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األجزاء المفقودةاألجزاء الموجودةعدد النسخ

2001عبد الباسط السنباطي. د(دراسة مقارنة)بنوك النطف واألجنة 1

أسعد عثمان/ المستشار+ عبد الحميد الشواربي. دمنازعات األوقاف واألحكام2

2006أحمد شويدح. دالضريبة والزكاة وأثرها في المجتمع3

4
1987بدران بدران. دحقوق األوالد في الشريعة اإلسالمية والقانون

1999عبد الناصر أبو البصل. دشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية5

1999أحكام األسرة المطبقة على المسيحيين المصريين6

1999األحكام اآلسرة في الشريعة اإلسالمية7

سمير عبد السميع األذن. أالزواج العرفي8

9
محمد سراج. د.أأحكام المواريث في الفقه اإلسالمي والقانون

1997قانون األحوال الشخصية لسلطنة عمان10

20032محمد حسين منصور . دالنظام القانوني لألسرة في الشرائع الغير إسالمية11

2003فتحي عبد الهادي. أ+ أحمد حسان/ المستشار(1997-1890)موسوعة األوقاف 12

فودى عبد الفتاح الشهابي. دموسوعة تشريعات األحوال الشخصية 13

2002عدلي خالد/ المستشارالجامع ألحكام وإجراءآت التقاضي في األحوال الشخصية14

15
1999أحمد فراج حسين. د.أأحكام التركات والمواريث في الفقه والقانون

2002الطبعة 5محمد فرحات. دأحكام التركات والمواريث في الفقه والقانون16

17
2003بدران بدران. دأحكام التركات والمواريث في الشريعة والقانون

18
2002رمضان الشرنباصي. دأحكام الميراث بين الشريعة والقانون
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19
2000عمرو الفقي/ المستشارمفكرة دعوى الخلع في الشريعة والقانون

الجزء الثانيعبد الفتاح إبراهيم بهنسياألحوال الشخصية في تشريعاتها المتعددة20

الجزء األولعبد الفتاح إبراهيم بهنسياألحوال الشخصية في تشريعاتها المتعددة21

2000ربيع علي. دحقوق الزوجية في الشريعة اإلسالمية 22

محمد جمال الدين+ رمضان الشرنباصي. دأحكام الميراث والوصية23

20022محمد سمارة. دأحكام التركات والمواريث في األموال واألراضي24

25
أمير فرج يوسف/ المحامياإلجراءات العملية في أحكام الئحة األحوال الشخصية لألقباط األرثودوكسيين

19962النظام القانوني لحماية الورثة26

27
1998أحمد نصر الجندي/ المستشارالحضانة في الشرع والقانون

28
الجزء األولنبيلة اسماعيل رسالن. دحقوق الطفل في القانون المصري

29
حسن فتحي مصطفى/ المستشارالملكية بالميراث في ضوء الفقه والقانون

عبد الفتاح مراد/ المستشارشرح تشريعات األحوال الشخصيية للمصريين الغير مسلمين واألجانب30

الطبعة األولىعبد الفتاح مراد/ المستشارشرح تشريعات الشخصية31

32
2003الطبعة الثانية أحمد نصر الجندي/ المستشارالتعليق على نصوص قانون تنظيم بعض اإلجراءات في مسائل األحوال الشخصية

1999الطبعة الثانيةواصل ابراهيم/ المستشار+ أحمد بك/ الشيخالتركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث والوصية33

الجزء األول1999محمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية34

الجزء الثانيمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية35

 الجزء الثالثمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية36

الجزء الرابعمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية37



الجزء الخامسمحمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية38

2محمد عزمي البكري/ المستشارموسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية39
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