
م
األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتاب

1
2000رسمية قرياطس . دأساسيات اإلستثمار والتمويل

2
2003عبد السالم أبو قحف. داألشكال والسياسات المختلفة لإلستثمارات األجنبية

3
1999منير ابراهيم هندي. دإدارة األسواق والمنشآت األجنبية

4
1993أحمد حمدي العنان. داإلقتصاد الكلي

5
2002أبو العال نمر+ أحمد االقشيري. دعقود التجارة الدولية

2002الجزء (1،2،3)الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والتجارية6

7
20022محمد جمال الذينيبات. د(دراسة مقارنة)الضريبة على العقارات المبنية 

8
2002مصطفى كمال طه. دالعقود التجارية وعمليات البنوك

9
2003صالح الشنواني. داإلدارة التسويقية الحديثة المفهوم واإلستراتيجية

10
عبد الحميد المنشاوي. دالضريبة الموحدة علمًا وعماًل

11
2002حمدي باشا عمر. دالقضاء التجاري 

12
2002جيهان حسن خليل. ددور السلطة التشريعية في الرقابة على األموال العامة

13
2003ثروت علي عبد الرحيم.  داألعمال التجارية والتاجر والشركات التجارية في القانون التجاري الجديد

14
عاطف شهاب. داتفاق التحكيم التجاري الدولي واإلختصاص التحكيمي

15
2002ابراهيم عبد العزيز شيحة. داألموال العامة 

16
20002ممدوح الجانبيهي+منيرالجانبيهي/ المحاميانالعالمات واألسماء التجارية
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17
2002طبعةأولى نرمين محمد صبح. دمبدأ العقد شريعةالمعاقدين والقيود الواردة عليه في عالقات التجارة الدولية

18
كامران الصاحي. د(دراسة مقارنة)بيع المحل التجاري في التشريع المقارن

م
األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتاب

19
2001محمد محسن النجار. دعقد اإلمتياز التجاري 

20
2حازم الببالوي. دأصول اإلقتصاد السياسي

21
1996الطبعة الثانيةحمدي محمود بارود. دالعقود التجارية 

22
1996الجزء األولحمدي محمود بارود. دأحكام القانون التجاري الفلسطيني

23
2ماهر الحولي+ أحمد شويدح . دالضريبة والزكاة وأثرها في المجتمع

مفقود (3،2)عدد األجزاء 19965 الجزء (1،4،5)فوزي محمد سامي. دشرح القانون التجاري 24

25
1988مصطفى هرجةأحكام وآراء في التموين والتسعير

/ 20022 الجزء (2،3)عبد الفتاح حجازي. دالنظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية26 2ج

27
جمعة سعيد سرير. دالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية

28
1999نبيل عمران/ المستشار1999 لسنة 17قانون التجارة رقم 

29
حسين فتحي عثمان. دالتوريق المصرفي

30
2003غازي حسين عنايه. دالتضخم المالي 

3الجزء (2،1)سامي حاتم. دالتجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم31

32
1997هاللي ابراهيم/ المحامي أحكام ضريبة المبيعات والخدمات 

33
2004(ديوان الفتوى والتشريع)المذكرات اإليضاحية لمشروع قانون الشركات التجارية

34
2000محمد ابراهيم/ المستشارقانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية

35
2003احمد محمد محرز. دالنظام القانوني للخصخصة 



36
ممدوح الجانبيهي+منيرالجانبيهي/ المحاميانالعقود التجارية

37
2002نادية فضيل. دأحكام الشركة طبقًا للقانون التجاري الجزائري

38
2002نادية فضيل. داألوراق التجارية في القانون الجزائري

1989مايكل بيترز+ روبرت هيزرتش. دتنظيم المشروعات 39

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

40
19952منعم جلوب زميزرة. دإدارة اإلنتاج والعمليات

41
2000الطبعة الثانيةنادر محمد ابراهيم. دمركز القواعد الدولية أمام التحكيم واإلقتصاد الدولي

42
1995عبد المنعم دسوقي/ المستشارالتحكيم التجاري الدولي والداخلي تشريعًا وفقهًا  وقانونًا

2003الجزء 1عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في قانون التجارة 43

2003الجزء 2عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في قانون التجارة اإللتزامات والعقود التجارية44

2003الجزء 3عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في قانون التجارة األوراق التجارية45

2003الجزء 4عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في قانون التجارة اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس46

47
2003عبد الفتاح حجازي. دالتجارة اإللكترونية العربية

48
1999موريس صادق. دموسوعة ضريبة المبيعات 

49
2002ضياء مجيد. دإقتصاديات النقود والبنوك

50
2003منير ابراهيم هندي. دالفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات

51
1998(سلسلة تقارير الندوات)اإلقتصاد الفلسطيني نظام حر أم اقتصاد موجه

52
19982مجدي شهاب+ أسامةالفولة. دأساسيات اإلقتصاد السياسي

53
حمدي أحمد العناني. داساسيات علم اإلقتصاد

54
20002الطبعة االولىأسامة مالكالنقود والسياسات النقدية والداخلية



55
2002عبد الغفار حنفي. دأساسيات التمويل واإلدارة المالية

56
2002عبد السالم أبو قحف. دإدارة األعمال الدولية

57
2000رجب سليم/ المستشارشرح أحكام قانون الضمانات وحوافز اإلستثمار

58
2000طارق محمد. دصناديق التمويل العربية 

59
2003حسام الدين الصغير. دحماية المعلومات الغير مفصح عنها 

2000الطبعة األولىابراهيم المنجي. دجرائم التهرب الضريبي60

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

61
2000هشام خالد. دجنسية الشركات 

62
2000آخرون+ زينب عوض هللا. دأصول اإلقتصاد السياسي

63
1994مصطفى رشدي شيحة. دالتشريع الضريبي اللبناني

64
1995شرح قانون الضريبة الموحدة

65
2003عبد الحميد الشواربي. دموسوعة الشركات التجاري

66
2002عادل أحمد حشيش. دالعالقات اإلقتصادية الدولية

سمير االمين/ المحامياإلفالس67
1999

68
1992جورجيت صبحي عبده قلينيمبدأ اإلستقالل في اإلعتماد المستندي 

69
عبد الفتاح مراد/ المستشارشرح قوانين الجمارك 

70
1993عصام الدين الحصري.دخصوصية التحكيم في مجاالت منازعات اإلستثمار

71
19982أحمد الغندور. دالتحكيم في العقود الدولية للمنشآت

72
2000الطبعة الثانيةمحمد ماجد الخلوصي/ اإلستشاريالمطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التحكيم العربي

73
20022الطبعة االولىناجي محمد أحمد سعدالضريبة على العقارات المبنية



74
عبد الفتاح مراد/ المستشارقوانين الجمارك واالستيراد والتصدير 

75
2000هشام خالد. دعقد ضمان االستثمار

76
2001الطبعة الخامسةالسيد خلف محمد/  المستشارإيجار وبيع المحل التجاري

77
الطبعة االولىأحمد محمد فتح الباب. دالتنظيم القانوني لحرية النشاط الصناعي 

78
1994رضا عبيد. دعمليات البنوك من الناحية القانونية

79
1995علي جمال الدين عوض. داالوراق التجارية

80
صالح الدين حسن السيسياإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل المصرفي المعاصر

1998علي جمال الدين عوض. داإلعتمادات المستندية 81

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

82
1993حسام الدين الصغير.دالترخيص باستعمال العالمة التجارية 

83
1993علي مجاهد شاهين. أموسوعة شاهين التجارية 

84
ممدوح الجانبيهي+منيرالجانبيهي/ المحاميانالصيغ القانونية لدعائم الشركات التجارية

85
فهمي محمود شكريالرقابة المالية العليا

86
1990أحمد فتحي سرور. دالجرائم الضريبية

87
1987الضرائب أسسها العلمية وتطبيقاتها العملية

88
1994شوقي شعبان. دإدارة الجمارك

89
2001أعمر يحياويالوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية

90
2002أعمر يحياوي. أنظرية المال العام 

91
2محمد حامد عطاالتصرفات العقارية في ضوء القانون الضريبي وأحكام القضاء

92
19792الطبعة الثانيةممدوح عبد الحفيظ+محمد عبد الصمد / المستشارقضاء الضرائب



93
1998محمد صخريالنزاعات الجبائية والمالية

94
ابراهيم ممدوح زكي. دالجوانب القانونية لعقود التمويل المصرفي

95
عمر سالمان. دالجمارك بين النظرية والتطبيق

96
1995حمدي سليمان القبيالت(دراسة تحليلية وتطبيقية)الرقابية اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية

97
20002عبد الباسط وفا. دالنظم الجمركية 

98
2002الطبعة االولىابراهيم السيد أحمدالمستحدث من المبادئ القضائية في المنازعات الضريبية

99
1999محي الدين اسماعيل علم الدين. دشرح قانون التجارة الجديد 

100
1998صالح بن عبدهللا العوفي. دالمبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية

هشام علي صادق. دالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية101
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