11بعض المشكالت العملٌة فً تطبٌق قانون التجارة رقم 

 15 شرٌف محمد غانم محمد  العملً فً الشٌك فً قانون و قضاء دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 15 سمٌحة القلٌوبى نسخة( 5)  األوراق التجارٌة
 15 على حسن ٌونس  األوراق التجارٌة

 15 مصطفً كمال طه  األوراق التجارٌة و اإلفالس
 15 علً البارودي  1111لسنة  11األوراق التجارٌة و اإلفالس وفقاً لقانون التجارة الجدٌد رقم 

و  1111لسنة  11لقواعد قانون التجارة رقم أحكام التأشٌر على الشٌك وفقا 
  تعدٌالته

 15 حنان مخلوف
 15 كمال محمد أبو سرٌع  األوراق التجارٌة فً القانون التجاري

 15 هانى دوٌدار  الوفاء باألوراق التجارٌة المعالجة إلكترونٌاً 
 15 محمد السٌد الفقى  المعلوماتٌة واألوراق التجارٌة

 15 أحمد السٌد لبٌب إبراهٌم  الدفع بالنقود اإللكترونٌة الماهٌة والتنظٌم القانونى
 15 محمد بهجت عبدهللا أمٌن قاٌد  األوراق التجارٌة االلكترونٌة
 15 هانى محمد أمٌن األدرٌسى  الوجٌز فً األوراق التجارٌة

 : قانون التجاري

b) 
و السند االذني و السند لحامله و الشيك في  االوراق التجارية الكمبالة

  ضوء الفقه و القضاء 

 15 عبد الحمٌد الشواربى

 15 فاروق أحمد زاهر نسخة( 5)  دروس فى القانون التجارى المصرى
 15 عزت عبد القادر نسخة( 5)  الكمبٌالة

 15 كمال محمد أبو سرٌع  األوراق التجارٌة فً القانون التجاري



                                                                              
 

 15 مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق  التجارٌة ووسائل الدفع اإللكترونٌة الحدٌثةاألوراق 
 15 نقابة المحامٌن  5115-11-13قانون الشٌك الجدٌد الصادر رقم 

 15 مصطفى كمال طه  األوراق التجارٌة واإلفالس
 15 مختار أحمد بربرى  األوراق التجارٌة، عملٌات البنوك، اإلفالس

 15 عصام حنفى الحرانى  التجارٌةاألوراق 
 15 هانى دوٌدار  الوفاء باألوراق التجارٌة المعالجة إلكترونٌاً 

 15 على البارودى، محمد فرٌد العرٌنى  األوراق التجارٌة واإلفالس
 15 مختار أحمد بربرى  قانون المعامالت التجارٌة
 15 مختار أحمد بربرى  قانون المعامالت التجارٌة

 15 مصطفى كمال طه  القانون التجاري
موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من االستعانة بغٌر المسلمٌن فى الجهاد وتولى 

  الوظائف العامة بالدولة
 15 ناصر أحمد إبراهٌم النشوى

 15 محمد السٌد الفقى  المعلوماتٌة واألوراق التجارٌة
 15 مصطفى عبد القادر  كٌف تتعامل مع إٌصال األمانة البدٌل للشٌك الخطى

 15 مختار أحمد برٌري  األوراق التجارٌة
 15 محمد محمود إبراهٌم  موجز األوراق التجارٌة

 13 سمٌر عبد العلٌم محمد حسن  الضمانات الذاتٌة للحساب الجارى
 13 شرٌف محمد غنام  مسئولٌة البنك عن أخطاء الكمبٌوتر فً النقل اإللكترونى للنقود

 13 علً جمال الدٌن عوض  البنوك من الوجهة القانونٌةعملٌات 
 13 أحمد محمود جمعة  أحكام عقد الحساب الجاري فً قانون التجارة الجدٌد

 13 آمال كامل عبدهللا  النظام القانونى لعقود مبادلة األصول المالٌة
 13 على جمال الدٌن عوض نسخة 5     خطابات الضمان المصرفٌة

 13 نبٌل ابراهٌم سعد  خاص باالئتماننحو قانون 
لسنة  19العملٌات المصرفٌة فً قانون المعامالت التجارٌة االتحادي رقم 

لدولة االمارات العربٌة المتحدة فى ضوء الفقه و القضاء و النصوص  1113

 نسخة( 5)  المقارنة فى دول مجلس التعاون الخلٌجى

 13 حمدى عبد المنعم

 13 سمٌحه القلٌوبً  لعملٌات البنوكاألسس القانونٌة 



                                                                              
 

النظام القانونى لحسابات الودائع التقدٌمة المصرفٌة واألثر الضار من الحجز 
  علٌها

 13 محمود على عبد الوهاب
 13 حنان مخلوف  العقود التجارٌة و عملٌات البنوك

 13 الوادىكامل   االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والقوانٌن المنظمة لها
 13 شرٌف محمد غنام  مسئولٌة البنك عن أخطاء الكمبٌوتر فً النقل اإللكترونى للنقود

خالد رمٌح تركى المطٌرى ؛ إشراف   البنوك وعملٌات غسٌل األموال
 13 سمٌحة القلٌوبى

 13 وائل حمدى أحمد  الخطابات اإللكترونٌة فى العقود الدولٌة

 13 عزت عبدالقادر نسخة( 5) القانون التجارى

 13 مصطفى كمال طه نسخة( 5)  عملٌات البنوك
إلتزام البنك بفحص المستندات بالنسبة لالعتمادات المستندٌة فى عقود التجارة 

  الدولٌة ومسئولٌته
 13 على األمٌر إبراهٌم

 13 شرٌف محمد غنام  محفظة النقود اإللكترونٌة
مواجهة مخاطر اإلئتمان فى عقود التجارة  دور ضمان إئتمان الصادرات فى

  الدولٌة
 13 السٌد إبراهٌم تركى

 13 على جمال الدٌن عوض  اإلعتمادات المصرفٌة و ضماناتها
خالد رمٌح تركى المطٌرى ؛ إشراف   البنوك وعملٌات غسٌل األموال

 13 سمٌحة القلٌوبى
 13 على جمال الدٌن عوض  خطابات الضمان المصرفٌة

 13 أحمد السٌد لبٌب إبراهٌم  الدفع بالنقود اإللكترونٌة الماهٌة والتنظٌم القانونى
 13 عاشور عبد الجواد عبد الحمٌد  دور البنك فى خدمة األوراق المالٌة

 13 على األمٌر إبراهٌم  كٌفٌة فحص المستندات فى اإلعتماد المستندى
 13 جالل محمدٌنوفاء   دور البنوك فً مكافحة غسٌل األموال

 13 سلٌمان ضٌف هللا الزبن  التحوٌل اإللكترونً لألموال و مسئولٌة البنوك القانونٌة
 13 أحمد غنٌم  سند الشحن البحرى فى إطار االعتمادات المستندٌة

 13 محمود مختار أحمد برٌرى  قانون المعامالت التجارٌة
 13 حمدى أحمدوائل   الخطابات اإللكترونٌة فى العقود الدولٌة

 13 عالء التمٌمً  التنظٌم القانونى للبنك اإللكترونى على شبكة اإلنترنت
 13 حسٌن شحادة الحسٌن موقف البنك من المستندات المخالفة فً اإلعتماد المستندي

 13 تامر رٌمون فهٌم  ضمانات االئتمان المصرفى



                                                                              
 

 13 حسٌن فتحً عثمان  التورٌق المصرفً للدٌون الممارسة واإلطار القانونً

  13 
 14 شرٌف محمد غنام  محفظة النقود االلكترونٌة

 14 عالء التمٌمً  التنظٌم القانونى للبنك اإللكترونى على شبكة اإلنترنت
 14 أحمد السٌد لبٌب إبراهٌم  الدفع بالنقود اإللكترونٌة

منٌر محمد الجنبٌهى، ممدوح محمد   الشركات اإللكترونٌة
 14 الجنبٌهى

 14 ذكرى عبدالرازق محمد نسخة( 5)  النظام القانونى للبنوك اإللكترونٌة
 14 أحمد غنٌم  611القواعد واألعراف الدولٌة الموحدة لإلعتمادات المستندٌة رقم

 14 محمد إبراهٌم عبدالحً  إفشاء السر المصرفً بٌن الحظر واإلباحة
 14 غنٌم أحمد  االعتماد المستندى و التحصٌل المستندى

 14 بالل عبد المطلب بدوي  البنوك اإللكترونٌة
 14 هشام فضلى  تداول األوراق المالٌة والقٌد فى الحساب

 14 نادٌة محمد معوض  حقوق الغٌر فى اتفقات البنوك الداخلٌة

 14 محمد إبراهٌم موسى نسخة( 5)  إندماج البنوك و مواجهة آثار العولمة

 14 بالل عبد المطلب بدوي نسخة( 5) عن المعلومات فى سوق األوراق المالٌة االلتزام باألفصاح
إنقضاء االلتزام الصرفى بالسقوط والتقادم فى قانون التجارة المصرى الجدٌد 

  والقانون التجارى اللٌبى
 14 محمدٌن عبدالقادر محمد

 14 حماد مصطفى عزب  مسئولٌة البنك عن الوفاء بالشٌك المزور
 14 على األمٌر إبراهٌم  كٌفٌة فحص المستندات فى اإلعتماد المستندى

منٌر محمد الجنبٌهى، ممدوح محمد   النقود اإللكترونٌة
 14 الجنبٌهى

 14 محمود مختار أحمد برٌري  قانون المعامالت التجارٌة
 14  القانون البحري نسخة 5  القانون البحري

 14 نادٌة محمد معوض  1111لسنة  9ألحكام القانون رقم قانون التجارة البحرٌة وفقا 
مصطفى كمال طه، علً البارودي،   أساسٌات القانون التجاري و القانون البحري

 14 مراد منٌر فهمً
 14 حسنً المصري  القانون التجاري

 14 أبو زٌد رضوان  القانون الجوى قانون الطٌران التجارى



                                                                              
 

 14 محمد كمال حمدي  النقل البحريعقد الشحن و التفرٌغ فً 
 14 محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد  الوسٌط فى شرح قانون التجارة البحرٌة

 14 هانى دويدار  الوجيز فى قانون الطيران التجارى
 14 محمد السيد الفقى  القانون البحرى

  14 

  14 
 15 محمد بهجت عبدهللا فاٌد العقود البحرٌة
 15 أحمد حسنً  الدولً للبضائع والحوادث البحرٌةالنقل البحري 

موضوع عقد التأمٌن البحرى فى ضوء حكم محكمة النقض المصرٌةالصادر فى 
  5115مارس  55

 15 محمد إبراهٌم موسى
 15 هارون أحمد عثمان  االقتصاد البحري مع إشارة خاصة لمشاكل الدول النامٌة

 15 لطٌف جبر كومانً  القانون البحري
 15 كمال حمدى  القانون البحرى

 15 سوزان على حسن  سند الشحن اإللكترونى
لسنة  9الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة وفقا الحكام القانون رقم 

1111  
 15 فاٌز نعٌم رضوان

 15 هانً محمد دوٌدار 1111لسنة  9إشكاالت تسلٌم البضائع فً ظل قانون التجارة البحرٌة رقم 
 15 سوزان على حسن )نسخة 5سند الشحن اإللكترونى

 15 إٌمان فتحً حسن الجمٌل نسخة( 5)  المساعدة البحرٌة
 15 محمد إبراهٌم موسى  سندات الشحن االلكترونٌة بٌن الواقع و المأمول

 15 عبد الفتاح مراد  موسوعة القانون البحرى
 15 محمد أنور حمادة  لبراءات االختراع و الرسوم و النماذج الصناعٌة النظام القانونى

 15 على جمال الدٌن عوض نسخة 5 النقل البحرى للبضائع
 15 مصطفى كمال طه  القانون البحرى الجدٌد

 15 حمد هللا محمد حمد هللا  القانون البحرى
 15 كمال حمدى  عقد العمل البحرى

 15 عاطف محمد الفقى  قانون التجارة البحرٌة



                                                                              
 

 15 طالب حسن موسً  القانون البحرى
 15 ٌعقوب ٌوسف صرخوه نسخة( 3)  التأمٌن البحرى فى القانون الكوٌتى
 15 محمد محمد هاللٌة  الوجٌز فً القانون الخاص البحري

 15 جالل وفاء محمدٌن  قانون التجارة البحرٌة
 15 أحمد حسنى  الحوادث البحرٌة

 15 نبٌل أحمد حلمً  القاري و القواعد الحدٌثة للقانون الدولً للبحار االمتداد
)قواعد هامبورج(  1119اتفاقٌة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 

  1111النافذة فً جمهورٌة مصر العربٌة اعتباراً من أول نوفمبر 
 15 كمال حمدي

 15 عبد الحمٌد الشواربً  قانون التجارة البحرٌة
 15 محمد عبد الحمٌد القاضى  مبادئ القانون البحرى و الجوى

مدى فعالٌة قواعد مسئولٌة الناقل البحري للبضائع فى القانون البحرى الجدٌد 
  فً حماٌة الشاحن المصري

 15 جالل وفاء محمدٌن
 15 محمد أنور حامد على  حماٌة المنافسة المشروعة فى ضوء منع االحتكار و االغراق

 15 عبد الحمٌد الشواربً  قانون التجارة البحرٌة
 15 محمود مختار أحمد برٌرى  قانون التجارة البحرٌة

 16 أسامة عبد العزٌز  التنظٌم القانونً للنقل بطرٌق الحاوٌات
 16 محمد عبد الحمٌد القاضى  مبادئ القانون البحرى و الجوى

 16 كمال حمدى  القانون البحرى
 16 على جمال الدٌن عوض  للبضائع النقل البحرى

 16 عاطف محمد الفقى  التحكٌم فً المنازعات البحرٌة
 16 محمد عبد الفتاح ترك التصادم البحري ودور العنصر البشري فً وقوعه

 16 احمد محمد محمد ابراهٌم  الحدٌث فى مصطلحات البٌئة البحرٌة
ضوء حكم محكمة النقض المصرٌةالصادر فى  موضوع عقد التأمٌن البحرى فى

  5115مارس  55
 16 محمد إبراهٌم موسى

 16 محمد عبد الحمٌد القاضى  مبادئ القانون البحرى و الجوى
 16 عبد المنعم محمد داود  مشكالت المالحة البحرٌة فً المضاٌق العربٌة

 16 الراضى محمودكالنى عبد   تطور عقد العمل البحرى وآثره على أجر البحار
 16 عبد المنعم محمد داود  القانون الدولً للبحار والمشكالت البحرٌة العربٌة



                                                                              
 

 16 طارق جمعة سٌف  تأمٌن النقل الدولً
 1111لسنة  9النقل البحرى للبضائع فى ظل قانون التجارة البحرٌة رقم 

  1119قواعد هامبورج  1119األمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام  وإتفاقٌة
 16 عاطف محمد الفقى

 16 آمال أحمد كٌالنً  التقاضً فً عقد النقل البحري
 16 هانً دوٌدار  الوجٌز فً القانون البحري

 16 حمدهللا محمد حمدهللا  الجوي -البحري  -عقد النقل البري 
 16 كمال حمدى  عقد العمل البحرى

 1111لسنة  9النقل البحرى للبضائع فى ظل قانون التجارة البحرٌة رقم 
  1119قواعد هامبورج  1119وإتفاقٌة األمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام 

 16 عاطف محمد الفقى
 1111لسنة  9النقل البحرى للبضائع فى ظل قانون التجارة البحرٌة رقم 

  1119قواعد هامبورج  1119األمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام  وإتفاقٌة
 16 عاطف محمد الفقى

 16 جالل وفاء محمدٌن  التأمٌن البحرى على البضائع ووثٌقه اإلشتراك
 16 جمال محمود عبد العزٌز  االلتزام بالمطابقة فى عقد البٌع الدولى للبضائع

 16 كمال حمدى  1111لسنة  9قانون التجارة البحرٌة رقم مسئولٌة الناقل البحرى للبضائع فى
 16 ىكمال حمد  1111لسنة  9مسئولٌة الناقل البحرى للبضائع فى قانون التجارة البحرٌة رقم

 16 إٌمان فتحً حسن الجمٌل  المساعدة البحرٌة
 16 عاطف محمد الفقى  التحكٌم فً المنازعات البحرٌة

 16 حسنىأحمد   البٌوع البحرٌة
 16 أحمد حسنً  عقود إٌجار السفن

 16 مصطفى محمد رجب  القانون البحرى االسالمى
 11 ساسى سالم الحاج  قانون البحار الجدٌد بٌن التقلٌد والتجدٌد

( 1114لسنة  51اتفاق التحكٌم البحرى وفقا لقانون التحكٌم المصرى ) قانون 
  واالتفاقٌات الدولٌة

 11 حسن الجمٌل اٌمان فتحى
 11 مرٌم حسن آل خلٌفة  تعدٌن موارد المنطقة البحرٌة

 11 مصطفى كمال طه  القانون البحرى الجدٌد
 11 مصطفى كمال طه القانون البحري

 11 عبد الفتاح مراد  موسوعة القانون البحرى
 11 محمد غرٌب عبد العزٌز  النظام القانونً للنقل البحري و الحاوٌات
 11 محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد نسخة( 5) الوسٌط فى شرح قانون التجارة البحرٌة



                                                                              
 

 11 محمد عبد الحمٌد القاضى  مبادئ القانون البحرى و الجوى
أشخاص المالحة البحرٌة والمرشد ومجهز القطر فً قانون التجارة البحرٌة رقم 

  1111لسنة  9
 11 كمال حمدي

 11 مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق  البحرىالتوحٌد الدولى للقانون 
 11 أحمد حسنى  الحوادث البحرٌة

مدى الشدة فى أساس مسئولٌة الناقل البحري فى عقد نقل األشخاص القانون 
  1111 - 9رقم 

 11 عبدالرافع موسى
مصطفى كمال طه، علً البارودي،   أساسٌات القانون التجاري والقانون البحري

 11 فهٌممراد منٌر 
 11 جقبوبى حمزة  أحكام حق االمتٌاز البحرى

 11 هانً محمد دوٌدار 1111لسنة  9إشكاالت تسلٌم البضائع فً ظل قانون التجارة البحرٌة رقم 
 11 إٌمان الجمٌل  مقاولً الشحن والتفرٌغ

 11 محمود عبد الداٌم عبدالصمدحسنً   االمتناع عن االغاثة وتطبٌقاتها المعاصرة من الوجهتٌن الشرعٌة والقانونٌة
 11 مصطفى كمال طه  القانون البحري
 11 صفوت بهنساوي القانون البحري

 11 آمال أحمد كٌالنى  التقاضً فً عقد النقل البحري
محمود سمٌر الشرقاوى ؛ إعداد   القانون البحري

 11 محمد القلٌوبً
 11 جالل وفاء محمدٌن  قانون التجارة البحرٌة

عقد النقل البحرى فى ضوء قانون التجارة البحرٌة الجدٌد والمستحدث من أحكام 
  النقض وآراء الفقه

 11 عدلى أمٌر خالد
 11 محمد عبدالفتاح ترك  التصادم البحري

 11 كمال حمدى  1111لسنة  9مسئولٌة الناقل البحرى للبضائع فى قانون التجارة البحرٌة رقم 
 11 أسامة عبد العزٌز  للنقل بطرٌق الحاوٌاتالتنظٌم القانونً 

التطورات الحدٌثة فى الحجز التحفظى على السفٌنة وفقا التفاقٌات الدولٌة 
  والقانونٌٌن المصرى والفرنسى

 11 هشام فضلى
 11 مصطفى البندارى ابو سعده  انحراف السفينة عن خط السير فى القانون البحرى

 11 حسين الماحى  الواقى واإلفالستنظيم إعادة اليكاة والصلح 
 11 ماهر السعيد محمد جبر  الغش والتزوير وأثره فى االعتماد المستندى

 11 هذكرى عبدالرزاق محمد خليف  النظام القانونى للبنوك اإللكترونية

   



                                                                              
 

   
 19 أحمد ابراهٌم غنٌم  سند الشحن فى إطار اإلعتمادات المستندٌة

 5 وتطبٌقاتها المعاصرة من الوجهتٌن الشرعٌة والقانونٌةاالمتناع عن االغاثة 
 نسخة

 19 حسنً محمود عبد الداٌم عبدالصمد

 19 عبد الفتاح مراد نسخة( 5) موسوعه شرح التشرٌعات البحرٌه
غقد النقل البحرى فى ضوء قانون التجارة البحرٌة الجدٌد والمستحدث من أحكام 

  النقض وآراء الفقه
 19 عدلى أمٌر خالد

 19 سوزان على حسن  التنظٌم القانونى لمسئولٌة متعهد النقل متعدد الوسائط
موضوع عقد التأمٌن البحرى فى ضوء حكم محكمة النقض المصرٌةالصادر فى 

  5115مارس  55
 19 محمد إبراهٌم موسى

 19 محمد توفٌق سعودى  التلوث البحرى ومدى مسئولٌة صاحب السفٌنة عنه
 19 إٌمان فتحى حسن الجمٌل  القانونى للسفٌنةالنظام 

 19 عبد المنعم محمد داود  مشكالت المالحة البحرٌة فً المضاٌق العربٌة
 19 أحمد حسنى  البٌوع البحرٌة
 19 محمد عبد الفتاح ترك  التحكٌم البحرى

من اتفاقٌة وارسو  5نص المادة  أبعاد ومفهوم التدابٌر الضرورٌة أو الالزمة فى
  1151لسنة 

 19 عبدالرافع موسى
حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فى ضوء التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات 

  االقلٌمٌة والمعاهدات الدولٌة
 19 أحمد محمود الجمل

 19 نادر محمد إبراهٌم  االتفاقٌة الدولٌة بشأن المسئولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزٌتً
عقد النقل البحري فً ضوء قانون التجارة البحرٌة الجدٌد والمستحدث من أحكام 

  النقض وآراء الفقه
 19 عدلً أمٌر خالد

 19 وجدى عبد الواحد على  التعوٌض عن اإلخالل بالتزام ضمان سالمة الراكب و المسافر
 19 عماد الدٌن عبد السالم محمد  التأمٌن البحرياألخطار المستبعدة و األخطار المغطاة فً 

 19 محمد بهجت عبدهللا فاٌد  العقود البحرٌة
 19 عاطف محمد الفقى  التحكٌم فً المنازعات البحرٌة

 19 عاشور عبدالجواد عبد الحمٌد  مكافأه االنقاذ البحرى
 19 أحمد عبد المنصف محمود  فً دولة نامٌة فً عصر العولمة متطلبات إنشاء شركة خطوط مالحٌة محواة

 19 عبدالحمٌد مرسى عنبر  التوكٌل البحري منذ نشأته حتى ضوابطه
عقد النقل الجوى فى ضوء قانون الطٌران المدنى الجدٌد والمستحدث من أحكام 

  النقض وآراء الفقه
 11 عدلى أمٌر خالد



                                                                              
 

 11 فاروق أحمد زاهر  ولًتحدٌد مسئولٌة الناقل الجوي الد
 11 محمود مختار برٌري، عمر فؤاد عمر  القانون الجوي

 11 عاطف محمد الفقً  1111تطور مسئولٌة الناقل الجوي وفقاً التفاقٌة مونتلاير 
 11 محمد فرٌد العرٌنً  القانون الجوي

 11 جالل وفاء محمدٌن نسخة( 5) تشدٌد مسئولٌة الناقل الجوى عن األضرار الحاصلة للمسافرٌن

 11 هانى محمد دوٌدار نسخة 5 قانون الطٌران التجارى
 11 محمد بهجت عبد هللا أمٌن قاٌد  الموجز فً القانون الجوي

 11 عبٌد علً أحمد الحجازى  تموٌل اإلستثمارات فى مجال النقل الجوي
من أحكام عقد النقل الجوي فً ضوء قانون الطٌران المدنً الجدٌد والمستحدث 

  النقض وآراء الفقه
 11 عدلى أمٌر خالد

 11 فرٌد العرٌنى  القانون الجوي
 11 أحمد بن ابراهٌم الشٌخ  المسئولٌة عن تعوٌض أضرارالنقل الجوي الدولً

 11 محمد فرٌد العرٌنى  القانون الجوى
 11 عبد الفضل محمد أحمد  القانون الخاص الجوي

قانون الطٌران المدنً الجدٌد والمستحدث من أحكام عقد النقل الجوي فً ضوء 
  النقض وآراء الفقه

 11 عدلى أمٌر خالد
 11 وهٌبة بن ناصر  المسئولٌة المدنٌة عن حوادث النقل الجوى فى القانون الجزائرى

 11 طالب حسن موسً  القانون الجوي الدولً
  11 

 51 حسٌن محمد بٌومى على الشٌخ  التكٌٌف الفقهى و القانونى لالعتمادات المستندٌة
 51 محمد أحمد عبد الرحمن الزرقا جواهر التبسٌط فً قواعد البٌع بالتقسٌط

 51 شمس مرغنى على  التحكٌم فى منازعات المشروع العام
لنقل البضائع دولٌا عبر  5119التزامات الشاحن ومسئولٌته فى قواعد روتردام 

  البحر
 51 شرٌف محمد غنام

 51 محمد عبد الفتاح ترك  البٌوع البحرٌة الدولٌةعقود 
اختالل التوازن بٌن التزامات االطراف واثره على عقد البٌع للبضائع طبقا 

  1191التفاقٌة فٌٌنا 
 51 عبد الناصر محمود معبدى

 51 سامى عبد هللا عبد الباقى  الحماٌة القانونٌة لبراءات نماذج المنفعة فى التشرٌع التجارى
 51 محمد صالح عبد الاله  النظام القانونى لتنفٌذ عقد البٌع التجارى الدولى والحٌلولة دون فسخه



                                                                              
 

 51 محمد عبد الفتاح ترك  عقد النقل البحرى

  51 
 


