
م
األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتاب

1
200234ناظم عويضة/ المحاميشرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية

2
200118ناظم عويضة/ المحاميشرح قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية

3
2003(ديوان الفتوى والتشريع )المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني

4
2001الطبعة األولىعلي عوض حسن التحكيم اإلختياري واإلجباري في المنازعات اإلدارية التجارية

5
1952عبد الرزاق السنهوري(مصادر االلتزام)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

6
المجلد الثانيعبد الرزاق السنهورياإلثبات وآثار اإللتزام- نظرية اإللتزام بوجه عام 

7
المجلد الثالثعبد الرزاق السنهورينظرية اإللتزام بوجه األوصاف والحوالة واإلنقضاء

8
2المجلد الرابععبد الرزاق السنهوري(البيع والمقايضة )العقود التي تقع على الملكية

9
المجلد الخامسعبد الرزاق السنهوري(الدخل الدائم الصلح- الهبة الشركة القرض)العقود التي تقع على الملكية

10
3المجلد الثاني عبد الرزاق السنهوريالعقود الواردة على اإلنتفاع باإليجار والعارية

11
2المجلد االولعبد الرزاق السنهوري(الحراسة- الوديعة-الوكالة- المقارنة  )العقود الواردة على العمل

12
المجلد الثاني عبد الرزاق السنهوري(عقود المقامرة والرهان  والتربح مدى الحياة وعقود التأمين)عقود الغرر

13
المجلد الثاني عبد الرزاق السنهوريحق الملكية

14
عبد الرزاق السنهوري(حق اإلنتفاع وحق اإلرتفاق )أسباب كسب الملكية 

موجود 3الجزء األولمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع األماكن الخالية15

موجود 3الجزء الثانيمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع األماكن الخالية16

موجود 3الجزء الثالثمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع األماكن الخالية17

القانون المدني                     



18
1997عادل حسن علي. داإلثبات ألحكام االلتزام

19
199019أحمد أبو وردة/ المحامي1971قانون البينات اإلسرائيلي 

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

20
2001درويش مدحت الوحيدي.دقانون األراضي الفلسطينية

21
1983محمد محمود ابراهيم. دأصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي

22
1992المجلد األولسليمان مرقس. دالوافي في شرح القانون المدني في اإللتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية

23
1992المجلد الثانيسليمان مرقس.دالوافي في شرح القانون المدني في اإللتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية

24
2003عبد العزيز عبد المنعم خليفة. دالضمانات التأديبية في الوظيفة العامة 

25
3محمد السبعاوي. دالتأمينات الهندسية

26
1999ابراهيم حرب محيسن. د(دراسة مقارنة)طبيعة الدفع في التحكم في الخصومة المدنية

27
أحمد السعيد الزقرد. دالتزامات الفندقي ومسؤوليته القانونية في مواجهة السائح أو العميل

28
1995طبعة أولىعمر سالم. د(دراسة مقارنة)النظام القانوني للتدابير اإلحترازية 

29
1995طبعة أولىمحمد السعيد رشدي. د(دراسة مقارنة)الخطأ الغير مغتفر سواء السلوك الفاحش أو المقصود

30
20034(ديوان الفتوى والتشريع)مشروع القانون المدني الفلسطيني 

31
1992درويش الوحيدي. أ+ فرج الصراف . أقواعد إثبات البينات في التشريع الفلسطيني

32
2003الطبعة األولىابراهيم سيد أحمدالمسؤولية المدنية والجنائية للصحفي

33
2002ابراهيم سيد أحمدالخبرة في المواد المدنية والجنائية فقهًا وقضاًء

34
1993محسن عبد الحميد ابراهيم البنا. د(دراسة مقارنة)المسؤولية المدنية للمعلم 

35
1994فيصل زكي عبد الواجد. دالمفهوم القانوني للمستفيد من التأمين اإلجباري في المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات المدنية

36
19882درويش مدحت الوحيدي/ المحاميالمدخل ألصول المحاكمات الحقوقية الفلسطينية علمًا وعماًل 



37
2005ناظم عويضة/ المحامي 2005لسنة 20أحكام قانون الـتأمين الفلسطيني رقم 

38
2000محمد ماجد الخلوصي/ المهندسأصول التحكم في النزاعات الهندسية

39
2003حفيظة السيد الحداد. دالرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين اإلزدواجية والوحدة

40
2003أ ابراهيم سيد أحمدالوسيط في قضايا التعويض ومسؤولية شركة التأمين عن حوادث السيارات علمًا وعماًل

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

41
2003شريف الطباخالتعويض في حوادث السيارات والفتوى

42
2002الطبعة األولىشريف الطباخالتعويض في حوادث السيارات والفتوى

43
2002محمد المنجي. ددعوى تعويض حوادث السير

44
2003سعيد أحمد شعلة/ المستشارقضاء النقد في المسؤولية والتعويض

45
2002عمرو عيسى الفي/ المستشارالموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية دعوى تعويض

46
2001زكريا شلش / المستشارأسباب اإلخالء ومنازعات التنفيذ في أحكام اإلخالء

47
2001نبيل اسماعيل عمر. دالوسيط في التنفيذ الجبري

48
عبد الحميد المنشاوي/ المستشاراشكاالت التنفيذ الوقتية المستعجلة والموضوعية في المواد المدنية والتجارية واإلدارية

49
2حسني مصطفىقاضي تنفييذ علمًا وعماًل

50
2002عبد الحميد الشواربي. داألحكام العامة في التنفيذ الجبري

51
احمد هندي. د+نبيل عمر. دالتنفيذ الجبري قواعده  وإجراءاته

52
2002محمود السيد عمر الطيحوي. دالنظام القانوني للحجز وفقًا آلخر التعديالت في قانون المرافعات المصري وقانون الحجز اإلداري

53
1996محمد شتا أبو سعد. دالدفع بالتقادم والسقوط واإلنقضاء وعدم السماع

54
1998محمد عبد الظاهر حسين.دتحديد األثمان في العقود األولية دراسة في بعض االنظمة القانونية

55
محمد سعيد جعفور. دإجازة العقد في القانون المدني والفقه اإلسالمي 



56
1992درويش مدحت الوحيدي/ المحاميالنماذج القانونية للعقود والتصرفات الرسمية والعرفية في التشريع الفلسطيني

57
محمد سعيد جعفور. دتصرفات ناقص األهلية الحالية في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي 

58
1989سيد عبد العال تمام. د(دراسة نظرية مقارنة ومدنية)المساعدة القانونية 

59
درويش مدحت الوحيدي/ المحامي(دراسة مقانة)عقد البيع في التشريع الفلسطيني 

60
2002محمد سعيد جعفور. دنظرات في صحة العقد وبطالنه في القانون المدني والفقه اإلسالمي

61
طبعة خامسةعلي محمد علي قاسم.دبيع المزايدة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

62
رمضان كامل/ المستشارالمشكالت العملية التي يثيرها عقد البيع العرفي

63
1997مصطفى عبد الحميد عياد. دالوجيز في اصول التنفيذ الجبري وفقًا لقانون اإلجراء في فلسطين

64
2001أحمد هندي. دتنفيذ أحكام المحكمين 

65
حمدي باشا عمرحماية الملكية العقارية الخاصة 

66
2000مهدي كامل الخطيب. داالموجز في حقوق وإلتزامات المؤجر والمستأجر

67
1996عبد الفتاح عمران/ المستشارملكية الشقق واتحاد المالك

68
2000حمدي باشا عمرنقل الملكية العقارية

69
1996أحمد شرف الدين. ددراسات في قواعد امتداد عقد اإليجار

1994الطبعة 13قانون تأجير وبيع األماكن 70

1996جمال الدين طه جمعة أحمد شاكرالمرجع العملي في اإلمتداد القانوني لعقد اإليجار71

72
2002صالح الدين شوشاري/ المحاميالوافي في شرح قانون المالكين والمستأجرين 

73
2001الطبعة االولىمحمد المنجي. دتحديد األجهزة وملحقاتها

74
1993أحمد شتات. أ1992 لسنة 23الجديد في قانون المرافعات القانون رقم 



75
20032ابراهيم سيد أحمداإلمتداد القانوني لعقد اإليجار لألجانب فقهًا وقضاًء

76
2002الطبعة الثانيةفتحي عبد الرحيم عبد هللا. د.أ(أسسه الفنية والمبادئ العامة لعقد التأمين- قواعده )التأمين 

77
الجزء االولالطبعة الثالثةأحمد المليجي. د(بأراء الفقه وأحكام النقد)التعليق على قانون المرافعات 

78
الجزء الثتنيالطبعة الثانيةأحمد المليجي. د(بأراء الفقه وأحكام النقد)التعليق على قانون المرافعات 

79
الجزء الثالثالطبعة الثانيةأحمد المليجي. د(بأراء الفقه وأحكام النقد)التعليق على قانون المرافعات 

80
الجزء االرابعالطبعة الثانيةأحمد المليجي. د(بأراء الفقه وأحكام النقد)التعليق على قانون المرافعات 

81
الجزء الخامسالطبعة الثانيةأحمد المليجي. د(بأراء الفقه وأحكام النقد)التعليق على قانون المرافعات 

82
الجزء اسادسالطبعة الثانيةأحمد المليجي. د(بأراء الفقه وأحكام النقد)التعليق على قانون المرافعات 

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

83
الطبعة الثانيةمحمد عزمي البكري/ المستشارالحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء

84
1998الطبعة الثانيةمجدي مجد حافظ. دموسوعة التشريعات الغش والتدليس

85
20012الطبعة الثانيةرمضان كامل/ المستشارموسوعة التأمينات اإلجتماعية

86
2002جابر محجوب علي. دالجوانب القانونية للتأمين الجماعي

87
2003الطبعة الثالثةمحمد المنجي. ددعوى التعويض

88
20022نبيل اسماعيل عمر. دسلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية

89
2001األنصاري حسن النيداني. د(دراسة تأصيلية وتحليلية في دور المحكمة في الصلح بين الخصوم)الصلح القضائي 

90
2000نبيل اسماعيل عمر. دالوسيط في الطعن بإلتماس اعادة النظر في المواد المدنية والتجارية

91
2003خالد مصطفى فهمي.دالمسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية

92
2003محمد حسين منصور. دالمسؤولية المعمارية

93
عباس علي محمد الحسينيمسؤوولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية



94
1999عادل أحمد الطائي. دالمسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها

95
19992عبد الباقي محمود سوادي. دمسؤولية المحامي المدنيه في أخطائه المهنية

96
2001محمد حسين منصور. دالمسؤولية الطبية 

97
2001أنور طلبة/ المستشارنماذج العقود والتصرفات القانونية

98
2000محمد عزمي البكريالدفع في قانون المرافعات

99
محمد جعفورالخيارات العقدية في الفقه اإلسالمي

100
1997عبد الحليم عبد اللطيف القوني. دمبدأ حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه االسالمي والقانون المدني المصري والفرنسي

101
2001حمدي باشا عمرمحررات شهر الحيازة

102
19982علي عوض حسن. دالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

103
1988محمد فتحي نجيب. د.المستشارالتنظيم القضائي المصري وقوانين البالد العربية

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

104
2003عالء الدين حميد الجبوري(دراسة مقارنة)عقد التراخيص 

105
1999فيصل زكي عبد الواجد. دالبيوع القضائية وفكرة ضمان االستحقاق وفقًا للقانونين الكويتي والمصري

106
1998أحمد خليل. دالتعارض بين األحكام القضائية

107
2003الطبعة الثانيةمحمد المنجي. ددعوى التزوير الفرعية المدنية

108
1992عدلي أمير خالد. د/ المستشارتملك العقارات بوضع اليد في القانون المدني المصري وقوانين البالد العربية

109
2001الطبعة األولىأحمد محمد البغدادي. د(دراسة وثائقية ومقارنة)القواعد العامة في الرهن 

110
2001الطبعة األولىرمضان جمال كمال. د.المستشارشرح دعوى الريع في القانون المدني 

111
جمال الدين  جمعة الجديد في أوجه الطعن على التقارير الطبية

112
1997فرج علوان هليل/ المستشارمنازعات واخالء األراضي الزراعية



113
مصطفى مجدي هرجة/ المستشاراألوامر على العرائض في ضوء الفقه والقضاء 

114
1998الطبعة الثانيةمصطفى عبد الحميد عياد. داألصول في التنظيم القضائي والمحاكمات المدنية والتجارية

115
عبد الفتاج مراد/ المستشارشرح تشريعات المباني

116
2001رضا متولي وهدان. دحماية الحق المالي للمؤلف

117
توفيق حسن فرج. دالحقوق العينية االصلية 

118
عبد الفتاح مراد. د.المستشارأصول أعمال المحضرين في اإلعالن والتنفيذ

119
2002حمدي باشا عمرمبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية

120
2002سماعين شامة. أالنظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري

121
1996محمد سعد خليفة. دالحق في الحياة وسالمة الجسد

122
2002محمد الخلوصي/ استشاري . مالعقود الهندسية المحلية والعقود الدولية

123
1996أنور العربي/ مستشار96قانون المساكن الجديد

124
2002أبو العالء علي النمر. دتملك األجانب للعقارات والمنقوالت في القانون المصري والمقارن

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

125
رمزي احمد ماضي/ المحامي1988لسنة 24قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 

126
عادل علي المقدادي . د(دراسة مقارنة)مسؤولية الناقل البري في نقل األشخاص

127
1998ابراهيم الدسوقي أبو الليل. د(دراسة تحليلية)البطالن الجزئي للعقود والتصرفات القانونية

128
1993علي الحديدي. دالخبرة في المسائل المدنية والتجارية

129
الطبعة الثالثةعبد العزيز سعدنظام الحالة المدنية في الجزائر 

130
الطبعة السابعةمصطفى مجدي هرجة/ المستشار1999 لسنة18أوامر األداء في ضوء الفقه والقضاء والقانون رقم 

131
1999أنور العمروسي/ المستشارالدعاوي التحفظية تشريعيًا وفقهًا وقضاًء



132
عامر قاسم أحمد القيسي. دالحماية القانونية للمستهلك دراسة للقانون المدني والمقارن

133
2002فاطمة إسعد .أ+محمد سعيد جعفور . دالتصرف الدائر بين النفع والضرر في القانون المدني والجزائي

134
2002محمود السيد عمر التحيوي.دأنواع التحكيم وتمييزه عن الصلح والوكالة والخبرة

135
20033الطبعة األولىابراهيم سيد أحمد. أالحراسة 

136
1995سعيد أحمد شعلةقضاء النقض في الصفة والمصلحة والطعن

137
2002السيد أحمد مرجانتراخيص أعمال البناء والهدم

138
2001نوري حمد خاطر. دعقود المعلوماتية دراسة المبادئ العامة في القانون المدني

139
2001محمد شتا أبو سعد/ المحاميالخطأ المشترك

140
2002محمود السيد عمر التحيوي.دالتحكيم الحر والتحكيم المقيد

141
199816ناظم عويضة+ مصطفى عياد/ المحامي(دراسة تحليلية مقارنة )القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين 

142
199816الطبعة األولىتوني أونوريهآراء في القانون

مفقود (1،2،3)عدد األجزاء 20025الجزء الرابععلي عوض حسن/ المحاميالصيغ النموذجية للعقود والتصرفات القانونية143

مفقود (1،2،3)عدد األجزاء 20025الجزء الخامسعلي عوض حسن/ المحاميالصيغ النموذجية للعقود والتصرفات القانونية144

145
2002محمد المنجي. ددعوى القسمة 

األجزاء المفقودة األجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

146
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م
األجزاء المفقودةاألجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزء اسم المؤلفاسم الكتاب

167
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177
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7,13,14,15جزء199614الجزء الحادي عشروليد حلمي الحايك/ القاضي(1966الى 1962)مجموعة مختارة من أحكام محكمة اإلستئناف العليا 

179
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