
م
األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتاب

مفقود (1-19)200311الجزء 20وليد حلمي الحايك/المستشار مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا1

نسخة لكل جزء2جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية2   5

-محمود عبد الفتاح. د النيابة العامة3

4
2002-محمد ماجد ياقوت/ اللواء التحقيق في المخالفات التأديبية

5
20022-محمد أحمد أبو زيد/ المستشار ضوابط تسبيب األحكام الجنائية

7
2002جمال مدغمش شرح قانون أصول المحكمات الجزائية

6
1997الطبعة الثانيةحسن الجوخدار. د شرح قانون أصول المحكمات الجزائية

8
20012الطبعة الثانيةسراج الدين الروبي تجنيد المصادر في البحث الجنائي

9
1995الطبعة األولىحامد الشريف جنايات المباني

10
1989معوض عبد التواب/ المستشار الوسيط في شرح جرائم التخريب واإلتالف والحريق

11
2003212الطبعة األولىأحمد عبد اللطيف الفقي. د(سلسلة) النيابة العامة وحقوق ضحايا الجريمة

12
20032الطبعة األولىأحمد عبد اللطيف الفقي. د وقاية االنسان من الوقوع ضحية للجريمة

13
20032الطبعة األولىأحمد عبد اللطيف الفقي. د الجمهور وحقوق ضحايا الجريمة

14
2003الطبعة األولىأحمد عبد اللطيف الفقي. د القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة

15
20032الطبعة األولىأحمد عبد اللطيف الفقي. د الجاني والمجني عليه وحقوق ضحايا الجريمة

16
20032الطبعة األولىأحمد عبد اللطيف الفقي. د الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة

17
2000مصطفى محمد عبد المحسن. د الخطأ الغير العمدي

                                    القانون الجنائي



18
19982علي عوض حسن. د الدفع للسقوط والتقادم في المواد المدنية والجنائية

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

19
20022قدري عبد الفتاح الشهاوي. د ضوابط االستدالالت واالستيضاحات والتحريات واالستخبارات

20
1987عبد العظيم مرسي وزير. د الجوانب اإلجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة

21
1991الطبعة الثانيةمحمد كمال الدين إمام. دفي القانون الوضعي والشريعة القانونية(دراسة مقارنة) المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها

22
1995حسن محمد ربيع. د المسؤولية الجنائية في مهنة التوليد

23
1996الطبعة الثانيةهدى  حامد قشقوش. د الموسوعة الجنائية المهندس والمقاول مع عدم مراعاة الفروق الفنية في البناء

24
20022مهند صالح أحمد فتحي العزة. د الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبية الحديثة

25
الطبعة األولىأنور العمروصي/ المستشار قانون العقوبات المعدل

26
1995أحمد عبد الظاهر الطيب/ المستشار موسوعة التشريعات الجنائية

27
20002غادة عماد الشربيني. د(دراسة مقارنة) المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية 

28
1992الطبعة األولىأسامة عبد هللا طايب. د(دراسة مقارنة) المسؤولة الجنائية للصيادلة

29
2002الطبعة األولىعمرو عيسى الفقي/ المستشار الوجيز في الصلح والتصالح

30
1995علي عوض حسن. د الدفع بانتفاع القصد الجنائي

2002المجلد 2محمد البسطويسي+محمد حسن/ المستشاران قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة  سلطة النقد31

عدد األجزاء المفقودة 19991917الجزء 19وليد حلمي الحايك/المستشار(القسم الجنائي) مجموعة مختارة من احكام  محكمة االستئناف العليا32

1998الجزء 17وليد حلمي الحايك/المستشار(القسم الجنائي) مجموعة مختارة من احكام  محكمة االستئناف العليا33

34
19962فرج علوان هليل/ المستشار النيابة العامة والتعليمات الصادرة اليها وقانون السلطة القضائية والقانونية

35
2000وليد الحايك/ القاضي+ مازن سيسالم   / القاصيغزة فلسطين.  أصول أعمال النيابة العامة

36
20022حمدي صالح حسن الريفي. دفي فلسطين واقعًا وقانونًا (السجون) مراكز اإلصالح



37
1999سميرة عايد الديات. د عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشرع والقانون

38
20022خيري أحمد الكباش/ المستشار(دراسة مقارنة) الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

39
2000مها أبو ياسين. د+محمود حرز هللا. د علم األمراض في الطب الشرعي

40
1997الطبعة األولىمحمد عمارة. د مبادئ الطب الشرعي

41
2000جالل الجابري. د الطب الشرعي القضائي

42
2002جالل الجابري. د الطب الشرعي والسموم

43
19912أحمد أبو الروس. د+مديحة الخضري. د الطب الشرعي و البحث الجنائي

44
1991هشام ابراهيم الخطيب. د الوجيز في علم التشريع

45
2عبد الحميد المنشاوي/ المستشارالطب الشرعي ودوره الفني في البحث عن الجريمة

(3،2،1)3أحمد جالل.أ+ شريف الطباخ. أ موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي46

47
2003عبد الحميد الشواربي. د الخبرة الجنائية في مسائل  الطب الشرعي

48
1988محمود نجيب حسني. د(القسم الخاص ) شرح قانون العقوبات

49
1994الطبعة الثانيةمحمود نجيب حسني. د(القسم الخاص ) شرح قانون العقوبات

50
19892الطبعة السادسةمحمود نجيب حسني. د شرح قانون العقوبات العام

51
19972الطبعة الثانيةمحمد عيد الغريب. د شرح قانون االجراءات الجنائية

52
1996هاللي عبد هللا أحمد الحماية الجنائية لألخالق

53
1983محمود نجيب حسني. د العالقة السببية في قانون العقوبات

54
1983الطبعة الثالثةمحمود نجيب حسني. د النظرية العامة للقصد الجنائي

55
20032عبد الرؤوف مهدي. د شرح القواعد العامة لإلجراءات  الجنائية



56
2001محمود شريف بسيوني. د المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي

57
19972أحمد فتحي سرور. د النقض في المواد الجنائية

58
20063أحمد المغني/ المستشار التعليمات القضائية للنائب العام

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

59
2003محمود سمير عبد الفتاح/ المستشار النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوة الجنائية بدون محاكمة

(1،2،6،7،8،9)199516فريد الزغبي/ القاضي  الموسوعة الجزائية60

61
حسن الجوخدار(دراسة مقارنة) تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان

1988المجلد 2+1عصام أحمد محمد. د(دراسة جنائية مقارنة) النظرية العامة للحق في سالمة الجسم 62

2001الطبعة األولىمنذر عرفات زيتون. د األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة اإلسالمية63

64
2002أ عبد الحميد األلفي جرائم التزييف والتقليد والتزوير في قانون العقوبات

65
1998عبد الكريم درويش. دمكافحة الجرائم ضد الطائرات

66
1988منير رياض حنا المسؤولية الجنائية لألطباء والصيادلة

67
1998طبعة أولىحامد راشد. د أحكام تفتيش المسكن في التشريعات اإلجرائية العربية

68
1987طبعة أولىحكمت موسى سليمان. د طاعة األوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية

69
2004مصطفى مجدي هرجة/ المستشار المشكالت العملية في القبض والتفتيش والدفوع والبطالن

70
2002ابراهيم سيد أحمد        .أ  التزوير المادي و المعنوي والطعن في التزوير في المواد المدنية والجنائية

71
1986الطبعة االولىمصطفى العوجي. د الحدث المنحرف أو المهدد بخطر االنحراف في التشريعات العربية

72
1995حسن محمد ربيع. أ  سلطة الشرطة في القبض على األشخاص بدون إذن من جهة قضائية

73
1974الطبعة األولىمصطفى العوجي. د(التمارين العلمية)القانون الجنائي العام

74
1995على عوض حسن. د الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية



75
1993مدحت رمضان. داألساس القانوني للمسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن الجرائم التي تقع بطريقة الصحف

76
2000منذر الفضل. د(دراسة مقارنة)المسؤولية الطبية في الجراحة الطبية في الجراحة التجميلية

77
محمد عبد الحميد األلفي. د جرائم اإلخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ االحكام و األوامر

78
2002منذر الفضل. د التصرف القانوني في األعضاء البشرية

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

79
مصطفى مجدي هرجة/ المستشار اشكاالت التنفيذ الجنائية والمدنية في ضوء الفقه والقضاء

80
2003احمد عبد اللطيف الفقي. د الدولة وحقوق ضحايا الجريمة

81
1997فوزية عبد الستار. د(دراسة مقارنة) المعاملة الجنائية لألطفال 

82
1988عبد المهيمن بكر سالم. د جرائم أمن الدولة الخارجي

83
1986معوض عبد التواب.أ جرائم التلوث من الناحيتين القانونية والفنية

84
2مجدي هرجة/ المستشا ر  ندب الخبراء في المجالين الجنائي والمدني

85
20022الطبعة الثانيةسراج الدين الروبي/ اللواء محاضر الشرطة وتقاريرها

86
20022أحمد حامد البدري محمد. د الصفات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية

87
20012هدى  سالم محمد األطرقجي.أ(دراسة مقارنة) مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية 

88
2001الطبعة األولىرياض فتح هللا بصلة حدود اإلثبات العلني في قضايا التزييف و التزوير

(1-2)األجزاء 19923الجزء 3سمير عاليه. د مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية89

90
2003محمد حسن منصور. دالمسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين اإلجباري عليها

91
1994الطبعة الثانيةسامي حسن سابا اإلجراءات الجنائية في فلسطين علمًا وعماًل

92
2003الطبعة الثالثةمحمد البسطويسي+محمد حسن/ المستشاران قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة النقض

93
2000الطبعة األولىعلي محمد جعفر. د قانون العقوبات والجرائم



94
1997الطبعة األولىعلي محمد جعفر. د قانون العقوبات الخاص

95
1995الطبعة األولىعلي محمد جعفر. د قانون العقوبات

96
1991الطبعة الثانيةكامل العيد. د شرح قانون العقوبات األردني

97
1998الطبعة األولىسسليمان عبد المنعم+محمد أبو عامر . د قانون العقوبات الخاص

98
1993محسن عبد الحميد البيه. د خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

99
19962محمد هشام أبو الفتوح. د(دراسة مقارنة) قضاء أمن الدولة 

100
20022علي عوض حسن. د الخبرة في المواد المدنية والجنائية

101
1991ريالوجدي ثابت غاب التظلم في أوامر االعتقال أمام أوامر المحكمة العليا

102
1993 قانون االجراءات القانونية لدولة قطر

103
1995 قانون االجراءات الجنائية وفق أحدث التعديالت

104
2003الطبعة الرابعةالسيد خلف محمد/ المستشار  المآخذ القضائية على األحكام المدنية واألحوال الشخصية والجنائية

105
20002محمد فهيم درويش/ المستشار  الجريمة في عصر العولمة

106
2000عمر عيسى الفقي/ المستشار 2000 لعام7 التعليق على قانون

1991جالل ثروت. د أصول المحكمات الجزائية107

108
2الطبعة األولىامام حسنين خليل. د الجرائم االرهابية في التشريعات المقارنة

109
1995أحمد عوض بالل. دقاعدة استبعاد االدلة المحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة

110
1997الطبعة األولىشريف سيد كامل.دالمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية

111
2000الطبعة األولىأنور العمروسي/ المستشاررد االعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري

112
هشام محمد فريد. دالدعائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية



113
1995محمد عيد الغريب. داإلفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة

114
1997الطبعة الثانيةمحمود نجيب حسني. دقوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية

115
1995الطبعة األولىمعوض عبد التواب/ المستشارالصيغ والطلبات الجنائية

116
2001كوركيس يوسف داوود.دالجريمة المنظمة

117
2001بركات النمر المهيرات. دجغرافيا الجريمة

118
1997أحمد ضياء الدين محمد خليل. دالجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

119
2000بن شيخ الحسين. أمذكرات في القانون الجزائي الخاص

120
وحيد محمود ابراهيم/ المستشارحجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية

121
1996أكرم نشأت ابراهيم. د(دراسة مقارنة)السياسة الجنائية  

122
1996جمال الدين جمعة. دأوجه الطعن على التقارير الطبية

123
1987محمد المنجي . دجرائم المباني 

124
2000الطبعة األولىابراهيم المنجي. دجرائم التهرب الضريبي

125
2007عبد القادر جرادة. دمكافحة الكسب الغير مشروعة

126
غنام محمد غنام. دالقانون اإلداري الجنائي

127
1989 حسن أحمد الجنديالقانون الجنائي للمعامالت التجارية

128
1995جميل يوسف كتكت. أ(المواد المخدرة والمؤثرات العقلية )العقاقير الخطرة 

129
1988عادل خليل. د. أعود ورد اإلعتبار

130
1986محمد الشحات الجندي. دجرائم األحداث في الشريعة اإلسالمية مقارنًا بقانون األحداث

131
1964فوزي خضر+ نظير شمص    علم البصمات



132
عبد الحميد الشواربي. دالتلبس بالجريمة في ضوء القضاء والفقه

133
2عبد الحميد الشواربي. د(دراسة فقهية مقارنة)البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية 

134
2001حسني عودة زعال. د(دراسة مقارنة)التصرف الغير مشروع في األعضاء البشرية 

135
2001بن الشيخ الحسينمبادئ القانون الجزائي العام

136
2002مصطفى طاهر. دالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال المتحصلة من الجرائم المخدرات

137
2002(المصري الفرنسي)بين القانون  (دراسة مقارنة)دور المؤمن لديه في الدعوى الجنائية

138
1994محمد أمين الرومي.د+  محمد سامي الشوا  . دجرائم الكمبيوتر واإلنترنت 

األجزاء المفقودةعدد األجزاءعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

1995المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الجنائي العربي الموحد 139

1997مصطفى مجدي هرجة/ المستشارجرائم التموين والتسعير الجبري140

1996سالم حسين الدميري. د+ عبد الحكيم فودة. دالطب الشرعي وجرائم اإلعتداء على األشخاص 141

142
2001شاكر المهاجر الوحيدي. دمدى مشروعية نزع وزرع األعضاء البشرية والتصرف فيها

143
1954لسنة (5،6ملحق العددين  )قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين المكملة له

144
مصطفى العوجياألمن اإلجتماعي

145
2001فتوح الشاذلي. دأبحاث في القانون واإليدز

146
عبد الحميد الشواربيالجرائم السياسية

عباس علي محمد الحسينيمسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية147

1999فاروق يونس أبو الربالمدخل في اإلجرآت القانونية الجزائيية148

2003أحمد عبد اللطيف الفقي. دأجهزة العدالة الجنائية وحقوق ضحايا الجريمة149

2003أحمد عبد اللطيف الفقي. دالدولة وحقوق ضحايا الجريمة150



عبد الخالق النواويجرائم الجرح والضرب151

20019الجزء 1سليم الزعنون. دالتحقيق الجنائي152
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