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3146الرف1الوكرلينا يوسفالتوثيق االلكتروني

3147الرف1الوكرمحود عبد الرحيم الشريفاتالتراخيص في تكوين العقد عبر االنترنت

3148الرف1الوكرمحود عبد الرحيم الشريفاتالتراخيص في تكوين العقد عبر االنترنت

3149الرف1الوكرمحود عبد الرحيم الشريفاتالتراخيص في تكوين العقد عبر االنترنت

3150الرف1الوكرمحود عبد الرحيم الشريفاتالتراخيص في تكوين العقد عبر االنترنت

3151الرف1الوكروليد عودة الهمشريعقود نقل التكنولوجيا

3152الرف1الوكروليد عودة الهمشريعقود نقل التكنولوجيا
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3154الرف1الوكرمحمد علي السرهيدالجانب القانونية للسرية المصرفية

4155الرف1الوكربهاء بهيج شكريالتامين في التطبيق والقانون والقضاء الجزء الثاني 

4156الرف1الوكربهاء بهيج شكريالتامين في التطبيق والقانون والقضاء الجزء الثاني 

4157الرف1الوكربهاء بهيج شكريالتامين في التطبيق والقانون والقضاء الجزء االول

4158الرف1الوكربهاء بهيج شكريالتامين في التطبيق والقانون والقضاء الجزء االول



4159الرف1الوكرسامي محمد الخرابشةالتنظيم القانوني العادة هيكلية الشركات المساهمة العامة

4160الرف1الوكرسامي محمد الخرابشةالتنظيم القانوني العادة هيكلية الشركات المساهمة العامة

4161الرف1الوكرمصطفى سلمان حبيباالستثمار في الترخيص االمتيازي الفرانشايز

4162الرف1الوكرمصطفى سلمان حبيباالستثمار في الترخيص االمتيازي الفرانشايز

4163الرف1الوكرفاتن حسين حوىالمواقع االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية

4164الرف1الوكرفاتن حسين حوىالمواقع االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية

4165الرف1الوكرفوزي محمد ساميشرح القانون التجاري الجزء االول

4166الرف1الوكرفوزي محمد ساميشرح القانون التجاري الجزء االول

4167الرف1الوكرفوزي محمد ساميشرح القانون التجاري الجزء االول

4168الرف1الوكرفوزي محمد ساميشرح القانون التجاري الجزء االول

4169الرف1الوكرعايدرجب الخاليالالمسؤلية التقصيرية االلكترونية

4170الرف1الوكرعايدرجب الخاليالالمسؤلية التقصيرية االلكترونية

4171الرف1الوكرعادل علي المقداديالقانون البحري

4172الرف1الوكرعادل علي المقداديالقانون البحري

4173الرف1الوكرعادل علي المقداديالقانون البحري

4174الرف1الوكرمحمد عبد الوهاب المحاسنةالمسؤلية المدنية العطاء مجلس االدارة

4175الرف1الوكرمحمد عبد الوهاب المحاسنةالمسؤلية المدنية العطاء مجلس االدارة

4176الرف1الوكراحمد محمود عبد الكريمتصفية الشركات المساهمة العامة

4177الرف1الوكراحمد محمود عبد الكريمتصفية الشركات المساهمة العامة

4178الرف1الوكرمصطفى موسى العطياتالجوانب القانونية التعامالت التجارية االلكترونية

4179الرف1الوكرمصطفى موسى العطياتالجوانب القانونية التعامالت التجارية االلكترونية

4180الرف1الوكرزهير جياللي قيستاجير المحل التجاري



4181الرف1الوكرزهير جياللي قيستاجير المحل التجاري

4182الرف1الوكرنشأت االخرسالصلح الوافي في االفالس

4183الرف1الوكرنشأت االخرسالصلح الوافي في االفالس

4184الرف1الوكرفوزي محمد ساميالشركات التجارية االحكام العامة والخاصة

4185الرف1الوكرفوزي محمد ساميالشركات التجارية االحكام العامة والخاصة
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2364الرف2الوكرعبد الفتاح سليماناستخدام الشيك

2365الرف2الوكرعبد الفتاح سليماناستخدام الشيك

2366الرف2الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2367الرف2الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2368الرف2الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2369الرف2الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2370الرف2الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2371الرف2الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2372الرف2الوكرحمد هللا محمد محمد هللاالقانون البحري

2373الرف2الوكرحمد هللا محمد محمد هللاالقانون البحري

2374الرف2الوكرحمد هللا محمد محمد هللاالقانون البحري

2375الرف2الوكرجاك يوسف الحكيمالحقوق التجارية الجزء االول

2376الرف2الوكرجاك يوسف الحكيمالحقوق التجارية الجزء االول

2377الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالشركات التجارية

2378الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالشركات التجارية

2379الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالشركات التجارية

2380الرف2الوكرمحمد فريد العرينيمباديء القانون التجاري

2381الرف2الوكرمحمد فريد العرينيمباديء القانون التجاري

2382الرف2الوكرمحمد فريد العرينيمباديء القانون التجاري

2383الرف2الوكرمحمد فريد العرينيمباديء القانون التجاري

2384الرف2الوكر عاطف محمد الفقيالتحكيم التجاري متعدد االطراف

2385الرف2الوكر عاطف محمد الفقيالتحكيم التجاري متعدد االطراف

2386الرف2الوكرعبد العزيز محمود عبد العزيزحماية المستهلك

2387الرف2الوكرعبد العزيز محمود عبد العزيزحماية المستهلك

2388الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي النقل الجوي

2389الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي النقل الجوي

2390الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي الداخلي والدولي

2391الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي

2392الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي

2393الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي

2394الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي

3395الرف2الوكرحماد مصطفى عزباالطار القانوني للضمانات الشخصية

3396الرف2الوكرحماد مصطفى عزباالطار القانوني للضمانات الشخصية

3397الرف2الوكرحسن عبد الحميدالفائدة في الشرائع القديمة

3398الرف2الوكرحسن عبد الحميدالفائدة في الشرائع القديمة



3399الرف2الوكرعابد فايد عبد الفتاح فايدنظام االثبات

3400الرف2الوكرعابد فايد عبد الفتاح فايدنظام االثبات

3401الرف2الوكرنعيم مغيغبقانون الصناعة

3402الرف2الوكرنعيم مغيغبقانون الصناعة

3403الرف2الوكرنعيم مغيغبقواعد هامبورغ باللغات عربي انكليزي فرنسي

3404الرف2الوكرنعيم مغيغبقواعد هامبورغ باللغات عربي انكليزي فرنسي

3405الرف2الوكرعبد جمعة موسىاالحكام القانونية لالعتمادات المستندية

3406الرف2الوكرعبد جمعة موسىاالحكام القانونية لالعتمادات المستندية

3407الرف2الوكرسامي عبد الباقي ابو صالحالوفاء االلكتروني بالديون الناشئة عن المعامالت التجارية

3408الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمداالروراق التجارية

3409الرف2الوكرمحمد رفعت الصباحيمحاظرات في القانون التجاري

3410الرف2الوكرسيونت حليم دوسر ؤاال

3411الرف2الوكرسوزان علي حسناالجهزة والمنظمات السياحية

3412الرف2الوكرجمال محمد عبد العزيزمسؤلية البنك في حالة االفالس العميل

3413الرف2الوكرمحمد عبد القادر محمدانقضاء االلتزام المصرفي بالسقوط والتقادم

3414الرف2الوكرمحمد عبد القادر محمدانقضاء االلتزام المصرفي بالسقوط والتقادم

3415الرف2الوكرعادل محمد خيرمسؤلية الناقل الجوي والية دعوى المسؤلية

3416الرف2الوكرعادل محمد خيرشرات االموال في القوانين الخاصة 

3417الرف2الوكرعادل محمد خيرشرط االفالس وافالس شركات التجارية

3418الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمدنظرية االعمال التجارية والتجار 

3419الرف2الوكرنادية محمد معوضالتحكيم وحقوق الملكية الفكرية

3420الرف2الوكراحمد مخلوفاتفاق التحكيم كاسلوب التسوية منازعات عقود التجارة



3421الرف2الوكرابراهيم محمد الفارالساسة التجارية الخاجية

3422الرف2الوكررضا السيد عبد الحميدانهاء وكالة العقود واثاره

3423الرف2الوكرحلمي عبد الفتاحمحاسبة شركات االموال

3424الرف2الوكرثروت علي عبد الرحيمشرح القانون التجاري الجديد الجزء االول

3425الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون الجوي 

3426الرف2الوكرعبد القادر عثمانوسائل الدفع في التجارة الخارجية

3427الرف2الوكرامال فتحي متوليادارة االنتاج والعمليات

3428الرف2الوكروائل السيد محمد اسماعيلB.O.Tالمشكالت القانونية التي تثيرها عقود 

3429الرف2الوكرمحمد انور حامد عليالمنافسة واالحتكار في ظل الشريعة االسالمية

3430الرف2الوكرهبة ثامر محمد عبد هللعقود التجارة االلكترونية

3431الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمدالنظام التجاري السعودي

3432الرف2الوكرفتحية قرةموسوعة قضاء النقض في المنازعات التجارية والبحرية

3433الرف2الوكرمحي الدين اسماعيل علم الدينشرح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

3434الرف2الوكرشريف محمد غناماحكام القانون التجاري الجزي الثاني الشركات

3435الرف2الوكراحمد السيد لبيبمباديء القانون التجاري الجزء االول

3436الرف2الوكرصابر عبد العزيز سالمةالعقد االلكتروني

3437الرف2الوكراحمد ابو الوفاالقانون الدولي للبحار

3438الرف2الوكرسميحة القيلوبيالقانون التجاري

3439الرف2الوكرصفوت بهنساويالقانون البحري الجزء الثاني

3440الرف2الوكرمدحت عباس خلوصيتطبيق قوانين الصحة والسالمة في مجال النقل

3441الرف2الوكراحمد عبد المنصف محموداقتصاديات لنقل ابحري

3442الرف2الوكر حسين الماحيالقانون البحري

3443الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمدوكاالت السفر والسياحة في الوجهه القانونية

3444الرف2الوكرايمان صالح الدين عبد الحميداسس تصميم االعالن المطبوع

3445الرف2الوكريونس عقلمحاسبة الشركات

3446الرف2الوكرطارق عبد العظيم الرشيديمحاسبة الشركات 

3447الرف2الوكرعمر فؤاد عمرالوسيط في القانون التجاري

3448الرف2الوكرهاني محمد امينالوجيز في ااالوراق التجارية

3449الرف2الوكرعبد جمعة موسى البيعياالحكام القانونية لالعتمادات المستندية

3450الرف2الوكرمحمد احمد حمزةاالشراف الداخلي في صناعة الفنادق

3451الرف2الوكروائل حمدي احمدالخطابات االلكترونية في العقود الدولية

3452الرف2الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية الكتاب االول

3453الرف2الوكرنشأت الديهيقوانين مبعثرة على فائدة التجارة المصرية

3454الرف2الوكرطارق الجمالاالستراتيجية العامة لمواجهة حوادث الطائرات

3455الرف2الوكرخليل فكتور تاورستقسيم الشركة من الوجهه القانونية

3456الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمدتوظيف االموال

3457الرف2الوكرعاطف محمد الفقيالنقل البحري للبظائع

3458الرف2الوكرعبد المنعم داودالقانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية



3459الرف2الوكرعبد المنعم دسوقيالتحكيم التجارية الدولي والداخلي

3460الرف2الوكرايمن ابراهيم العشماويمجلس العقد االلكتروني

3461الرف2الوكرمحمد عبد القادر الحاجشرح القانون التجاري اليمني

3462الرف2الوكرعثمان سلمان غيالن العبودي المرشد العلمي في احكام الشراء و البيع و االيجار و ابرام العقود الحكومية 

3463الرف2الوكرمحمد السيد الدسوقيالتامين وموقف الشريعة االسالمية منه

3464الرف2الوكرمحمد المختار احمد البريديالمسؤلية التقصيرية المصرف عند الطلب فتح االعتمادات

3465الرف2الوكرجالل محمد ابراهيممباديء االثبات في المواد المدنية والتجارية

3466الرف2الوكرابراهيم احمد خليفةالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية

3467الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمدنظرية االعمال التجارية والتجار 

3468الرف2الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيحقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك

3469الرف2الوكريسرية عبد الجليلالمسؤلية عن االضرار الناشئة عن عيوب البيع

3470الرف2الوكرنعيم عطية العقود االستشارية على ضوء الئحة البنك

4471الرف2الوكرمصطفى محمد الجمالالتحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية

4472الرف2الوكراحمد محمد حسنيقضاء النقض البحري

4473الرف2الوكربيار اميل طوبياماذا عن مقاضات شركات التامين امام القضاء الجزائي

4474الرف2الوكرغسان رياحقانون حماية المستهلك الجديد

4475الرف2الوكر محمد بهجت عبد هللا فايد االوراق التجارية

4476الرف2الوكرعلي عصام غصنالشركات المدنية في القانون اللبناني

4477الرف2الوكرهاني دويدارالقانون التجاري

4478الرف2الوكرامال زيدان عبد الالهالحماية القانونية

4479الرف2الوكرليث عبد االمير رضا الصباغالنظام القانوني لحومة الشركات

4480الرف2الوكرليث عبد االمير رضا الصباغالنظام القانوني للصبي األذون لة في التجارة



4481الرف2الوكرمحمد علي عبدهعقد الكفالة

4482الرف2الوكرجديع فهد الفيله الرشديالودائع النقدية التقليدية واالستثمارية

4483الرف2الوكرمدحت الدبيسيمشكلة التطبيق العملي الحكام الشيك

4484الرف2الوكرابو العال نمرمهارات المستشار القانوني في عقود التجارة

4485الرف2الوكرسمير االمينموسوعة االفالس طبقا لقانون التجاري

4486الرف2الوكرليث صالح مطرمعجم مصطلحات التجارة مجلد الثاني االلكترونية

4487الرف2الوكرمصطفى خالد مصطفىالحماية الجزائية لالستثمار االجنبية

4488الرف2الوكرمحمود مختار احمد بريديالتحكيم التجاري الدولي

4489الرف2الوكرسميحة القليوبيالملكية الصناعية والتجارية

4490الرف2الوكرعبد الحميد الشواربيااللتزمات والعقود التجارية الجزء الثاني

4491الرف2الوكرنادية ابو الوفا عارفالتسويق في االلفية الثالثة

4492الرف2الوكرسميحة القليوبيالشركات التجارية

4493الرف2الوكرحسين سليمانالجديد في احكام الشيك

4494الرف2الوكرمحمد عبد الحميد القاضيالقانون التجاري

4495الرف2الوكرعبد هللا طالب محمد الكندريb.o.tالنظام القانوني لعقود 

4496الرف2الوكرمحمود مختار احمد بريديالقانون البحري الجوي

4497الرف2الوكرعصام حنفي محموداالحكام المستحدثة للشيك في قانون التجارة

4498الرف2الوكرمحمد علي محمداالوراق التجارية وتظامن الموقعون عليها

4499الرف2الوكرممدوح محمد علي مبروكضمان مطابقة البيع في نطاق حماية المستهلك

4500الرف2الوكرمحي الدين اسماعيل علم الدينمنعة التحكيم التجاري الدولي

4501الرف2الوكرالمعتصم بلله الغربانيالقانون التجاري

4502الرف2الوكرمحمد القليوبيالقانون البحري

4503الرف2الوكرمحمد القليوبيالقانون البحري

4504الرف2الوكربشير العائبياالمتناع عن الوفاء في الشيك واثاره

4505الرف2الوكرايهاب عبده نفاديالتدبير على معايير المحاسبة

4506الرف2الوكرعلي الباردياالوراق التجارية االفالس 

4507الرف2الوكرسليم حدادالتنظيم القانوني للبحار

4508الرف2الوكرعبد الرحمن السيد حرمانالجوانب القانونية في ادراة صناديق االستثمار

4509الرف2الوكرحمد هللا محمد حمد هللاالنظام القانوني لشرط التحكيم

4510الرف2الوكرعبد الفتاح محمدعقد الرهن

4511الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمداالفالس والعقود التجارية

4512الرف2الوكرتاج السر محمد حامداحكام العقود والمسؤلية 

4513الرف2الوكرعبد المنعم محمد داودمشكالت المالحة البحرية

4514الرف2الوكرعبد المنعم محمد داودمشكالت المالحة البحرية

4515الرف2الوكرمحمد شريف العفافالتسويق والتجارة االلكترونية

4516الرف2الوكرهاني محمد دويلرمباديء القانون التجاري

4517الرف2الوكرمحمد احمد الرحمنجواهر التبسيط في قواعد البيع بالتقسيط

4518الرف2الوكرعصام حنفي محمود موسىشركة االيداع والقيد المركزي



4519الرف2الوكرعباس مبروك الغزيريعقد النقل البحري

4520الرف2الوكركيالني عبد الراضي محمودتطور عقد العمل البحري واثر على اجر

4521الرف2الوكركيالني عبد الراضي محمودتطور عقد العمل البحري واثر على اجر

4522الرف2الوكرمحي الدين اسماعيل علم الدينمنصة التحكيم التجاري الدولي

4523الرف2الوكرعصام انور سليماسسس الثقافة القانونية للتجاريين

4524الرف2الوكرمحمدين عبد الباقرانقضاء االلتزام الصرفي

4525الرف2الوكرطالل الشورابيالتصادم البحري واحكامه

4526الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمداالعالن عن النتجات والخدمات

4527الرف2الوكرجمال محمود عبد الغرينحو قانون موحد للعالمات التجارية

4528الرف2الوكرابراهيم حامد طنطاويالحماية الجناية لسرية المعلومات

4529الرف2الوكرمنير محمد سالممحاسبة الشركات االصول العلمية

4530الرف2الوكرخالد عوضالسوق العربية المشتركة

4531الرف2الوكرمحمد علي سكيكرشرح قانون حماية المستهلك

5532الرف2الوكرمروان محي الدينطرق خصخصة الرافق العامة

5533الرف2الوكرغسان رياحالوجيز في المخالفات المصرفية

5534الرف2الوكرعالء اباريانالوسائل البديلة كل النزاعات

5535الرف2الوكرمصطفى خالد مصطفىالحماية الجزائية لالستثمار

5536الرف2الوكرعلي جمال الدين عوضعمليات البنوك من الوجهه القانونية

5537الرف2الوكرمصطفى كمال طهالنظرية العامة للقانون التجاري

5538الرف2الوكرفاطمة زكريا محمدحماية حقوق االنسان الملكية الفكرية

5539الرف2الوكرمحمد علوانالشركات المساهمة في التشريع

5540الرف2الوكرياسر الحوينسمبدأ عدم التدخل واتفاقيات التحرير



5541الرف2الوكرمالك عبالقوانين المصارف 

5542الرف2الوكرهيام الجردالمد والجزر بين السرية المصرفية والنفي

5543الرف2الوكراسامة اخمد شتاتالنشر التجاري

5544الرف2الوكرعلي فتاكتاثير المنافسة على االلتزام

5545الرف2الوكرعادل الشهاويالمشكالت العملية

5546الرف2الوكرمحمد خالد جمال رستمالتنظيم القانوني لتجارة واالثبات االلكتروني

5547الرف2الوكرمصطفى كمال طهاساسيات القانون التجاري

5548الرف2الوكرمحمد عبد المجيد اسماعيلعقود االشغال الدولية

5549الرف2الوكرمصطفى كمال طهاساسيات القانون البحري

5550الرف2الوكرانطوان الناشفاالعالنات والعالمات التجارية

5551الرف2الوكراحمد بركان مصطفىحق االلتجاء للتحكيم بين القواعد

5552الرف2الوكرعايد فايد عبد الفتاحنحو قانون موحد للعالمات التجارية

5553الرف2الوكرطاهر شوفي مؤمنالنظام القانوني السم الناطق 

5554الرف2الوكرفايز نعيم رضوانالوسيط في شرح قانون التجارة

5555الرف2الوكرمازن عبد العزيز فاعوراالعتماد المستندي والتجارة االلكترونية

5556الرف2الوكرمحمد سليمان االحمدالوجيز في العقود الرياضية

5557الرف2الوكرنبيل محمد عبد اللطيفمباديء ونماذج العقود التجارية واالدارية

5558الرف2الوكرعلي جال الدين عوضاالعتمادات المصرفية وضماناتها

5559الرف2الوكركمال حمدياشخاص المالحة البحرية

5560الرف2الوكرفايز احمد عبد الرحمنعقل نقل التكنولوجيا

5561الرف2الوكرمحمود مصطفى عمرالقانون التجاري

5562الرف2الوكرعاشور عبد الجواد عبد الحميدالبديل االسالمي للفوائد المصرفية

5563الرف2الوكرهادي عزيز عليالمباديء القانونية في قضاء محكمة االستئناف

5564الرف2الوكرابراهيم عزيز ابراهيممقدمة في التامين التجاري

5565الرف2الوكرفؤاد محسن الصفارجغرافية التجارة الدولية

5566الرف2الوكرعزة حمد الحاج سليمانالنظام القانوني للمصارف االلكترونية

5567الرف2الوكرصالح الدين حسناالدارة العلمية للمصارف التجارالية

5568الرف2الوكريعقوب يوسف عبد الرحمنالتصادم البحري

5569الرف2الوكرهادي عزيز عليالتطبيقات القضائية

5570الرف2الوكرعلي االمير ابراهيمالعقود التجارية وعمليات البنوك

5571الرف2الوكرحسن فتحياالسس القانونية لعروض االستحواذ 

5572الرف2الوكرحنان عبد العزيز احكام التاشير على الشيك

5573الرف2الوكرهادي عزيز عليالمباديء القانونية في قضاء محكمة االستئناف

5574الرف2الوكرمحمد سامح عمرالبحث العهلمي البحري

5575الرف2الوكرعبد الفتاح عبد الرحمندراسات تجارية باللغة العربية

5576الرف2الوكرمحمود مختار احمد بريديقانون المعامالت التجارية

5577الرف2الوكرسعودي سرحانفكرة ممثل الشركة الظاهرة

5578الرف2الوكرنادية محمد معوضحقوق الغير في اتفاقات البنوك



5579الرف2الوكرسميحة القليوبيالموجز في احكام االفالس

5580الرف2الوكرمحمد عزمي البكريايجاد االماكن المفروشة

5581الرف2الوكرمحمد علي كومانجرائم الشركات في النظام السعودي

5582الرف2الوكرعبد الفتاح مراداتحاد المالك وملكية الشقق

5583الرف2الوكرعبد المنعم محمداويمجلس تعاون دول الخليج

5584الرف2الوكرعصام حنفي محمودالقانون التجاري الجز الثاني

5585الرف2الوكرعصام حنفي محمودالقانون التجاري الجز االول

5586الرف2الوكرابراهيم محمد الفارسعر الصرف بين النظرية والتطبيق

5587الرف2الوكرجمال محمود عبد الغريمسؤلية البنك في حالة االفالس 

5588الرف2الوكرجمال محمود عبد الغريالدفاتر التجارية التقليدية وااللكترونية

5589الرف2الوكرمدحت خلوصيالسفينة والقانون البري

5590الرف2الوكرلطيف جبر كومانيالشركات التجارية

5591الرف2الوكرهشام طه محمودضمان االستحقاق في البيع

5592الرف2الوكرمحمد بهجت عبد هللاحصة العمل في الشركات االسالمية

5593الرف2الوكرخليل فكتور نادرسالوجيز في القانون التجاري

6594الرف2الوكرعلي جمال الدين عوضالشيك في القانون التجارة

6595الرف2الوكرعفيف شمس الدينالمصنف في االحتهاد التجاري

6596الرف2الوكرنعيم مغيغبالماركات التجارية والصناعية

6597الرف2الوكرسميحة القليوبياحكام االفالس 

6598الرف2الوكرعبد الرؤوف جابرضمانات المشاريع االستثنائية

6599الرف2الوكراحمد سفرالدمج والتملك المصرفي

6600الرف2الوكرابو العال نمرمفاوضات في عقود التجارة الدولية



6601الرف2الوكرنعيم مغيغببراءة االختراع

6602الرف2الوكرشريف مكرمالتوقف عن الدفع واثره 

6603الرف2الوكرحلمي محمد الحجازالطفلية االقتصادية

6604الرف2الوكرمحمد امين الروميالنظام القانوني للتحكيم

6605الرف2الوكرنعيم مغيغبقانون الصناعة

6606الرف2الوكرمحمد السيد الدسوقيالمسؤلية والتعويض عن اضرار التلوث

6607الرف2الوكرمحمد حسام محمود لطيفاالحكام العامة لعقد التامين

6608الرف2الوكرنعيم مغيغبالسرية المصرفية

6609الرف2الوكرمحمد فريد العرينيالقانون البحري والجوي

6610الرف2الوكرحسين محمد فتحيالممارسات االحتكارية والمخالفات

6611الرف2الوكرعبد الهادي السيد محمدعقد التامين

6612الرف2الوكركمال حمديالقانون البحري

6613الرف2الوكرسعيد يوسف القانون الدولي السناد التجارة

6614الرف2الوكرزياد ابو حصوةعقد التاجير التمويلي

6615الرف2الوكرنوري حمد فاخرشرح قواعد الملكية الفكرية

6616الرف2الوكرعبد الفتاح سليمانالتزوير وطرق مكافحة في العمل 

6617الرف2الوكرناصر عبد الحليم السالماتالحماية الجزائية للعالمات التجارية

6618الرف2الوكرعبد الفضيل احمد محمداالفالس والعقود التجارية

6619الرف2الوكرمغاوري شلبي عليحماية المنافسة ومنع االحتكار

6620الرف2الوكرحسين الماحياالفالس

6621الرف2الوكربالل عبد المطلب بدويالتحكيم االلكتروني كوسيلة

6622الرف2الوكرعاطف محمد الفقيقانون التجارة البحرية

6623الرف2الوكرهاني سمير عبد الرزاقمسؤلية مجلس ادارة شركة 

6624الرف2الوكرسعيد عبد الغفار امينالقانون الدولي العام للعقود

6625الرف2الوكرعادل ابراهيم مصطفىالوجيز في االلتزامات والعقود التجارية

6626الرف2الوكرمحمد بهجت عبد هللاالقانون التجاري

6627الرف2الوكرجالل عبد الحليمالتامينات التجارية واالجتماعية

6628الرف2الوكرعصام حنفي محمودالتزام الشركات بالشفافية 

6629الرف2الوكرحسن احمد توفيقالتمويل واالدارة المالية في المشروعات

6630الرف2الوكرهاني سمير عبد الرزاقمسؤلية مجلس ادارة شركة المساهمة

6631الرف2الوكرسامي عبد الباقي ابو صالحاالطار القانوني لالستثمارات

6632الرف2الوكرمحمد احمد عبد الرحمندور المعارف الوطنية في استثمار

6633الرف2الوكرناصر عثمان محمدضمانات االستثمار 

6634الرف2الوكرمحمد مصطفى عمرالقانون التجاري

6635الرف2الوكرمحمود مختار احمد بريديقانون المعامالت التجارية

6636الرف2الوكرزكريا عبده جعفرتطبيقات تجارية على الحاسب االلي

6637الرف2الوكرحسين جمعةالتقيم العقاري

6638الرف2الوكراالمير سامي جادمدخل الى ادارة االنتاج



1639الرف2الوكرماهر مصطفى محموددور االليات الرأسمالية

1640الرف2الوكريسرية عبد الجليلالمسؤلية عن االظرار الناشئةعن عيوب تصنيع الطائرات

1641الرف2الوكراحمد غنيمسند الشحن البحري

1642الرف2الوكرمحمود مختار احمد بريديقانون المعامالت التجارية

1643الرف2الوكربالل عبد المطلب بدويتطور االليات الدولية

1644الرف2الوكرمعتز نزية محمد الصادقالنتعاقد المحترم

1645الرف2الوكرجابر ابراهيم القانون الدولي للبحار

1646الرف3الوكرعصام حنفي محموددور البنوك في اموال االستثمار

1647الرف3الوكرخليل فيكتور تادرسالطرق الودية والقضائية النقاذ المشرف

1648الرف3الوكرخليل فيكتور تادرسالطرق الودية والقضائية النقاذ المشرف

1649الرف3الوكرلطيف جبر كومانيالشركات التجارية دراسة قانونية

1650الرف3الوكرلطيف جبر كومانيالشركات التجارية دراسة قانونية

1651الرف3الوكرعبد الرحمن السيد فرحاناالتجاهات الحديثة في حماية العالمة

1652الرف3الوكرعبد الرحمن السيد فرحاناالتجاهات الحديثة في حماية العالمة

1653الرف3الوكرعبيد علي احمد الحجازمشكالت النقل العربي اليمني للبضائع

1654الرف3الوكرعبيد علي احمد الحجازمشكالت النقل العربي اليمني للبضائع

1655الرف3الوكرعبيد علي احمد الحجازمشكالت النقل العربي اليمني للبضائع

1656الرف3الوكرباسم محمد صالحالقانون التجاري القسم االول

1657الرف3الوكرباسم محمد صالحالقانون التجاري القسم االول

1658الرف3الوكرباسم محمد صالحالقانون التجاري القسم االول

1659الرف3الوكرلطيف جبر كومانيالشركات التجارية 

1660الرف3الوكرمختار محمود مقدمة في مباديء التامين بين النظرية والتطبيق



1661الرف3الوكرمختار محمود مقدمة في مباديء التامين بين النظرية والتطبيق

1662الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون الجوي قانون الطيران التجاري

1663الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون الجوي قانون الطيران التجاري

1664الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون الجوي قانون الطيران التجاري

1665الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون الجوي قانون الطيران التجاري

1666الرف3الوكرصالح الدين جمالالفعالية الدولية لقبول التحكيم

1667الرف3الوكرصالح الدين جمالالفعالية الدولية لقبول التحكيم

1668الرف3الوكراحمد محمود حسنيالنقل الدولي البحري للبضائع

1669الرف3الوكراحمد محمود حسنيالنقل الدولي البحري للبضائع

1670الرف3الوكروهيب االسبرالقانون البحري السفينة اشخاصها

1671الرف3الوكروهيب االسبرالقانون البحري السفينة اشخاصها

1672الرف3الوكروهيب االسبرالقانون البحري السفينة اشخاصها

1673الرف3الوكروهيب االسبرالقانون البحري السفينة اشخاصها

1674الرف3الوكروهيب االسبرالقانون البحري السفينة اشخاصها

1675الرف3الوكروهيب االسبرالقانون البحري السفينة اشخاصها

1676الرف3الوكرمحمد السيد الفقياالوراق التجارية االوراق التجارية

1677الرف3الوكرمحمد السيد الفقياالوراق التجارية االوراق التجارية

1678الرف3الوكرنادية محمد معوضعقود خدمات شركات المعلومات

1679الرف3الوكرنادية محمد معوضعقود خدمات شركات المعلومات

1680الرف3الوكرطاهر شوقي مؤمنعقد البيع االوراق االمالية في البورصة

1681الرف3الوكرطاهر شوقي مؤمنعقد البيع االوراق االمالية في البورصة

1682الرف3الوكرحسين حنفي عمراحتجاز وتفتيش سفن القرصنة

1683الرف3الوكرحسين حنفي عمراحتجاز وتفتيش سفن القرصنة

1684الرف3الوكرسوزان علي حسنمسؤلية متعهد النقل متعهد الوسائط

1685الرف3الوكرسوزان علي حسنمسؤلية متعهد النقل متعهد الوسائط

1686الرف3الوكرسوزان علي حسناالطار القانون للوكالة في العموله للنقل

1687الرف3الوكرسوزان علي حسناالطار القانون للوكالة في العموله للنقل

1688الرف3الوكرسوزان علي حسناالطار القانون للوكالة في العموله للنقل

1689الرف3الوكرعاطف محمد الفقيالحماية القانونية لالسم التجاري

1690الرف3الوكرعاطف محمد الفقيالحماية القانونية لالسم التجاري

1691الرف3الوكرعلي جمال الدين عوضاالوراق التجارية

1692الرف3الوكرعلي جمال الدين عوضاالوراق التجارية

1693الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون التجاري المصري الكتاب الرابع

1694الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون التجاري المصري الكتاب الرابع

1695الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون التجاري المصري الكتاب الثالث

1696الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون التجاري المصري الكتاب االول

1697الرف3الوكرمحمد فريد العرينيمباديء القانون التجاري

1698الرف3الوكرمحمد فريد العرينيمباديء القانون التجاري



1699الرف3الوكراحمد محمد حسنيالتعليق على نصوص اتفاقية هامبورج

1700الرف3الوكراحمد محمد حسنيالتعليق على نصوص اتفاقية هامبورج

1701الرف3الوكراحمد محمد حسنيالتعليق على نصوص اتفاقية هامبورج

1702الرف3الوكرمايز احمد عبد الرحمنالقانون التجاري الليبي الجزء االول

1703الرف3الوكرمايز احمد عبد الرحمنالقانون التجاري الليبي الجزء االول

1704الرف3الوكرمايز احمد عبد الرحمنالقانون التجاري الليبي الجزء الثاني

1705الرف3الوكرمايز احمد عبد الرحمنالقانون التجاري الليبي الجزء الثاني

1706الرف3الوكرعاشور عبد الجواد عبد الحميدالنظام القانوني لرهن االوراق المالية

1707الرف3الوكرعاشور عبد الجواد عبد الحميدالنظام القانوني لرهن االوراق المالية

1708الرف3الوكرصفوت بهناوياالوراق التجارية وعمليات البنوك

1709الرف3الوكرصفوت بهناوياالوراق التجارية وعمليات البنوك

1710الرف3الوكرالسيد عبد المنعم المراكبيالتجارة الدولية وسيادة الدولة 

1711الرف3الوكرالسيد عبد المنعم المراكبيالتجارة الدولية وسيادة الدولة 

1712الرف3الوكرمحمد عبد الفتاح تركالتصادم البحري

1713الرف3الوكرفايز احمد عبد الرحمنالقانون التجاري الجديد الجزء االول

1714الرف3الوكرمحي الدين اسماعيل علم الدينالفائدة والربا شرعا وتشريعا

1715الرف3الوكرمحمد طلعت الغنيميالقانون الدولي البحري

1716الرف3الوكرمحمد سلمان الغريباالحتكار والمنافسة المشروعة

1717الرف3الوكرحسن دياتc.t.fالعقود التجارية وعقد البيع 

2718الرف3الوكرمصطفى كمال طهالشركات التجارية

2719الرف3الوكراحمد محمود حسنيالنقل الدولي البحري للبضائع

2720الرف3الوكرحمد هللا محمد حمد هللاالوسيط في القانون التجاري



2721الرف3الوكرمجدي محب حافظجرائم الشيك

2722الرف3الوكرمحسن شفيقالجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل بضائع البحر

2723الرف3الوكرعبد الحميد الشواربيالقانون التجاري االعمال التجارية

2724الرف3الوكرحسام الدين فتحي ناصفالتحكيم االلكتروني في منازعات الدولة

2725الرف3الوكرصالح جودةشركات الصرافة عمليا وعلميا

2726الرف3الوكرعبد الرحمن السيد فرحانمساهة البنوك في مكافحة غسل االموال

2727الرف3الوكرقدري عبد الفتاح الشهاويالموسوعة القانونية لصيغ العقود الرسمية

2728الرف3الوكرمحمد فهمي الجوهريالقانون التجاري العقد التجارية 

2729الرف3الوكرحسين فتحياالسس القانونية لعروض على ادارات الشركات

2730الرف3الوكرفاروق احمد زاهرالقانون التجاري المصري الكتاب الثالث

2731الرف3الوكرهاني صالح سري الدينالشركات التجارية الخاصة في القانون المصري

2732الرف3الوكرحمادي مصطفى غريبااللتزام برهن البضاعة في عقود االيجار والنقل

2733الرف3الوكرعادل ابو هشيمة محمودالتعويض في التحكيم التجاري الدولي

2734الرف3الوكرامين السيد احمد لطفيالمحاسبة عن انقضاء وتصفية الشركات

2735الرف3الوكرفايز احمد عبد الرحمنضمانات حقوق المؤمن لهم لدى شركات التامين

2736الرف3الوكرعبد الفتاح مرادشرح اتفاقيات الجات

2737الرف3الوكرمحمد فهمي الجوهرياهلية التجار في القانون الكويتي

2738الرف3الوكرهاني دويدارقانون الطيران التجاري النقل التجاري الدولي

2739الرف3الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2740الرف3الوكراحمد محمود حسنيقضاء النقض البحري

2741الرف3الوكرطاهر شوقي مؤمنعقد البيع االلكتروني

2742الرف3الوكرمحمود محسوب عبد المجيد قانون التجار الدولي

2743الرف3الوكرمحمد كمال الحمزاويسوق الصرف االجنبي

2744الرف3الوكرعلي االمير ابراهيمكيفية محض المستندات في االعتماد

2745الرف3الوكرسوزان علي حسنالتنظيم القانوني لمسؤلية متعهد النقل 

2746الرف3الوكراميرة صدقيالشيكات السياحية

2747الرف3الوكرخليل فيكتور نادرسالمركز المسيطر للمشروع في السوق المالية

2748الرف3الوكرعاشور عبد الجواد عبد الحميددور البنك في خدمة تقديم المعلومات

2749الرف3الوكرحسن عبد الحميدالفائدة في الشرائع القديمة

2750الرف3الوكرعبد الفضيل احمد محمدشرط الفائدة الثابتة من الشركات

2751الرف3الوكرزينب سالمةالشهر التجاري في القانون التجاري المصري

2752الرف3الوكراحمد محمد محرزالقانون التجاري

2753الرف3الوكراحمد محمد محرزتمويل اسهم العمال في الشركات

2754الرف3الوكرعصام حنفي محموداالحكام المستحدثة للشيك

2755الرف3الوكراحمد محمد محرزالنظام القانوني لتمويل القطاع العام

2756الرف3الوكرماهر مصطفى محموددور االليات الراسمالية في االزمة

2757الرف3الوكرفتيحة قرةبيع الجدك للمحالت التجارية

2758الرف3الوكرسوزان علي حسنمسؤلية متعهد النقل متعهد الوسائط



2759الرف3الوكرعلي االمير ابراهيمكيفية محض المستندات في االعتماد

2760الرف3الوكرعادل محمد جبرالتحكيم والقانون

2761الرف3الوكرمراد منير فهيمنحو قانون واحد للشركات

2762الرف3الوكرفريد العرينيالقانون الجوي

2763الرف3الوكراحمد محمد جمعةحكام عقد الحساب الجاري

2764الرف3الوكرمنير محمود سالممحاسبة الشركات االصول العلمية

2765الرف3الوكرعبد الرحمن السيدمساهمة البنوك في مكافحة غسيل االموال

2766الرف3الوكرفايز احمد عبد الرحمنالخطر في التامين البري

2767الرف3الوكرمراد منير فهيمنحو قانون واحد للشركات

2768الرف3الوكركمال حمديعقد العمل البحري

2769الرف3الوكررضا السيد عبد الحميدفصل الشريك 

2770الرف3الوكرشريف محمد غناممحفظة النقود االلكترونية

2771الرف3الوكراسامة عبد العزيزالتنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات

2772الرف3الوكررضا السيد عبد الحميدالشركات التجارية في القانون المصري 

2773الرف3الوكرحاتم محمد عبد الرحمنالعمليات المصرفية المستقلة والمشكالت

2774الرف3الوكراحمد محمود عمارةالبنوك التجارية من الناحية العملية

2775الرف3الوكراحمد بركات مصطفىالعقود التجارية وعمليات البنوك

2776الرف3الوكرطارق عبد الرؤوف صالحالعالقات التجارية والسمسرة في القانون التجاري

2777الرف3الوكرعلي االمير ابراهيممسؤلية الشركات في شركات االشخاص

2778الرف3الوكرعبد الفتاح سليمانالمسؤلية المدنية والجنائية في العمل المصرفي في الدولة العربية

2779الرف3الوكرهاني سمير عبد الرزاقمسؤلية اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة

2780الرف3الوكراحمد بركات مصطفىمسؤلية البنك عن تقديم المعلومات والسندات المصرفية



2781الرف3الوكررضا السيد عبد الحميداالوراق التجارية القسم االول

2782الرف3الوكرعصام انور سليمخصائص البيع الدولي

2783الرف3الوكرعصام انور سليمخصائص البيع الدولي

2784الرف3الوكرحامد مصطفى عرباالطار القانوني لظمانات الشخصية

2785الرف3الوكرمحمد القليوبيدروس في الشركات التجارية في القانون المصري

2786الرف3الوكرخليل فيكتور نادرسخطايا الشركات الصادرة من شركات االم

2787الرف3الوكرصفوت بهناوياالوراق التجارية وعمليات البنوك

2788الرف3الوكراحمد محمود عمارةاكتشاف وعالج االخطاء في البنك التجاري

2789الرف3الوكرمعوض عبد التوابالمستحدث في القضاء التجاري

2790الرف3الوكرمعوض عبد التوابالمستحدث في القضاء التجاري

3791الرف3الوكرعادل محمد جبرمظاهرة االتفاق واالختالف بين التشريعات العربية

3792الرف3الوكرعبد العزيز مرسي محموداالحكام القانونية لعقد ايجار االماكن الغير سكنية

3793الرف3الوكرقدوري عبد الفتاح  المعدل بالقانون1995 لسنة 95قانون التاجير التمويلي رقم 

3794الرف3الوكرامال زيدان عبد الالهالحماية القانونية السرار التجارة في عقود نقل

3795الرف3الوكرحسين فتحياالسس القانونية لعروض االستحواذ 

3796الرف3الوكريسرية عبد الجليلحقوق حاملي براءات االختراع

3797الرف3الوكرمحمد حمد عبد الرحمنالقول المفيد في احكام التعهد بالتوريد

3798الرف3الوكرعاطف محمد الفقي1999تطور مسؤلية الناقل الجوي وفقا التفاقية مونتلاير 

3799الرف3الوكراحمد بركات مصطفىمكافئة المساعده واالنقاذ البحري

3800الرف3الوكرامال كامل عبد هللاالنظام القانوني لعقود مبادلة االصول المالية

3801الرف3الوكرالسيد محمود القطانقواعد المراجعة في اعمال البننوك

3802الرف3الوكركمال حمدياشخاص المالحة البحرية

3803الرف3الوكرمصطفى كمال طهالقانون التجاري

3804الرف3الوكرمحمود سمير الشرقاويالعقود التجارية الدولية

3805الرف3الوكرفتحية قرةموسوعة قضاء النقض في المنازعات التجارية والبحرية

3806الرف3الوكرحمادي مصطفى غريبالجوانب القانونية لالعالن عن النتجات 

3807الرف3الوكرحسين فتحيتعامالت المطلعين على اسرار واسهم الشركة

3808الرف3الوكرعاشور عبد الجواد عبد الحميددور البنك في خدمة االوراق المالية

3809الرف3الوكرمحمد الصيرفيادارة التسويق 

3810الرف3الوكرصالح الدين الناهيالوسيط في شرح قانون التجارة العراقي

3811الرف3الوكربيتر جرمانوسحاالت عدم التقليد في السر المصرفي

3812الرف3الوكرابراهيم محمد العنانياللجوء الى التحكيم الدولي

3813الرف3الوكرعاشور عبد الجواد عبد الواحدالنظام القانوني لرهن االواق المالية

3814الرف3الوكرحماد مصطفى عزباالطار القانوني لضمانات الشخصية

3815الرف3الوكريسرية عبد الجليلحقوق حاملي براءات االختراع

3816الرف3الوكرعصام حنفي محمود عيسىالطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان

3817الرف3الوكراحمد محمود عمارهدراسات الجدوى وقرارات االستثمار 

3818الرف3الوكراحمد محمد غنيمتخطيط ومراقبة االنتاج والعمليات



3819الرف3الوكرمحمود مختار احمد بريريالقواعد الخاصة بالشيك

3820الرف3الوكرمحمد بهجت عبد هللاحول نظام جديد الدارة شركة المساهمة

3821الرف3الوكراحمد محمود الشافعيالملكية والعقد في الفقة االسالمي

3822الرف3الوكراحمد محمود عمارهالبنوك التجارية من الناحية العملية

3823الرف3الوكرسامح محمد محمد السيدالتحكيم في مصر ومنظمة التجارة العالمية

3824الرف3الوكرمحمد محمد هالليةمباديء القانون التجاري

3825الرف3الوكرعبد الحميد الشواربيااللتزامات والعقود التجارية

3826الرف3الوكرمصطفى كمال طهالقانون البحري الجديد

3827الرف3الوكرمحمد مختار احمد بريديقانون التجارة البحرية

3828الرف3الوكرمحمد عبد الفتاح تركالتصادم البحري

3829الرف3الوكرمحمد صالح الحناوياالستثمار في االوراق التجارية ومشتقاتها

3830الرف3الوكراحمد غنيماالعتماد المستندي والتحصيل المستندي

3831الرف3الوكرعاشور عبد الجواد عبد الحميدالعالقات بين شكل الشركة وموضوعها ونشاتها

3832الرف3الوكرمختار اسماعيلتطبيقات محاسبة شركات االشخاص

3833الرف3الوكراحمد مخلوفاحكام التعامل في البورصة المصرية

3834الرف3الوكرمعهد التدريب والدراسات القضائيةدولة االمارات العربية المتحدة وزارة العدل

3835الرف3الوكردار الحقانية 1999 لسنة 17قانون التجارة رقم 

3836الرف3الوكرالمصطفى محمود فراج1966 لسنة12قانون التجارة رقم 

3837الرف3الوكرالمصطفى محمود فراج1966 لسنة12قانون التجارة رقم 

3838الرف3الوكريونيتد لالصدارات القانونية 1998 لسنة 89قانون مزايدات ومناقصات رقم 

3839الرف3الوكريونيتد لالصدارات القانونية 1998 لسنة 89قانون مزايدات ومناقصات رقم 

3840الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم



3841الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم

3842الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم

3843الرف3الوكرمصطفى محمود فراجموسوعة التشريعات واالجتهادات القضائية قانون الشركات

3844الرف3الوكرمصطفى محمود فراجموسوعة التشريعات واالجتهادات القضائية قانون الشركات

3845الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3846الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3847الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3848الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3849الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3850الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3851الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1997 لسنة 21قانون الشركات رقم

3852الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم

3853الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم

3854الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم

3855الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 30قانون التجارة رقم

3856الرف3الوكرذاكر خليل العلي1974 لسنة 16قانون رسم الطابع رقم

3857الرف3الوكرذاكر خليل العلي1974 لسنة 16قانون رسم الطابع رقم

3858الرف3الوكرذاكر خليل العلي1974 لسنة 16قانون رسم الطابع رقم

3859الرف3الوكرذاكر خليل العلي1974 لسنة 16قانون رسم الطابع رقم

3860الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3861الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3862الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3863الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3864الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3865الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3866الرف3الوكرذاكر خليل العلي2006 لسنة 13قانون االستثمار رقم 

3867الرف3الوكرصباح المفتيقانون العالمات التجارية المؤشرات الجغرافية

3868الرف3الوكرصباح المفتيقانون العالمات التجارية المؤشرات الجغرافية

3869الرف3الوكرذاكر خليل العلي1983 لسنة 80قانون النقل رقم 

3870الرف3الوكرذاكر خليل العلي1983 لسنة 80قانون النقل رقم 

3871الرف3الوكرذاكر خليل العلي1983 لسنة 80قانون النقل رقم 

3872الرف3الوكرذاكر خليل العلي1983 لسنة 80قانون النقل رقم 

3873الرف3الوكرذاكر خليل العلي1983 لسنة 80قانون النقل رقم 

3874الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي2000 لسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 

3875الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي2000 لسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 

3876الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي2000 لسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 

3877الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي2000 لسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 

3878الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياوي2000 لسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 



3879الرف3الوكرذاكر خليل العلي وتعديالتة1970 لسنة 20قانون تنظيم التجارة رقم 

3880الرف3الوكرذاكر خليل العلي وتعديالتة1970 لسنة 20قانون تنظيم التجارة رقم 

3881الرف3الوكرذاكر خليل العلي وتعديالتة1970 لسنة 20قانون تنظيم التجارة رقم 

3882الرف3الوكرذاكر خليل العلي وتعديالتة1970 لسنة 20قانون تنظيم التجارة رقم 

3883الرف3الوكرصباح صادق جعفرقانون االستثمار الصناعي للقطاعيين الخاص

3884الرف3الوكرنبيل عبد الرحمن حياويالروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة

3885الرف3الوكرسامي كمال الدين الشرقاوياالعتماد المستندي والتجارة البحرية

3886الرف3الوكرسامي كمال الدين الشرقاوياالعتماد المستندي والتجارة البحرية

3887الرف3الوكريوسف حميد معوضالموجز في الشركات التجارية 

3888الرف3الوكريوسف حميد معوضالموجز في الشركات التجارية 

3889الرف3الوكراحمد عبد الرحمن الملحمقانون الشركات التجارية الكويتي والمعارف

3890الرف3الوكراحمد عبد الرحمن الملحمقانون الشركات التجارية الكويتي والمعارف

3891الرف3الوكرجمال الحاج ياسينااللتصاق الصناعي

3892الرف3الوكرجمال الحاج ياسينااللتصاق الصناعي

4893الرف3الوكرحسن ديابc.i.fالعقود التجارية وعقد البيع سيف 

4894الرف3الوكرحسن ديابc.i.fالعقود التجارية وعقد البيع سيف 

4895الرف3الوكرعلي نديم الحمصيالسركات المساهمة في ضوء القانون الوصفي

4896الرف3الوكرعلي نديم الحمصيالسركات المساهمة في ضوء القانون الوصفي

4897الرف3الوكرهيوا ابراهيم الحيدريشركة الشخص الواحد ذات المسؤلية المحدودة

4898الرف3الوكرهيوا ابراهيم الحيدريشركة الشخص الواحد ذات المسؤلية المحدودة

4899الرف3الوكرحلمي محمد الحجازالطفلية االقتصادية

4900الرف3الوكرمرتضى حسين ابراهيم السعديالنظام القانوني لشركات االستثمار المالي



4901الرف3الوكرمرتضى حسين ابراهيم السعديالنظام القانوني لشركات االستثمار المالي

4902الرف3الوكرسليم عبد هللا الشركة الفعلية

4903الرف3الوكرسليم عبد هللا الشركة الفعلية

4904الرف3الوكرحنان سالم شاتيالعالقة مالك العقار بصاحب المؤؤسسة التجارية

4905الرف3الوكرحنان سالم شاتيالعالقة مالك العقار بصاحب المؤؤسسة التجارية

4906الرف3الوكرحمدي غالب الجغبيرالعالمات التجارية

4907الرف3الوكرحمدي غالب الجغبيرالعالمات التجارية

4908الرف3الوكرعلي عصام غصنالشركات المدنية في القانون اللبناني

4909الرف3الوكرعلي عصام غصنالشركات المدنية

4910الرف3الوكرعالء عمر محمدانتقال المخاطر في البيوع البحرية

4911الرف3الوكرعالء عمر محمدانتقال المخاطر في البيوع البحرية

4912الرف3الوكرعدنان غسان براينوالتنظيم القانون للعالقة التجارية

4913الرف3الوكرعدنان غسان براينوالتنظيم القانون للعالقة التجارية

4914الرف3الوكرالمعتصم باهلل الغوبانيالقانون التجاري المعامالت التجارية

4915الرف3الوكرمحمد بهجت عبد هللااالوراق التجارية وعمليات البنوك

4916الرف3الوكرمصطفى كمال طهاساسيات القانون البحري

4917الرف3الوكرمصطفى كمال طهاساسيات القانون البحري

4918الرف3الوكرسعيد بن علي بن منصورجرائم الشركات التجارية

4919الرف3الوكرسعيد بن علي بن منصورجرائم الشركات التجارية

4920الرف3الوكراحمد عبد الرحمن الملحمعقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية 

4921الرف3الوكراحمد عبد الرحمن الملحمعقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية 

4922الرف3الوكراحمد عبد الرحمن الملحماالطار القانوني لخيار شراء القيم المنقولة

4923الرف3الوكراحمد عبد الرحمن الملحماالطار القانوني لخيار شراء القيم المنقولة

4924الرف3الوكربتول صراوه عباديالتظليل االعالني التجاري

4925الرف3الوكربتول صراوه عباديالتظليل االعالني التجاري

4926الرف3الوكرنصير الدين حسن احمدعناوين مواقع االنترنت

4927الرف3الوكرنصير الدين حسن احمدعناوين مواقع االنترنت

4928الرف3الوكرحلمي محمد الحجازالطفلية االقتصادية

4929الرف3الوكرحلمي محمد الحجازالطفلية االقتصادية

4930الرف3الوكرعمار حبيب جهلوكالنظام القانوني لحوكمة الشركات

4931الرف3الوكرعمار حبيب جهلوكالنظام القانوني لحوكمة الشركات

4932الرف3الوكرادوارد عيد1احكام االفالس الجزء 

4933الرف3الوكرادوارد عيد1احكام االفالس الجزء 

4934الرف3الوكرادوارد عيد2احكام االفالس الجزء 

4935الرف3الوكرادوارد عيد2احكام االفالس الجزء 

4936الرف3الوكراسامة اسماعيل بحروشقوانين ونصوص التجارة في لبنان

4937الرف3الوكراسامة اسماعيل بحروشقوانين ونصوص التجارة في لبنان

5938الرف3الوكرميشال بيار الشرتونيالوجيز في الدراسات المصرفية والتجارية



5939الرف3الوكرميشال بيار الشرتونيالوجيز في الدراسات المصرفية والتجارية

5940الرف3الوكرغادة احمد عيسىاالتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة

5941الرف3الوكرغادة احمد عيسىاالتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة

5942الرف3الوكرانور السيد احمدحقوق طرفي عقد العمل في براءة االختراع

5943الرف3الوكرانور السيد احمدحقوق طرفي عقد العمل في براءة االختراع

5944الرف3الوكرعبد الحكيم احمد محمد عثماناحكام البطاقات االئتمانية

5945الرف3الوكر1978اتفاقية االمم المتحدة للنقل البحري   قاعدة همبورغ

5946الرف3الوكر1978اتفاقية االمم المتحدة للنقل البحري   قاعدة همبورغ

5947الرف3الوكرنعيم مغيغبالملكية المشتركة في الششق والشاليهات

5948الرف3الوكرنعيم مغيغبالملكية المشتركة في الششق والشاليهات

5949الرف3الوكرمحمد علي عوض الحرازيالدور االقتصادي للمناطق الحرة في جذب االستثمارت

5950الرف3الوكرمحمد علي عوض الحرازيالدور االقتصادي للمناطق الحرة في جذب االستثمارت

5951الرف3الوكرانطوان جورج سركيسالسرية المصرفية في ضل العولمة 

5952الرف3الوكرانطوان جورج سركيسالسرية المصرفية في ضل العولمة 

5953الرف3الوكرعالء اباريانالوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية

5954الرف3الوكرعالء اباريانالوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية

5955الرف3الوكرعدنان ضناوياالسناد التجارية والفالس

5956الرف3الوكرعدنان ضناوياالسناد التجارية والفالس

5957الرف3الوكرعدنان خيرالقانون التجاري االوراق التجارية

5958الرف3الوكرعدنان خيرالقانون التجاري االوراق التجارية

5959الرف3الوكرنادر عبد العزيز شافيعقد الفاكتورنغ عقد شراء الديون التجارية

5960الرف3الوكرنادر عبد العزيز شافيعقد الفاكتورنغ عقد شراء الديون التجارية



5961الرف3الوكرديما جودت النبوتالقانون التجارية والشركات

5962الرف3الوكرديما جودت النبوتالقانون التجارية والشركات

5963الرف3الوكرغسان رياحالوجيز في المخالفات المصرفية

5964الرف3الوكرغسان رياحالوجيز في المخالفات المصرفية

5965الرف3الوكرراني جوزيف صادرالمرجع في اجتهادات الملكية الفكرية

5966الرف3الوكرراني جوزيف صادرالمرجع في اجتهادات الملكية الفكرية

5967الرف3الوكرطالل حافظ جابرعقد البيع الدولي للبضائع

5968الرف3الوكرطالل حافظ جابرعقد البيع الدولي للبضائع

5969الرف3الوكرناصر عثمان محمدضمانات االستثمار االجنبي في الدول العربية

5970الرف3الوكرمايكل شوماننحو قرية عالمية

5971الرف3الوكرستيوارت- توماس ا ثروة المعرفة راس المال

5972الرف3الوكريوسف عودة غانمنحو تطورات في المسائل التجارية

5973الرف3الوكريوسف عودة غانمالتضامن المصرفي في االوراق التجارية

5974الرف3الوكرمحمد أمين الرومي النظام القانوني للتحكيم االلكتروني 

5975الرف3الوكرباسم محمد صالح عبد هللاالتامين احكامه واسسه 

5976الرف3الوكراحمد انور محمد المحل في عقد االمتياز التجاري 

5977الرف3الوكرجليل الساعديمشكالت التعاقد عبر شبكة االنترنت 

5978الرف3الوكرحسني المصري اندماج الشركات و انقسامها 

5979الرف3الوكرازاد شكور صالح قوانين تشجيع االستثمار 

5980الرف3الوكرندى زهير سعيد الفيل الخصم دراسة قانونية مقارنة 

5981الرف3الوكرناظم خالد الشمري االعالم االقتصادي 

5982الرف3الوكركاروان احمد حمه صالحالجوانب القانونية لمكافحة االغراق في اطار منظمة التجارة العالمية

5983الرف3الوكرريمون عقل فرحات 1الموسوعة القانونية للنقل الجوي و البحري و البري ج

5984الرف3الوكرريمون عقل فرحات 2الموسوعة القانونية للنقل الجوي و البحري و البري ج

5985الرف3الوكرحسن محمد محمد بودى حرية المنافسة التجارية 

5986الرف3الوكراحمد نصر الجندي االوراق التجارية واالفالس في قانون التجارة الجديد 

5987الرف3الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيحماية المستهلك عبر شبكة االنترنت 

6988الرف3الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة االلكترونية العربية الكتاب االول 

6989الرف3الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة االلكترونية العربية الكتاب الثاني

6990الرف3الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية الكتاب االول

6991الرف3الوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالتجارة االلكترونية وحمايتها القانونية الكتاب الثاني

6992الرف3الوكردريد كامل ال شبيبادارة مالية الشركات المتقدمة 

6993الرف3الوكرالشفيع جعفر محمد الشاللي التنظيم القانوني الستغالل براءة االختراع 

6994الرف3الوكرندى زهير سعيد الفيل وديعة االوراق المالية 

6995الرف3الوكردرع حماد البيع االيجاري 

6996الرف3الوكرهبة ثامر محمد عبد هللعقود التجارة االلكترونية

6997الرف3الوكرهادي عزيز عليالمرشد لتاسيس الشركات الجزء االول

6998الرف3الوكرهادي عزيز عليالمرشد لتاسيس الشركات الجزء االول



6999الرف3الوكرجبار جمعة الالمي الوجيز في شرح االعمال التجارية 

61000الرف3الوكرجبار جمعة الالمي الوجيز في شرح االعمال التجارية 

61001الرف3الوكرمحمد الهادي بن عبد هللا وكالء العبور ومهن التجارة البحرية 

61002الرف3الوكرمحمد الهادي بن عبد هللاوكالء العبور ومهن التجارة البحرية 

61003الرف3الوكرطارق كاظم عجيلشرح قانون االستثمار العراقي 

61004الرف3الوكرطارق كاظم عجيلشرح قانون االستثمار العراقي 

61005الرف3الوكرعالء الدين شمس الدين المدرسالحوكمة و االدارة و التميز في الهيئات و المنظمات و الشركات المعاصرة 

61006الرف3الوكرعالء الدين شمس الدين المدرسكمة و االدارة و التميز في الهيئات و المنظمات و الشركات المعاصرةالحو

61007الرف3الوكرمجيد حميد العنبكي القانون البحري العراقي

61008الرف3الوكرصفاء تقي العيساويالقوة القاهرة واثرها في عقود التجارة الدولية 

61009الرف3الوكرابراهيم المشاهديالقسم التجاري-المبادى القانونية في قضاء محكمة التمييز 

61010الرف3الوكراكرم فاضل سعيد قصيرالعالميةالمعين في دراسة النظام القانوني لمؤسسات وانشطة منظمة التجارة 

61011الرف3الوكرجبار جمعة الالمي الوجيز في شرح االعمال التجارية 

61012الرف3الوكرخليل ابراهيم المشاهدي1المبادى القانونية في قانون التجارة العرقي ج

61013الرف3الوكرموفق علي العبدليمسؤولية الناقل بالسيارات عن نقل االشياء 

61014الرف3الوكرجواد كاظم جبارالحوافز والحماية القانونية لالستثمارات االجنبية في العراق

61015الرف3الوكرهدى جعفر ياسين الموسويالترخيص االجباري باستغالل براءة االختراع

61016الرف3الوكرمحمد عبد طعيسالمفهوم والحماية المدنية- العالمة التجارية 

61017الرف3الوكراحمد عبد العليم العجمي نظم الدفع االلكتروني وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي 

61018الرف3الوكرهفال صديق اسماعيل المركز القانوني للمستثمر االجنبي 

61019الرف3الوكرمعاوية عثمان االجنبيالقواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار االجنبي 

61020الرف3الوكرذكرى عبد الرازق محمدالتنظيم القانوني لتسوية عمليات التداول في سوق االوراق المالية 



61021الرف3الوكرشريف محمد غنامالتوزيع االلكتروني للسلع والخدمات 

61022الرف3الوكراحمد البازااللتزام بالشفافية واالفصاح عن المعلومات في بورصة االوراق المالية

61023الرف3الوكرخالد احمد سيف شعراوياالطار القانوني لعمليات التداول في البورصة 

61024الرف3الوكرجابر فهمي عمرانعلى الشركات متعددة الجنسيات  (w-t-o)انعاكسات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

61025الرف3الوكرطاهر شوقي مؤمنالنظام القانوني لتاجير الطائرات

61026الرف3الوكرشريف محمد غنام2008التزامات الشاحن ومسئوليته في قواعد روتردام

61027الرف3الوكرايمان الجميل مقاولي الشحن والتفريغ 

61028الرف3الوكرصفاء تقي العيساويالقوة القاهرة واثرها في عقود التجارة الدولية 

61029الرف3الوكرصبري مصطفى حسن القرض المصرفي كصور من صور االئتمان واداة للتمويل 

61030الرف3الوكرجابر فهمي عمرانمنظمة التجارة العالمية

61031الرف3الوكررشا علي الدينالنظام القانوني لعقد السياحة االلكتروني 

61032الرف3الوكرثامر خليف العبد هللشركة الشخص الواحد في قوانين الشركات العربية 

61033الرف3الوكرحسن محمد محمد بودى حرية المنافسة التجارية 

61034الرف3الوكرذكرى عبد الرازق محمدالنظام القانوني للبنوك االلكترونية 

61035الرف3الوكراكرام محمد حسين االخالل بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية 

61036الرف3الوكرزهير عباس كريم مقابل وفاء الورقة التجارية 

61037الرف3الوكردرمان سليمان تسويق الخدمات المصرفية

61038الرف3الوكرمحمد مجيد النظام القانوني للحوالة التجارية االلكترونية 

61039الرف3الوكرهدى جمال الدين االهواني النظام القانوني للتوفيق التجاري في منازعات التجارة الدولية 

61040الرف3الوكرسالمة عبد الصانع امين الوجيز في الرقابة على تعامالت المطلعين على اسرار الشركة 

61041الرف3الوكراحمد غنيم600القواعد واالعراف الدولية الموحدة لالعتمادات المستندية رقم 

61042الرف3الوكرمحمد عبد الحي ابراهيم افشاء السر المصرفي بين الحظر واالباحة 

61043الرف3الوكرنسرين عبد الحميد نبيهجرائم االختالس والغدر 

61044الرف3الوكرياسر علي خلف الصافي النظام القانوني للمالحة البحرية في  المضايق الدولية 

61045الرف3الوكرايمن النحراويالمواني البحرية العربية 

11046الرف36الوكرموفق علي العبدلياثار خطاب الضمان 

11047الرف36الوكرميثاق طالب عبد حمادي شرط اعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية 

11048الرف36الوكرهشام محمد البدريالصناديق والحسابات الخاصة 

11049الرف36الوكرمنصور القاضي1المطول في القانون التجاري ج

11050الرف36الوكرمنصور القاضي1المطول في القانون التجاري ج

11051الرف36الوكرشيروان هادي اسماعيلالحماية القانونية للمنتجات الوطنية 

11052الرف36الوكرمهند صالح محسنعقد االعتماد المستندي قانونا وقضاء

11053الرف36الوكرجبار جمعة الالمي 1خطاب الضمان ج

11054الرف36الوكرصالح الدين عبد اللطيف الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية 

11055الرف36الوكراحمد علي خضر االفصاح والشفافية كاحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات 

11056الرف36الوكرحسين محمد سعيدالتزامات وحقوق حامل الورقة التجارية 

11057الرف36الوكرعبد الحميد الشواربياالوراق التجارية 

11058الرف36الوكربشار فالح ناصر الشباكنظرية التعسف في ادارة الشركات التجارية 

11059الرف36الوكرعبد الفتاح مراد1معجم مراد القانوني واالقتصادي والتجاري ج

11060الرف36الوكرعبد الفتاح مراد2معجم مراد القانوني واالقتصادي والتجاري ج

11061الرف36الوكرعبد الفتاح مراد3معجم مراد القانوني واالقتصادي والتجاري ج

11062الرف36الوكرعصام عبد الفتاح مطرالتجارة االلكترونية في التشريعات العربية واالجنيبية 

11063الرف36الوكرملك شقلبناقل البضائع بين المسؤولية والضرر

11064الرف36الوكرمحمد مجيد كريم االبراهيميالنظام القانوني للحوالة التجارية االلكترونية 

11065الرف36الوكرمحمد مجيد كريم االبراهيمي2012لسنة 78شرح قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت العراقي رقم 

11066الرف36الوكرشحاته غريب شلقاميالحق االدبي لمؤلف برامج الحاسب االلي 

11067الرف36لوكرميثاق طالب عبد حمادي شرط اعادة التفاوض    

11068الرف36لوكرهادي عنيد حسانمدى مسئولية الشركات القابضة عن التزامات شركاتها التابعة

11069الرف 36لوكرسجاد خالد عبد الرحمنتغير الظروف واثره في عقود االستثمارات




