
                                                                              
 

 مكتبة كلية الحقوق _ جامعة بنها                         
 (برقم الرف) هتاريخفلسفة القانون وكتب قسم     

 

 المؤلف العنوان
رقم 
 الرف

 1 عبدالمجٌد محمد الحفناوي نسخ 4  تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة
 1 محمد جمال عطٌه عٌسى تارٌخ النظم اإلجتماعٌة والقانونٌة

 1 السٌد عبد الحمٌد فودة 2002 طبعة عشرة نسخ  فلسفة نظم القانون المصري
 1 السٌد عبد الحمٌد فودة 2000عشرة نسخ طبعة   فلسفة نظم القانون المصري

 1 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 9    نشأة القانون
 1 السٌد عبد الحمٌد فودة 2000نسخ طبعة  00  فلسفة نظم القانون المصري

 1 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 5   والتطبٌقاإلفتراض القانونى بٌن النظرٌة 
 1 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 8  النظرٌة الدستورٌة فً الدٌمقراطٌة األثٌنٌة

 1 عبدالغنى عمرو الروٌضى نسخ 5 تارٌخ النظم القانونٌة
ول دٌورانت؛ ترجمة فؤاد  أجزاء 9 / روسو والثورة قصة الحضارة

 اندراوس
1 

  األشقر، محمد عبد الغنى  م(0501-0250ه/929-648ة فى مصر )من المملوكٌنائب السلطنة 
  احمد محمد عبد الحلٌم دراز  .مصر وفلسطٌن فٌما بٌن القرنٌن الحادى عشر والثامن ق.م

  عٌسى، عبد الرازق إبراهٌم (0198 – 0501تارٌخ القضاء فً مصر العثمانٌة )
  لسلٌم خلٌل النقاش  مصر للمصرٌٌن

  محمد فرٌد حشٌش نسخة 2  (0952 -0996حزب الوفد )
  نصار، لطفى أحمد (980-965تارٌخ المصرٌٌن ٌشتمل على إرجاعات ببلٌوجرافٌة )ص. 

  سٌد عشماوى العٌب فى الذات الملكٌة
  بهاء الدٌن ابراهٌم محمود المعبد فى الدولة الحدٌثة فى مصر الفرعونٌة

األٌوبٌة واألمبراطورٌة الرومانٌة  العالقات السٌاسٌة بٌن الدول
 المقدسة زمن الحروب الصلٌبٌة

  تألٌف عادل عبد الحافظ حمزة
  محمد السٌد حمدون  قوانٌن مباشرة الحقوق السٌاسٌة

  على محمد محمد الصالبى  الدولة العثمانٌة
  ناصر االنصارى  المجمل فى تارٌخ القانون المصرى

جورج جندى بك ، جاك تاجر  الرسمٌة اسماعٌل كما تصوره الوثائق
 افندى
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  نشأت الدٌهً .  محمد علً باشا
  ترجمة عزت قرنى  محاكمة سقراط

  احمد فخرى مصر وكنعان وإسرائٌل المسٌحٌة والحضارة العربٌة،  مصر الفرعونٌة
حكاٌة غزو مصر  محمد توفٌق نسٌم باشا ودوره فى الحٌاة السٌاسٌة

  فى العصور القدٌمه
   عادل إبراهٌم الطوٌل

 
  فلسفة القانون

 

 
 فاٌز محمد حسٌن

 

 2 فاٌز محمد حسٌن محمد  فلسفة القانون عند ابن خلدون
 2 إٌمان السٌد عرفه  فلسفة النظم العقابٌة و أثرها فً المجتمعات القدٌمة

 2 السٌد عبدالحمٌد فودة  القانون الرومانى بٌن التجدٌد و التقلٌد
 2 أحمد إبراهٌم حسن  القانونٌة واألجتماعٌة تارٌخ النظم

 2 فرج محمد البوشى  الوسٌط فى تارٌخ الشرائع القدٌمة
   صوفً حسن أبوطالب تارٌخ القانون فً مصر

 2 محمد جمال عطٌة عٌسى  حسن النٌة فى العقود
 2 دروٌشعبد المنعم   المسئولٌة التقصٌرٌة بٌن القانون الرومانً والشرٌعة اإلسالمٌة

 2 محمود السقا  فلسفة و تارٌخ النظم األجتماعٌة والقانونٌة
 2 على سامى النشار 2،9جزء    نشاة الفكر الفلسفى فى اإلسالم

 2 محمد علً الصافوري  النظم القانونٌة القدٌمة لدي الٌهود و االغرٌق و الرومان
 2 فودهالسٌد عبد الحمٌد   مبدأ المساواة ومدى تطبٌقه فً مصر

 2 أحمد محمد البغدادى  تارٌخ النظم القانونٌة
 2 فاٌز محمد حسٌن محمد نسخة 2   نشاة فلسفة القانون وتطورها

 
 نسخ 5  تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة

 
   احمد محمد البغدادي

محمد فتحى عبد هللا، مٌالد ذكى   أرسطو
 3 غالى

 3 عادل بسٌونى  فلسفة القانون المصرى و تارٌخه
 3 السٌد عبدالحمٌد فوده نسخ 6  فكرة الحق فى القانون الرومانى

 3 السٌد عبدالحمٌد فودة نسخ 8  القانون الفرعونً



                                                                              
 

 مكتبة كلية الحقوق _ جامعة بنها                         
 (برقم الرف) هتاريخفلسفة القانون وكتب قسم     

 

  السٌد عبدالحمٌد فوده نسخ 6  تطور القانون
 3 حسن عبدالحمٌد  فكرة القانون الطبٌعى الكالسٌكى ومفهوم القانون

 3 العزٌزيعباس مبروك   أساس القانون
المسئولٌة المدنٌة فى حالة الضرورة بٌن القانون الرومانى والفقه 

  اإلسالمى
  محمد محسوب

فاٌز محمد حسٌن، أحمد   الموجز فً نظرٌة االلتزامات فً القانون الرومانً
 3 أبوالحسن

 3 فاٌز محمد حسٌن  تارٌخ القانون
 3 سالم زناتىمحمود  نسخة 2 حقوق االنسان فى مصر الفرعونٌة

 8 حقوق االنسان بٌن النظم القانونٌة الوضعٌة والشرٌعة االسالمٌة
 نسخ

  السٌد عبدالحمٌد فوده
 3 محمود سالم زناتً  حقوق اإلنسان

 3 محمود سالم زناتى  حقوق االنسان فى مصر الفرعونٌة
  غازيطه عوض   تطور الطبٌعة القانونٌة إللتزام الكفٌل فً القانون الرومانً

 3 فاٌز محمد حسٌن نسخة 2 الظروف المؤثرة فى عقوبة السرقة فى الشرائع القدٌمة
 3  عبد المنعم دروٌش نسخة 2ماهٌة األجنبً

 3 فاٌز محمد حسٌن نسخ   4       الوكالة بالخصومة
 3 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 9       مبدأ المساواة ومدى تطبٌقه فً مصر

 3 السٌد عبدالحمٌد فودة  فى القانون الرومانى مبدأ حسن النٌة

  3 
فؤاد سزكٌن ، مراجعة عرفة  2،9،4،5، 0جزء   تارٌخ التراث العربً

 4 ىمصطف
 4 محمود سالم زناتى نسخ 9فى ثالث نسخ + 0،2،9اجزاء  39  نظم العرب قبل اإلسالم

 4 عبد العلٌمفاطمة محمد  نسخة    2       أثر الدٌن فً النظم القانونٌة
 4 أحمد محمد البغدادي نسخ 4الجزء االول  محاضرات فً تارٌخ القانون المصري

 4 أحمد محمد البغدادى نسخ 6  محاضرات فً الشرائع السامٌة
 4 أحمد إبراهٌم حسن  تارٌخ القانون المصري فً العصرٌن الرومانً واإلسالمً

 4 السٌد عبد الحمٌد فوده 2006نسخ 9  القدٌمالمركز القانونً للمرأة فً القانون الٌهودي 
 4 محمد على الصافورى نسخ 9 تارٌخ القانون المصرى فى العصرٌن االسالمى والحدٌث
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سامٌة محمد جابر ؛ تقدٌم  نسخة 2  القانون والضوابط األجتماعٌة
 4 محمد عاطف غٌث

 4 عبدهللا علً الفسٌل نسخة 2  تارٌخ القانون الٌمنً
فاٌز محمد حسٌن، أحمد أبو   القانون مع دراسات فً نظرٌة االلتزامات فً القانون الرومانًتارٌخ 

 4 الحسن
 5 عبدالمجٌد محمد الحفناوي نسخ 9  تارٌخ القانون المصري

 5 عبدالمجٌد محمد الحفناوي  تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة
 5 أحمد إبراهٌم حسن نسخ 9 األصول التارٌخٌة لنظرٌة الغنً الفاحش

 5 عباس مبروك الغزٌرى نسختٌن  بٌع ملك الغٌر
 5 السٌد العربً حسن نسختٌن    أحكام الرهن فً القانون الرومانً

 5 السٌد العربى حسن  االستدالل المنطقى لألحكام فى ضوء التغٌرات االجتماعٌة
 5 عٌسىمحمد جمال عطٌة  نسخ 9  إجراءات الطالق فً الشرائع القدٌمة

 5 فاٌز محمد حسٌن نسختٌن  المقاصة
 5 السٌد عبدالحمٌد فوده نسخ 1    القانون العربً القدٌم

 5 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 9 القانون المصري اإلسالمً
 5  صوفً حسن أبوطالب نسخ 10تارٌخ القانون فً مصر

 5 أحمد محمد البغدادي نسخ6محاضرات فً تارٌخ القانون المصري بعد الفتح اإلسالمً
 5 محمد محسوب عبدالمجٌد  مالمح قانون األعمال التجارٌه بمكه فى العصر الجاهلى

 5 محمود سالم زناتً نسخة 2  الحٌاة الجنسٌة فً افرٌقٌا القبلٌة
 5 سلٌمان هاشم  العقٌدة و القانون

 5 أحمد محمد البغدادي  القواعد العامة فً الرهن
 5 فاٌز محمد حسٌن محمد  القانون الرومانى والشرٌعة االسالمٌةالودٌعة فى 

 5 محمد محسوب عبدالمجٌد  نشأة نظام الحكم الشورى بمدٌنة ٌثرب
 5 صالح الدٌن علً الشامً  الواقع اإلقتصادي العربً قبل اإلسالم

حسن بن محمد بن محمود   رسالة تحقٌق الخالفة االسالمٌة ومناقب الخالفة
؛ دراسة وتحقٌق أحمد العطار 

 محمد البغدادي
5 

 5 محمود سالمه زناتى  تارٌخ النظم اإلجتماعٌة والقانون فى مصر
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 5 محمد جمال عطٌة عٌسى  تارٌخ القانون فى مصر فى العصور القدٌمة
 5 شفٌق شحاته  نظرٌة اإللتزامات فً القانون الرومانً

 5 عبدالحمٌد فودهالسٌد   فكرة الحق فى القانون الرومانى
 5 عبدالمنعم دروٌش  محاولة لتحلٌل تطور فكرة اإللتزام التعاقدى

 5 مصطفى سٌد أحمد صقر  بزوغ فكرة السبب فى العقود واإللتزامات فى القانون الرومانى
 5 محمد علً الصافوري  النظم القانونٌة القدٌمة لدي الٌهود و االغرٌق و الرومان

 5 عبد المنعم دروٌش  التقصٌرٌة بٌن القانون الرومانً والشرٌعة اإلسالمٌةالمسئولٌة 
 5 عبد المنعم دروٌش  االساس التارٌخى والفلسفى لحقوق االنسان

فالفٌوس جوستنٌان ؛ ترجمة  نسخة 2  مدونة جوستنٌان فى الفقه الرومانى
 5 عبدالعزٌز فهمى

 5 سالمالسٌد عبدالعزٌز   تارٌخ العرب قبل االسالم
 5 أحمد محمد البغدادى  تطور السلطة القبلٌة فى الجاهلٌة

 5 السٌد العربً حسن  حق الشفعة فً األعراف القبلٌة والشرائع القدٌمة
 5 محمد جمال عطٌة عٌسى  تارٌخ القانون فى مصر فى العصور القدٌمة

 5 محمد سالملطٌفة   تطور أوضاع المرأة المصرٌة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
 5 عبدالمجٌد محمد الحفناوي نسختٌن  تارٌخ القانون المصري
 5 صوفى حسن أبو طالب  تارٌخ القانون فى مصر

   
 6 فاٌز محمد حسٌن  الظروف المؤثرة فى عقوبة السرقة فى الشرائع القدٌمة

 6 محمد عزت سالم  الجرٌمة السٌاسٌة فى ظل النظام العالمى الجدٌد
 6 محمد علً الصافوري  المصري القدٌمالقانون 

 6 احمد محمد البغدادى  كتاب السجون فى مصر من الفتح االسالمى الى الحكم العثمانى
 6 محمد محسوب عبدالمجٌد  نشأة نظام الحكم الشورى بمدٌنة ٌثرب
 6 طه عوض غازى  مشارطة التحكٌم فى القانون الرومانى

-0501ه/0202-999العثمانً )كتاب الزواج فً مصر فً العصر 
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 6 أحمد محمد البغدادي
 6 عباس مبروك الغزٌرى  المسئولٌة عن الحراسة فى القانون الرومانى



                                                                              
 

 مكتبة كلية الحقوق _ جامعة بنها                         
 (برقم الرف) هتاريخفلسفة القانون وكتب قسم     

 

 6 نعٌم عطٌة  فى الروابط بٌن القانون والدولة والفرد
 6 طه عوض غازي  األساس التجرٌبً للقانون لدي دافٌد هٌوم

 6 محمد جمال عطٌه عٌسى نسخة 2 اإلسالمى تارٌخ القانون المصرى بعد الفتح
 6 مصطفى سٌد أحمد صقر  نظرٌة تحمل تبعة المخاطر فى البٌع

هنرى باتٌفول ؛ ترجمة   فلسفة القانون
 6 سموحى فوق العادة

 6 أحمد إبراهٌم حسن  تارٌخ النظم القانونٌة واألجتماعٌة
 6 محمد جمال عطٌه عٌسى  الشكلٌة القانونٌة

 6 أحمد إبراهٌم حسن  تارٌخ النظم االجتماعٌة و القانونٌة فلسفة و
 6 مصطفً السٌد أحمد صقر ضمان العٌوب الخفٌة
 6 محمد فاٌز حسٌن  أصول النظم القانونٌة

 6 محمد جمال عطٌة عٌسى مفهوم العقد
 6 محمد علً الصافوري  النظم القانونٌة القدٌمة لدي الٌهود و االغرٌق و الرومان

 6 اٌهاب عباس الفراش  الجرائم االقتصادٌة فً المجتمعات والشرائع القدٌمة
 6 أحمد البغدادى نسخة 2 التطور اإلجتماعى والقانونى فى مصر

 6 إٌمان السٌد عرفة  المركز القانونى واإلجتماعى للرقٌق فى المجتمعات المختلفة
 6 زناتًمحمود سالم   النظم القانونٌة االفرٌقٌة وتطورها

 6 إٌمان السٌد عرفه  فلسفة النظم العقابٌة و أثرها فً المجتمعات القدٌمة
 6 عبدالمنعم دروٌش  طرق الطعن فى األحكام فى القانون الرومانى

 6 محمد محمد عبد الكرٌم نافع  االختالف السٌاسً
 6 محمد جمال عطٌة عٌسً  تطور مفهوم المسئولٌة المدنٌة

 6 زكرٌا نصر  للماركسٌةنحو نقد جدى 
 6 محمد عمارة مصطفى عمارة  الجامعة اإلسالمٌة والفكرة القومٌة

 6 فاٌز محمد حسٌن محمد  الودٌعة فى القانون الرومانى والشرٌعة االسالمٌة
مبدأ عدم جواز اإلعتذار بالجهل بالقانون بٌن إعتبارات العدالة 

  وإعتبارات النظام
 6 طه عوض غازى

  محمد محسوب  قانون التجار الدولى بٌن الوهم والحقٌقةنظرٌة 
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 6 دولت عبدالرحٌم إبراهٌم  تارٌخ العلم عند العلماء المسلمٌن
 6 عباس مبروك الغزٌرى  عقد النقل البحرى
 6 السٌد العربى حسن  القانون والمجتمع
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 6 محمد البغدادي أحمد

 6 مصطفى سٌد أحمد صقر  نظرٌة تحمل تبعة المخاطر فى البٌع
 6 عباس مبروك الغزٌري  العقاب علً أفعال الشروع فً الجرٌمة

 6 محمود سالم زناتً نسخة 2 قدماء المصرٌٌن هم أول من
 6 أحمد ابراهٌم حسن  األصول الرومانٌة لفكرة الشرط الجزائى

 6 السٌد العربً حسن نسخة 2   التعذٌب
 6 حسن عبدالحمٌد  ظاهرة استقبال القوانٌن األجنبٌة فى مصر
 6 حسٌن عبد الحمٌد  ظاهرة استقبال القوانٌن االجنبٌة فً مصر

 6 عبدالمنعم دروٌش  بعض جوانب عقد البٌع فى القانون الرومانى
 6 مصطفى سٌد أحمد صقر  الدفع بالغش فى القانون الرومانى

التطور التارٌخً للنظام القانونً فً مصر اإلسالمٌة ومسألة العودة 
  لتطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة

 6 محمد محمد ابو سلٌمة
 6 محمد جمال عطٌه عٌسى  تارٌخ القانون المصرى بعد الفتح اإلسالمى

 6 اٌهاب عباس الفراش  الجرائم االقتصادٌة فً المجتمعات والشرائع القدٌمة
 6 أحمد ابراهٌم حسن  القانونغاٌة 

 6 أحمد إبراهٌم حسن  تنازع القوانٌن فى الشرائع القدٌمة
 6 إبراهٌم السٌاح  النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة

 6 محمد جمال عطٌه عٌسى  أهداف القانون بٌن النظرٌة والتطبٌق
على )مصر  التفوٌض فى النظم السٌاسٌة القدٌمة مع التطبٌق

  (الفرعونٌة، العراق القدٌمة، الٌونان، روما
 6 فخرى أبوسٌف مبروك

 6  صوفً حسن أبوطالب تارٌخ القانون فً مصر
 6 أحمد محمد البغدادى  كتاب السجون فى مصر من الفتح االسالمى إلى الحكم العثمانى

 6 عبدالعزٌز المسند  تارٌخ وعبر
 6  الشهاويمنذر   مدخل فً فلسفة القانون
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آدم متز ؛ ترجمة محمد  الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجري
 6 عبدالهادي أبورٌدة

 7 محمد على الصافورى  النظم القانونٌة القدٌمة لدى اإلغرٌق والرومان
 7 فتحً المرصفاوي  تارٌخ القانون المصري

 7 محمد محسوب  المرأة فى القانون الرومانى
 7 محمد عبدالرحمن حسٌن  0956 -0198 نضال شعب مصر

 7 عبدالمجٌد محمد الحفناوي  تارٌخ القانون المصري
 7 فرج محمد البوشى  نظرة الٌهود لالجنبً

البٌر باٌٌه ؛ ترجمة محمد   التارٌخ الفكري والسٌاسً لألعالن العالمً لحقوق األنسان
 7 مندور

 7 فاٌز محمد حسٌن  الشروط المقترنة بعقد البٌع
 7 محمود سالم الزناتً  المساوة بٌن الجنسٌن فً مصر الفرعونٌة

 7 عبد المنعم دروٌش  المسئولٌة التقصٌرٌة بٌن القانون الرومانً والشرٌعة اإلسالمٌة
أحمد إبراهٌم حسن، فاٌز محمد   أصول تارٌخ القانون

 7 حسٌن
أحمد إبراهٌم حسن، فاٌز محمد   مبادئ تارٌخ القانون

 7 حسٌن
 0800تطور الدولة والقانون فى مصر الحدٌثة من النهضة إلى التبعٌة 

  م0904 -
 7 محمد محسوب

 7 علً بدوي أبحاث التارٌخ العام للقانون
 7 محمد جمال عطٌه عٌسى  الشكلٌة القانونٌة

المرأه ودورها فى المجتمع المغولى طبقا لمصادر المغول وقوانٌن 
  إلٌاسا

 7 نوارصالح الدٌن محمد 
 7 اٌمن سعد سلٌم اساسٌات البحث القانونى

 7 إسماعٌل علً سعد  المجتمع والسٌاسة
 7 محمد علً الصافوري  القانون المصري القدٌم
 7 طه السٌد أحمد الرشٌدي  حق المشاركة السٌاسٌة

 7 عبد الكرٌم محمد عبد الكرٌم  وضع المرأة القانونً عند العرب قبل اإلسالم
 7 محمد نور فرحات  االجتماعى للقانون فى مصر الحدٌثة التارٌخ

 7 محمد نور فرحات  الفكر القانونً والواقع االجتماعً
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 7 السٌد العربً حسن  حق الشفعة فً األعراف القبلٌة والشرائع القدٌمة
 7 عبد المنعم دروٌش  المسئولٌة التقصٌرٌة بٌن القانون الرومانً والشرٌعة اإلسالمٌة

 7 حسن عبد الحمٌد  فكرة المسئولٌة الجنائٌة فى مصر الفرعونٌة
 7 السٌد العربً حسن  التعذٌب

 7 محمد جمال عطٌة عٌسى مفهوم العقد
 7 عباس العبودى  شرٌعة حمورابى

 7 عبدالمنعم دروٌش  طرق الطعن فى األحكام فى القانون الرومانى
 7 البغداديأحمد محمد   القواعد العامة فً الرهن

 7 ىاددغأحمد محمد الب  عقوبة اإلعدام وفلسفة النظام الجنائى المصرى فى العصر الفرعونى

 7 أحمد إبراهٌم حسن نسخة 2  اساس المسئولٌة العقدٌة فً القانون الرومانً
 7 عبدالرحٌم صدقى محمد حسنى  القانون الجنائى عند الفراعنة

 7 حسٌنفاٌز محمد   نشأة فلسفة القانون
 7 مصطفى سٌد أحمد صقر  نظرٌة الدولة عند الفارابً

 7 ممدوح هلول  دراسات فً تارٌخ الدولتٌن الطولونٌة واالخشٌدٌة
 7 مصطفى سٌد أحمد صقر  حجٌة األمر المقضى

 7 محمد محسوب عبدالمجٌد  مالمح قانون األعمال التجارٌه بمكه فى العصر الجاهلى
 7 طه عوض غازى  القانون الرومانىمشارطة التحكٌم فى 

 7 سلٌمان مرقس  محاضرات فً فلسفة القانون
 7  عبد المنعم دروٌش ماهٌة األجنبً

 7 محمدٌن عبد القادر محمد  المدخل لدراسة القانون
 7 محمد محسوب عبد المجٌد  أزمة العدالة العقدٌة فى القانون الرومانى

 7 طه عوض غازي  الغٌر فً الشرائع القدٌمةالمسئولٌة عن االضرار باموال 
 7 عباس الغرٌرى  تعذٌب المتهم او الشاهد لحمله على االعتراف او الشهادة

رؤٌة تحلٌلٌة لتطور مضمون فكرة العمل فى القانون الرومانى مع 
  اإلشارة إلى الوضع فى الفقه اإلسالمى

 7 عبدالمنعم دروٌش
 7 العزٌرىعباس مبروك   عقد النقل البحري
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 7 السٌد عبدالحمٌد فوده  جوهر القانون بٌن المثالٌة والواقعٌة
 7 على حافظ  أساس العدالة فى القانون الرومانى

 7 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخة2  مبدأ المساواة ومدى تطبٌقه فً مصر
 7 السٌد عبدالحمٌد فوده  مظاهر العدالة فً القانون العراقً القدٌم

 7 السٌد عبد الحمٌد فوده  القانونً للمرأة فً القانون الٌهودي القدٌمالمركز 
 7 محمد جمال عطٌه عٌسى  أهداف القانون بٌن النظرٌة والتطبٌق

 7 عبد المجٌد محمد الحفناوي  نسخة 3       تارٌخ القانون المصري
 7 طه عوض غازى  دروس فى فلسفة القانون
 7 تمحمد نور فرحا والقانونًتارٌخ النظم االجتماعٌة 

 7 محمد نور فرحات  محاضرات فى اصول القانون والنظام
 7 احمد محمد البغدادي  تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة

 

 

 2 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 8     القانون الٌهودي القدٌم
 2 محمود سالمه زناتى  تارٌخ النظم اإلجتماعٌة والقانون فى مصر

محمد علً الصافوري ؛ فاٌز  نسخة 2 تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة
 محمد حسنٌن

2 
 2 السٌد عبد الحمٌد فوده نسخ 9   أصول النظم القانونٌة

 2 صوفً حسن أبوطالب نسخ 5الجزء االول  تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة
 2 أبوطالبصوفً حسن  نسخ 4 تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة

 2 فاٌز محمد حسٌن محمد 2000،2004  أصول النظم القانونٌة فى العالم القدٌم
 2  صوفً حسن أبوطالب تارٌخ القانون فً مصر

 2 عبدالمنعم دروٌش  طرق الطعن فى األحكام فى القانون الرومانى
 2 أحمد إبراهٌم حسن  تارٌخ النظم القانونٌة واإلجتماعٌة

اإلجتماعً للتجرٌم والعقاب فً مصر فً العصر العثمانً التارٌخ 
(0501-0889)  

 2 أحمد محمد البغدادي
 2 أحمد محمد البغدادي  محاضرات فً تارٌخ القانون المصري
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  فاٌز محمد حسٌن محمد  مقدمة الدراسة فلسفة القانون
 2 صوفى حسن أبو طالب نسخ4 4 تارٌخ القانون فى مصر

 2 فاٌز محمد حسٌن محمد  بٌن العلمانٌة ومشكلٌة الغائٌةفلسفة القانون 
 2 فاٌز محمد حسٌن محمد  فلسفة الدولة والقانون فى الفكر الصٌنى القدٌم

   
   
 


