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 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 العنوان       
 

 الرف المؤلف     

انًٕجش فٗ شزح لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔ انزجبرٚخ ٔفمبً 
 21ٔانمبٌَٕ رلى  2993نظُخ 34ألدضس انزؼضٚالد ثبنمبٌَٕ رلى 

 322نظُخ 2ٔ انمبٌَٕ رلى  2999نظُخ 

 1 انظبٖٔيذًض 

أطبيخ رٔثٗ ػجضانؼشٚش  انٕطٛؾ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
 1 انزٔثٗ

انٕجٛش فٙ انًزافؼبد ٔفمبً نًجًٕػخ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔ 
 انزجبرٚخ ٔ انزشزٚؼبد انًكهًخ نٓب ٔ انًزرجطخ ثٓب

 1 أدًض يبْز سغهٕل
انزُظٛى انمؼبئٗ, اسزظبص انًذبكى, َظزٚخ انضػٕٖ 

انمؼبئٛخ, َظزٚخ انشظٕيخ انًضَٛخ, َظزٚخ االدكبو ٔؽزق 
 انطؼٍ فٛٓب

 1 َجٛم إطًبػٛم ػًز.

 1 انظٛض ػجض انْٕبة ػزفّ اطٕل انًزافؼبد انًضَٛخ ٔاجزاءارٓب
 1 أدًض انظٛض انظبٖٔ انٕطٛؾ فٗ شزح لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ

 1 ػٛض يذًض انمظبص انٕطٛؾ فٙ لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
فكزح انُظبو ٔاٜصاة انؼبيخ فٗ انمبٌَٕ ٔانفمخ يغ انزطجٛمبد 

 انمؼبئٛخ
 1 أثٕجؼفز ػًز انًُظٕرٖ

انًٕطٕػخ انشبيهخ فٗ انزؼهٛك ػهٗ لبٌَٕ انًزافؼبد ٔفمب 
ثبراء انفمّ ٔانظٛغ  3226نظُّ  67الدضس رؼضٚم ثبنمبٌَٕ رلى 

 انمبََٕٛخ ٔادكبو انُمغ

 1 ادًض يهٛجٗ

أدًض رشبص يذًٕص     انجُٛبٌ انفُٙ نذكى انزذكٛى 

 1 طالو

   
اجزاء  5 المطول فى شرح الصٌغ القانونٌة للدعاوى و االوراق القضائٌة

 نسختٌن×
 2 سٌد حسن البغال

 2 يذًض انظبٖٔ انًٕجش فٗ شزح لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔ انزجبرٚخ
انزجبرٚخ ٔفمبً انٕجٛش فٗ شزح لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔ 

 2993نظُخ 34الدضس انزؼضٚالد ثبنمبٌَٕ رلى 
 2 يذًض انظبٖٔ.

 13المرافعات المدنٌة و التجارٌة بمقتضى قانون المرافعات الجدٌد رقم 
  1661لسنة  25و قانون اإلثبات رقم  1661لسنة 

 2  أحمد أبوالوفا
الجدٌد رقم المرافعات المدنٌة و التجارٌة بمقتضى قانون المرافعات  

 نسخة 2 1661لسنة  25و قانون اإلثبات رقم  1661لسنة  13
 2 أحمد أبوالوفا

 2 أحمد هندي  قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 2  نبٌل اسماعٌل عمر، احمد خلٌل  قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة

عزالدٌن الدناصورى، حامد    1662 لسنة 23التعلٌق على قانون المرافعات متضمناً تعدٌالت القانون 
 2 عكاز

 3 أنور طلبه  موسوعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 3 أنور طلبه نسخ 4 موسوعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة
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اصول وقواعد المرافعات وفقا لمجموعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة 
 نسختٌن 2 والتشرٌعات المكملة لها والمرتبطة بها

 3 ماهر زغلول احمد
الوسٌط فى شرح قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة معدال بالقانون رقم 

بانشاء المحاكم  2008لسنة  120والقانون رقم  2006لسنة  66

  االقتصادٌة

 3 احمد السٌد الصاوى

حامد عزالدٌن الدناصورى،   1662لسنة  23التعلٌق على قانون المرافعات متضمناً تعدٌالت القانون 
 3 عكاز

 3 أحمد هندى  أصول قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 3 محمد محمود ابراهٌم  مبادىء المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 3 نبٌل إسماعٌل عمر  أصول المرافعات الشرعٌة وعلم القضاء فى المملكة العربٌة السعودٌة
 3 أحمد ملٌجى  النقضالتعلٌق على قانون المرافعات بآراء الفقة و أحكام 

 3 احمدابو الوفا  التعلٌق على نصوص قانون المرافعات
عز الدٌن الدناصوري، حامد   القضاء المستعجل وقضاء التنفٌذ فً ضوء الفقه والقضاء

 3 عكاز

   
 4 أحمد صدقى محمود  قواعد المرافعات فى دولة اإلمارات

 1662لسنة  23تعدٌالت القانون التعلٌق على قانون المرافعات متضمناً 

 طبعات 6 طبعات منقحة ومختلفة 
عزالدٌن الدناصورى، حامد 

 4 عكاز

التعلٌق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصٌغ القانونٌة وأحكام 

 نسختٌن× اجزاء  4 النقض
 4 أحمد ملٌجً

 4 أحمد أبو الوفا  التعلٌق على نصوص قانون المرافعات
 6 أنور العمروسى  القضائٌة الحدٌثة فى االوراق والدعاوى والطعون واالحكامالصٌغ 

 6 دظٍ يذًض يذًض ثٕص٘ ضمانات الخصوم أمام القضاء فً الشرٌعة اإلسالمٌة
 6 يذًٕص رػب انشؼٛز٘ تشرٌعات السلطة القضائٌة فى دولة االمارات العربٌة المتحدة

 6 ريشٖ رٚبع انًذبكًخ انًُظفخانزلبثخ ػهٗ انزطجٛك انمؼبئٗ نؼًبَبد 
 6 يذًض فٓٛى مجموعة قوانٌن الرسوم القضائٌة والتوثٌق والشهر

 6 ْشبو سبنض. يفٕٓو انؼًم انمؼبئٗ فٗ ػٕء انفمخ ٔأدكبو انمؼبء
باصدار  2001لسنة  15قرار رئٌس المجلس القومى للرٌاضة رقم 

والمكملة  المنفذةالئحة النظام األساسً لألندٌة الرٌاضٌة والقرارات 
بشؤن اعتماد النظام  2000لسنة  63قرار وزٌر الشباب رقم -ألحكامه
 الموحد لألندٌة الرٌاضٌة المالً

يذًض أدًض يذًض طبصق, 
 6 دهًٙ ػجض انؼظٛى دظٍ.

انًشكالد انؼًهٛخ فٗ َظبو انًزافؼبد انشزػٛخ َٔظبو 
 انزذكٛى انظؼٕصٖ

 6 أدًض ُْضٖ
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 6 أدًض أثٕانٕفب انًزافؼبدَظزٚخ انضفٕع فٗ لبٌَٕ 
 6 يذًٕص أدًض ؽّ انًٕاجٓخ انزشزٚؼٛخ نجزائى انكًجٕٛرز ٔاإلَززَذ

 6 محكمة النقض محكمة النقض
 6 .احمد سٌد احمد محمود  التحكٌم فى عقود الشراكة

رجبئٗ ػجض انزدًٍ ػجض   اإلجزاءاد انًزجؼخ فٗ انزذكٛى ػجز انٕطبئؾ اإلنكززَٔٛخ
 6 انمبصر ػٕع

 6 ػهٗ أثٕ ػطٛخ ْٛكم  صػٕٖ ػضو اإلػزضاص ثبنذجش
 6 طؼض طبنى دًض يظهى  انغبء دكى انًذكى

 6 طؼٛض أدًض شؼهخ  لؼبء انُمغ فٗ انًزافؼبد
 6 يؼٕع ػجض انزٕاة  انضفٕع انًضَٛخ ٔ انزجبرٚخ

 6 َجٛم إطًبػٛم ػًز  انزُفٛذ انججزٖ فٗ انًٕاص انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ

  6 
 6 أدًض ُْضٖ ػهٗ صرجزٍٛ يجضأ انزمبػٗ

 6 .طلعت محمد دوٌدار : تطور الحماٌة التشرٌعٌة لمبدأ حٌدة القضاة
 6 حازم محمد الشرعة التقاضً االلكترونً و المحاكم االلكترونٌة

 6 .عبدالغنى بسٌونى عبدهللا مبدا المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضى
 6 .اسامة احمد شوقى الملٌجى القاضىالتصنٌف الفنى لوظائف واعمال 

 6 .األنصارى حسن النٌدانى : لقاضى والجزاء اإلجرائى فى قانون المرافعات
 6 .محمد نور عبدالهادى شحاته : النشؤه االتفاقٌه للسلطات القضائٌه للمحكمٌن

 6 .محمد نور عبد الهادى شحاته الرقابة على أعمال المحكمٌن
 6 آمال أحمد الفزاٌرى تحقٌق فاعلٌة التحكٌمدور قضاء الدولة فى 

دراسة فى السٌاسة التشرٌعٌة و القضائٌة العمال الجزاء االجرائى فى 
 قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة

 6 .نبٌل اسماعٌل
 6 أحمد ملٌجى أعمال القضاه

نظام قاضى التحضٌر فى القانون الفرنسى ونظام النٌابة المدنٌة المقترح 
 العمل به فى مصر

 6 .نبٌل إسماعٌل عمر
 6 سحر عبد الستار امام  محاكم التجارة فى القانون الفرنسى

 6 مصطفى محمد عبد المحسن السلطة التقدٌرٌة و رقابة النقض فً المسائل الجنائٌة
لسنة  110التقاضى أمام المحاكم العمالٌة المنشؤة بمقتضى القانون رقم 

2001 
 6 .على بركات

 6 نبٌل إسماعٌل عمر : سلطة القاضى التقدٌرٌة فى المواد المدنٌة والتجارٌة
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 6 .وجدى راغب فهمى مبادى القضاء المدنى
 6 .على بركات التقاضى مدنٌا ضد الدولة

 6 .نبٌل اسماعٌل عمر / التقدٌر القضائى المستقبلى فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 6 طلعت ٌوسف خاطر قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌةنظرٌة االنعدام فً 

التدرٌب القانونى والمهارات القانونٌة والعٌادة القانونٌة وكفالة الحق فى 
 التقاضى

 6 فاٌز محمد حسٌن محمد
 6 رشدى شحاتة أبو زٌد إنعزال وعزل القاضى فى الفقه اإلسالمى وقانون السلطة القضائٌة

 6 سٌد احمد محوداحمد   تحكٌم الطوارئ
 6 أحمد سٌد أحمد محمود  تدابٌر الحماٌة القضائٌة للمعوقٌن

 6 أحمد سٌدأحمد محمود  فً قانون المرافعات” مبدأ عدم التناقض اإلجرائً ” االستوبل اإلجرائً 
 6 احمد سٌد احمد محمود نحو فكرة تؤمٌنات قضائٌة فى مجال التنفٌذ الجبرى

 6 أحمد سٌد أحمد محمود  للمعوقٌن فً القضٌةالحماٌة اإلجرائٌة 
 6 أسامة أحمد شوقى الملٌجى  الحماٌة اإلجرائٌة فى مجال حق المإلف

 6 محمود محمود الطناحى  المقومات الموضوعٌة والشكلٌة للسند التنفٌذى
سلطة المحكم فى إصدار األحكام الوقتٌة واألوامر فى القانون المقارن 

  والكوٌتى والمصرى
 6 سٌد أحمد محمود أحمد

 6 أنور العربى  قانون المرافعات

   
 1 .محمد علً عوٌضة : قواعد اإلجراءات المدنٌة أمام المحاكم اإلقتصادٌة

 1 أسامة أحمد شوقى الملٌجى سوٌة المنازعات فى مجال الرٌاضة
 1 محمود السٌد عمر التحٌوى أعوان القضاء فى ضوء الفقه، وأحكام القضاء

 1 .عادل محمد جبر أحمد شرٌف : حماٌة القاضى وضمانات نزاهته
 1 ابراهٌم امٌن النفٌاوى التعسف فى التقاضى

 1 عاشور السٌد مبروك نظرات فى طرق تسلٌم االعالن
 1 .آمال أحمد الفزاٌرى المداولة القضائٌة

رإٌة جدٌدة حول دور النٌابة العامة فى مسائل المرافعات المدنٌة 
 واألحوال الشخصٌة

 1 .محمود مصطفى ٌونس
 1 ترجمة مصطفى رٌاض محاكم االستئناف فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 1 .نبٌل إسماعٌل عمر عدم فعالٌة الجزاءات اإلجرائٌة فى قانون المرافعات
 1 نبٌل إسماعٌل عمرنظام قاضى التحضٌر فى القانون الفرنسى ونظام النٌابة المدنٌة المقترح 
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 العمل به فى مصر
 1 نبٌل إسماعٌل عمر سقوط الحق فى اتخاذ اإلجراء فى قانون المرافعات

 1 عبد المولى محمد مرسى وتعدٌالته 2001لسنه 141شرح قانون التموٌل العقارى رقم 
 1 آمال أحمد الفزاٌرى ضمانات التقاضى

 1 .صالح الدٌن شوشارى الدلٌل العملى للمحامى
بشؤن انشاء  2004لسنة  11و  10على القانون رقمى  شرح و تعلٌق

 محكمة األسرة و صندوق تؤمٌن األسرة
 1 محمد على سكٌكر

 1 .نبٌل اسماعٌل عمر التقدٌر القضائى المستقبلى فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 1 عطٌة عٌسى محمد جمال تطور نظام القضاء فى القانون المصرى الحدٌث و فكرة القاضى الطبٌعى

 1 سعٌد خالد على الشرعبى حق الدفاع أمام القضاء المدنى
أبو العال على أبو العال النمر ،  المحكمون

 1 .أحمد قسمت الجداوى
األوامر على عرائض ونظامها القانونى فى قانون المرافعات المدنٌة 

 والتجارٌة
 1 نبٌل اسماعٌل عمر

 1 أحمد شوقى الملٌجى أسامة : مجلس تؤدٌب وصالحٌة القضاة
 1 محمد نور عبدالهادى شحاته النشؤه االتفاقٌه للسلطات القضائٌه للمحكمٌن

 1 أحمد محمد حشٌش أساس الوظٌفه القضائٌه
 1 نبٌل اسماعٌل عمر النظام القانوى للحكم القضائى فى قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة

 1 عبد الحمٌد الشواربى / القضاءالمسئولٌة القضائٌة فً ضوء الفقه و 
 1 نبٌل إسماعٌل عمر إمتناع القاضى عن القضاء بعلمه الشخصى فى قانون المرافعات

الدول و المنظمات و الهٌئات  ” الحصانة القضائٌة و اإلعتبارٌة الدولٌة

أمام ” الدولٌة و ألعضائها المعتمدٌن)الرإساء والممثلٌن الدبلوماسٌٌن(
 و قضاء التحكٌم القضاء األجنبً

 1 محمود السٌد عمر التحٌوي

 1 على الحدٌدى الخبرة فى المسائل المدنٌة والتجارٌة
إختصاص المحاكم الدولى والوالئى وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا 

 علٌها بآراء الفقه وأحكام القضاء
 1 أحمد محمد ملٌجى

 1 األنصارى حسن النٌدانى القاضى والجزاء االجرائى
 1 .حامد الشرٌف فن المرافعة امام المحاكم الجنائٌة

 1 أحمد ملٌجى أعمال القضاه
 1 محمود جمال الدٌن زكى الخبره فى المواد المدنٌه والتجارٌه

  محٌى الدٌن علم الدٌن  أحكام التحكٌم
  أحمد إبراهٌم محمد عطٌة حمام  طرق الطعن فى األحكام اإلدارٌة
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  محمود صالح سعد  عقود البترولاتفاق التحكٌم فى 
 6 رمزي سٌف  قواعد تنفٌذ األحكام والعقود الرسمٌة فً قانون المرافعات الجدٌدة

 6  فتحً والً  توزٌع حصٌلة التنفٌذ الجبري فً قانون المرافعات المصري
 6 احمد محمد احمد حشٌش مبادئ قانون المرافعات المصرى
 6 احمد محمد احمد حشٌش مبادئ قانون المرافعات المصرى

 6 احمد عمار السٌد  التحكٌم على درجتٌن
 6 أسامة أنور  جمٌع القوانٌن وقرارات السٌد رئٌس الجمهورٌة 9002تشرٌعات 

 6 عٌدمحمد القصاص نسخة 2  التنفٌذ الجبرى
 6  محمد نور شحاتة  نطاق النزاع فى اإلستئناف فى المواد المدنٌة

وحماٌتها الجنائٌة فى ضوء الفقه والقضاء متضمنة الحٌازة المدنٌة 
 م1662لسنة  23تعدٌالت القانون 

عزالدٌن الدناصورى ، حامد 
 6 .عكاز

 6 األنصارى حسن النٌدانى القاضى والوسائل االلكترونٌة الحدٌثة
 6 حسٌن عصام :المحاماة فً النظم العدلٌة والدولٌة

 6 أحمد صدقى محمود وما نراه فٌهامهنة المحاماه بٌن المعارضه والتؤٌٌد 
مصطفى احمد عبدالجواد  إلتزام المحامً بالحفاظ على أسرار العمٌل

 6 حجازي
 6 .خالد مصطفى فهمى أتعاب المحامى

الحماٌة القانونٌة للمحامٌن و دورهم فً القضاٌا الجنائٌة وفقاً لقانون 
 القانونٌةمحكمة النقض و التعلٌمات العامة للنٌابات و الصٌغ 

 6 محمد عبد الحمٌد األلفً
 6 ابراهٌم الشرٌعى الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى

 6 .حسام رشدى شرح قانون المحاكم االقتصادٌة الجدٌد
 6 احمد محمود موافى الموسوعة الشاملة فى المحاكم االقتصادٌة
 6 هدى محمد مجدى المحاكم اإلقتصادٌة بٌن التقنٌن و التطبٌق

 6 .طلعت دوٌدار خطوة أخرى نحو التخصص القضائى المحاكم اإلقتصادٌة
 6 على الحدٌدى الخبرة فى المسائل المدنٌة والتجارٌة

 6 .طلعت محمد دوٌدار تؤجٌل الدعوى
 6 إبراهٌم سٌد أحمد إلتماس إعادة النظر فً المواد المدنٌة والتجارٌة فقهاً وقضاءً 

 6 على سعٌدان وأخالقٌاتها فى القانون الجزائرىدلٌل ممارسة مهنة المحاماة 
 6 .محمد شوكت التونً المحاماة فن رفٌع

 6أسامة شاهٌن، سمٌر  فن المحاماة
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 الششتاوى
  نبٌل إسماعٌل عمر  النظرٌة العامة للطعن بالنقض فى المواد المدنٌة والتجارٌة

  العزٌز رمضان سمكعبد   الضمانات األساسٌة للتقاضى فى الفقه اإلسالمى
عز الدٌن الدناصورى، حامد   التعلٌق على قانون المرافعات

  عكاز
  وحٌد محمود ابراهٌم حجٌه الحكم الجنائى على الدعوى التأدٌبٌه

  نبٌل إسماعٌل عمر  تسبٌب األحكام القضائٌة فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

   
 10 محمد عزمى البكرى والقضاءالحراسة القضائٌة فى ضوء الفقة 

 10 سمٌر فاٌزى عبد الحمٌد دلٌل الدعوى فى قانون رسوم المحاكم
االساءة فى إجراءات التقاضى والتنفٌذ فى قانون المرافعات المصرى 

 والفرنسى
 10 أحمد إبراهٌم عبدالتواب

 10 انور العمروسى اصول المرافعات ومذكرات الدفاع فى الدعاوى والطعون
 10 .عبدالحكم فودة أحكام دعاوى حماٌة الحٌازة

 10 أحمد قطب عباس 
 10 سٌد أحمد محمود التقاضً بقضٌة وبدون قضٌة فً المواد المدنٌة والتجارٌة

 10 مصطفى المتولى قندٌل : دعوى الخبرة
 10 أمٌنة مصطفى النمر الدعوى وإجراءتها

 10 .عدلً امٌر خالد الشخصٌةالجامع الحكام واجراءات التقاضً فً االحوال 
 10 إبراهٌم الشهاوى الدعاوى القضائٌة واسس التفاوض فى حل المنازعات

 10 أدًض دهًٗ يظطفٗ انًشكالد انؼًهٛخ فٗ انُفمخ انشٔجٛخ
 10 يظطفٗ يجضٖ ْزجخ انجضٚض فٗ انذٛبسح ٔفمبً ألدضس انزؼضٚالد

انشبيم فٗ لظًخ انًبل انشبئغ ٔأدكبو صػٕٖ انفزس 
 ٔانزجُٛت

 10 يذًض أدًض يذًٕص
 10 يذًض انًُجٗ صػٕٖ رؼٕٚغ دٕاصس انظٛبراد

انضفغ ثبَزفبء انظفخ أٔ انًظهذخ فٗ انًُبسػبد انًضَٛخ ػهٗ 
 2997نظُّ  12ػٕء انمبٌَٕ انجضٚض 

 10 ػجض انذكٛى فٕصح
 10 يظطفٗ يجضٖ ْزجخ. انضػٕٖ انًضَٛخ أيبو انمؼبء انجُبئٗ

 10 ػًزٔ ػٛظٗ انفمٗ انًظئٕنٛخ انًضَٛخ انًٕطٕػخ انمبََٕٛخ فٙ
 10 يُٛز يذًض انجُجٛٓٙ انضفٕع انزجبرٚخ

 10 يذًض طؼٛض ػجضانزدًٍ صػٕٖ لطغ انُشاع
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 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 10 أدًض ُْضٖ أررجبؽ انضػبٖٔ ٔانطهجبد فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد
 10 يذًض انًُجٗ صػٕٖ طذخ انزؼبلض

 10 يذًض ػشيٗ انجكزٖ لظًخ انًبل انشبئغ ٔ أدكبو صػٕٖ انفزس ٔ انزجُٛت
 10 ػًبص يذًٕص أثٕ طًزح انًظئٕنٛخ انًضَٛخ نًؤيٕر انؼجؾ انمؼبئٙ

رفغ انضػٕٖ ثبنطزٚك اإلطزضُبئٙ ثٍٛ لبََٕٙ انًزافؼبد  
 انًضَٛخ ٔاإلجزاءاد انجُبئٛخ

 10 أدًض لطت ػجبص.
 10 فبرص ػهٗ ػًز انجزجزٖ انزجهٛغبد انمؼبئٛخ ٔصٔرْب فٗ دظى انضػٕٖ انًضَٛخ

انشبيم فٗ يشزهف إَٔاع انززاسٛض فٗ ػٕء أدكبو انًذكًخ 
 3221االصارٚخ انؼهٛب دزٗ ػبو

 10 سبنض ػجضانفزبح يذًض
 10 البغال طٛض دظٍ انٕطٛؾ فٗ شزح انظٛغ انمبََٕٛخ نهضػبٖٔ ٔاالٔراق انمؼبئٛخ

 10 ريؼبٌ جًبل كبيم شزح صػٕٖ إصجبد انذبنخ يؼهمب ػهّٛ ثؤدضس أدكبو انًذبكى
يذًٕص انظٛض ػًز  انشزٔؽ انظهجٛخ انؼبيخ نٕجٕص انذك فٗ انضػٕٖ انمؼبئٛخ

 10 انزذٕٖٛ
  محمد فتحى نجٌب  التنظٌم القضائى المصرى

  محمد ولٌد الجارحى  النقض المدنى

   
َضة انشجزاء فٗ انضػبٖٔ انًضَٛخ ٔانجُبئٛخ فٗ ػٕء انفمّ 

 ٔانمؼبء
 11 شزٚف انطجبر

 11 أطبيخ انزٔثٗ انًضَٛخ ٔانزُظٛى انمؼبئٗ فٗ طهطُخ ػًبٌلٕاػض االجزاءاد 
 11 ؽهؼذ يذًض صٔٚضار رؤجٛم انضػٕٖ
 11 ؽهؼذ يذًض صٔٚضار صػٕٖ انؼزع

شزٔؽ لجٕل انضػٕٖ انمؼبئٛخ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد انًظزٖ 
 ٔانًمبرٌ

يذًٕص انظٛض ػًز 
 11 انزذٕٖٛ

 11 ػجض انفزبح يزاص. صػبٔ٘ ثٛغ انؼمبراد
 11 يذًٕص انظٛض انزذٕٖٛ غٛز انؼبصٚخ ٔآصبرْب فٗ رفغ انضػٕٖ انمؼبئٛخ انظفخ

انكزت انضٔرٚخ انظبصرح يٍ انُبئت انؼبو ٔيذكزاد انزفزٛش 
 انمؼبئٗ

 11 يضدذ انضثٛظٗ
 11 إثزاْٛى انًُجٙ صػٕٖ انزجٕع

 11 يذًض يذًٕص إثزاْٛى انضػٕٖ انًضَٛخ أيبو لؼبء انمٛى
 11 يذًض شزب أثٕطؼض ثؼضو انمجٕلانًٕجش انؼهًٗ فٗ انضفغ 

 11 ػجض انفزبح يزاص صػبٖٔ انجٕٛع انؼمبرٚخ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد ٔ انمبٌَٕ انًضَٗ
 11 ٔجّٛ يذًض سْزاٌ. يمبػبح لبػٗ انضػٕٖ رشزٚؼبً ٔػًالً 

انزُظٛى انمبََٕٗ انجضٚض نًُبسػبد انذٛبسح فٗ ػٕء انمبٌَٕ 
 2993نظُخ  26 ٔانكزبة انضٔرٖ رلى 2993نظُخ  34رلى 

 11 يظطفٗ يجضٖ ْزجّ
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 11 يؼٕع ػجض انزٕاة انضفٕع انشزػٛخ
 11 ؽهؼذ يذًض صٔٚضار صػٕٖ اطززصاص انًُمٕالد انًذجٕسح

 11 أدًض ُْض٘ شطت انضػٕٖ :
 11 ؽهؼذ يذًض صٔٚضار صػٕٖ انؼزع

 11 َجٛم اطًبػٛم ػًز انزذكٛى فٗ انًٕاص انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ انٕؽُٛخ ٔانضٔنٛخ
سٛزٖ ػجض انفزبح انظٛض  انٕطبؽخ كٕطٛهخ ثضٚهخ نفغ انًُبسػبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ

 11 انجزبََٕٗ.
 11 أدًض ُْض٘ شطت انضػٕٖ :

 11  عبد المعم الشرقاوي  مذكرات فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 11 أحمد أبو الوفا  التحكٌم االختٌاري واإلجباري

   
 12 .فتحى والى القضاء المدنىالوسٌط فى قانون 

 12 طٛض دظٍ انجغبل انٕطٛؾ فٙ شزح انظٛغ انمبََٕٛخ نهضػبٔ٘ ٔ األٔراق انمؼبئٛخ
 12 فزذٗ ٔانٗ انٕطٛؾ فٗ لبٌَٕ انمؼبء انًضَٗ

انظٛغ انمؼبئٛخ انذضٚضخ فٗ انضػبٖٔ ٔ انطؼٌٕ ٔ االدكبو 
 يؼهمب ػهٛٓب ثزأٖ انفمّ ٔ ادكبو انمؼبء,

 12 إَر انؼًزٔطٗ
 12 يذًضٖ فزخ هللا دظٍٛ طٛغ انضػبٖٔ انمؼبئٛخ ٔ انؼمٕص انزطًٛخ ٔ انؼزفٛخ

 12 إَٔر انؼًزٔطٗ أطٕل انًزافؼبد ٔ يذكزاد انضفبع فٗ انضػبٖٔ ٔانطؼٌٕ
 12 ٔجضٖ راغت فًٓٗ يجبصٖء انمؼبء انًضَٗ

 12 دُبٌ أدًض ػشيٙ  االنزشاو ثجذل ػُبٚخ

   
 13 أنور العمروسً .الدفاع فً الدعاوى و الطعونأصول المرافعات و مذكرات 

 13 .طلعت محمد دوٌدار دعوى إسترداد المنقوالت المحجوزة
 13 .محمود السٌد عمر التحٌوى الدعوى غٌر المباشرة على ضوء الفقه وأحكام القضاء
 13 .محمود السٌد التحٌوى الصفة غٌر العادٌة وآثارها فى رفع الدعوى القضائٌة

 13 مصطفى المتولى قندٌل االطراف فى تسوٌة المنازعات العقدٌةدور 
 13 علً عوض حسن الصٌغ القانونٌة للدعاوي التجارٌة

مكررا من قانون  363الحماٌة الجنائٌة للحٌازة فى ضوء المادة 
 العقوبات وإشكاالت التنفٌذ فى قرارات قاضى الحٌازة

 13 .مدحت محمد الحسٌنى
 13 عبد الحمٌد الشواربً المدنٌة والجنائٌة فً ضوء القضاء والفقةحجٌة األحكام 
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 13 محمد المنجى : دعوى التصحٌح
 2000لسنة  1الشامل فً صٌغ دعاوى األحوال الشخصٌة طبقاً للقانون 

 4و القانون  2004لسنة  10و القانون  2000لسنة  61و القانون 
 2005لسنة 

حسن عبدالحلٌم عناٌة، 
 13 .ٌوسف صابرٌن محمد

 13 ممحمد محمود إبراهٌ / الدعوى المدنٌة أمام قضاء القٌم
 13 محمد المنجً دعوى القسمة

 13 على الشحات الحدٌدى ماهٌة الصفة ودورها فً النطاق اإلجرائً
 13 سٌد أحمد محمود إقامة الدلٌل أمام القضاء المدنً

البحتة الكتابٌة و دعوى تصحٌح األحكام من األخطاء الفنٌة و المادٌة 
 الحسابٌة و دعوى تصحٌح قٌود األحوال المدنٌة

 13 .محمد المنجً
 13 .حمدى جاد عبدالقوى الخالفة فى الدعوى بالوفاة

 13 األنصارى حسن النٌدانى : التنازل عن الحق فى الدعوى
 13 .محمود السٌد التحٌوى حضور صاحب الصفة اإلجرائٌة فى الدعوى القضائٌة

 13 .معوض عبدالتواب : الحراسة دعاوى
تٌسٌر اجراءات التقاضى فى مسائل االحوال الشخصٌة بٌن المتطلبات 

 التشرٌعٌة والمقتضٌات االجتماعٌة
 13 محمود مصطفى ٌونس

 13 شوقى وهبى، مهنى مشرقى الصٌغ القانونٌة لالوراق القضائٌة
 13 .محمد المنجى موسوعة الدعاوى العملٌة

 13 سٌد حسن البغال : شرح الصٌغ القانونٌة للدعاوي و األوراق القضائٌةالوسٌط فً 
 13 سٌف النصر سلٌمان محمد مرجع القاضً و المتقاضً فً الحٌازة

 13 .رمضان جمال كامل / شرح دعوى إثبات الحالة معلقا علٌها بؤحدث أحكام المحاكم
أحكام محكمة بطالن صحٌفة الدعوى علما و عمال معلقا علٌه باحداث 

 النقض
 13 رمضان جمال كامل

نحو بعد جدٌد فى اثر سلطة القاضى عند معالجة اثر الظرف الطارئ على 
سبتمبر  21ضوء التعلٌق على حكم محكمة استئناف بارٌس الصادر فى 

1666  

 13 محمد محمد ابوزٌد

 13 عزمى عبدالفتاح  قانون القضاء المدنى المصرى
 13 أحمد محمد أحمد حشٌش  بالشرٌعةتمصٌر العلم والعمل 

 13 سٌد احمد محمود  دور الحاسوب االلكترونى امام القضاء المصرى والكوٌتى
 13 عزمى عبد الفتاح  تسبٌب االحكام واعمال القضاه فى المواد المدنٌة والتجارٌة

 13 عاشور مبروك  النظام االجرائى لخصومه التحكٌم
 13 اجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمى  المدنٌةاالبطال االدارى للخصومة 
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 13 محمود رجب محممود القبانى  الجزاءات اإلجرائٌة فى المرافعات اإلدارٌة

   
 14 معوض عبدالتواب المرجع فى صٌغ الدعاوى واالوراق القضائٌه

 14 سعٌد أحمد شعلة قضاء النقض فى المرافعات
 14 شوقى وهبى، مهنى مشرمى الصٌغ القانونٌة للعقود الرسمٌة و العرفٌة

 14 بٌل إسماعٌل عمر، أحمد خلٌل قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 14 .معوض عبدالتواب لمرجع فى صٌغ الدعاوى واالوراق القضائٌه

 44الحلول العملٌة فى مشاكل الحٌازة و مسكن الزوجٌة فى ضوء المادة 
تعلٌمات النٌابة العامة و  مكررا من قانون المرافعات و الكتب الدورٌة و

 أعمال المحضرٌن

 14 .مصطفى مجدى هرجة

 14 .على عوض حسن الصٌغ القانونٌة للدعاوى المستعجلة
 14 .محمد التهامى عبدالكرٌم صٌغ الدعاوى القانونٌة و اجراءاتها العملٌة

 14 .محمود السٌد التحٌوى / حضور صاحب الصفة اإلجرائٌة فى الدعوى القضائٌة
 14 على عوض حسن الدفع بعدم القبول فى المواد المدنٌة والجنائٌة

 14 .انور العمروسى الدعاوى التحفظٌة
 14 .أمٌنة مصطفى النمر : الدعوى وإجراءتها

 14 مصطفى المتولى قندٌل الشروط اإلدارٌة المنظمة للتقاضى
أحكام التقاضً الكٌدي وإساءة استعمال حق التقاضً فً ضوء الفقه 

 والقضاء
 14 مصطفى مجدي هرجه

دعوى الطرد للغضب فى القانون المدنى وقوانٌن اٌجار االماكن فى ضوء 
 اراء الفقه واحكام النقض مع المذكرات والدفوع

 14 .وجدى شفٌق
 14 .رمضان جمال كامل / شرح دعوى إثبات الحالة معلقا علٌها بؤحدث أحكام المحاكم

وإنقضائها بمضى المدة طبقا لما هو وارد فً سقوط الدعوى المدنٌة 
 قانون المرافعات والفقه والقضاء

 14 أجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمً
 14 .على عوض حسن الصٌغ القانونٌة للدعاوى العمالٌة

 14 .محمد المنجً دعوى التعوٌض
 14 .مصطفى المتولى قندٌل دعوى الخبرة

حسٌن رجب محمد مخلف  : المتعارضة فى الدعوى المدنٌةقواعد الترجٌح بٌن أدلة اإلثبات 

 14 .الزٌدى
 14 .كمال صالح البنا المشكالت العملٌة فى الدعاوى الشرعٌة

 14 عبد الحمٌد الشواربً حجٌة األحكام المدنٌة والجنائٌة فً ضوء القضاء والفقة
 14 عزمى البكرىمحمد  التعلٌق على قوانٌن الرسوم القضائٌة طبقاً ألحدث التعدٌالت
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 14 محمود رضا الخضٌرى : تطبٌق القانون فى الدعاوى المدنٌة
 14 .أحمد هندي : شطب الدعوى

 14 .محمد المنجً دعوى ثبوت الملكٌة
 14 .نزٌه نعٌم شالال دعاوى التنصت على الغٌر

 14 معوض عبدالتواب المرجع فى صٌغ الدعاوى واالوراق القضائٌه
 14 .محمود السٌد التحٌوى المواد المدنٌة والتجاري الصلح والتحكٌم فى

 14 .طلعت محمد دوٌدار تؤجٌل الدعوى
 14 .على لبن اإلبداع فى المرافعات العملٌة فى الجنح والجناٌات

   
 15 طؼٛض أدًض شؼهخ لؼبء انُمغ فٗ انًزافؼبد

 12 فزذٗ ٔانٗ انٕطٛؾ فٗ لبٌَٕ انمؼبء انًضَٗ
 15 طٛض أدًض يذًٕص لؼٛخ فٙ انًٕاص انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ انزمبػٙ ثمؼٛخ ٔثضٌٔ

 15 يظطفٗ يجضٖ ْزجخ انذهٕل انؼًهٛخ فٗ يشبكم انذٛبسح ٔيظكٍ انشٔجٛخ
 15 ػجضانزٕاة يجبرن انٕجٛش فٗ أطٕل انمؼبء انًضَٗ

 15 يذًض ػشيٙ انجكز٘ انزؼهٛك ػهٙ لبٌَٕ إَشبء يذبكى األطزح
 15 األَظبرٖ دظٍ انُٛضاَٗ انزُفٛذٚخانزُفٛذ انًجبشز نهظُضاد 

 15 أدًض ُْضٖ أررجبؽ انضػبٖٔ ٔانطهجبد فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد
 15 ػهٗ يظطفٗ انشٛز. دًبٚخ األٔراق انزجبرٚخ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد

 15 يذًض طؼٛض ػجضانزدًٍ صػٕٖ لطغ انُشاع
 15 ػهٗ ػٕع دظٍ انضفغ ثؼضو جٕاس َظز انضػٕٖ نظجك انفظم فٛٓب

أطبيخ رٔثٙ ػجض انؼشٚش  رذزٚز طذف انضػٕٖ ثٍٛ انُظزٚخ ٔ انزطجٛك
 15 انزٔثٙ

انضفغ ثبَزفبء انظفخ أٔ انًظهذخ فٗ انًُبسػبد انًضَٛخ ػهٗ 
 2997نظُّ  12ػٕء انمبٌَٕ انجضٚض 

 15 ػجض انذكٛى فٕصح
 15 ػهٗ ػٕع دظٍ انظٛغ انمبََٕٛخ نالَذاراد ػهٗ ٚض يذؼز

يذًٕص انظٛض ػًز  أيبو انًذكًخ االلزظبصٚخرذؼٛز انضػٕٖ انمؼبئٛخ 
 15 انزذٕٖٛ

أطبيخ رٔثٙ ػجض انؼشٚش  رذزٚز طذف انضػٕٖ ثٍٛ انُظزٚخ ٔ انزطجٛك
 15 انزٔثٙ

 15 ػهٙ ػٕع دظٍ انظٛغ انمبََٕٛخ نهضػبٔ٘ انؼًبنٛخ
 15 يذًض َظز انضٍٚ كبيم رمضٚز لًٛخ انضػٕٖ فٗ يذبكى أٔل صرجخ ٔيذبكى اإلطزئُبف
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شٕلٗ ْٔجٗ, يُٓٗ  انمبََٕٛخ نالٔراق انمؼبئٛخانظٛغ 
 15 يشزلٗ

 15 يظطفٗ انًزٕنٗ لُضٚم. صٔر االؽزاف فٗ رظٕٚخ انًُبسػبد انؼمضٚخ
انًٕجش فٗ انزُظٛى انمبََٕٗ انجضٚض نًُبسػبد انذٛبسح فٗ ػٕء 

نظُخ  26ٔانكزبة انضٔرٖ رلى  2993نظُخ  34انمبٌَٕ رلى 
2993 

 15 يظطفٗ يجضٖ ْزجّ

 15 أثٕ انٛشٚض ػهٙ انًزٛذ األطٕل انؼهًٛخ ٔ انؼًهٛخ إلجزاءاد انزمبػٙ
رٛظٛز اجزاءاد انزمبػٗ فٗ يظبئم االدٕال انششظٛخ ثٍٛ 

 انًزطهجبد انزشزٚؼٛخ ٔانًمزؼٛبد االجزًبػٛخ
 15 يذًٕص يظطفٗ َٕٚض

انًزاكش انمبََّٕٛ فٗ يُبسػبد انذٛبسِ فٗ ػٕء انًظزذضس يٍ 
 يذكًّ انُمغانمٕاٍَٛ ٔ أدكبو 

 15 ػضنٗ أيٛز سبنض
إجزاءاد رفغ انضػٕٖ انمؼبئٛخ األطم ٔاألطزضُبء ؽجمب نمبٌَٕ 

 انًزفؼبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
 15 يذًٕص انظٛض انزذٕٖٛ

صػٕٖ طذخ انزؼبلض  رطجٛك انمبٌَٕ فٗ انضػبٖٔ انًضَٛخ
 ٔصػٕٖ طذخ انزٕلٛغ

 15 يذًٕص رػب انشؼٛزٖ.
فٗ طٛغ انضػبٖٔ انمؼبئٛخ انًٕطٕػخ انذْجٛخ انشبيهخ 

 ٔانؼمٕص انزطًٛخ ٔانؼزفٛخ
 15 يجض٘ فزخ هللا دظٍٛ

صراطخ رؤطٛهٛخ رطجٛمٛخ يمبرَخ فٗ دزٚخ  صػٕٖ لطغ انُشاع
 انزمبػٗ

 15 يذًض طؼٛض ػجضانزدًٍ
يفٕٓو األصز انظهجٙ نالرفبق ػهٗ انزذكٛى شزؽب كبٌ أو 

 يشبرؽخ
يذًٕص انظٛض ػًز 

 15 انزذٕٖٛ
 15 ػٛض يذًض انمظبص ثبنزشٔٚزأيبو انمؼبء انًضَٙاإلصػبء 

 15 يؼٕع ػجضانزٕاة انًزجغ فٗ طٛغ انضػبٖٔ ٔاالٔراق انمؼبئّٛ
 15 يذًض ادًض ػبثضٍٚ انضػٕٖ انًضَٛخ فٙ يزدهزٓب االثزضائٛخ ٔ االطزئُبف

انضػٕٖ االنكززَٔٛخ ٔ إجزاءارٓب أيبو  انزمبػٙ االنكززَٔٙ
 انًذبكى

 15 إثزاْٛىسبنض يًضٔح 
 15 يذًض انًُجٗ. صػٕٖ صجٕد انًهكٛخ

 15 عبدالجلٌل نعمان  المجموعة التجارٌة فً االحكام الجارٌة

   
 16 انٛبص اثٕ ػٛض  َظزٚخ االسزظبص فٗ اطٕل انًذبكًبد انًضَٛخ ٔانجشائٛخ

 16 يُٛز ػجضانذًٛض لؼبء انزذكٛى فٗ يُبسػبد انذٛبسح انضٔنٛخ
 16 أدًض طضلٙ يذًٕص ارفبق انزذكٛىيفٕٓو انكزبثخ فٙ 

يذًٕص يشزبر ػجضانًغٛش  انجُبء انفُٗ نذكى انزذكٛى ٔيضٖ رلبثخ يذكًخ انُمغ ػهّٛ
 16 يذًض

 16 ػهٗ انشذبد انذضٚضٖ انزضاثٛز انٕلزٛخ ٔ انزذفظٛخ فٗ انزذكٛى االسزٛبرٖ
 16 ػٛض يذًض انمظبص دكى انزذكٛى

شٕلٙ  أطبيخ أدًض ْٛئخ انزذكٛى االسزٛبر٘
 16 انًهٛجٙ

ْضٖ يذًض يجضٖ  صٔر انًذكى فٗ سظٕيخ انزذكٛى ٔدضٔص طهطبرّ
 16 ػجضانزدًٍ
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انٕطٛهخ انفُٛخ إلػًبل األصز انظهجٗ نإلرفبق ػهٗ انزذكٛى , 
 َٔطبلّ

يذًٕص انظٛض ػًز 
 16 انزذٕٖٛ

 16 ػبشٕر يجزٔن انٕطٛؾ فٗ انُظبو انمبََٕٗ نزُفٛذ أدكبو انزذكٛى
 16 ػجض انذًٛض انشٕارثٙ انزظبنخ فٙ ػٕء انفمّ ٔ انمؼبء ٔانزشزٚغانزذكٛى ٔ 

صراطخ رذهٛهٛخ إلرجبْبد انفمّ ٔأدكبو  لؼبء انزذكٛى
انًذكًخ انضطزٕرٚخ انؼهٛب ٔيذكًخ انُمغ فٙ سظٕص 

 انزذكٛى انضٔنٙ ٔانضاسهٙ

يذًض يبْز أثٕ انؼٍُٛٛ, 
 16 ػبؽف يذًض ػجضانهطٛف

 16 َجٛم إطًبػٛم ػًز ٔانزجبرٚخ انٕؽُٛخ ٔانضٔنٛخانزذكٛى فٙ انًٕاص انًضَٛخ 
 16 أدًض إثزاْٛى ػجضانزٕاة ارفبق انزذكٛى ٔانضفٕع انًزؼهمخ ثّ

رذضٚض انًؼُٗ انًٕػٕػٗ نًذم انزذكٛى ٔصٔرِ فٗ رذضٚض 
 ؽجٛؼخ انؼًم انذٖ ٚظضر يٍ ْٛئخ انزذكٛى

يذًٕص انظٛض ػًز 
 16 انزذٕٖٛ

 16 هللا دظٍٛيذًضٖ فزخ  شزح لبٌَٕ انزذكٛى
 16 طٛض ادًض يذًٕص َظبو انزذكٛى

 16 يذًٕص يظطفٗ َٕٚض انًزجغ فٙ أطٕل انزذكٛى
 16 أدًض اثٕ انٕفب انزذكٛى فٙ انمٕاٍَٛ انؼزثٛخ سبطخ فٙ انمبٌَٕ انكٕٚزٙ

 16 األَظبرٖ دظٍ انُٛضاَٗ ج3 األصز انُظجٗ الرفبق انزذكٛى
 16 انضٍٚ.أدًض شزف  انًزشض إنٗ لٕاػض انزذكٛى

 16 يؼزش ػفٛفٙ َظبو انطؼٍ ػهٗ دكى انزذكٛى :
 16 فًٓٛخ ادًض ػهٗ انمًبرٖ اصز ارفبق انزذكٛى ثبنُظجخ نهغٛز

 16 يذًٕص طاليخ صفٕع ٔ صفبػبد انمؼبء انًظزؼجم
يذًض يبجض ػجبص  لؼبٚب رذكًٛٛخ

 16 سهٕطٙ
انضٍٚ انضَبطٕر٘, دبيض ػش  انمؼبء انًظزؼجم ٔلؼبء انزُفٛذ فٙ ػٕء انفمّ ٔانمؼبء

 16 ػكبس
ػهٗ  2995نظُخ  36انٕجٛش فٙ انزذكٛى ؽجمب نهمبٌَٕ رلى 

 ػٕء أدكبو انمؼبء ٔأَظًخ انزذكٛى انضٔنٛخ
 16 أدًض انظٛض طبٔ٘

 16 محمد سعٌد عبدالرحمن  الحكم الشرطى
 16 .احمد حسنى  قضاء النقض البحري

 16 ىعلى عبدالحمٌد ترك  بالصلحالتحكٌم بالقانون والتحكٌم مع التفوٌض 
 16 .محمد سلٌم العوا  دراسات فى قانون التحكٌم المصرى والمقارن

شزح لٕاٍَٛ انزطٕو انمؼبئٛخ ٔ رطٕو انزٕصٛك ٔانشٓز 
 انؼمبرٖ

 16 ػجض انفزبح يزاص
 16 أدًض ْجخ يٕطٕػخ يجبصٖء انُمغ فٗ انًزافؼبد

 16 ادًض يذًٕص.طٛض  ٔفمب نمبٌَٕ انًزافؼبد يفٕٓو انزذكٛى
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 16 يظطفٗ يجض٘ ْزجّ انجضٚض فٙ انمؼبء انًظزؼجمانًٕطؼّ انمؼبئّٛ  
يذًٕص انظٛض ػًز  لبػضح ػضو افززاع انزػب ثبالنزجبء نهزذكٛى

 16 انزذٕٖٛ
 16 ٔائم إَٔر ثُضق َظزاد فٗ ثطالٌ دكى انزذكٛى

 16 َبطز ػضًبٌ يذًض ػضًبٌ انُظبو انمبََٕٙ نًظئٕنٛخ انًذكى
يذًٕص انظٛض ػًز  انزذكٛى فٗ انًٕاص انًضَٛخ ٔ انزجبرٚخ

 16 انزذٕٖٛ
 16 أدًض يذًض دشٛش انمٕح انزُفٛذٚخ نذكى انزذكٛى

ٔأَظًخ انزذكٛى  2995نظُخ  36انزذكٛى ؽجمب نهمبٌَٕ رلى 
 انضٔنٛخ

 16 أدًض انظٛض انظبٖٔ.
االرجبْبد انُظزٚخ ٔ انذهٕل انٕػؼٛخ فٙ رذضٚض انزُظٛى 

 اإلجزائٙ نشظٕيخ انزذكٛى
يذًٕص انظٛض ػًز 

 16 انزذٕٛ٘.
 16 يظطفٗ انًزٕنٗ لُضٚم انشزٔؽ اإلصارٚخ انًُظًخ نهزمبػٗ

 16 يذًٕص انظٛض انزذٕٖٛ انٕطٛهخ انفُٛخ ألػًبل األصز انظهجٗ نإلرفبق ػهٗ انزذكٛى
ْضٖ يذًض يجضٖ  صٔر انًذكى فٗ سظٕيخ انزذكٛى ٔدضٔص طهطبرّ

 16 ػجضانزدًٍ
 16 ادًض يذًض دشٛش ؽجٛؼخ انًًٓخ انزذكًٛٛخ

سٛزٖ ػجض انفزبح انظٛض  يفٕٓو انًذكى فٗ انزذكٛى انزجبرٖ انضٔنٗ
 16 انجزبََٕٗ

 16 أدًض أثٕانٕفب ػمض انزذكٛى ٔاجزاءارّ
 16 أدًض أثٕانٕفب انزذكٛى ثبنمؼبء ٔثبنظهخ

فغ انًُبسػبد ثبنزذكٛى اإلنكززَٔٙ ػجز ٔطبئم االرظبل 
 االنكززَٔٛخ

سٛز٘ ػجضانفزبح انظٛض 
 16 انجزبََٕٙ

يذًٕص انظٛض ػًز  انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نُظبو انزذكٛى
 16 انزذٕٛ٘

 16 ثضٖٔ دُب مجلد 11يٕطٕػخ انمؼبٚب انجشائٛخ,
انظًبد انؼبيخ نهُظبو انمبََٕٗ انمؼبئٗ فٗ جًٕٓرٚخ انظٍٛ 

 َظشخ3  انشؼجٛخ
يذًض ػجض انُجٗ انظٛض 

 16 غبَى

   
 11 يذًٕص يظطفٗ َٕٚض َظزاد فٙ اإلدبنخ نؼضو االسزظبص انمؼبئٙ

 11 ادًض طٛض ادًض يذًٕص (pppانزذكٛى فٗ ػمٕص انشزاكخ)
االسزظبص انمؼبئٗ نهجًؼٛخ انؼًٕيٛخ نمظًٗ انفزٕٖ 

 ٔانزشزٚغ
 11 يذًض دظٍ سُٚٓى

 ٔطبو رٕفٛك ػجضهللا اػزجبراد انؼضانخ فٗ رذضٚض االسزظبص انمؼبئٗ انضٔنٗ
 11 انكزجٗ

 11 يذًٕص انظٛض انزذٕٛ٘ ؽجٛؼخ شزؽ انزذكٛى ٔجشاء االسالل ثّ
 11 طؼٛض أدًض شؼهخ لؼبء انُمغ فٗ انًزافؼبد

يذًٕص انظٛض ػًز  انزػب ثبنزذكٛى ال ٚفززع ٔ اًَب الثض يٍ ٔجٕص انضنٛم ػهّٛ
 11 انزذٕٛ٘
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يذًٕص انظٛض ػًز  انزذكٛى فٗ انًٕاص انًضَٛخ ٔ انزجبرٚخ
 11 انزذٕٖٛ

 11 ػهٗ ثزكبد انطؼٍ فٗ أدكبو انزذكٛى
 11 طٛض أدًض يذًٕص سظٕيخ انزذكٛى انمؼبئٗ

 11 َبطز ػضًبٌ يذًض ػضًبٌ انضفغ ثبنذظبَخ انمؼبئٛخ فٗ يجبل انزذكٛى
يشكالد انُظبو انمؼبئٗ انًظزٖ فٗ ػٕء يجضأ طًٕ انمبٌَٕ 

 اإلنٓٗ
 11 أدًض يذًض أدًض دشٛش.

َجٛم يذًض ػجبص, يذًض  ٔيذكًخ انزذكٛى ٔلٕاٍَٛ انزذكٛى انؼزثٛخانًطبنجبد 
 11 يبجض ػجبص سهٕطٙ

 11 دبسو ثٕٛيٗ انًظزٖ انًٕطٕػخ انزبطٛهٛخ فٗ انًزافؼبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
 11 إَٔر ػهٙ أدًض انطشٙ يجضأ االسزظبص ثبالسزظبص فٙ يجبل انزذكٛى

 11 أدًض أثٕ انٕفب انمبٌَٕ انكٕٚزٙانزذكٛى فٙ انمٕاٍَٛ انؼزثٛخ سبطخ فٙ 
انزذكٛى االسزٛبرٖ أ انفزصٖ فٗ انشزٚؼخ االطاليٛخ ٔانمبٌَٕ 

 انكٕٚزٗ
 11 طٛض ادًض يذًٕص.

 11 أدًض شزف انضٍٚ. انزلبثخ انمؼبئٛخ ػهٗ إرفبق انزذكٛى ٔآصبرِ
 11 ػجضانذًٛض انًُشبٖٔ انزذكٛى انضٔنٗ ٔانضاسهٗ

 11 َجٛم اطًبػٛم ػًز ٔانزجبرٚخ انٕؽُٛخ ٔانضٔنٛخانزذكٛى فٗ انًٕاص انًضَٛخ 
ػٕاثؾ رشكٛم ْٛئخ انزذكٛى ٔاسزٛبر انًذكًٍٛ فٗ يُبسػبد 

 ػمٕص انزشٛٛض انُٓضطٗ
اطبيّ رٔثٗ ػجض انؼشٚش 

 11 انزٔثٗ
يذًٕص انظٛض ػًز  لبػضح ػضو افززاع انزػب ثبالنزجبء نهزذكٛى

 11 انزذٕٖٛ
ػجض انٓبصٖ يذًض َٕر  يفٕٓو انغٛز فٙ انزذكٛى

 11 شذبرخ
 11 طٛض أدًض يذًٕصأدًض يفٕٓو انزذكٛى

أطبيخ أدًض شٕلٙ  ْٛئخ انزذكٛى االسزٛبر٘
 11 انًهٛجٙ

 11 أدًض أثٕانٕفب انزذكٛى اإلسزٛبرٖ ٔاإلججبرٖ
ٚبطز ػجضانٓبصٖ يظهذٗ  أصز انشطؤ فٗ إجزاءاد نزذكٛى ػهٗ دكى انزذكٛى

 11 طالو
 11 طٛض أدًض يذًٕص نمبٌَٕ انًزافؼبد انًظزٖ ٔ انكٕٚزٗانمؼٛخ انًظزؼجهخ ٔفمب 

 11 ٚبطز ػجضانظالو يُظٕر صراطخ َمضٚخ نمبٌَٕ انزذكٛى انًظزٖ
 11 سبنض ػجض انؼظٛى اثٕ غبثّ انزذكٛى ٔاصزِ فٗ فغ انًُبسػبد

 11 أدًض طضلٙ يذًٕص انزضاثٛز انزذفظٛخ انالسيخ نهفظم فٗ سظٕيخ انزذكٛى
 11 رأفذ صطٕلٙ انؼًم انذبنٙ انزذكٛى فٙ لبٌَٕ

فبؽًخ طالح انضٍٚ رٚبع  صٔر انمؼبء فٗ سظٕيخ انزذكٛى
 11 ٕٚطف

 11 يظطفٗ يجضٖ ْزجّ .4.3.2.1ج أدكبو ٔآراء فٗ يُبسػبد انزُفٛذ انٕلزٛخ
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 11 محمود السٌد عمر التحٌوى حكم التحكٌم اإللكترونى
 11 عبدالحمٌد الشورابى التشرٌعالتحكٌم و التصالح فى ضوء الفقه و القضاء و 
 11 أحمد محمد ملٌجى  االختصاص القٌمى والنوعى والمحلى للمحاكم

   
 16 اطبيخ اثٕانذظٍ يجبْض لبٌَٕ انزذكٛى انفزَظٙ انجضٚض

 16 ادًض يذًض دشٛش انمٕح انزُفٛذٚخ نذكى انزذكٛى
يذًٕص انظٛض ػًز  انزذكٛى انذز ٔانزذكٛى انًمٛض

 16 انزذٕٖٛ
 16 إَٔر ػهٙ أدًض انطشٙ يجضأ االسزظبص ثبالسزظبص فٙ يجبل انزذكٛى

انظٛغ انمبََّٕٛ نهظذف ٔاألٔراق انمؼبئّٛ ٔؽهجبد انشٓز 
 انؼمبرٖ

 16 إَٔر ؽهجّ
إُٚبص يذٛٗ انضٍٚ ػجض  اَمؼبء ارفبق انزذكٛى

 16 انًؼطٗ

  16 

   
 20 اسماعٌل عمرنبٌل  عدم فاعلٌة الجزاءات اإلجرائٌة فً قانون المرافعات

 20 .أٌمن أحمد رمضان الجزاء اإلجرائى فى قانون المرافعات
 20 نبٌل إسماعٌل عمر اإلرتباط اإلجرائى فى قانون المرافعات وأثاره اإلجرائٌة والموضوعٌة

 20 .نبٌل اسماعٌل عمر التجهٌل االجرائى
 20 .دسوقىرأفت  إجراءات التقاضى فى منازعات العمل الفردٌة والجماعٌة

 20 خٌري عبدالفتاح البتانونً االعالن القضائً وضماناته فً القانون المقارن
 20 أحمد صدقى محمو المدعى علٌه وظاهرة البطء فى التقاضى

 20 .نجاة جرجس جدعون المساعد فً كتابة العدل
 20 .محمود محمد هاشم اجراءات التقاضى و التنفٌذ
 20 أسامة أحمد شوقى الملٌحى اإلثباتشرح القواعد اإلجرائٌة فى 

سقوط وتصاعد وانتقال وتحول المراكز اإلجرائٌة فى قانون المرافعات 
 كٌفٌة وآثاره

 20 .نبٌل اسماعٌل عمر
االساءة فى إجراءات التقاضى والتنفٌذ فى قانون المرافعات المصرى 

 والفرنسى
 20 أحمد إبراهٌم عبدالتواب

 20 على الشحات الحدٌدى النطاق اإلجرائًماهٌة الصفة ودورها فً 

 20 نبٌل اسماعٌل عمر ج3الهدر االجرائى و اقتصادٌات االجراء
 20 عٌد محمد القصاص الخالفة فى الصفة اإلجرائٌة فى المواد المدنٌة والتجارٌة
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 20 نبٌل اسماعٌل عمر عدم فاعلٌة الجزاءات اإلجرائٌة فً قانون المرافعات
 20 .أحمد إبراهٌم عبدالتواب للحق اإلجرائى فى قانون المرافعات المصرى والفرنسى النظرٌة العامة

اإلعالن القضائى بٌن قٌمة الوقت فى الدعوى و مبدأ سلطات اإلدارة فى 
 الخصومة

 20 .طلعت محمد دوٌدار
 20 فتح هللا محمد هالل .المختصر المفٌد فً المواعٌد

جراءات المرافعات و االثبات فً كافة الجامع فً االرشادات العملٌة فً ا
 الدعاوي المدنٌة

 20 عدلً امٌر خالد
 20 وجدي شفٌق الموسوعة الشاملة فً المواعٌد

اجندة االسانٌد القانونٌة والقضائٌة االساسٌة فى اعداد مذكرات الدفاع 
 واعمال المحاماة الٌومٌة

 20 كمال عبد الواحد الجوهرى
 20 .أحمد محمد دٌب حجال الرضىالقواسم المشتركة لعٌوب 

 20 .مصطفى المتولى قندٌل الشروط االدارٌة المنظمة للتقاضى
خٌرى عبد الفتاح السٌد  النظام االجرائى للحجز التحفظى والتنفٌذى على السفٌنه

 20 البتانونى
 20 عبد الحمٌد الشواربى مواعٌد اإلجراءات القضائٌة فى التشرٌعات المختلفة

قوانٌن الرسوم القضائٌة و رسوم التوثٌق و الشهر وفقا  الشامل فى
 الحدث التعدٌال

 20 .أشرف إدوارد حنا
  20 معوض عبدالتواب المرجع فى قوانٌن الرسوم القضائٌة ورسوم التوثٌق والشهر

 20 .هدى محمد مجدي النظام القانونً للرسوم القضائٌة
مبدأ سلطات اإلدارة فى اإلعالن القضائى بٌن قٌمة الوقت فى الدعوى و 

 الخصومة
 21 .طلعت محمد دوٌدار

خٌري عبد الفتاح السٌد  نظرٌة االنعدام اإلجرائً فً قانون المرافعات
 21 البتانونً

 21 ابراهٌم امٌن النفٌاوى االخالل بالواجب االجرائى
النظام االجرائً للخبرة القضائٌة فً المواد المدنٌة و التجارٌة وفقا 

 الكوٌتًللقانون 
 21 .سٌد احمد محمود احمد

 21 .نبٌل إسماعٌل عمر إعالن األوراق القضائٌة
باصدار قانون االشراف و الرقابة على  1611لسنة  10قانون رقم 

 1665لسنة  61التؤمٌن فى مصر المعدل بالقانون رقم 
إعداد و مراجعة اإلدارة العامة 

 21 .للشئون القانونٌة
 21 .عبدالحكم فوده الحفظ النظام القانونى ألمر

 21 عٌد محمد القصاص الخالفة فى الصفة اإلجرائٌة فى المواد المدنٌة والتجارٌة
 21 علً هادي العبٌدي قواعد المرافعات المدنٌة فً سلطنة عمان

 21 عاشور مبروك الوسٌط فى الحلول العلمٌة و العملٌة لمشاكل تسلٌم اإلعالن الٌومٌة
الكٌدٌة وطرق مواجهتها فً المواد المدنٌة وفً إجراءات التقاضى 

 المواد الجنائٌة
 21 .على عوض حسن
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 21 أحمد ابراهٌم عبد التواب محمد النظرٌة العامة للتعسف فى استعمال الحق االجرائى
 21 .عاشور مبروك الجدٌد فى عالم اإلعالن القضائى

 21 .المتولى قندٌلمصطفى  دور االطراف فى تسوٌة المنازعات العقدٌة
اإلرشادات العملٌة فى إجراءات المرافعات و اإلثبات فى كافة الدعاوى 
المدنٌة فى ضوء مالحظات التفتٌش القضائى و التعدٌالت الحدٌثة فى 
قانون المرافعات و االثبات و المستحدث من أحكام النقض و المحكمة 

 / الدستورٌة العلٌا

 21 .عدلى أمٌر خالد

 21 .محمد التهامً عبد الكرٌم العملً لقوانٌن الرسوم القضائٌةالدلٌل 
 21 محمود مصطفى ٌونس الحماٌة االجرائٌة لحقوق االنسان فً القانون القضائً

دراسة فى السٌاسة التشرٌعٌة والقضائٌة العمال الجزاء االجرائى فى 
 قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 21 .نبٌل اسماعٌل عمر
 21 .محمود مصطفً ٌونس الحلول االجرائً فً إجراءات التقاضً والتنفٌذ نظرٌة

 21 زكرٌا إدرٌس الموجز فً أصول المرافعات و كتابة المذكرات
 21 محمد عبد النبى السٌد غانم نسختٌن×  2،  1جزئٌن   قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌه
  النبى السٌد غانممحمد عبد   التنظٌم القانونى لتحضٌر الدعوى

  محمد عبد النبى السٌد غانم نسختٌن  لجان التوفٌق فى المنازعات
  محمد عبد النبى السٌد غانم  التنظٌم القانونى لتحضٌر الدعوى

  محمد عبد النبى السٌد غانم نسختٌن اجراءات التقاضى امام محاكم االسرة
 22 .أحمد هندي التمسك بالبطالن فً قانون المرافعات

 22 خالد شهاب الدفوع فً قانون المرافعات
 22 محمود السٌد عمر التحٌوي حكم التحكٌموي بطالن النظام القانونً لدع

 22 سعٌد أحمد شعلة قضاء النقض المدنً و الجنائً فً البطالن
 22 .محمد أحمد حمدان الوجٌز فً أعمال المحاماه

 22 .آمال أحمد الفزاٌرى : المداولة القضائٌة
 22 إٌهاب مصطفى عبد الغنى الدفوع فً القضاء العسكري

 22 مصطفى مجدي هرجه أحكام الدفوع فً االستجواب و االعتراف
 22 إبراهٌم حامد طنطاوى الدفع ببطالن إذن النٌابة العامة بالتفتٌش

األسانٌد القانونٌة و الفقهٌة و القضائٌة فً مرافعة الدفاع و أحكام 
 القضاء

 22 عبد الواحد الجوهريكمال 
 22 مصطفى مجدى هرجه الدفوع و طلبات العارضة فً قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة
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 22 .أحمد هندي : المحاماه وفن المرافعة
 22 عٌد محمد القصاص التزام القاضً باحترام مبدأ المواجهة
 22 .ابراهٌم الشرٌعى الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى

 22 عبد الحمٌد الشواربً الدفوع المدنٌة اإلجرائٌة و الموضوعٌة

 22 محمد محمود  الدفوع المدنٌه
 22 أحمد أبوالوفا نظرٌة الدفوع فً قانون المرافعات

 22 محمد عزمً البكري الدفوع فً قانون المرافعات
 22 عبد الحكم فوده البطالن فً القانون المدنً و القوانٌن الخاصة

 22 األنصارى حسن النٌدانى العٌوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها
 22  .عبدالحمٌد المنشاوى كنوز المرافعات فى الدفاع والدفوع

 22 أمٌنه مصطفى النمر  قوانٌن المرافعات
مجموعة األحكام الصادرة من الهٌئة العامة للمواد المدنٌة و التجارٌة و 

  دائرة ااألحوال الشخصٌةمن الدائرة المدنٌة و من 
 22 محكمة النقض

 22 نبٌل اسماعٌل عمر  دعوى بطالن حكم المحكوم
 22 مجدى عبدالغنى خلٌف  خصوصٌات التحكٌم االلكترونى

 22 زٌد كمال محمود الكمال  خصوصٌة التقاضى عبر الوسائل االلكترونٌة
 22 خالد حسن أحمد  والتطبٌقالتقاضى اإللكترونى كنظام قضائى معلوماتى بٌن النظرٌه 

 22 مجدى عبدالغنى خلٌف  سلطة القاضى المستعجل فى تحوٌر الطلبات
 22 خالد ممدوح إبراهٌم  إجراءات التقاضى عن بعد فى المواد المدنٌه والجزائٌة

 22 أحمد هندى  التقاضى االلكترونى الستعمال الوسائل اإللكترونٌه فى التقاضى
 22 نبٌل اسماعٌل عمر  لألعمال اإلجرائٌة واإلجراءات الموازٌةالتكامل الوظٌفى 

نظام قاضى التحضٌر فى القانون الفرنسى ونظام النٌابة المدنٌة المقترح 
  العمل به فى مصر

 22 نبٌل إسماعٌل عمر
 22 نبٌل اسماعٌل عمر  إمتناع القاضى عن القضاء بعمله الشخصى

 23 .نبٌل إسماعٌل عمر القانونى فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌةالدفع بعدم القبول ونطاقه 
 23 .أحمد أبوالوفا نظرٌة الدفوع فً قانون المرافعات

 23 أحمد كامل أبوالسعود نظرٌة البطالن فى األحكام المدنٌة والتجارٌة
الموسوعة الشاملة فً مذكرات الدفاع و الدفوع و صٌغ الدعاوي و 

 القضائٌةالطلبات 
 23 حسن عبد الحلٌم عناٌة

 23 خالد شهاب الدفوع ببطالن اإلعالن
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 23 امٌر فرج ٌوسف الدفاع عن المتهم باالصاله او بالوكالة وجزاء االخالل به
 23 نبٌل اسماعٌل عمر دعوى بطالن حكم المحكوم

 23 .ابراهٌم الشرٌعى الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى
 23 .السٌد عبد العال تمام القانونٌةالمساعدة 

 23 عبد الحكم فوده البطالن فً قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة

   
 24 .أحمد هندي قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 24 األنصارى حسن النٌدانى نسخ5الصلح القضائى
 24 .أحمد خلٌل قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة

 24 محمد سٌد أحمد عبد القاد العامة لألوامر فً قانون القضاء المدنًالنظرٌة 
 24 نبٌل اسماعٌل عمر سبب الطلب القضائى أمام محكمة اإلستئناف

 24 األنصارى حسن النٌدانى النظام القانونى للخصومة أمام محكمة اإلحالة بعد النقض
رمضان ابراهٌم عبد الكرٌم  القضائٌةدراسه مقارنة فى نظرٌة الخصومة  التناقض االجرائى

 24 موسى
 24 أحمد هندي التمسك بسقوط الخصومة

 24 .محمد أحمد محمود الوجٌز فً أدلة اإلثبات الجنائً
 24 رمضان جمال كامل شرح دعوى إثبات الحالة معلقا علٌها بؤحدث أحكام المحاكم

 24 أحمد ماهر زغلول : دعوى الضمان الفرعٌة
 24 .أحمد هندي : بالخصومةالوكالة 

القرائن القانونٌة والقضائٌة فى المواد المدنٌة والجنائٌة واألحوال 
 الشخصٌة

 24 عبد الحمٌد الشواربً
 24 محمود محمود الطناحى الصورة التنفٌذٌة فى قانون المرافعات

 24 ابراهٌم امٌن النفٌاوى مصارٌف الخصومة
 24 عبد الحكم فوده الجنائٌة و المدنٌةحجٌة الدلٌل الفنً فً المواد 

 24 عاشور السٌد مبروك نحو محاولة للتوفٌق بٌن الخصوم
 24 السعٌد محمد اإلزمازى نظرات فى نظام أوامر األداء فى قانون المرافعات

الموسوعة الذهبٌة الشاملة فً صٌغ الدعاوي القضائٌة و العقود 
 الرسمٌة و العرفٌة

 24 محمدي فتح هللا حسٌن
 24 أسامة أحمد شوقً الملٌجً إستقاللٌة خصومة العرض الحقٌقً و اإلٌداع

 24 .أحمد ملٌجًالغٌر و إدخال ضامن فً الخصومة المدنٌة أمام محاكم الدرجة  ماختصا



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

األولى و االستئناف و محكمة النقض وفقاً لقانون المرافعات و آراء الفقه 
 و أحكام القضاء

 24 .أشرف ندا وفقاً للمباديء التً أرستها أحكام محكمة النقضالدلٌل فً اإلثبات 
تدخل الغٌر اإلنضمامى أو التبعى أو التحفظى فى الخصومة القضائٌة 

 المدنٌة المنعقدة بٌن أطرافها
 24 محمود السٌد عمر التحٌوى

 24 أحمد هندي سلطة الخصوم والمحكمة فً إختصام الغٌر
 24 .إٌهاب عبد المطلب : أدلة اإلثبات وأوجه بطالنها

تعدد الخصوم وأثره على خصومة الطعن فى الحكم القضائى على ضوء 
 الفقه وأحكام القضاء

 24 محمود السٌد عمر التحٌوى
 24 أحمد هندي قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 24 .عاشور مبروك النظام القانونى لمثول الخصوم أمام القضاء المدنى
الخصومة المدنٌة بسبب الشطب أو الوقف أو االنقطاع وفقا لقانون ركود 

 المرافعات و آراء الفقة و أحكام المحاكم
 24 أحمد ملٌجى

 24 .طلعت دوٌدار ضمانات التقاضى فى خصومة التحكٌم
 24 عٌد محمد القصاص نحو فكرة عامة لتقادم الخصومة فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 24 وسام توفٌق عبد هللا ألكتبى االثبات فى المنازعات الخاصة الدولٌةمسائل 
 24 .السعٌد محمد األزمازي وقف الخصومة فً قانون المرافعات

 24 محمد نصر الدٌن كامل عوارض الخصومة
 24 .أحمد هندى سلطة الخصوم والمحكمة فى اختصام الغٌر

القضائٌة طبقا لقانون أثر حضور المدعى علٌه فى انعقاد الخصومة 
 المرافعات المدٌنة والتجارٌة

 24 محمود السٌد التحٌوى
 24 خالد أحمد شبكة التوكٌل فى الخصومة فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى

 24 أحمد ماهر زغلول دعوى الضمان الفرعٌة
النظام القانونى للطلبات العارضة المقدمة من الغٌر، أو فى مواجهته فى 

قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، تدخل الغٌر، واختصامة فى 
 : الخصومة القضائٌة المدنٌة المنعقدة بٌن طرفٌها

 24 محمود السٌد عمر التحٌوى

 24 أحمد هندى الوكالة بالخصومة
 24 عبد الحمٌد المنشاوى  1662لسنة  23أوامر األداء فى ضوء احكام القانون رقم 

 25 نبٌل اسماعٌل عمر نسخه3االجرائىالتجهٌل 
 25 عبد التواب مبارك إعتبار الخصومة كؤن لم تكن فى قانون المرافعات

 25 محمد الصاوى مصطفى فكرة االفتراض فى قانون المرافعات
 25 .نبٌل إسماعٌل عمر سبب الطلب القضائى أمام محكمة االستئناف



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 25 أحمد هندى التمسك بسقوط الخصومة
 25 إٌهاب عبدالمطلب الشهادة الزور

 25 عاشور السٌد مبروك نحو محاولة للتوفٌق بٌن الخصوم
 25 على عوض حسن رد ومخاصمة أعضاء الهٌئات القضائٌة

 25 أسامة أحمد شوقً الملٌجً موضوعات مختارة فً خصومة تنفٌذ األحكام
 25 ي هرجةمصطفى مجد األوامر فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

 25 رمضان إبراهٌم عالم التناقض اإلجرائً
 25 .سعٌد نوار أمر األداء فى ضوء القضاء و الفقه

 25 أحمد هّبه، جالل ناصف موسوعة مباديء النقض فً المرافعات فً أربعٌن عاماً 
أوامر األداء من حٌث طبٌعتها القانونٌة وشروط وإجراءات استصدارها 

 والتظلم منها،واالختصاص بها 
 25 عبدالحمٌد المنشاوى

 25 فتح هللا محمد هالل معلقاً علٌه بؤحكام النقض و ملحق الصٌغ القانونٌة أوامر األداء
 25 .اٌهاب عبدالمطلب ادلة االثبات واوجه بطالنها

فاطمة صالح الدٌن رٌاض  دور القضاء فى خصومة التحكٌم
 25 ٌوسف

 25 طلعت دوٌدار التحكٌمضمانات التقاضى فى خصومة 
 25 مصطفى مجدي هرجه الدفوع و الطلبات العارضة فً قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة

 25 على أبوعطٌة هٌكل القواعد اإلجرائٌة لإلثبات أمام المحكمٌن
 25 عمار بن سعٌد المانعى أحكام الٌمٌن فى أصول المرافعات الشرعٌة

 25 هنديأحمد  الوكالة بالخصومة
 25 أحمد ملٌجً األوامر على العرائض و أوامر اآلداء

اختصاص الغٌر و إدخال ضامن فً الخصومة المدنٌة أمام محاكم الدرجة 
األولى و االستئناف و محكمة النقض وفقاً لقانون المرافعات و آراء الفقه 

 : و أحكام القضاء
و  116للمواد  بٌانات أخرى للعنوان / دراسة تفصٌلٌة عملٌة متعمقة

من قانون  256و  236و  122و  121و  120و  116و  111
 المرافعات

 25 .أحمد ملٌجً

 25 عبد الحكم فوده / حجٌة االمر المقضى وقوته فى المواد المدنٌة والتجارٌة
 25 .األنصاري حسن النٌدانً الحقوق الدستورٌة للخصم

 25 عٌد محمد القصاص المرافعات المدنٌة والتجارٌةنحو فكرة عامة لتقادم الخصومة فى قانون 
 25 عاشور مبروك النظام القانونى لمثول الخصوم أمام القضاء المدنى



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

تدخل الغٌر اإلنضمامى أو التبعى أو التحفظى فى الخصومة القضائٌة 
 المدنٌة المنعقدة بٌن أطرافها

 25 محمود السٌد عمر التحٌوى
 25 مجدى هرجه مصطفى األوامر على العرائض

 25 .بلقاسم شتوان الصلح فى الشرٌعة والقانون
مدى مشروعٌة التصرف فً جسم اآلدمى فً ضوء الشرٌعة االسالمٌة و 

 القانون الوضعً
 25 أسامة السٌد عبد السمٌع

 25 على بركات النظام القانونى لترك الخصومة
فى ضوء تعدد الخصوم و أثره على خصومةالطعن فى الحكم القضائى 

 الفقة و احكام القضاء
 25 محمود السٌد عمر التحٌوى

 25  عبد المنعم أحمد الشرقاوي  الوجٌز فً المرافعات المدنٌة والتجارٌة

  25 
 26 عمرو احمد حسبو تنفٌذ احكام عدم دستورٌة النصوص التشرٌعٌة

 26 أحمد أبو الوفا نظرٌه األحكام فى قانون المرافعات

 26 محمد الروبى ج2باإلحالة لقٌام ذات النزاع أمام محكمة أجنبٌةالدفع 
 26 .احمد الملٌجً اوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقع الدعوي

الطعن باالستئناف وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علٌها باراء 

 ج2الفقه و احكام القضاء
 26 .احمد الملٌجً

تطبٌق إتفاقات الجات ومنظمة آلٌة تسوٌة المنازعات الناجمة عن 
 التجارة العالمٌة

 26 .سٌد أحمد محمود
 26 .أحمد ماهر زغلول آثار الغاء األحكام بعد تنفٌذها قاعدة إعادة الحالة الى ما كانت علٌها
 26 نبٌل اسماعٌل عمر الوسٌط فى الطعن بالتماس اعادة النظر فى المواد المدنٌة والتجارٌة

 26 معتز عفٌفً التحكٌم نظام الطعن على حكم
 26 .على ابو عطٌة هٌكل الدفع باحالة الدعوى فى قانون المرافعات

 26 .سٌد احمد محمود منهج البحث فً االحكام والتعلٌق علٌها
 26 محمد نصر الدٌن كامل االستئناف فى المواد المدنٌة والتجارٌة
 26 .بخٌت علىبخٌت محمد  الغرامة التهدٌدٌة أمام القضاء الجنائى

 26 هشام زوٌن المحامً الطعن بالتزوٌر، باإلنكار، بالجهالة
 26 .عبد الحكم فوده اسباب صحٌفة االستئناف

 26 احمد هندى اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق
 26 .محمد أحمد عابدٌن خصومة االستئناف أمام المحكمة المدنٌة

 26 .أحمد صدقى محمود النظر فى المواد المدنٌة والتجارٌةالواقعة المنشئة للطعن بالتماس أعاده 



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 26 .مصطفى مجدى هرجه نظام البرٌد وأحكام ارتداد مسجالت علم الوصول
 26 طه الشرٌف نظرٌة الطعن بالنقض فً المواد المدنٌة والمواد التجارٌة

 26 فكري عبد الحمٌد أبو صٌام ج2األسباب الجدٌدة فً النقض المدنً
 26 أحمد السٌد الصاوي ج3األسباب الجدٌدة أمام محكمة النقض بالنسبة للطعن المدنًفً 

 26 محمود مصطفى ٌونس ج2عدم تجزئة الطعن فً المواد المدنٌة والتجارٌة

 26 .نبٌل اسماعٌل عمر ج4نطاق الطعن باالستئناف فى قانون المرافعات المصرى والفرنسى

 26 عاشور مبروك ج2فً المواد المدنٌةالنظام االجرائً للطعن بالنقض 
 26 أمٌرة حسن الرافعى الطعن باإلستئناف فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

الطعن باالستئناف وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علٌها باراء 

 ج2الفقه و احكام القضاء
 26 أحمد ملٌجً

 26 نبٌل إسماعٌل عمر ج3: الوسٌط فى الطعن بالنقض

 26 أحمد هندى ج3مبدأ التقاضى على درجتٌن

  26 
 26 .انور طلبة الطعن باالستئناف والتماس اعادة النظر

 الطعن باالستئناف
 26 .احمد مكًامجد هٌكل

الدفع بعدم القبول ونظامه القانونى فى قانون المرافعات المدنٌة 
 والتجارٌة

 26 .نبٌل اسماعٌل عمر
 26 سعٌد عبد الرحمنمحمد  الحكم القضائً

 26 عمار بن سعٌد المانعى أحكام الٌمٌن فى أصول المرافعات الشرعٌة
 26 أمٌن مصطفى محمد التمٌٌز بٌن الواقع والقانون فى الطعن بطرٌقة النقض

الصٌانة والترمٌم والتداعٌم والهدم الجزئى والهدم الكلى فى قانون البناء 
 الجدٌد والئحته التنفٌذٌة

 26 .عزمى البكرىمحمد 
مراجعة األحكام بغٌر الطعن فٌها أو النظام الخاص للمراجعه ) تصحٌح 

 ( األحكام وتفسٌرها وإكمالها
 26 أحمد ماهر زغلول

 26 عٌد محمد القصاص تناقض األحكام الصادرة فى المواد المدنٌة والتجارٌة
 26 سٌد احمد محمود منهج البحث فً االحكام والتعلٌق علٌها

 26 .محمود مصطفى ٌونس نظرات فً اإلحالة لعدم االختصاص القضائً
 26 سعٌد احمد شعلة قضاء النقض فً الطعن فً االحكام

 26 عبد الحكم فوده أسباب صحٌفةاالستئناف
 26 أحمد أبو الوفا نظرٌه األحكام فى قانون المرافعات



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 26 .حسن الرافعًأمٌرة  التماس إعادة النظر فً قانون المرافعات المصري
 26 .نبٌل اسماعٌل عمر الفساد فى االستدالل

 26 محمد المنجً : الطعن بالنقض المدنً فً المواد المدنٌة والتجارٌة واالحوال الشخصٌة
مراجعة االحكام بغٌر الطعن فٌها،او،النظام الخاص للمراجعة)تصحٌح 

 (االحكام و تفسٌرها واكمالها
 26 .احمد ماهر زغلول

 26 ابراهٌم الشرٌعى الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى
 26 عاشور مبروك الوجٌز فً النظام االجرائً للطعن بالنقض فً المواد المدنٌة

 26 عٌد محمد القصاص : اعالن الحكم كضابط استثنائى لبدء مٌعاد الطعن
ماهٌتها واختصاصتها فً مد الحبس االحتٌاطً  غرفة المشورة

 اواالفراج
 26 مصطفً مجدي هرجه

 26 على بركات الطعن فى أحكام التحكٌم
عزالدٌن الدناصورى، حامد  1666لسنة  11التعلٌق على القانون 

 26 عكاز
 26 محمد ماجد ٌاقوت اإلحالة الى االحتٌاط فى الشرطة

 26 رإوف عبٌد الطعن فً أوامر االحالة و األوامر باألوجه إلقامة الدعوى
 26 .عزمً عبد الفتاح تسبٌب االحكام وأعمال القضاه فً المواد المدنٌة والتجارٌة

 26 أحمد أبو الوفا نظرٌه األحكام فى قانون المرافعات
 26 نبٌل إسماعٌل عمر  الوسٌط فى الطعن باالستئناف فى المواد المدنٌة والتجارٌة

   
 21 .محمد سٌد أحمد عبد القادر النظرٌة العامة لألوامر فً قانون القضاء المدنً

االحكام الصادرة فبل الفصل فً الموضوع فً القانون المصري والتشرٌع 
 المقارن

 21 احمد ابو الوفا
 21 .رإوف عبٌد الطعن فً الحكم باعتبار المعارضة كؤن لم تكن

 21 احمد هبه موسوعة مبادئ النقض فً المرافعات فً أربعٌن عاماً 
 21 محمد الروبى لقٌام ذات النزاع أمام محكمة أجنبٌةالدفع باإلحالة 

الوجٌز فً شرح قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة معدال بالقانون 
 1666لسنة11رقم

 21 .علً بركات
 21 أمٌرة حسن الرافعى الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة

والمدنٌة فً ضوء أحدث  طرق الطعن غٌر العادٌة فً األحكام الجنائٌة
 اآلراء الفقهٌة وأحكام النقض

 21 مصطفى مجدي هرجه
 21 .محمد على الكٌك أصول تسبٌب األحكام الجنائٌة فى ضوء الفقه والقضاء

 21 .سحر عبد الستار امام محاكم التجارة فى القانون الفرنسى



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 21 سٌد احمد محمود احمد النقض الجزئً لالحكام
 21 .احمد هندى المرتبطة بالمنطوقاسباب الحكم 

 21 .محمود السٌد عمر التحٌوى القواعد العامة للطعن فى األحكام القضائٌة
مراجعة األحكام بغٌر الطعن فٌها أو النظام الخاص للمراجعه ) تصحٌح 

 ( األحكام وتفسٌرها وإكمالها
 21 .أحمد ماهر زغلول

 21 محمود مصطفى ٌونس فً المواد المدنٌة و التجارٌةنظرٌة الطعن المباشر فً األحكام الصادرة 
 21 سنٌة أحمد ٌوسف غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر

 21 محمد أحمد عابدٌن حجٌة الورقة الرسمٌة و العرفٌة فً االثبات و طرق الطعن علٌها
البراءة واالدانة فً جرٌمة االمتناع عن تنفٌذ االوامر واالحكام فقها 

 وقضاء
 21 ابراهٌم سٌد احمد

 21 علً مصطفً الشٌخ الحكم الضمنً فً قانون القضاء المدنً
 21 .أحمد محمود حسنى قضاء النقض البحرى

 21 .فكري عبد الحمٌد أبو صٌام األسباب الجدٌدة فً النقض المدنً
 21 .عبدالحكم فودة : أسباب صحٌفة االستئناف

 21 محمد نصر الدٌن كامل والتجارٌةاالستئناف فى المواد المدنٌة 
 21 فتحً والً التنفٌذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنٌة و التجارٌة

   

   
 26 أحمد عبد الظاهر الطٌب إشكاالت التنفٌذ فً المواد الجنائٌة

التنفٌذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات معلقاً علٌها بآراء الفقة و أحكام 
 النقض

 26 .ملٌجًأحمد 
إشكاالت التنفٌذ ومنازعات التنفٌذ الموضوعٌة فى المواد المدنٌة 

 والتجارٌة
 26 أحمد ملٌجى

 26 مصطفى ٌوسف محمد على إشكاالت التنفٌذ الجنائٌة
 26 عبد الفتاح مراد أشكاالت التنفٌذ الجنائٌة

 أصول التنفٌذ وفقاً لمجموعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة والتشرٌعات
 المرتبطة بها

 26 .أحمد ماهر زغلول
 26 اسامة احمد شوقى الملٌجى االجراءات المدنٌة للتنفٌذ الجبرى

 26 .عاشور السٌد مبروك النظام القانونى لتنفٌذ أحكام التحكٌم
 26 .مصطفى مجدي هرجة / إشكاالت التنفٌذ الجنائٌة والمدنٌة فً ضوء الفقه والقضاء

 26 محمود السٌد التحٌوى : تنفٌذ حكم المحكمٌن



                                                                              
 

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها

 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 26 أحمد هندى تنفٌذ أحكام المحكمٌن
 26 عٌد محمد القصاص : إجراءات التنفٌذ الجبرى

 26 عاشور السٌد مبروك النظام القانونى للحجز على محتوٌات الخزائن الحدٌدٌة لدى البنوك
 26 أحمد صدقى محمود حول حبس المدٌن المماطل فى القانون اإلمارتى

عبد الرحٌم اسماعٌل الزٌتون،  الجدٌد فً قضاء التنفٌذ و قضاء االمور المستعجلة واالعالنات القضائٌة
 26 .صالح الدٌن جمال الدٌن

 26 طلعت ٌوسف خاطر الوجٌز فً احكام التنفٌذ الجبري
 26 ى عبد الفتاحمعز قواعد التنفٌذ الجبرى فى قانون المرافعات

 26 .محمد الصاوي مصطفى وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌةقواعد التنفٌذ الجبري 
 26 مدحت الدبٌسً : جرائم تبدٌد المحجوزات إدارٌا وقضائٌا

عبد الحمٌد المنشاوي، عبد  : التنفٌذ علما وعمال
 26 .الفتاح مراد

 26 فتحً والً التنفٌذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنٌة و التجارٌة
 26 إبراهٌم أمٌن النفٌاوى : القوة التنفٌذٌة لألحكام

النظام القانونً للحجز وفقا آلخر التعدٌالت فً قانون المرافعات المصري 
 و قانون الحجز اإلداري

 26 محمود السٌد عمر التحٌوي
وفقاً لمجموعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة  أصول التنفٌذ الجبري
 لها فً ضوء آخر تعدٌالتهاوالتشرٌعات المكملة 

 26 عٌد محمد القصاص
 26 طلعت محمد دوٌدار طرق التنفٌذ القضائى

   
عبدالباسط جمٌعى، أمال  التنفٌذ فى المواد المدنٌة والتجارٌة

 30 الفزاٌرى
دراسة لنصوص التشرٌع المصري والفرنسً وبعض  الحبس اإلحتٌاطً
 التشرٌعات العربٌة

 30 إبراهٌم حامد طنطاوي
 30 عٌد محمد القصاص المسئولٌة عن التنفٌذ الجبري

اشكاالت التنفٌذ الجنائٌة والمدنٌة فى ضوء الفقه  : القانون للجمٌع

 والقضاء
 30 مصطفى مجدى هرجة

 30 سٌد أحمد محمود القضٌة المستعجلة وفقاً لقانون المرافعات الكوٌتً
 30 .البتٌتًأحمد الطاهر  قاضً عقبات التنفٌذ المادٌة

أمام محكمة التنفٌذ ومحاكم الطعن فى المواد المدنٌة  طلبات وقف التنفٌذ
 والتجارٌة

 30 أحمد خلٌل
 30 محمود مصطفى ٌونس نظرٌة الطعن المباشر فً األحكام الصادرة فً المواد المدنٌة و التجارٌة

 30 .احمد ابو الوفا اجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة
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 )برقم الرف( قسم المرافعات قائمة كتب

 30 سٌد أحمد محمود أحمد أصول التنفٌذ الجبري
 30 األنصارى حسن النٌدانى التنفٌذ المباشر للسندات التنفٌذٌة

 30 انور طلبة منازعاته الموضوعٌة والوقتٌة .التنفٌذ الجبري
 30 محمد سعٌد عبدالرحمن : القوة القاهرة فً قانون المرافعات

 30 أمٌن النفٌاوى إبراهٌم : القوة التنفٌذٌة لألحكام
 30 عبدالحكٌم عباس عكاشه التنفٌذ الجبرى فى المواد المدنٌة والتجارٌة

 30 محمد الصاوي مصطفى قواعد التنفٌذ الجبري وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
 30 إمامسحر عبد الستار  ضمانات حقوق المرأة األجرائٌة فى قوانٌن األحوال الشخصٌة المصرٌة

 30 .على بركات االمتٌازات االجرائٌة للدولة عند اقتضاء حقوقها المدنٌة
الغرامة التهدٌدٌة كوسٌلة إلجبار اإلدارة على تنفٌذ األحكام اإلدراٌة وفق 
قانون المرافعات اإلدارٌة الفرنسى مع دراسة لإلصالح القضائى الجدٌد 

  إلى اإلدارة لتنفٌذ أحكامه باالعتراف للقاضى اإلدارى بسلطة توجٌه أوامر

 30 محمد باهى أبو ٌونس

وظٌفة فكرة االستعجال فى فن التوفٌق بٌن المصالح المتعارضة فى 
 التنفٌذ

 30 .طلعت دوٌدار
 30 اسامة احمد شوقى الملٌجى االجراءات المدنٌة للتنفٌذ الجبرى

نون التنفٌذ الجبرى وفقا لمجموعة المرافعات المدنبة والتجارٌة وقا
 الحجز االدارى

 30 .فتحى والى
 30 فتحً والً التنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة و التجارٌة

 30 إسماعٌل إبراهٌم الزٌادى التنفٌذ العقارى
 30 محمد ظهرى محمود اشكاالت التنفٌذ الوقتٌة المتعلقة بتنفٌذ احكام محاكم مجلس الدولة

 30 .مدحت محمد الحسٌنً منازعات التنفٌذ
 30 أحمد ماهر زغلول : آثار الغاء األحكام بعد تنفٌذها قاعدة إعادة الحالة الى ما كانت علٌها

 30 سٌد احمد محمود حول منع المدٌن من السفر
إشكاالت التنفٌذ المدنٌة والجنائٌة وطلبات وقف التنفٌذ أمام القضاء 

 اإلداري
 30 عبدالحمٌد الشواربً

 30 .فتحً والً / المدنٌة و التجارٌةالتنفٌذ الجبري فً المواد 

  30 
 31 بخٌت محمد بخٌت على الغرامة التهدٌدٌة أمام القضاء الجنائى

 31 .فاٌز أحمد عبد الرحمن التنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة والتجارٌة
إشكاالت التنفٌذ المدنٌة والجنائٌة وطلبات وقف التنفٌذ أمام القضاء 

 اإلداري
 31 الشواربًعبدالحمٌد 

 31 .آمال عزرٌن اشكاالت التنفٌذ فى االحكام الجنائٌة
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 31 .طلعت محمد دوٌدار طرق التنفٌذ القضائى
 31 نبٌل إسماعٌل عمر التنفٌذ الجبرى فى المواد المدنٌة والتجارٌة

النظام القانونً للحجز وفقا آلخر التعدٌالت فً قانون المرافعات المصري 
 اإلداريو قانون الحجز 

 31 محمود السٌد عمر التحٌوي
 31 .مفلح عواد القضاة أصول التنفٌذ وفقاً لقانون االجراء
 31 .أحمد محمد حشٌش نظرٌة القوة التنفٌذٌة لسند التنفٌذ
 31 .ابراهٌم حامد طنطاوى اشكاالت التنفٌذ فى المواد الجنائٌة

الجبرى بٌن قاضى التنفٌذ النظام القانونى لإلشراف على إجراءات التنفٌذ 
 وإدارة التنفٌذ

 31 مصطفى المتولى قندٌل
 31 .عدلً خلٌل اإلشكال فً تنفٌذ الحكم الجنائً و التماس إعادة النظر

 31 .محمود السٌد عمر التحٌوى خصوصٌات منازعات تنفٌذ االحكام الموضوعٌة والوقتٌة
 31 .أحمد خلٌل الحق فى اإلخالء الجبرى ونظامه اإلجرائى

 31 .أحمد محمد حشٌش التنفٌذ الجبرى فى قانون المرافعات
الجوانب اإلجرائٌة للغرامة التهدٌدٌة كوسٌلة لإلجبار على التنفٌذ فى 

 القانون المصرى والمقارن
 31 .على الشحات الحدٌدى

 31 .ى عبد الفتاحمعز قواعد التنفٌذ الجبرى فى قانون المرافعات
 31 محمد الصاوي مصطفى وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌةقواعد التنفٌذ الجبري 

قواعد التنفٌذ الجبري وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة 
 2000لسنة 1والقانون رقم  1666لسنة  11و تعدٌالته بالقانون رقم 

 31 محمد الصاوي مصطفى
 31 أحمد خلٌل قانون التنفٌذ الجبرى

  31 
 32 محمود مصطفى ٌونس إلنابة القضائٌة فً إجراءات التقاضً والتنفٌذ

 32 نىاألنصارى حسن النٌدا : التنفٌذ المباشر للسندات التنفٌذٌة
توزٌع حصٌلة التنفٌذ الجبرى وفقا لقانونى المرافعات المدنٌة والتجارٌة 

 الكوٌتى والمصرى
 32 سٌد احمد محمود احمد

 32 عٌد محمد القصاص الجبرىإجراءات التنفٌذ 
 32 .عزمً البكري الحجز القضائً علً المنقول فً ضوء الفقه والقضاء

 32 طلعت محمد دوٌدار دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة
 32 اسامه احمد شوقً الملٌجً التنفٌذ الجبري علً االوراق المالٌة التً تصدرها شركة المساهمة

 32 .مصطفى مجدي هرجه فً المواد المدنٌة و التجارٌة منازعات التنفٌذ الوقتٌة
 32 األنصاري حسن النٌدانً األعمال الوالئٌة فً التنفٌذ الجبري بٌن قاضً التنفٌذ و إدارة التنفٌذ
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 32 .عاشور مبروك النظام القانونى للحجز على محتوٌات الخزائن الحدٌدٌة لدى البنوك
 32 مدحت الدبٌسى ائٌاجرائم تبدٌد المحجوزات ادارٌا وقض
 32 اٌهاب عبد المطلب اشكاالت التنفٌذ وطلب اعادة النظر

حجز ما للعاملٌن لدي البنك بٌن مبدا السرٌة المصرفٌة و طبٌعة العملٌة 
 البنكٌة

 32 .طلعت محمد دوٌدار
 32 أحمد خلٌل طلبات وقف التنفٌذ

 32 .ابراهٌم امٌن النفٌاوي القوة التنفٌذٌة لالحكام
 32 .أحمد خلٌل لحق فى اإلخالء الجبرى ونظامه اإلجرائى
 32 مصطفى مجدي هرجه أحكام و آراء فً منازعات التنفٌذ الوقتٌة

 32 .احمد ابو الوفا اجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة
 32 .ى عبد الفتاحمعز قواعد التنفٌذ الجبرى فى قانون المرافعات

 32 عاشور مبروك وفقا لمجموعة المرافعات الحالٌةالوسٌط فى التنفٌذ 
 32 .احمد ماهر زغلول : اصول التنفٌذ الجبري القضائً
عبد الحمٌد المنشاوي، عبد  االصول العلمٌة للتنفٌذ الجبري

 32 .الفتاح مراد
 12الحماٌة الوقتٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة وفقا الحكام القانون رقم

 2002لسنة
 32 .محموداحمد صدقً 

مرجع القاضً و المتقاضً فً القضاء المستعجل و إشكاالت التنفٌذ 
 الوقتٌة و المستعجلة

 32 سٌف النصر سلٌمان محمد
الوجٌز فً إشكاالت التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة 

 واالدارٌة
 32 عبد الرحٌم علً علً محمد

 32 .عبدالتواب مبارك المصرىالتنفٌذ الجبرى وفقا لقانون المرافعات 
مرجع القاضً والمتقاضً فً اشكاالت و منازعات التنفٌذ المدنٌة 

 والتجارٌة
 32 .سٌف النصر سلٌمان محمد

  32 

  32 

  32 

  32 

  32 
مسلم عقٌل عبدة ؛ تقدٌم على  الموجب الطبٌعً

 33 إبراهٌم

 33 شوقً الملٌجً أسامة أحمد ج4الحماٌة اإلجرائٌة فً مجال حق المإلف
 33 .أحمد عبدالظاهر لغة المحاكم
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 5 إثزاْٛى أيٍٛ انُفٛبٖٔ اطٕل انزمبػٗ

دك االَظبٌ فٙ انزمبػٙ ثٍٛ يمزؼٛبد االدززاو ٔ يٕؽٍ 
 االسالل

ادًض ػجض انْٕبة اثٕ ٔرصِ 
 5 انظٛض

 5 فٓز ػجضانؼظٛى انًُطك انمؼبئٗ :
 5 يظطفٗ ػجضانغفبر انزضرٚت انمؼبئٙ

   
 5 طالح طبنى جٕصح. انمبػٗ انطجٛؼٗ

رٕنٛخ انمبػٗ ٔ دضٔص ٔالٚزّ انمؼبئٛخ ٔ اَزٓبإْب فٗ انشزٚؼخ 
 االطاليٛخ

 5 دًٕص يذًض انؼشاَٗ
 5 ػٛض يذًض انمظبص انزشاو انمبػٙ ثبدززاو يجضأ انًٕاجٓخ

 5 أدًض يذًٕص طؼض يفٕٓو انظهطخ انزمضٚزٚخ نهمبػٗ انًضَٗ
ػجض انًجٛض ثضر, يذظٍ  انًزافؼبد انًضَٛخ ٔ انزجبرٚخانذضٚش فٙ لبٌَٕ 

انجٕٛيٙ, طًٛز يذًض 
 األيٍٛ

5 

ثزؼضٚم لبٌَٕ انًزافؼبد انًضَٛخ  2997نظُخ  12شزح انمبٌَٕ 
 ٔانزجبرٚخ

ػش انضٍٚ انضَبطٕرٖ, دبيض 
 5 ػكبر

 5 اثزاْٛى ػضًبٌ انفمّ ٔ انمؼبء فٙ األيٕر انًظزؼجهخ
 5 ػجضهللا ثٍ يذًض انشبيٙ انشزٚؼخ اإلطاليٛخَظبو انمؼبء ٔانًزافؼبد فٗ 

 5 إَٔر انؼًزٔطٗ أطٕل انًزافؼبد انشزػٛخ فٗ يظبئم األدٕال انششظٛخ
األٔايز ػهٗ ػزائغ َٔظبيٓب انمبََٕٗ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد 

 انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
 5 َجٛم اطًبػٛم ػًز

انزمبصو انًكظت ٔانًظمؾ فٗ انمبٌَٕ انًضَٗ, انًزافؼبد, 
انزجبرٖ, اإلصارٖ, انجُبئٗ, انجٕٖ, االدٕال انششظٛخ, انؼًم 

 ٔانزبيُٛبد االجزًبػٛخ

 5 يذًض أدًض ػبثضٍٚ

انظٛض ػجض انظًض يذًض  انذك ثٍٛ انجمبء انضائى ٔ انظمٕؽ ثبنزمبصو
 5 ٕٚطف

سٛزٖ ػجض انفزبح انظٛض  انٕطبؽخ كٕطٛهخ ثضٚهخ نفغ انًُبسػبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
 5 انجزبََٕٗ

أطبيخ أدًض شٕلٗ  رظٕٚخ انًُبسػبد فٗ يجبل انزٚبػخ
 5 انًهٛجٗ

المدنٌة والتجارٌة واالدارٌة  التطبٌقات العملٌة فى لجان فض المنازعات
الصادره تنفٌذا له مع  والقرارات 2000لسنة  6وفقا الحكام القانون رقم 

فتاوى  احدث احكام محكمة النقض و المحكمة الدستورٌة العلٌا و احكام و
 مجلس الدولة

ادًض ٕٚطف, ػشد ادًض 

 ٕٚطف.

 

5 

   
 5 ادًض طضلٗ يذًٕص. 3222نظُخ  6َطبق رطجٛمبد لبٌَٕ فغ انًُبسػبد رلى 

يذًض َٕر ػجض انٓبصٖ  طهطخ انزكٛٛف فٗ انمبٌَٕ االجزائٗ
 5 شذبرّ
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يذًٕص ػهٗ ػجضانظالو  انًظئٕنٛخ االجزائٛخ نهًذكى :
 5 ٔافٙ

 5 يذًض كًبل ػجض انؼشٚش فٙ ػٕء انمؼبء ٔانفمّرمٍُٛ انًزافؼبد 
 5 ػهٗ نجٍ. اإلثضاع فٗ انًزافؼبد انؼًهٛخ فٗ انجُخ ٔانجُبٚبد

 5 َجٛم إطًبػٛم ػًز. أطٕل انًزافؼبد انًضَٛخ ٔانزجبرٚخ
 5 أدًض يذًض ػجضانظبصق انًزجغ انمؼبئٙ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد

 مبادئ القضاء المدنى
 

 ( من قانون المرافعات3المادة ) دعوى الحسبة على ضوء

 وجدى راغب فهمى 
 

 محمود السٌد التحٌوى
5 
6 

   
 5 أدًض يهٛجٗ انزؼهٛك ػهٗ لبٌَٕ انًزافؼبد ثآراء انفمخ ٔ أدكبو انُمغ

نظُخ  34انًظزذضس فٗ لبٌَٕ انًزافؼبد ٔفمب نهمبٌَٕ رلى 
2993 

يزكش انجذٕس ٔانضراطبد 
 5 انمبََٕٛخ,

يزكش انظُٕٓرٖ نهضراطبد  انؼًهٛخ فٗ لبٌَٕ انًزافؼبدثؼغ انًشكالد 
 5 ٔانجذٕس انمبََٕٛخ,

الوسٌط فى التنفٌذ ال: الوسٌط فى التنفٌذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالٌة

 يزافؼبد: وفقا لمجموعة المرافعات الحالٌة
 5 يذًض طؼٛض ػجضانزدًٍ.

 5 عاشور مبروك الوسٌط فى التنفٌذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالٌة
 5 أحمد عبدالكرٌم سالمه  أصول المرافعات المدنٌه الدولٌه

 5 فتحى المصرى بكر  الدفع بقوة الشىء المقضى به
 5 محمد عبدالنبى السٌدغانم  إدارة الدعوى المدنٌة ونظامها اإلجرائى

   
 6 محمد األمٌر ٌوسف الصادق تنفٌذ األحكام القضائٌة فى الفقه اإلسالمى

التنظٌم القانونى لالعالن القضائى فى نظام المرافعات الشرعٌة و قانون 
 المرافعات

ندر محمدالشرٌف، طلعت 
 6 دوٌدار

دراسه مقارنة بٌن الشرٌعة االسالمٌة والقانون الوضعً  :نظام التحكٌم

 الكوٌتً والمصري
 6 .سٌد احمد محمود

 6 محمد مرعى صعب الطرٌق إلى معهد الدروس القضائٌة
 6 رجائى سٌد أحمد العطافى الفقى نظرٌة التوكٌل فى الدعوى بٌن المتخاصمٌن فى الشرٌعة االسالمٌة

 6 محمود السٌد التحٌوى. دعوى الحسبة
   
 


