
PAPETERIE ARAFA

عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2001 -دعوى االفراغ - الحماية القانونية لمكتري المحالت السكنية  الحسين بلحساني 1

2016
عبد الرحمان 

الشرقاوي

الكتاب الثاني العقود الواردة على - قانون العقود الخاصة

"عقد الكراء" منفعة الشيئ 
2

2016
عبد الرحمان 

الشرقاوي

" الكتاب األول العقود الناقلة للملكية - قانون العقود الخاصة

"عقد البيع 
3

2016 مصطفى بونجة 49.16 و القانون رقم 1955الكراء التجاري بين ظهير  4

2015 محمد الكشبور 5 الكراء المني و الكراء التجاري

2006 االيجار المفضي الى تملك العقار جيهان بونبات 6

2013
 ادريس 

الفاخوري
39.08 الحقوق العينية وفق القانون رقم  7

1999-

1419

 محمد بن 

معجوز
الحقوق العينية في الفقه االسالمي و التقنين المغربي 8

2015
عبد الكريم 

شهبون

الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون 

39.08رقم 
9

2009 جواد الهروس الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي 10

2015
عبد الخالق 

أحمدون
-حق الملكية - الوجيز في الحقوق العينية العقارية  11

____ عادل حاميدي

القواعد الفقهية و تطبيقاتها القضائية في المادة العقارية و 

المدنية في ضوء مدونة الحقوق العينية و قانون االلتزامات  و 

العقود و الفقه االسالمي

12

2014 ادريس كوكين العدالة العقارية و ألمن العقاري بالمغرب 13

2013- 

2014 
عبد العالي دقوفي

محاضرات في حق الملكية و في الضمانات العينية و 

 بمثابة مدونة 39.08دراسة في القانون رقم - الشخصة 

الحقوق

14

2012 ابراهيم بحماني تنفيد األحكام العقارية 15
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2003  محمد بونبات
دراسة في ضوء - نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 

-18.00القانون رقم 
16

1997
 مفلح عواد 

القضاة
"القانون المدني " أصول التنفيد  17

2007 الحجز التنفيدي على العقار في القانون المغربي يونس الزهري 18

_____ التشريع العقاري و الضمانات مأمون الكزبري 19

____ ____ الندوة المشتركة خول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب 20

2013
 يوسف 

الغوناجي

صعوبة القيد بالسجالت العقارية بين مسبيبات االستشكال و 

أفاق و حلول
21

2015  زكرياء العماري
مختلف النصوص التشريعية و التنظيمية - القانون العقاري 

-المتعلقة بالعقار
22

2013
 ادريس 

بلمحجوب

حماية الملكية العقارية من خالل قرارات محكمة االستئناف 

بالرباط
23

2013  نبيل بو حمودي
مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني و العمل 

القضائي
24

2014 25 العقار و قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي حميد خيري

2013 حسن الزاهر نظام التوثيق بالمغرب 26

_____ ____ محاضرات في التوثيق العدلي 27

2013  محمد خيري
التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي و تطبيقاته 

"الجزء األول"في مدونة األسرة 
28

2013 محمد خيري
التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي و تطبيقاته 

"الجزء الثاني"في مدونة األسرة 
29

2015 المركز  القانوني للوثيقة العدلية في نظام السجالت العقارية سليمان أحوال 30
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

1995 ____ دليل األراضي الجماعية 31

1993
عبد الرحمان 

البكريوي
التعمير بين المركزية و الالمركزية 32

2011 حمد محجوبي قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية 33

1997 _____ الشفعة و الصورية وفقا لقضاء النقض 34

2014 غزالن نادير اجراءات ممارسة الشفعة في العقار المحفظ 35

2003
 محمد أو 

القاضي
أحكام الشفعة في ضوء التشريع و الفقه و القضاء 36

2011 محمد محجوبي الشفعة في الفقه المالكي و التشريع المغربي 37

2014 غزالن نادير اجراءات ممارسة الشفعة في العقار المحفظ 38

2007
 يعقوب يوسف 

عبد الرحمان
التصادم البحري 39

20015 _____ محاضرات في المادة الجمركية 40

2015 _____ مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 41

2004 "التصادم و االنقاذ " الحوادث البحرية  أحمد حسني 42

2016 هشام بوحوص محاضرات في مادة الجرائم االقتصادية 43

2016 التعويض عن حوادث الشغل محمد بنحساين 44

2016 حماية الحقوق الشخصية في قانون الشغل محمد بنحساين 45
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2007 الفصل التعسفي لألجير على ضوء العمل القضائي بشرى العلوي 46

2016  محمد بنحساين
عالقات الشغل الفردية و - القانون االجتماعي المغربي

-الجماعية
47

2002 رشيدة أحفوض التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي 48

2013  محمد المهدي
مالمح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات 

مدونة األوقاف
49

2006
جماعة من 

المؤلفين
-ندوة - األمالك الحبسية  50

____ زكرياء العماري النظاك القانوني لألمالك الوقفية 51

2013 محمد المهدي. د
مالمح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات 

مدونة األوقاف
52

____
 بوشعيب 

الناصري
استثمار العقارات الحبسية 53

2011 ____ دليل العمل القضائي في المنازعات الوقفية 54

2002
عادل علي 

المقدادي
القانون البحري 55

2011 ____ دليل العمل القضائي في المنازعات الوقفية 56

2015 ____ محاضرات في مادة الحكامة الجمركية 57

____ المنازعات الزجرية الجمركية مصطفى حسيني 58

2009 موانئ الحاويات الدولية أيمن النحراوي 59

2014 بشرى العلوي. د الفصل التعسفي لألجير على ضوء العمل القضائي 60
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2011
عبد الواحد 

العلمي

الجزء "شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية 

"الثالث
61

2012
عبد الواحد 

العلمي

الجزء "شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية 

"الثاني
62

2007
 ضاري خليل 

محمود
"هيمنة القانون أم قانون الهيمنة" المحكمة الجنائية الدولية  63

1999 عبد السالم بنحدو مبادئ علم االجرام دراسة في الشخصية االجرامية 64

2002 ابراهيم سيد أحمد الخبرة في المواد المدنية و الجنائية فقها و قضاء 65

2014
عبد الواحد 

العلمي

الجزء " شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية 

"األول 
66

2012  ابن خدة رضى
تأصيل ة - محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية 

-تفصيل
67

2009
رياضي عبد 

الغاني
تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية 68

____
عبد الواحد 

العلمي
شرح القانون الجنائي المغربي 69

2012 الدليل العلمي في تدبير أراضي الجموع محمود شوراق 70

2010 الحسن هوداية
المادتين الجنائية - اهم قررات المجلس األعلى في التقادم 

والمدنية
71

2010
سالم روضان 

الموساوي

فعل اإلرهاب والجريمة االرهابية دراسة مقارنة معززة 

بتطبيقات قضائية
72

1997 سعاد عاشور حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي 73

2010
الخمليشي عبد 

العزيز

اإلطار التشريعي : أراضي الجماعات الساللية بالمغرب 

والتطبيقات القضائية
74

2013 مجلة قراءات في القوانين العقارية الجديدة 75
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2008 محمود شوارق
المساطر القانونية لتدبير أمالك الجماعات الحضرية والقروية 

الجزء األول- 
76

2016 عزيز الغرس
تسيير المفاوضات في عقود التجارة الدولية دراسة مقارنة لجوانبها 

القانونية والعملية معززة باالجتهادات الفقهية والقضائية
77

2008 كريم آيت بال
استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء 

العمل القضائي
78

2012 نور الدين لعرج
األصل - التاجر - األعمال التجارية - مبادئ القانون التجاري 

التجاري
79

___ سعاد بنور محاضرات في القانون التجاري األساسي 80

2008
مصطفى كمال طه 

وائل أنور بندق+ 

الشركات - التجار - أصول القانون التجاري األعمال التجارية 

الملكية الصناعية- المحل التجاري - التجارية 
81

2016 لطيفة بنخير
التاجر - مبادئ أساسية في القانون التجاري األعمال التجارية 

األصل التجاري- 
82

2015 محمد بنحساين
السجل - األعمال التجارية - التاجر - القانون التجاري 

األصل التجاري- التجاري 
83

1997 محمد لفروجي
دراسة تحليلية ومقارنة على ضوء - التاجر وقانون التجارة بالمغرب 

مدونة التجارة والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية والسوق المالية
84

2013 نور الدين لعرج قانون الشركات التجارية 85

2012 فؤاد معالل شرح القانون التجاري الجديد 86

2001
عبد العالي 

العضرواي
التسيير الحر لألصل التجاري 87

2009 بحار عبد الرحيم االجراءات التحفيظية في مادة العقود التجارية 88

____ محمد بونبات
 ومدونة قانون 1955 ماي 24الكراء التجاري بين ظهير 

التجارة
89

2009
محمد بن أحمد 

بونبات

قانون  - 1955 ماي 24كراء المحالت التجارية ظهير 

 خاص بمراجعة أثمان الكراء07,03
90
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2006 يونس بنونة
العالمة التجارية بين التشريع واالجتهاد القضائي وفقا آلخر 

14/02/2006التعديالت بمقتضى ظهير 
91

2013
موالي حفيظ 

علوي قاديري
اشكاالت التعاقد في التجارة االلكترونية 92

2014 كمال محرر الحماية القانونية للعالمة التجارية 93

1997
امحمد برادة 

غزيول
-دراسة وتطبيق- التصدير واالستيراد واالشكاليات القانونية  94

2009

عبد الحكم فودة 

أحمد محمد + 

أحمد

الرشوة والجرائم الملحقة بها واختالس : جرائم األموال العامة 

المال العام، االستيالء والغدر والتربح والعدوان واالهمال 

الجسيم ، االضرار العمدي

95

2009 مجلة القانون الجنائي لألعمال واقع وآفاق 96

2016
+ سعاد حميدي 

أحمد قليش
الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية 97

2010 جهاد البريزات دراسة تحليلية- الجريمة المنظمة  98

2010 أحمد آيت الطالب اجراءات البحث الماسة بالحرية 99

____ عبد العالي حفيظ صالحيات قاضي تطبيق العقوبات في القانون المغربي 100

____ حسن ادريبلة -دراسة مقارنة- مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق  101

1996
محمد عبد 

الحميد األلفي

الدفع بالعذر القهري في قانون االجراءات الجنائية وفقا لقضاء 

محكمة النقض
102

2002
منصور محمد 

أحمد

الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء االداري 

الصادر ضد االدارة
103

2010
سمر فايز 

اسماعيل
تبييض األموال الفقهية 104

1989
أحمد بن الشيخ 

محمد الزرقا
شرح القواعد الفقهية 105
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2005 نبيلة الكري حسن النية في المادة العقارية 106

2016 سعيد زياد المنازعات- التدبير - أراضي الجماعات الساللية  107

2012 محمود شوارق الدليل العملي في تدبير أراضي الجموع 108

2013
العربي محمد 

مياد

الدليل العملي للملك الخاص للدولة على ضوء القانون والعمل 

القضائي
109

1999 أحمد الخمليشي
الدعوى - الدعوى العمومية : شرخ قانون المسطرة الجنائية 

(الجزء األول)التحقيق االعدادي - البحث التمهيدي - المدنية 
110

2015 محمد الربيعي

األحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة 

-  المتعلق بخطة العدالة 16,03في ضوء مستجدات قانون 

 المتعلق بالتوثيق32,09قانون  

111

2014 العلمي الحراق الوثيق في شرح قانون التوثيق 112

2011 العلمي الحراق الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة 113

2004
محمد بن أحمد 

بونبات
18,00نظام الملكية المشتركة دراسة في ضوء القانون رقم  114

2006
مرزوق آيت 

الحاج
الوجيز في التوثيق العدلي بين النظر والتطبيق 115

2009 محمد سعادي االرهاب الدولي بين الغموض والتأويل 116

____ األمم المتحدة
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 

1998 يوليه 17في 
117

1999 أحمد الخمليشي
طرق الطعن - المحاكمة : شرح قانون المسطرة الجنائية 

(الجزء الثاني)
118

2008
محمود داود 

يعقوب
المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي 119

2010 أحمد آيت الطالب اجراءات البحث الماسة بالحرية 120
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2016 هشام بحوص محاضرات في القانون الجنائي المغربي القسم العام 121

2010
محمد عباس حمودي 

حسين الزييدي+ 
-دراسة مقارنة- نظرية المصلحة في الطعن الجنائي  122

____
محمد أحمد 

عابدين
الطعن بالنقض في المواد الجنائية 123

2016 أحمد أجعون المنازعات العقارية بين المحاكم العادية والمحاكم االدارية 124

2014 مجلة الحقوق المستجدات التشريعية في المادة العقارية 125

2014 مجلة (الجزء االول)المنازعات العقارية  126

2013 بوجمعة زفو اثر نظام التحفيظ العقاري في التشريع المغربي 127

2009 محمد خيري قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي 128

2014
المختار بن أحمد 

عطار
التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي 129

2012 مجلة
 ومستجدات قانون 1913قانون التحفيظ العقاري بين ظهير 

14,07
130

2014
عبد الكريم 

شهبون
الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد 131

2009 محمد بفقير القانون العقاري والعمل القضائي المغربي 132

2015 مجلة
دراسة مقارنة في ضوء - المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري 

(الجزء األول )االجتهاد الفقهي والقضائي 
133

2014 مجلة المنازعات العقارية الجزء الثاني 134

____ قرارات قرارات المجلس األعلى في مادة التحفيظ العقاري 135
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2015
محمد ابن الحاج 

السلمي

التقييد والتشطيب بالسجالت العقارية وفق مستجدات القانون 

14,07رقم 
136

1986 محمد مهدي الجم التحفيظ العقاري في المغرب 137

2011
 و 29سلسلة الندوات 

2011 أبريل 30
نحو تشريع عقاري جديد 138

2014
مجلة فقه 

القضاء العقاري

مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل 

القضائي
139

2014 مجلة الحقوق المستجدات التشريعية في المادة العقارية 140

2015 نور الحجاجي
الطعن في قرار التحفيظ بين النص القانوني واجتهاد القضاء 

االداري
141

2016
حسام الدين 

البجدايني
دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري 142

2015
مجلة العلوم 

القانونية
مستجدات القوانين العقارية على ضوء االجتهادات القضائي 143

2009 وزارة العدل
مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس 

األعلى
144

2004
منصور عمر 

المعاطي
المسؤولية المدنية والجنائية في االخطاء الطبية 145

2014 عمر أزوكار
التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة 

النقض
146

2013
منشورات مجلة 

العلوم القانونية

مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل 

القضائي
147

2003
عبد العالي بن 

محمد العبودي

نظام التحفيظ العقاري و اشهار الحقوق العينية بالمملكة 

المغربية
148

2015 مجلة (الجزء الثاني)المنازعات العقارية  149

___ ____ تقسيم األموال إلى عقار ومنقول الكتاب األول 150
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PAPETERIE ARAFA

عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2004 أشغال الندوة ؟....العقار غير المحفظ إلى أين  151

2015 أحمد ادريوش
اشكالية التوفيق بين استقرار المعامالت وبين حماية الملكية 

العقارية دراسة حول أصل وأصالة المادة الثانية من مدونة 

الحقوق العينية

152

2000 خالد مداوي المنظمة للعقار- في بعض مبادئ الفقه االسالمي  153

2006
محمد وحيد 

الدين سوار

الرهن المجرد - الحقوق العينية التبعية " شرح القانون المدني 

-الكتاب الثالث- حقوق االمتياز- الرهن الحيازي - 
154

2013 محمد بادن
دعوى االستحقاق العقارية على ضوء الفقه المالكي والتشريع 

المغربي والعمل القضائي
155

2007 يوسف الزهري الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي 156

2007
محمد برادة 

غريول
الدليل العملي للعقار غير المحفظ 157

____ محمد محبوبي أساسيات في الحقوق العينية العقارية 158

2005
مجموعة من 

المؤلفين
العقار واالستثمار 159

2012 الصديق لعلو التمويل العقاري 160

2011 يوسف أفريل (ضمانة بنكية للدائن المرتهن)الرهن الرسمي العقاري  161

2009 سفيان ادريوش تسنيد الديون الرهنية مقاربة قانونية ومالية الجزء األول 162

2009 سفيان ادريوش تسنيد الديون الرهنية مقاربة قانونية ومالية الجزء االثاني 163

____
عبد الوهاب 

عرفة

المرجع في السجل العيني ومشكالت عملية واجهت تطبيقه 

بمصر ورسوم الشهر العقاري
164

2011 محمد الكشبور القسمة القضائية في القانون المغربي 165
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

1999
المختار بن أحمد 

عطار
الوجيز في القانون العقاري المغربي و الموريتاني 166

2014 عمر أزوكار التقييدات والتشطيبات في الرسم العقاري 167

2012 مجلة
القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية 

الجزء الرابع
168

2005 أعمال الندوة األمالك الحبسية 169

2013 مجلة
مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني والعمل 

القضائي
170

1999
عبد الوهاب 

راجع
اراضي الجموع بين التنظيم والوصايا 171

___ محمد مومن أمالك الجماعات الساللية و أراضي الكيش 172

2005 بثينة العلوط القسمة القضائية للعقار 173

2013 كريم لحرش المنازعات الضريبية في القانون المغربي 174

1997
محمد أحمد 

عابدين
التعويض بين الضرر المادي واألدبي الموروث 175

2014 محمد بفقير
الجزء - قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي 

-األول
176

2008 مصطفى الكيلة التقدير القضائي للتعويض 177

2016 وداد العيدوني التنظيم القضائي المغربي دراسة وفق آخر المستجدات 178

1999 نزيه نعيم شالال دعوى الصورية دراسة مقارنة 179

2013
عبد الكريم 

الطالب
الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية 180
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2014 محمد بفقير
الجزء - قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي 

-الثاني
181

____ جواد أمهمول الوجيز في المسطرة المدنية 182

1998
عبد اللطيف 

هداية هللا
القضاء المستعجل 183

2013
نورة غزالن 

الشنيوي
دراسة في قانون المسطرة المدنية المغربي 184

2016 محمد األزهر الدعوى المدنية- المسطرة المدنية  185

2015
عبد الرحمان 

الشرقاوي
المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية 186

2005
جواد بوكالطة 

االدريسي

الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعية في التشريع المغربي 

و المقارن
187

2015 محمد بفقير قانون االلتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي 188

2015
عبد الرحمان 

الشرقاوي

التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو 

البديلة
189

2009
عبد العزيز 

حضري
استئناف األحكام المدنية في التشريع المغربي 190

2013 محمد كرام الوجيز في التنظيم القضائي المغربي 191

2001 محمد الكشبور رقابة المجلس األعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية 192

2010
عبد هللا ماجد 

العكايلة

االختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في األحوال 

العادية واالستثنائية
193

2011 حسن الجو خدام
-التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية 

-دراسة مقارنة
194

1994
عكاشة محمد 

عبد العال
االنابة القضائية في نطاق العالقات الخاصة الدولية 195
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2005
عبد الرحيم 

الصقلي

طرق معالجة االدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ األحكام 

المدنية
196

____ مأمون الكزبري
نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود 

-انتقاله و انقضاؤه- أوصاف االلتزام - المغربي المجلد الثاني 
197

2014 محمد العروصي المختصر في بعض العقود المسماة 198

2007
المختار بن أحمد 

العطار
مصادر االلتزامات- الوسيط في القانون المدني  199

2016 عزيز الغرس -دراسة مقارنة - تسيير المفاوضات في عقود التجارة الدولية  200

2009
زاهية حورية 

سي يوسف
المسؤولية المدنية للمنتج 201

1998
أحمد شكري 

السباعي

الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض 

(الجزء األول)المقاولة ومساطر معالجتها  
202

2008
سالم محمد رديعان 

الغزاوي
مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية 203

2011
عبد الرحمان 

الشرقاوي

عقد - قانون العقود المسماة الكتاب األول العقود الناقلة للملكية 

البيع
204

2008
عبد الكريم 

الطالب

الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء 

2015مستجدات مسودة مشروع 
205

2015
عبد الرحمان 

الشرقاوي

 (الجزء األول)مصادر االلتزام - القانون المدني الكتاب األول 

التصرف القانوني
206

2015 _____ مجلة القانون المدني 207

2016
عبد الرحمان 

الشرقاوي
قانون العقود الخاصة 208

_____
عبد العزيز 

التوفيق

شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي إلى غاية 

 الجزء األول1995
209

2000
ادريس العلوي 

العبدالوي

االرادة المنفردة - شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام 

(الجزء الثاني)المسؤولية التقصيرية - االثراء بال سبب - 
210
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

___ أنور العمروسي الصورية وورقة الضد في القانون المدني 211

2008
محمد خليل 

يوسف أبو بكر
حق المؤلف في القانون دراسة مقارنة 212

___ عبد الحكم فودة النسبية والغيرية في القانون المدني 213

2002 سعيد كوكبي تنفيذ األحكام االجتماعية في التشريع المغربي 214

2009
ترجمة )جون رولز 

(حاج اسماعيل
العدالة كإنصاف إعادة صياغة 215

1998
ادريس العلوي 

العبدالوي

 (القانون القضائي الخاص )الوسيط في شرح المسطرة المدنية 

الجزء األول
216

2000
احمد شوقي محمد 

عبد الرحمن

مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في 

المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية
217

1981
ادريس العلوي 

العبدالوي
وسائل االثبات في التشريع المدني المغربي 218

2016 نزهة الخلدي الوجيز في العقود المسماة عقد البيع وعقد الكراء 219

1974 مأمون الكزبري
نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود 

المغربي الجزء األول مصادر االلتزامات
220

2004
العربي محمد 

مياد
عقود االذعان دراسة مقارنة 221

2016
نورة غزالن 

الشنيوي
العقود الخاصة المدنية والتجارية مع آخر المستجدات 222

2015
العربي محمد 

مياد
تأمالت في مدونة الحقوق العينية الجزء األول 223

2008
عبد الرحمان 

الشرقاوي
دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي 224

____
العربي محمد 

مياد
الدليل العملي في قضايا نزع الملكية ألجل المصلحة العامة 225
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

____
العربي محمد 

مياد

العمل القضائي في دعاوى استيالء االدارة على الملكية 

(االعتداء المادي)العقارية 
226

____ مجلة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 227

2002
هشام علي 

صادق

تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على 

التصادم البحري والحوادث الواقعة على ظهر السفن
228

2016 هشام بوحوص محاضرات في مادة جرائم الشركات 229

2015
عبد القادر 

العرعاري
المسؤولية المدنية 230

2003
عز الدين 

+ الدناصور 

عبدالحميد الشورابي
الصورية في ضوء الفقه والقضاء 231

___
محمد شتا أبو 

سعد
الموجز العملي في الصورية 232

2011 نور الدين لعرج
نظرية - المدخل لدراسة القانون الوضعي نظرية القانون 

-الحق
233

1996
ادريس العلوي 

العبدالوي
نظرية العقد- النظرية العامة لاللتزام  234

____ عرض مصادر االلتزام 235

1995
مصطفى مدي 

هرجة
الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي 236

2013
خالد عبد العظيم 

كمال + أبو غابة 

محمد عواد عوض
مدى حجية الشهادة والقرائن وضوابط مشروعيتهما في االثبات 237

2013
أمين عبد الرحمن 

محمود عباس
االنابة القضائية في مجال االجراءات الجنائية 238

____
خحيدر علي 

نوري
الجريمة االرهابية دراسة في ضوء قانون مكافحة االرهاب 239

2015 محكمة النقض
نظام التحفيظ العقاري دعامة اساسية للتنمية قراءة في 

14,07مستجدات القانون 
240
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

____ وزراة العدل السياسة الجنائية المغرب واقع و آفاقه المجلد األول 241

____
أحمد شكري 

السباعي

الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاوالت 

التجارية والمقاوالت التجارية والمدنية الجزء األول
242

____ ندوة األمن العقاري 243

2016
عبد السالم أحمد 

فيغو
العقود التشاركية 244

2007 محمد صبري األخطاء البنكية 245

2015 عالل فالي مساطر معالجة صعوبات المقاولة 246

2010 العربي جنان (دراسة مقارنة )التعاقد االلكتروني في القانون المغربي  247

____
المجلة المغربية 

لقانون األعمال 

والمقاوالت
الفوائد البنكية بين السعر القانوني والسعر االتفاقي 248

2009 صالح زين الدين العالمات التجارية وطنيا و دوليا 249

2003
أحمد شكري 

السباعي
الوسيط في الشركات والمجموعات ذات الننفع االقتصادي 250

2015 عبد هللا الكرجي
التشريع والعمل القضائي المغربي والمقارن في مكافحة غسل 

األموال
251

2010 حامد سيد محمد االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود 252

_____ _____ قانون مكافحة االرهاب واالتفاقيات الدولية 253

2015 ثورية بوصلعة
اجراءات البحث والتحري في مرحلة الضبط القضائي دراسة 

مقارنة
254

____
أحمد محمد 

محمود خلف
الصلح و اثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطالنه 255
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

____ حسن ادريبلة مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق 256

2010 أحمد آيت الطالب اجراءات البحث الماسة بالحرية 257

____ حسن عالم الطعن بالنقض في المواد الجنائية 258

2014

سعيد عبد 

الرحمان 

بنخضرة

أحكام المصادرة في القانون الجنائي المغربي 259

2010 الحسن هوداية خرق حقوق الدفاع الجزء األول 260

2004 محمود نصر الوسيط في الجرائم المضرة بالصحة العامة 261

2014 محمد البعدوي
الشرط اإلداري واشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام 

العام وضمان الحريات
262

2014 كريم لحرش الحكامة الجديدة بالمغرب 263

2002 حامد جبر نصر
رقابة القضاءاالداري الفرنسي لشرط المعاملة بالمثل في المعاهدات 

 من الدستور الفرنسي مع التطبيق 55واالتفاقيات الدولية في المادة 

رؤية أمام القضاء االداري المصري (التريبس )على اتفاقية 

264

____ مصطفى العوجي (مقدمة في حقوق االنسان)حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية  265

2004
ألكسيس دي تو 

كفيل
الديمقراطية في أمريكا 266

2016
حميد النهري بن 

محمد
النظرية العامة للضريبة 267

2016 رشيد حدوق استراتيجية تنيمة العدالة في المغرب 268

2013 محمد غربي الوجيز في التنظيم الدولي دراسة تأصيلية للمنظمات الدولية 269

2014
عبد الرزاق 

شعيبة
التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي 270
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

____
صالح سالم 

زرنوقة

منذ االستقالل وحتى )أنماط انتقال السلطة في الوطن العربي 

(بداية ربيع الثورات العربية
271

2008 محمود شوارق المساطر القانونية لتدبير أمالك الجماعات الحضرية والقروية 272

2013 عباس التافي المنازعات الضريبية في اجتهادات المحاكم االدراية 273

2010 حياة البجحايبي قواعد التقاضي في المادة الضريبية 274

2011
بدر الدين محمد 

شبل

الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

دارسة في المصادر واالليات المطلوبة والممارسة العملية
275

____

محمد موزاق 

عبد الرحمان 

أبليال

المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق مع تقسيم 

لتجربة المحاكم االدارية في المادة الجبائية
276

2003
أحمد حامد 

البدري محمد

الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية 

دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية
277

____ ثورية لعيوني القضاء االداري ورقابته على أعمال االدارة دراسة مقارنة 278

2000 ____ المسألة الديمقراطية في الوطن العربي 279

2002
عبد الواحد 

الناصر
االرهاب وعد المشروعية في العالقات الدولية 280

2015 محمد األزهر
- شرح مدونة األسرة الزواج وانحالل ميثاق الزوجية وآثاره 

الوالدة ونتائجها
281

2015 محمد الكشبور -انحالل ميثاق الزوجية- الوسيط في شرح مدونة األسرة  282

2009 محمد الكشبور الوسيط في شرح مدونة األسرة عقد الزواج واثاره 283

____ معمر بوحكوبي
تذييل االحكام في المادة األسرية بين النص القانوني والعمل 

القضائي
284

2013- 

2014
محمد العلمي محاضرات في قانون األسرة المغربي 285
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e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2014
نور الدين 

الرحالي
التطبيقات العملية الحديثة في قضايا االستهالك 286

2012 الصديق لعلو -دراسة قانونية- التمويل العقاري  287

2017 محمد محروك
الوجيز في العقود المسماة البيوعات واألكرية الواردة على 

العقار في ضوء التعديالت
288

___
عبد الحميد 

األحلب
التحكيم الدولي 289

____ بنسالم أوديجا الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات 290

____ ______ حماية المستهلك 291

2011- 

2012

عقود العزيز 

حضري
العقود االستهالكية 292

2005 أحسن بوسقيفة المنازعات الجمركية 293

2010 حسينة شرون
امتناع االدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد ما 

-الجزائر-دراسة في القانون االداري والجنائي 
294

____ _____ دعوى بطالن اجراءات الحجز التنفيذي العقاري 295

2010

حليمة بنت 

المحجوب بن 

حفو

نظرية االستحقاق في القانون المغربي 296

1988 الطيب برادة التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق 297

2005 لطيفة المهداني الشرعية في تنفيد العقوبات السالبة للحرية 298

2012
مجموعة من 

المؤلفين
مكافحة االتجار بالبشر 299

2004 محمد جنكل العمليات البنكية 300
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عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2010 محمد جنكل العمليات البنكية المباشرة 301

2015-

2016
هشام بوحوص محاضرات في مادة القانون المنظم للسجون 302

2002 يونس العياشي
المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق على ضوء المواثيق 

والمعاهدات الدولية والعمل القضائي
303

2008
عبد الرحمان 

الشرقاوي
دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي 304

2009
عروبة جبار 

الخزرجي
حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق 305

2010

عبد العزيز 

مندوه أبو 

حريصة

الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة 306

2016
محمد ابن الحاج 

السلمي

مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت 

في القانون المغربي
307

____
مجموعة من 

المؤلفين
توثيق التصرفات العقارية 308

2006
مصطفى 

شنضيض
نظام التشغيل 309

2002
محمد ابن الحاج 

السلمي

سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين االشهار العقاري 

االقتصادي- والتخطيط االجتماعي 
310

2010

سالفة طارق 

عبد الكريم 

الشعالن

الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتباس الحراري في 

(في اتفاقية تغير المناخ لسنة)بروتوكول كيوتو 
311

_____ محمد خيري العقار الغير المحفظ إلى أين 312

محمد براد قرار التحفيظ بين الحصانة التشريعية والرقابة القضائية 313

2004
- محمد الكشبور

برادة غزيول
المسؤولية والتعويض- حوادث الشغل واالمراض المهنية  314

2013
عمار عباس 

الحسيني
الردع الخاص العقابي ونظم المعاملة االصالحية 315
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e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2015 رياض فخري حماية حقوق المستهلك االقتصادي والتمثيلية واالنصات إليه 316

2011 المختار بكور الشيك- الكمبيالة - االوراق التجارية في القانون المغربي  317

2011 عزيز العكيلي
انقضاء االلتزام الثابت في الشيك دراسة في التشريعات 

المقارنة واتفاقية جنيف الموحدة
318

____ امحمد لفروجي جرائم الشيك وعقوباتها الجنائية والمدنية 319

___
مجموعة من 

المؤلفين
االضراب واالغالق بين التقييد واالطالق 320

2003 علي محمد جعفر داء الجريمة سياسة الوقاية والعالج 321

2013
يوسف حسن 

يوسف
علم العقاب- الكتاب الثاني - علم االجرام والعقاب  322

2002 أحمد أبو الروس أحكام الكمبيالة والشيك 323

____
نائل عبد 

الرحمن صالح
تاريخ اصدار الشيك وأهميته التجارية والجزائية 324

1999 حامد الشريف الدفوع في الشيك أمام القضاء الجنائي 325

2011
طالب حسن 

موسى
األوراق التجارية والعمليات المصرفية 326

2016
عبد الرحمان 

الشرقاوي
قانون العقود الخاصة 327

2016
نورة غزالن 

الشنيوي

التوجيهات األساسية لإلصالح الشامل والعميق لمنظومة 

التنظيم القضائي للمملكة دراسة في ضوء مستجدات - العدالة 

2016

328

2005 أنور سلطان قواعد االثبات في المواد المدنية والتجارية 329

2003
عبد اللطيف 

خالفي
حوادث الشغل واألمراض المهنية 330

Page 22



PAPETERIE ARAFA

عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

_____
قاضي رشيد 

رفقي
الصلح والتصالح في المادة االجتماعية 331

_____ بالل العشري حوادث الشغل واألمراض المهنية 332

_____ رشيدة أحفوض التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي 333

2009
عبد القادر 

السيخلي

حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون واالدراة والتربية 

واالعالم
334

2006
ناصر أحمد 

ابراهيم النشوى
أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه االسالمي 335

____
عبد الحميد 

عثمان محمد
ظاهرة الشيك كأداة لضمان الوفاء 336

2014
عبد الحق 

الحجوبي
علوم التربية وديداكتيك المواد 337

2015 _____ نظام التحفيظ العقاري دعامة اساسية للتنمية 338

2005 _____ السياسة الجنائية المغرب واقع و آفاقه 339

2014
محمود جاسم 

نجم الراشدي
ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة 340

2000 حيدر المولى الوجيز في القانون البيئي المقارن 341

2016 فريد الحاتمي الوسيط في القانون البحري المغربي 342

2008 عبد السالم زوير (التطليق- الطالق- الزواج )شرح مدونة األسرة  343

2009
عبد الرزاق 

السنهوري
(حق الملكية)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  344

2015
عبد الرزاق 

الجباري
أزمة الخطأ في المسؤولية الجنائية لساحب الشيك 345
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سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2000 نبيل ابراهيم سعد االثبات في المواد المدنية والتجارية 346

2001
عبد اللطيف 

خالفي
الوسيط في عالقات الشغل الفردية 347

____ ندوة األمن العقاري 348

2016
العربي محمد 

مياد
الموجز في العقود المدنية االكثر تداوال 349

2003
- محمد بونبات 

محمد مومن
االنظمة العقارية في المغرب 350

____ عبد الفتاح مراد شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية 351

2014 بالل العشري االجتهاد القضائي في مادة حوادث الشغل واألمراض المهنية 352

2005
عبد الخالق 

أحمدون

حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريعات الوطنية 

واالتفاقيات الدولية
353

____ محمد لفروجي الشيك واشكاالته القانونية والعملية 354

2012 _____
اإلطار التشريعي : أراضي الجماعات الساللية بالمغرب 

والتطبيقات القضائية
355

____
محمد بن أحمد 

بونبات
نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 356

2009
محمد بلهاشمي 

التسولي
التعويض حوادث الشغل واالمراض المهنية 357

____ أحمد العطاري
دراسة في ضوء - المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري 

االجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية
358

2013 أحمد حميوي الوسيط في قانون الشغل المغربي 359

2014 خالد سعيد االثبات في المنازعات المدنية 360
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سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2010
عبد اللطيف 

البغييل

التقاضي أمام المحاكم المدنية من رفع الدعوى إلى صدور 

الحكم
361

1996
عبد العلي 

العبودي
الحيازة فقها وقضاء 362

2013
صالح علي 

علي حسن
الوساطة في ابرام عقد العمل 363

2005
مصطفى أحمد 

أبو عمرو
عالقات العمل الجماعية 364

2011 عبد الحق صافي بيع العقار في طور االنجاز 365

2015 محمد الربيعي االحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم 366

1985 سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب 367

1995
حسن صادق 

المرصفاوي
في جرائم الشيك 368

2014
العربي محمد 

مياد

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على ضوء التشريع 

وأحكان الدستور
369

2007 أحمد كويسي الشيك- األوراق التجارية والسند ألمر  370

2010 محمد الهيني الدفوع في األوراق التجارية على ضوء الفقه والقضاء 371

2008
عبد العزيز عبد 

المنعم خليفة
عقد العمل الفردي 372

1991 أحمد أبو الوفا اجراءات تنفيذ في المواد المدنية والتجارية 373

2004
عبد المعطي 

محمد حساد
الشيك رؤية مصرفية وقانونية 374

_____
الشيخ عبد العلي 

أعنون
كيف نرتل القرآن 375
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سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

1996
محمد محب 

حافظ
1995جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى عام  376

____ زكرياء العماري النزاعات العقارية 377

2015- 

2016

عبد اللطيف 

البغيل
محاضرات في أحكام االلتزام والقانون المدني المعمق 378

2016 وداد العيدوني التنظيم القضائي للمملكة 379

1981 __ ميثاق اصالح منظومة العدالة باللغة الفرنسية 380

2015
عبد الرحمان 

الشرقاوي
القانون المدني 381

2016
عبد اللطيف 

الجعفري
الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية 382

2004 عز الدين بنستي الشركات في القانون المغربي 383

____ كريم لحرش المنازعات الضريبة في القانون المغربي 384

2015
عبد العزيز 

لعروسي

التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان مالءمات 

قانونية ودستورية
385

____ محمد مومن أمالك الجماعات الساللية و أراضي الكيش 386

1995 محمد السماحي طرق الطعن في األحكام المدنية واالدارية 387

2011 مجلة مجلة الدفاع 388

2007
رياضي عبد 

الغاني

جهاز قاضي التحقيق اختصاصاته واالجراءات المسطرية 

المطبقة أمامه
389

2011 مجلة 390 المتعلق حماية المستهلك31.08قراءة في القانون رقم 
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سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

1998
أحمد شكري 

السباعي

الوسيط في األوراق التجارية الجزء األول الكمبيالة والسند 

ألمر
391

1993
مصطفى مجدى 

هرجة
الشفعة في ضوء أحداث اآلراء واحكام النقض 392

1998 محمد شليح
المرشد الحيران إلى الفهم المجموعة بفك القيود عن نكت 

أحكام البيع المنضود في ق ل ع
393

2015 نورا الحجاجي
الطعن في قرار التحفيظ بين النص القانوني واجتهاد القضاء 

االداري
394

_____ األحمدية دليل الطالب في الدراسات القانونية في ق ل ع 395

2016 عمر أزوكار
المساطر الضريبية بين فقه اإلدراة الضريبية والعمل القضائي 

المغربي
396

2013 المهدي العزوزي تسوية نزاعات االستهالك 397

2011 القرارات المنازعات الوقفية 398

2013 مجلة 399 سنة100ق ل ع بعد مرور 

_____ محمد الشتيوي الدفوع الشكلية والمسائل األولية أمام القضاء الزجري 400

2002
مجموعة من 

المؤلفين
التجزئة العقارية والتعمير 401

_____ مجلة
 ومستجدات قانون 1913قانون التحفيظ العقاري بين روح ظ 

07.14
402

2011 محمد خيري (ضمانة بنكية للدائن المرتهن)الرهن الرسمي العقاري  403

2007 مجلة القصر مجلة 404

2013
العربي محمد 

مياد

الدليل العملي للملك الخاص للدولة على ضوء القانون والعمل 

القضائي
405
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سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 

الترتيبي

2011 أحمد أبو العالء
-دليل الباحث في ق م ج المغربي من خالل األسئلة واألجوبة 

التحقيق االعدادي- البحث التمهيدي 
406

_____
جماعة من 

المؤلفين
األمالك الحبسية 407

2010

جالل محمد 

+ الزعبي 

اسامة احمد

جرائم تقنية نظم المعلومات االلكترونية دراسة مقارنة 408

2008
نهال عبد القادر 

المومني
الجرائم المعلوماتية 409

2016 علي الحنودي دراسة السياسات العمومية 410

2012 يونس العياشي األمن القانوني والقضائي واثرهما على التنمية االقتصادية 411

2005 محمد القدوري
حيازة العقار وحيازة المنافع وحياز الضرر و احكام المياه 

ودعاوى حماية الحيازة
412

2012 عمر أزوكار
 ومدونة 14,07مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 

الحقوق العينية
413

2013 عمر أزوكار
منازعات الكراء التجاري من خالل محكمة النقض الجزء 

االول
414

2016 سعيد نازي الوالي في إطار الجهوية المتقدمة 415

2016 سعيد بوفتيل
دور المستشار الجماعي في التدبير من خالل القانون 

 المتعلق بالجماعات113,14التنظيمي رقم 
416

2016 يوسف مختري حماية الحقق الواردة على العقار في طور التحفيظ 417

2013 عمر أزوكار
منازعات الكراء التجاري من خالل محكمة النقض الجزء 

الثاني
418

2016
محمد سعد 

جرندي
الدليل العملي لمدونة الشغل 419

2009
حزام مهيوب 

العامري
النظرية العامة لالستغالل 420
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الرقم 

الترتيبي

2013 محمد خمبو شرح قانون التعويض والتأمين في حوادث السير 421

2009
محمد جالل 

السعيد
تأمالت حول المحاكمة العادلة 422

2016 احمد اجعون المنازعات العقارية بين المحاكم العادية والمحاكم االدارية 423

2017 وزارة العدل 49,16قانون الكراء رقم  424

2006
عبد العزيز سليمان 

الحرشان
القرابة واثرها على الجريمة والعقوبة 425

2010
ادريس 

بلمحجوب
بدائل عقوبة االعدام في السياسة الجنائية المعاصرة 426

2014 محمد المومن امالك الجماعات الساللية 427

2011 عالل نوريم االقوال الحلية في شرح االجرومية 428

2008
عامر محمود 

الكسواني
احكام االلتزام 429

____ ادولف رييولت الخبرة في ميدان الطب الشرعي 430

2016 عمر الهواوي مسطرة الضم والتحديد االداري في التحفيظ العقاري 431

____ ______
 الى 2011مذكرات من  + 2015 الى 2008دوريات من 

2015
432

2008 عماد الفقي كتاب العقوبة باإلعدام 433

2014
دة نورة غزالن 

الشنيوي
الوجيز في العقود التجارية 434

2005
عبد هللا ابن 

الظاهر
مدونة االسرة كتاب الزواج في اطار المذهب المالكي وادلته 435
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الرقم 

الترتيبي

2013 _____ تدبير األموال المكتسبة اثناء قيام العالقة الزوجية 436

2011 عصام الميديني
مرشد الشرطة القضائية في اساليب البحث والتحري وطرق 

االستدالل الجنائي
437

_____ مدحت رمضان الحماية الجنائية شرف واعتبار الشخصيات العامة 438

2007 لحسن بيهي الشكلية في ضوء الشركات التجارية المغربي 439

2012 _____ 40 - 39مجلة االشعاع العدد  440

2017 فؤاد الصامت
القواعد الموضوعية لالمن العقاري دراسة مقارنة بين احكام 

الفقه المالكي والقانون الوضعي
441

1987 مأمون الكزبري التحفيظ العقاري والحقوق العينية االصلية و التبعية 442

2012 ابن خده رضى محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية 443

2017
عبد الرزاق 

اصبيحي
تجربة المغربية في االوقاف 444

2016
نورة غزالن 

الشنيوي

التوجهات االساسية لالصالح الشامل والعميق لمنومة العدالة 

م م
445

1998
يوسف الشيخ 

يوسف
حماية الحق في حرمة االحاديث الخاصة دراسة مقارنة 446

2011 اميل دوركايم قواعد المنهج في علم االجتماع 447

2015
عبد المجيد 

اسويق
التقييدات على الرسوم العقارية 448

____ كمال حمدى األحكام الموضوعية في الوالية على المال 449

2010
عبد الرحيم 

زضاني
التحكيم الدولي على ضوء القانون المغربي الجديد والمقارن 450
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الرقم 

الترتيبي

2016 مصطفى بونجة المجلة المغربية للتحكيم العدد االول 451

2017 مصطفى بونجة 4 و 3المجلة المغربية للتحكيم العدد  452

2004 محمد التغدويني التعليق على القرارات القضائية 453

1988 الطيب برادة التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق 454

2009
طارق صالح 

يوسف عزام
اثر الطب الشرعي في اثبات الحقوق والجرائم 455

2014 مصطفى بونجة التحكيم التجاري من خالل العمل القضائي 456

2004
عائشة الشرقاوي 

المالكي
الوجيز في القانون البنكي المغربي 457

2009
عبد الرحيم 

زضاني
الوجيز في شرح قانون المغربي للتحكيم الداخلي الجزء االول 458

2009
احمد شكري 

السباعي

الوسيط في التركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي 

الجزء الثاني
459

2014 عمر ازوكار العقار المحفظ بين قواعد الحجز التحفظي واالنذار العقاري 460

2013 عبد العالي دقوقي محاظرات في نظام التحفيظ العقاري 461

2011
وسيم حسام 

الدين احمد
الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي االحتياجات الخاصة 462

2013 بصري هشام مسطرة التحفيظ واشكاالتها العملية 463

____ محكمة النقض 25دفاتر محكمة النقض والوساطة العدد  464

2004
منير عبد 

المعطي
جرائم انتهاك حرمة ملك الغير وجرائم االسكان 465
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الرقم 

الترتيبي

2016
عبد القادر 

العرعاري
نظرية العقد مصادر االلتزام 466

2014 جمال الطاهري حجية االمر المقضي في المادة المدنية 467

2010 محمد صابر االثر الناقل الستئناف الحكام المدنية في القانون المغربي 468

2004
عبد اللطيف 

خالفي
الوسيط في مدونة الشغل الجزء االول 469

2010
محمد بلهاشمي 

التسولي
مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية 470

2012
الراجراحي 

زكرياء
منازعات الحجز العقاري 471

2003
عبد الحميد 

الشواربي
التعليق الموضوعي على قانون االجراءات الجنائية 472

2016
عبد الغفور 

المسواكي
القسمة القضائية العقارية 473

2016
عبد القادر 

العرعاري
المسؤولية المدنية 474

2010 محمد علي جواد العقود الدولية 475

2014 بحار عبد الرحيم القضاء التجاري والمنازعات التجاري 476

2008 محمد الربيعي االحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم 477

2014 مجلة الدستور الجديد وافاق حقوق االنسان 478

2008
محمد فواز 

المطلقة
الوجيز في عقود التجارة االلكترونية دراسة مقارنة 479

2008
عامر محمد 

الكسواني
التجارة عبر الحاسوب 480
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الرقم 

الترتيبي

2012 كريم لحرش القضاء االداري المغربي 481

2004 وزارة العدل دليل العملي لمدونة االسرة 482

2009
نضال سليم 

ابراهيم
احكام عقود التجارة االلكترونية 483

1992 سليمان مرقس الوافي في شرح قانون المدني في االلتزامات المجلد الثاني 484

2007
أسامة اسيبد عبد 

السميع
التعويض عن الضرر األدبي 485

2016 محمد مياد القسمة القضائية العقارية 486

2010 محمد يحيى مطر الجهود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر 487

__
عمرو واصف 

الشريف
النظرية العامة في التوفيق االحتياطي 488

2010 محمد رضا النمر مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء 489

2011 فؤاد معالل الوسيط في قانون التأمين 490

2014 زكرياء العماري حماية المستهلك 491

__ عبد الواحد شعير الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب 492

2015
مجموعة من 

المؤلفين
امالك الدولة 493

2001 وزارة االسكان القاموس الموجز لالسكان والعمارة والتعمير 494

2010
عبد القادر 

العرعاري
-عقد البيع- النظرية العامة للعقود المسماة  495
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الرقم 
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1989 وزارة العدل الشيك بدون رصيد بين مشاكل الحاضر وآفاق المستقبل 496

2007 محمد الكشبور نزع الملكية ألجل المنفعة العامة 497

2004 محمد محجوبي دعوى نقل الملكية وارجاءات أمام المحكمة االدارية 498

2007 محمد أوراغ آليات الضمانات في التأمين البحري والنقل المغربي والمقارن 499

2012 أحمد عوبيد
الروابط الشخصية والمالية بين الزوجين في القانون الدولي 

الخاص المغربي والمقارن
500

__ عبد السالم لزرق االقتصاد الدولي دراسة عامة لبعض القضايا 501

__ كريم لحرش الجهوية المتقدمة بالمغرب 502

2013 أحمد زوكاغي المختار من االحكام الكبرى للقانون الدولي الخاص 503

2013
عبد الواحد 

العلمي
شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام 504

1991 البشرباجي شرح قانون نزع الملكية ألجل المنفعة العامة الكتاب االول 505

2015 عصام عطياوي
حجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة بين استقرار 

المعامالت العقارية ومبادئ العدالة
506

2017 زكرياء العماري المنازعات العقارية الجزء الثالث 507

2012 محمود شوراق الدليل العملي في تدبير أراضي الجموع 508

2004 نواف كنعان حق المؤلف 509

1999
عبد الكريم 

شهبون

الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي الكتاب 

1األول الجزء 
510
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الرقم 

الترتيبي

1999
عبد الكريم 

شهبون

الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي الكتاب 

2األول الجزء 
511

2017
العربي محمد 

مياد
تأمالت في مدونة الحقوق العينية الجزء الرابع 512

2013 ادريس الفاخوري 14.07نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون  513

2004
أحمد شكري 

السباعي

الوسيط في الشركات والمجموعات ذات الننفع االقتصادي 

شركات المساهمة
514

2007
أسامة اسيبد عبد 

السميع
التعويض عن الضرر األدبي 515

2010 جعفر علوي في السلوك االجرامي 516

____ يونس مليح الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة االدارة الضريبية 517

2016
عبد القادر 

بوبكري

حدود السلطة التأديبية للمشغل على ضوء مدونة الشغل 

والعمل القضائي
518

2017
ريبين أبو بكر 

عمر
السياسة الجنائية في الجرائم االقتصادية 519

2011
غازي حنون 

خلف الدراجي
نحو تطور في السياسة الجنائية المعاصرة 520

2010
محمود سليمان 

موسى
السياسة الجنائية واالسناد المعنوي 521

2013
محمد عبد 

اللطيف فرج
السياسة الجنائية المعاصرة 522

2017
هاشم محمد 

احمد الجحشي

السياسة الجنائية في جرائم األخالق دراسة مع أحكام الشريعة 

االسالمية
523

2010
ناهد فتحي 

الحموري
األوراق التجاري االلكترونية 524

2014 وزارة العدل مجموعة القانون العقاري الجزء االول 525
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___ وزارة العدل 25.90قانون رقم  526

2006
عبد الكريم 

شهبون
الشافي في شرح مدونة األسرة الجزء األول 527

2008
عبد الرحيم 

السلماني
القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة 528

2006
عبد الكريم 

شهبون
الشافي في شرح مدونة األسرة الجزء الثاني 529

2015 عبد الحق صافي الوجيز في القانون المدني الجزء الثاني المصادر غير االرادية 530

2015 محمد الكشبور الواضح في شرح مدونة األسرة الزواج الزواج 531

2006 ادريس الفاخوري العقار واالستثمار 532

2013
الملكي الحسين 

بن عبد السالم
األنظمة القانونية لتدبير األمالك الغابوية وشبهها 533

2003
الطيب عبد 

السالم برادة
تنفيذ األحكام اإلدارية والحقوق التي تحجز إداريا القتضائها 534

2006 المهدي شبو القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة 535

2010 ادريس النوازلي حماية عقود التجارة االلكترونية في القانون المدني 536

2015
المصطفى 

المهداوي
الخبرة القضائية في المادة المدنية بين االعتماد واالستبعاد 537

2016 سليمان بومزوغ المراقبة الجبائية للمقاولة في المغرب 538

2014
محمادي 

لمعكشاوي
الدليل العملي في التحفيظ العقاري 539

___ طارق القرفادي
المستجدات المتعلقة باآلجال في نظام التحفيظ العقاري على 

14.07ضوء القانون رقم 
540
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1993 سليمان مرقس الوافي في شرح قانون المدني في االلتزامات المجلد األول 541

2018 هشام بوحوص محاضرات في مادة السياسة الجنائية والقانون الجنائي 542

2017 ادريس الفاخوري حقوق الملكية الفكرية في التشريع المغربي 543

2012 أحمد ادريوش مناهج القانون المدني المعمق 544

2016 عبد الحق صافي الوجيز في القانون المدني الجزء األول المصادر االرادية 545

2014 عمر أزوكار قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات والحجج 546

1995 فتحى فكري مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية 547

2014 عبد السالم فيغو
الوجيز في أحكام نظرية االلتزام في قانون االلتزامات والعقود 

المغربي
548

2013 محمد مومن أحكام وسائل األداء واالئتمان في القانون المغربي 549

2016 الحسين بلوش الحماية القانونية للمستهلك 550

2002 محمد الحياني
المحافظ العقاري بين متطلبات االختصاص واكراهات 

المسؤولية
551

___ ادريس الفاخوري 14-07نظام التحفيظ وفق القانون  552

2000 عبد هللا بن حسين ابعاد الجريمة و نظم العدالة الجنائية 553

___ ___ اثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد الرتكاب الجريمة 554

1999
عبد الملك يونس 

محمد
أساس مسؤولية االدارة وقواعدها 555

Page 37



PAPETERIE ARAFA

عرفة مكتبة

e-mail:  arapha@gmail.com  الكتب دليل       

سنة اإلصدار المؤلف عنوان الكتاب
الرقم 
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2002 جزاء غازي
إسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المسجلة ضد 

مجهول
556

2012
محمد االدريسي 

العلمي المشيشي

دراسة حول مالءمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ 

والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق االنسان
557

___
عبد الرزاق 

السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني  أغلب األجزاء 558

___ ___ البهجة فى شرح التحفة 559

___ ___ معجم المصطلحات القانونية عربي ـ انكليزي 560

2011
ناصر 

المصطفاوي
قانون الصفقات العمومية 561

___ االمم المتحدة اسئلة تتكرر حول الحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية 562

___ ___ االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت في مجال حقوق اإلنسان 563

1999 محمد فتحي عيد االجرام المعاصر 564

2016 علي اليازيدي االستعراض الدوري الشامل كالية لحماية حقوق االنسان 565

2011
كارم محمود 

حسين
االليات الدولية و االقليمية لحماية حقوق االنسان 566

___ عصام حنفي االوراق التجارية 567

___ يزيد أنيس دراسة مقارنة_االيجاب والقبول في القانون المدني  568

2011 ___ البحث العلمي والوقاية من الجريمة 569

___ عبد الفتاح خضر البراءة و تعويض االبرياء 570
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2011
سعود بن 

ضحيان
البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات االصالحية 571

___ كلون ودسون التاريخ اإلجرامي للجنس البشري 572

2008 المختار عطار التحفيظ العقاري في القانون المغربي 573

2006 محمد السيد عرفه التحكيم والصلح وتطبيقتهما في المجال الجنائي 574

2016
عبد الواحد 

الخرجي

التحليل السوسيولوجي للعوامل االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية المؤدية للعنف 
575

___ يوسف بناصر الجريمة االرهابية بالمغرب 576

___
اإلمام محمد أبو 

زهرة
(الجريمة)الجريمة والعقوبة في الفقه االسالمي  577

1989 عبد الفتاح خضر الجوانب العلمية لحل مشكلة االزدحام في السجون 578

___ ___ الحماية القانونية الدولية لحقوق االنسان في النزاع المسلح 579

___ لمارك انسل الدفاع االجتماعي الجديد 580

1999 منى فياض مجتمع بري.. السجن  581

___ ____ الضوابط اللغوية للصياغة القانونية 582

1997 محمد االمين العدالة الجنائية ومنع الجريمة 583

___ العقود البنكية  محمد لفروجي 584

___ ____ المدة في عقد االيجار الجديد 585
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2005
مجموعة من 

المؤلفين
مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية 586

1994
عبدهللا محمد 

الغذامي
المشاكلة واإلختالف 587

1999 ____ النظم الحديثة في ادرة المؤسسات العقابية 588

___ محمد البوشواري الوجيز في النظرية العامة لإللتزمات 589

1996
محمد بن عبد 

العزيز
الوقف في الفكر اإلسالمي 590

2007
فرانسيس 

فوكوياما
بناء الدولة 591

___ تغريدة جبر حقوق االنسان و قانون الجنائي 592

___ ____ حقوق السجناء في المواثيق الدولية 593

___ أحمد بن عجيبة دراسات قانونية في القانون الجنائي مجموعة من البحوث 594

____ اندرو كويل دراسة حول حقوق االنسان في ادارة السجون 595

___ ____ دليل البرلمانيين لحقوق االنسان 596

1938 أحمد الزرقا شرح القواعد الفقهية 597

2017
عبد السالم 

الزياني
احكام الفرائض والوصايا في الفقه المالكي و مدونة االسرة 598

___ قصي مصطفى فاعلية القانون الدولي االنساني 599

2008 كمران الصالحي قواعد القانون الدولي االنساني 600
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2012 ____ كتاب القواعد الفقهية في المادة المدنية والعقارية 601

2007 ____ 1مجلة العدل  اللبنانية عدد 602

____ ديفيد جونستون مختصر تاريخ العدالة 603

___ هيثم مناع مستقبل حقوق اإلنسان وغياب المحاسبة 604

2014 نويل كالهون
معضالت العدالة االنتقالية في التحول من دول شمولية إلى 

دول ديمقراطية
605

___ ___ منظمة العفو الدولية، 606

___ ___ مؤشرات حقوق االنسان دليل للقياس و التنفيذ 607

2012 لين هانت لمحة تاريخية. نشأة حقوق اإلنسان 608

2012 ____ نظام معاهدات حقوق االنسان 609

2005
مشاعل عبد 

العزيز
أحكام االلتزام وانتقال االللتزام الوفاء 610

___
محمد حسين 

يعقوب
الجدية في االلتزام 611

___
مجموعة من 

المؤلفين
تأثير االعتقال أو السجن على اسر السجناء والمعتقلين 612

___ ____ كتاب االطفال المهمشون 613

2003 حبيب أحمد ادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية االسالمية 614

___ عادل المقدادي كتاب المبادئ القانون التجاري 615
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الترتيبي

2015 محكمة النقض احكام وقرارات قضايا التحفيظ 616

2007 فؤاد عبد هللا استثمار األموال الموقوفة 617

2006 ابراهيم كرسانة اطر اساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر 618

2000
عبد اللطيف 

خالفي
االجتهاد القضائي في المادة العقارية 619

2011 زهير بونعامية االعتبار الشخصي في شركات المساهمة 620

__ صالح الطاهر التحليل المالي واثره في المخاطر 621

__
عبد هللا ايت 

منصور
التقييد االحتياطي في التشريع المغري 622

2007 محمد بلمعلم .الشفعة في أسهم شركات المساهمة 623

2014 مجلة العدالة العقارية واألمن العقاري في المغرب 624

2013
عبد العزيز 

حضري
العقود االستهالكية 625

2004 وزارة العدل
 باللغة 17.95القانون المتعلق بشركات المساهمة قانون رقم

العربية والفرنسية
626

2004
ايهاب عبد 

المطلب
القتل العمد والقتل الخطأ 627

2016 مجلة المجلة الجزائرية للعولمة والسياسة االقتصادية 628

2009 مجلة المخاطر المصرفية نسبة كفاية رأس المال 629

2015
عبد الرزاق 

محمد

المركز القانوني لمؤسسي شركات المساهمة التي تطرح 

أسهمها للتداول
630
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الرقم 

الترتيبي

2014 مجلة 2المستجدات التشريعية في المادة العقارية  631

2008 هشام زوين الموسوعة العملية في تأسيس الشركات التجارية والمدنية 632

2002 نغم حنا رؤوف النظام القانوني لزيادة رأسمال الشركة 633

2010
محمادي 

لمعكشاوي

الوجيز في الدعوى واجراءاتها القضائية في ضوء قانون 

المسطرة المدنية
634

2000 منذر قحف الوقف االسالمي تطوره و ادارته تنميته 635

2010 فايز اسماعيل
اندماج الشركات المساهمة العامة واآلثار القانونية المترتبة 

عنها
636

2013
عبد الرحمان 

المتوني

اندماج الشركات بين حتمية التركيز االقتصادي والحاجة إلى 

.الحماية القانونية
637

2015
- مونية جنيح 

أحمد الزعري
تدبير مسرح الجريمة  وتحويل اآلثار إلى أدلة جنائية 638

2011 أمينة غميزة تعسف المساهمة في شركات المساهمة 639

__
حسن حسين 

البراوي
تعويض االشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر المعنوي 640

__
عبد المجيد 

العسال
تقنيات التحري الخاصة في التشريع الجنائي المغربي 641

2008 عماد محمد أمين حماية المساهم في شركات المساهمة 642

2008 المعتصم باهلل حوكمة شركات المساهمة 643

1995
نور الدين 

الغزواني
دخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية 644

2014 شعبان فرج دروس في مقياس العمليات المصرفية وادارة المخاطر 645
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الترتيبي

1999 محمد المنيجي
دعوى التعويض مراحل الدعوى من تحرير الصحيفة الى 

الطعن بالنقض
646

2017 هدى بو الهند
دعوى رفع الضرر بين   قانون االلتزامات والعقود ومدونة 

.الحقوق العينية
647

2016
- عبد العالي بلحاج 

ياسين نادم

دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة في ضوء مدونة 

الحقوق العينية والعمل القضائي
648

1993 محمد بوزيان دور النيابة العامة امام المحاكم المدنية 649

_ _ ضمانات المحاكمة العادلة 650

1989 فتوح الشاذلي علم العقاب 651

2009 محمد سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل الجزء الثالث 652

2013 بنك اإلسكان 653 نحو حلول اسكانية مناسبة2013لتقرير السنوي 

_ مروان النحلة قياس وتحليل وادارة المخاطر المالية 654

2008
عبد االول 

عابدين
مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساهمة 655

2014 وزارة العدل 164مجلة القضاء والقانون العدد  656

2011 عمر تيزاوي مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق االجراء 657

2012 مجلة 14.07مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم  658

1983
محمد شكري 

سرور

مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه  شخص غير محدد من 

بين مجموعة محددة من بين األشخاص
659

___ فالي عالل مفهوم رأس المال في شركات المساهمة 660
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الرقم 

الترتيبي

___ عصام أبوالنصر
دراسة تحليلية لمشاكل قرارات االئتمان في البنوك التجارية من المنظور 

المحاسبي دراسة مقارنة بين البنوك المصرية واألوروبية
661

2014 __ ادارة البنوك التجارية-مادة علمية  662

2014 مجلة 44المجلة العربية للدراسات األمنية العدد  663

2016
نور الدين 

الفقيهي
المعين في فهم القانون البنكي المغربي 664

2015 ادريس الفاخوري المنازعات األسرية أمام قضاء الموضوع ومحكمة النقض 665

__ الطيب الفصايلي النظرية العامة لاللتزام الجزء االول 666

2005 محمد البقالي النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام 667

__ مجلة 2مجلة الواحة القانونية العدد  668

2015 مجلة الدراسات القانونية وااالدارية 669

__ محمد الهيني
اشكالية القيمة القانونية للقانون الدولي للعمل على ضوء مدونة 

الشغل
670

__ أمينة نعيمي حدود شرط عدم المنافسة على ضوء مدونة الشغل 671

2009 مجلة 48المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب العدد  672

__ مجلة المجلة االلكترونية عدد خاص مدونة الجمارك 673

__ مجلة 3مجلة محاكمة العدد  674

__ مجلة 309األمن والحياة العدد  675
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الرقم 

الترتيبي

__ مجلة 323األمن والحياة العدد  676

__ مجلة 3المجلة العربية للدراسات األمنية العدد  677

__ مجلة 45المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب العدد  678

__ مجلة 46المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب العدد  679

__ مجلة 29المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  680

__ مجلة 30المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  681

__ مجلة 31المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  682

__ مجلة 32المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  683

__ مجلة 33المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  684

__ مجلة 34المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  685

__ مجلة 35المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  686

__ مجلة 36المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  687

__ مجلة 37المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  688

__ مجلة 38المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  689

__ مجلة 39المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  690
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الرقم 

الترتيبي

__ مجلة 40المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  691

__ مجلة 42المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  692

__ مجلة 43المجلة العربية للدراسات االمينة والتدريب العدد  693

__ مجلة 3الواحة القانونية عدد خاص بمدونة التجارة العدد  694

__ مجلة
تصدر -مجلة علمية محكمة -مجلة العلوم القانونية والسياسية

1العدد -عن جامعة الكوفة
695

__ مجلة 2مجلة الواحة القانونية العدد  696

__ األمم المتحدة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 697

2008
عبد المجيد 

غميجة
مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي 698

2008 مركز البحوث
االستخدام الشرعي والقانوني لألساليب الحديثة  في التحقيق 

الجنائي
699

__ __ اصالح منظومة العدالة باللغة العربية 700

2007 لحسن بيهي الدليل العملي ودوره في تكوين اقتناع القاضي الجنائي 701

_
عبد المجيد 

غميجة
قراءة في قانون الصحافة والنشر 702

2009 عبد هللا مرزوق جريمة غسيل األموال وعالقتها بالجرائم الحديثة 703

2007
عبد الناصر 

محمد محمود
اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية 704

_ وزارة العدل العمل القضائي في تسليم المجرمين الجزء األول 705
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_ وزارة العدل العمل القضائي في تسيلم المجرمين الجزء الثاني 706

_ وزارة العدل العمل القضائي في جرائم الشيك 707

_ وزارة العدل العمل القضائي في جرائم المخدرات 708

_ وزارة العدل العمل القضائي في قضايا الصحافة 709

2002
أحمد فتحي 

سرور
القانون الجنائي الدستوري 710

2013 _ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 711

___ ___ النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب 712

2010 صالح طليس المنهجية في دراسة القانون 713

__ محمد الهيني دليل االجتهاد القضائي في مادة األوراق التجارية 714

__ محمد جوهار المختصرات الفقهية في المذهب المالكي 715

2015 جمال المجاطي بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 716

_ مجلة
مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية شخصية 

العقوبة
717

1999
عبد هللا عبد 

المغني
أثر السجن في سلوك السجين 718

2013 قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد 719

2009
أديبة محمد 

صالح
المنظمة-الجريمة 720
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الترتيبي

2012
عبد الرحيم 

جامعي ندوة
السجون وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية ومتطلبات االصالح 721

2014 مجلة
المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة علمية 

إلكترونية محكمة
722

2016 محمد عبد الحميد
المسائل األولية غير الجنائية التي يتوقف عليها الفصل في 

الدعوى الجنائية
723

1987 ندوة النظريات الحديثة في تفسير السلوك االجرامي 724

2014 ديفد كانتر الوجوه المتعددة لإلرهاب 725

_ عبد المجيد عمر علم اللغة الجنائي نشأته وتطوره وتطبيقاته 726

2008
pierre 

mongeau

Réaliser son mémoire ou sa thèse coté 

jeans & cote tenue de soirée
727

1968 مجلس األعلى 1المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  728

1968 مجلس األعلى 2المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  729

1968 مجلس األعلى 3المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  730

1969 مجلس األعلى 4المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  731

1969 مجلس األعلى 5المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  732

1969 مجلس األعلى 6المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  733

1969 مجلس األعلى 7المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  734

1969 مجلس األعلى 8المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  735
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1969 مجلس األعلى 9المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  736

1969 مجلس األعلى 10المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  737

1969 مجلس األعلى 11المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  738

1969 مجلس األعلى 12المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  739

1970 مجلس األعلى 13المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  740

1970 مجلس األعلى 14المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  741

1970 مجلس األعلى 15المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  742

1970 مجلس األعلى 16المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  743

1970 مجلس األعلى 17المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  744

1970 مجلس األعلى 18المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  745

1970 مجلس األعلى 19المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  746

1970 مجلس األعلى 20المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  747

1971 مجلس األعلى 21المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  748

1971 مجلس األعلى 22المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  749

1971 مجلس األعلى 23المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  750
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1971 مجلس األعلى 24المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  751

1980 مجلس األعلى 25المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  752

1980 مجلس األعلى 26المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  753

1981 مجلس األعلى 27المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  754

1981 مجلس األعلى 28المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  755

1982 مجلس األعلى 29المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  756

1982 مجلس األعلى 30المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  757

1983 مجلس األعلى 31المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  758

1983 مجلس األعلى 32المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  759

1984 مجلس األعلى 33/34المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  760

1985 مجلس األعلى 35/36المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  761

1986 مجلس األعلى 37/38المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  762

1986 مجلس األعلى 39المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  763

1987 مجلس األعلى 40المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  764

1988 مجلس األعلى 41المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  765
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1989 مجلس األعلى 42/43المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  766

1990 مجلس األعلى 44المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  767

1991 مجلس األعلى 45المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  768

1992 مجلس األعلى 46المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  769

1995 مجلس األعلى 47المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  770

1996 مجلس األعلى 48المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  771

1997 مجلس األعلى 49/50المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  772

1998 مجلس األعلى 51المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  773

1998 مجلس األعلى 52المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  774

1999 مجلس األعلى 53/54المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  775

2000 مجلس األعلى 55المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  776

2000 مجلس األعلى 56المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  777

2001 مجلس األعلى 57/58المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  778

2002 مجلس األعلى 59/60المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  779

2003 مجلس األعلى 61المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  780
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2003 مجلس األعلى 62المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  781

2005 مجلس األعلى 63المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  782

2006 مجلس األعلى 64/65المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  783

2006 مجلس األعلى 66المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  784

2007 مجلس األعلى 67المجموعة الكاملة لمجلة قضاء مجلس االعلى العدد  785

1957-

1961
مجلس األعلى 1961 إلى 1957المجموعة الكاملة في المواد الجنائية من  786

1958-

1962
مجلس األعلى

المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس األعلى في المواد 

1962 إلى 1958المدنية من 
787

1998 كمال حمدى 1978اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام  788

1985 عبد الواحد محمد
االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من 

أخطار التلوث
789

__
محمد أحمد 

رفعت
األوقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحار 790

1997 حسن خطابي البحث العلمي البحري 791

__ محسن شفيق الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر 792

2006
بسام عاطف 

المهتار

- مسؤولية الناقل- معاهدة بروكسيل وتعديالتها عقود النقل

دعوى المسؤولية
793

1985 محمد كامل أمين محاضرات عن مبادئ التشريع البحري العربي 794

__ __ التوحيد الدولي للقانون البحري 795
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___ وزارة العدل فرنسي- الوجيز في القانون البحري عربي  796

__
محمد غريب 

عبد العزيز
النظام القانوني للنقل البحري والحاويات 797

__ عالء عمر محمد انتقال المخاطر في البيوع البحرية 798

2000
سليمان صالح 

الغويل
المنطقة االقتصادية الخالصة دراسة قانونية وفقا لقانون البحار 799

2010 محمود شحماط المختصر في القانون البحري الجزائري 800

__
محمد طلعت 

الغنيمي
القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة 801

2002 محمد السيد الفقي المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات 802

1996
محمد مصطفى 

يونس
حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام 803

__
أحمد محمود 

الجمل
حماية البيئة البحرية من التلوث وطنيا 804

2004
طالب حسن 

موسى
القانون البحري 805

2009 اقريرة عمران دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع 806

2009
جمال سالمة 

علي
القانون البحري بين المعاهدات والتشريعات الداخلية 807

1998
عاطف محمد 

الفقي
قانون التجارة البحرية 808

2001
لطيف 

جبركوماني
مسؤولية الناقل البحري 809

__
عبد المنعم محمد 

داود
مشكالت المالحة البحرية في المضايق العربية 810
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2015
عبد الواحد 

كريمي

بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة  في ضوء 

التشريع المغربي والمقارن
811

2010
محمد وحيد 

الدين سوار
حق الملكية في ذاته في القانون المدني 812

_ عز الدين دخيل الرهانات واالستراتيجيات والمرجعيات...االدماج واالندماج 813

_ سالم جويلي مواجهة االضرار البيئية بين الوقاية والعالج 814

_ هاني بن عبد هللا آثار تصرفات المرضى النفسيين 815

1992
محمد بن عبد 

هللا الزاحم
اثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة 816

2013 معتصم خميس اثبات الجريمة باالدلة العلمية 817

1982
حمد بن عبد 

الرحمان

أثر الرشوة في تعثر النمو االقتصادي وأساليب دفعها في ظل 

الشريعة االسالمية
818

2000 شريف غنام أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية 819

_
محمد بن عبد 

هللا ولد حمان
إجراءات بديلة عن عقوبة الحبس 820

_
عقيل بن عبد 

الرحمان

أحكام اغتصاب المرأة المسلمة في الشريعة والقانون دراسة 

مقارنة
821

_ ناصر بن حمدان احكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق 822

_ عبد هللا بن فرح وسائل التحقيق المستحدثة وأحكامها فقها ونظاما 823

2003 محمد أحمد وقيع أساليب التزييف والتزوير وطرق كشفها 824

_ عبد هللا بن ناصر
أسباب العودة إلى الجريمة دراسة  عن أسباب عودة االحداث 

الى االنحراف
825
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2012
أحمد عبد 

العزيز األصفر
أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي 826

2012
مجموعة من 

المؤلفين
استعمال اإلنترنت في تمويل اإلرهاب وتجنيد اإلرهابيين 827

__
عادل بن عبد 

الرحمان
أسس المالزمة القضائية في المحاكم الجزائية 828

__ أحد لطفي السيد إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة 829

__
محمد شالل 

حبيب
أصول علم االجرام 830

1970
محمود محمود 

مصطفى
اصول قانون العقوبات 831

1990 غازي بن سالم دراسة فقهية اقتصادية معاصرة-اقتصاديات الحرب في اإلسالم 832

2001 كوثر خالد اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية 833

1999
عدنان خالد 

التركمان

االجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتها في المملكة العربية 

السعودية
834

2007
مختار حسين 

شبيلي
االجرام االقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته 835

__ هاني بن عبد هللا األخطاء الطبية في ميزان القضاء 836

__
طلحة محمد 

غوث
اإلدعاء العام وأحكامة في الفقه والنظام 837

2009 دهيمي شفيق االدعاء المدني امام قاضي التحقيق 838

2006
عثمان علي 

حسن
اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية 839

1998
عبد هللا بن علي 

العريفي
اإلرهاب بين الشريع والنظم المعاصرة 840
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_
فؤاد بن عبد 

المنعم
البصمة الوراثي ودورها في االثبات الجنائي 841

_ ياسين بن ناصر
البصمة الوراثية مفهومها ،حجيتها ،ومجاالت االستفادة منها ،والحاالت 

التي يمنع عملها فيها ، واالعتراضات الواردة عليها
842

1998
محمد األمين 

البشرى
التحقيق الجنائي المتكامل 843

_
محمود عمر 

محمود
التحكيم في المسائل الجنائية دراسة مقارنة 844

_
عمر عبد القادر 

عودة

التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي الجزء 

األول
845

_ عبد الفتاح خضر
ضوابطه العامة وتطبيقاته فى المملكة العربية - التعزيز 

السعودية
846

_
عبد الكريم بن 

محمد
التعويض عن السجن 847

_
أحمد بن عبدهللا 

الزهراني
التفتيش التحقيقي في النظام السعودي 848

1997 علي الحواث الجرائم الجنسية 849

_
عبد المجيد 

محمود
الجرائم السلبية وأحكامها في الفقه 850

_ حسين بن سعيد الجرائم الواقعة على التجارة اإللكترونية 851

1988
أحمد فتحي 

يهنسي
الجرائم في الفقه االسالمي دراسة فقهية مقارنة 852

1999
مجموعة من 

المؤلفين
الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها 853

2003
مجموعة من 

المؤلفين
الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي 854

__ محمد أبو زهرة الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي 855
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2004
عادل عبد 

المقصود
الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية 856

__
حميدان بن عبد 

هللا الحميدان
الجمع أو التفريق بين التحقيق واإلدعاء 857

2006
نجم عبدهللا 

ابراهيم
الجناية على األطراف في الفقه اإلسالمي 858

__
أحمد عبد 

المقصود
الحبس االحتياطى فى القانون الجنائى المصرى 859

__ طاهر صالح الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون 860

__
عبد القادر 

الشليحي
الخبير في العملية القضائية 861

2011
أسماء بنت 

عبدهللا
الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعائدات للجريمة 862

2008
فؤاد بن عبد 

المنعم

الدعوى الجزائية وإجراءات المحاكمة في نظام اإلجراءات 

الجزائية السعودي
863

__
ناصر بن محمد 

الجوفان
الدفاع الشرعي دراسة مقارنة 864

__
عبد هللا بن 

سليمان عجالن
الدفاع الشرعي وأحكامة في الفقه اإلسالمي 865

1993 أحمد أبو القاسم
الدليل الجنائي المادي ودورة في اثبات جرائم الحدود 

الجزء االول- والقصاص 
866

1994 أحمد أبو القاسم
الدليل الجنائي المادي ودورة في اثبات جرائم الحدود 

الجزء الثاني- والقصاص 
867

1990
محمد بن عبد 

هللا جريوي
السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية الجزء األول 868

_ باريش سليمان المدخل لدراسة العلوم الجنائية- السياسة الجنائية  869

1984 مصطفى حنين السياسة الجنائية في التشريع اإلسالمي 870
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2005 بابكر عبد هللا السياسة الجنائية لقضاء األحداث 871

1988
أحمد فتحي 

يهنسي
السياسة لجنائية فى الشريعة اإلسالمية 872

2012 ذياب موسى الشباب واإلنترنت والمخدرات 873

2011 نواف حازم الصحافة االلكترونية والمسئولية التقصيرية الناشئة عن نشاطها 874

__ سليمان العريني الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها 875

2000 ابراهيم صادق الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية 876

2007 عمر المعايطي الطب الشرعي في خدمة األمن والقضاء 877

__
غيث محمود 

الفاخري

مجلة دراسات -العفو عن الجاني في جريمة القتل العمد وآثاره

قانونية بجامعة قاريونس
878

__
عبد هللا بن 

محمد الحوالي
العقوبة المالية 879

1983
أحمد فتحي 

يهنسي
العقوبة في الفقه االسالمي 880

2010 عثمان أبو عثمان وسائل االعالم والعنف األسري 881

__
فؤاد بن عبد 

المنعم
العقوبة وبدائلها في األنظمة المقارنة 882

2005
جبرين علي 

جبرين
العنف االسري خالل مراحل الحياة 883

2012
محمد بن حسن 

الصغير

أسبابه وآثاره - العنف األسري في المجتمع السعودي 

االجتماعية
884

__
المجلس األعلى 

لشؤون االسرة
تقرير توثيقي- العنف األسري في المجتمع القطري  885
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__ كلثم علي الغنام العنف ضد المرأة 886

__ علي بن فايز العوامل المسببة لالنحراف الفكري وعالقتها باالرهاب 887

1989
فاروق عبد 

السالم
العودة الى الجريمة من منظور نفسي اجتماعي 888

2007
محمد األمين 

البشرى
الفساد والجريمة المنظمة 889

2001
علي عبد القادر 

القهوجي
القانون الدولي الجنائي 890

1989
أحمد فتحي 

يهنسي
القصاص في اإلسالم 891

2007 محسن العبودي القضاء وتقنية الحامض النووي 892

1999
محمد فاروق 

عبد الحميد
القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي 893

_
جالل الدين 

محمد صالح
القيم وعالقتها بالسياسة الجنائية 894

_
العربي صالح 

بلحاج

المبادئ الشرعية والقانونية واالخالقية التي تحكم عملية 

التلقيح االصطناعي
895

_ علي حسين خلف المبادئ العامة في قانون العقوبات 896

2012 ابراهيم بن محمد المتغيرات التنموية والجرائم االقتصادية في المجتمع السعودي 897

__ بندر بن فهد معاملته وحقوقة في الفقه اإلسالمي... المتهم  898

1986
مجموعة من 

المؤلفين
الجزء األول- المتهم وحقوقه في الشريعة اإلسالمية  899

1987
مجموعة من 

المؤلفين
الجزء الثاني- المتهم وحقوقه في الشريعة اإلسالمية  900
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2003 كامل السعيد المحقق الجزائي 901

2003 معجب بن معدي المرشد للتحقيق والبحث الجنائي 902

2007
غادة بن عبد 

الرحمان
المسنون والخوف من الجريمة النظرية والتطبيق 903

2001 محمود أحمد طه المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة 904

2012 مازن صباح المسؤولية الجنائية لخطأ الطبيب 905

_
عبدالوهاب 

البطراوي
المسئولية الجنائية لألطباء 906

2006 ابراهيم سليمان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 907

_ عادل يوسف المسؤولية الجنائية للطبيب عن إجهاص الحامل 908

_
خالد حامد 

مصطفى
المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية 909

1991
اسحاق ابراهيم 

منصور
الموجز في علم اإلجرام و العقاب 910

_
عبد العزيز بن 

أحمد
الموسوعة الجنائية شرح للمصطلحات الجنائية الجزء األول 911

_
عبد العزيز بن 

أحمد
الموسوعة الجنائية شرح للمصطلحات الجنائية الجزء الثاني 912

_
عبد العزيز بن 

أحمد
الموسوعة الجنائية شرح للمصطلحات الجنائية الجزء الثالث 913

_
أشغال مؤتمر 

بدبي
الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون 914

_
عبد هللا بن 

يوسف األزدي
الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة 915
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2006 منصور رحماني الوجيز في القانون الجنائي العام 916

_
+ محمد أنور 

بشيرسعد زغلول
دراسة تحليلية مقارنة- الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية  917

_ ابراهيم بن ناصر الوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي 918

_ ناصر بن راجح اوجه البطالن في نظام االجراءات 919

_
ابتسام بنت 

بالقاسم
تأثير شبهتي القرابة والزوجية في إسقاط حد السرقة 920

_ مناع القطان تاريخ التشريع اإلسالمي 921

_ محمد محمود تأصيل حقوق المؤلف في الفقه اإلسالمي 922

_ سعد آل خنين تسبيب قرار التحقيق في الجريمة 923

_ ميادة محمد الخطأ الطبي حقيقته وآثاره 924

_
عبد الرحمان بن 

مهيدب
تفتيش المرأة في األنظمة الجنائية السعودية 925

_ سامح السيد جاد تقادم الدعوى الجنائية 926

1998
حاتم بابكر عبد 

القادر
تكلفة الجريمة في الوطن العربي 927

2004 تاقة عبد الرحمان تنفيذ األحكام الجزائية في التشريع الجزائري 928

_ محمد ابراهيم توجيهات واجراءات في قضايا المرور 929

2001 طاهر جليل األساليب والوقاية والمكافحة- جرائم االحتيال  930
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الرقم 
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2008
مجموعة من 

المؤلفين
جرائم االحتيال واإلجرام المنظم 931

2007
أحسن مبارك 

طالب
جرائم االحتيال والعوامل االجتماعية والنفسية المهيئة لها 932

_ أحمد سليمان جرائم السياحة في ضوؤ الشريعة والقانون 933

2012 عباس أبو شامة جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية 934

1982
سامية حس 

الساعتي
جرائم النساء 935

__
محمد محيى 

عوض
جرائم غسل االموال 936

__
عبد الرحمان 

مهيدب
جرائم غسل األموال، أحكامها، والجهود المبذولة لمكافحتها 937

2007 يوسف كوران
جريمة اإلرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي 

الداخلي والدولي
938

__ عماد محمود جريمة التعذيب دراسة مقارنة 939

__
عبد هللا بن عبد 

المحسن
جريمة الرشوة في الشريعة اإلسالمية 940

_
فاطمة بن الجار 

هللا
جناية الطفل وتأديبه 941

2011 محمد خلف حبس المدين في الفقه اإلسالمي والقانون االردني 942

__
عبد اإلله محمد 

النوايسة

حق السجين في الخلوة الشرعية في النظامين العقابيين 

اإلسالمي والوضعي
943

1990
مجموعة من 

المؤلفين
حكم المريض نفسياَ وعقلياَ في التطبيق الجنائي اإلسالمي 944

__ أسامة بن غانم
حماية الحق في الحياة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب 

اآللي
945
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_ عبدهللا بن فريج حماية المرأة من الجرأيم المعلوماتية 946

2012 ايهاب الروسان خصائص الجريمة االقتصادية 947

2004
مجموعة من 

المؤلفين
دراسات في االدعاء العام 948

__ ابراهيم بن صالح درجات االدانة في قضايا المخدرات 949

2007
مضاء منجد 

مصطفى
دور البصمة الجينية في اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالمي 950

2005
محمد المدني 

بوساق
دور النيابة العامة في الفقه اإلسالمي 951

_
فؤاد بن عبد 

المنعم

دور هيئة التحقيق واالدعاء العام بالمملكة العربية السعودية 

مع المقارنة بالهيئات المماثلة في الدول العربية
952

_
أحمد بن عبدهللا 

الجعفري
دية ما في جوف اإلنسان من األعضاء 953

_ عبد الفتاح خضر رد االعتبار الجنائى بالمملكة العربية السعودية 954

1990 حسن الصادق رد االعتبار للمجرم التائب في الدول العربية 955

2008
مجموعة من 

المؤلفين

االستخدام الشرعي والقانوني لألساليب الحديثة  في التحقيق 

الجنائي
956

1997 مصطفى التركي سجون النساء 957

1990
عبد الرحمان 

العيسوي
شخصية المجرم ودوافع الجريمة 958

_
 ماهر عبد شو 

يش الدرة
..القسم الخاص.. شرح قانون العقوبات العراقي 959

_
ابراهيم محمد 

حسين
ضمانات القاضي الشخصية وواجباته 960
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_ جمال الحيدر
 اثبات في القضايا  ضوابط اعتبار المخرجات االلكترونية أدلة

الجزائية
961

2012
محمد بن عبدهللا 

اليوسفي
علم البصمات وتحقيق الشخصية 962

2005
محمد األمين 

البشرى
علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية 963

2011
عبد هللا بن 

مسعود

فاعلية االساليب المستخدمة في اثبات جريمة التزوير 

االلكتروني
964

2006 محمد سليم في أصول النظام الجنائي اإلسالمي دراسة مقارنة 965

2012
محمد سيد 

سلطان
في أمن المعلومات وحماية البيئة االلكترونية 966

1988
محمد فاروق 

النبهان
مباحث في التشريع الجنائي اإلسالمي 967

2012 رجاء محمد مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال الشرطة والقانون 968

_ محمود القبالوي محاضرات نظام اإلجراءات الجزائية 969

1989
أحمد فتحي 

يهنسي
مدخل الفقه الجنائي االسالمي 970

_ _ مرشد االجراءات الجنائية 971

1999
محمد بن عبدهللا 

العميري
مسقطات حد الحرابة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 972

_
محمد ابن 

ابراهيم الصائغ
مصطلحات اجرائية وتوثيقية في المحاكم 973

__ __
مصطلحات غسل االموال شرح المصطلحات وترجمتها باللغة 

االنجليزية
974

1991
مجموعة من 

المؤلفين
الجزء األول- معاينة مسرح الجريمة  975
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1991 محمد عنب الجزء الثاني- معاينة مسرح الجريمة  976

1998
محمد األمين 

البشرى
معايير األمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة 977

_
محمد أحمد 

سويلم
مفهوم بطالن الحكم القضائي 978

1989
محمد فاروق 

النبهان
مكافحة االجرام المنظم 979

2000 خالد بن سعود مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية 980

1990
مجموعة من 

المؤلفين
مكافحة المخدرات 981

1991
مجموعة من 

المؤلفين

مكافحة جرائم المخدرات في النظام االسالمي وتطبيقه في 

المملكة العربية السعودية
982

1994
حسن محمود 

خالد
موقف اإلسالم من العنف والعدوان وأنتهاك حقوق اإلنسان 983

__ __
نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية األمم المتحدة 

2012بشأن عقود البيع الدولي 
984

__ منصور الجربوع
نطاق العالقة بيم المسئولية الجنائية والمسئولية التأديبية 

للموظف العام في النظام السعودي
985

2012 ابراهيم تجاني نظرية البطالن واثرها على الحقوق الشرعية 986

1999
فيصل بن معيض 

القحطاني

هيئة التحقيق واالدعاء العام ودورها في نظام العدالة الجنائية 

في المملكة العربية السعودية
987

2005 أكرم عبد الرزاق واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي 988

__ محمد أبو العال التحقيق وجمع األدلة في مجال الجرائم اإللكترونية 989

_ عبد القادر عودة
التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي الجزء 

الثاني
990
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__ أحمد لطفي السيد الشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان 991

__
مجموعة من 

المؤلفين
النيابة العامة وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة 992

_ أشرف بن عبدهللا المساهمة في الجرائم المعلوماتية المتعلقة باالعتداء الشخصي. 993

_
شاكر علي 

الشهري
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية 994

2010
محمد حمدان 

عاشور
أساليب التحقيق والبحث الجنائي 995

1998 أحمد حويتي البطالة وعالقتها بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي 996

2014
منصور بن 

صالح ضلعان
التصرف النهأيي في قضايا المخدرات 997

2010 محمد مؤنس الجرائم اإلنسانية في نظام المحكمة الجنائية 998

1990
عبد الفتاح 

مصطفى
الجريمة المنظمة التعريف واألنماط واالتجاهات 999

1999 محمود أحمد طه الحماية الجنائية للطفل المجني عليه 1000

2004
محمد محيى 

عوض
الدعوى الجنائية ودور المدعي العام فيها 1001

2001
محمد محيى 

عوض
الشرطة وحقوق اإلنسان في المؤسسات العقابية 1002

2001 عباس أبو شامة الشرطة وحقوق اإلنسان في مرحلة التحري في الجريمة 1003

2001 ضاحي خلفان الشرطة وحقوق اإلنسان من المنظور الوطني 1004

2013 اسامة الكيالني العقوبات البديلة 1005
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2004 موسى عبود دروس في القانون االجتماعي 1006

1986 ادريس العبدالوي القانون القضائي الخاص الجزء الثاني 1007

2013 غزالن نادير إجراء ممارسة الشفعة في العقار المحفظ 1008

_ محمود جالل طه أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة 1009

2012 أحمد قليش االجراءات العملية للتحقيق االعدادي الكتاب الثالث 1010

_ طارق ابراهيم األمن المعلوماتي 1011

2016
انيس حسيب 

السيد
الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية أو الرقمية 1012

2008
اكرم نشأت 

ابراهيم
السياسة الجنائية دراسة مقارنة 1013

1982
سلسلة الدفاع 

االجتماعي
السياسة الجنائية في التشريع االسالمي 1014

2005 محمد بادن الشفعة الممارسة من طرف الدولة 1015

2012
عبد الكريم 

شهبون
عقود التبرع في الفقه المالكي 1016

2015 محمد رزاقو علم االجرام والسياسة الجنائية 1017

2015 مصطفى حسيني فقه المعامالت المالية 1018

2006 محمد التغدويني النظرية العامة للتعليق على األحكام القضائية 1019

2011 عصام دبس
النظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية المؤسسة 

الدستورية الثالثة
1020
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_ وداد جعرة دور مؤسسة قاضي التحقيق في ضمان المحاكمة العادلة 1021

2018 أحمد الجباري شرح القانون المدني مصادر االلتزام والتصرف القانوني 1022

1999 مجلة 6مجلة القانون واالقتصاد العدد  1023

2016 زكريا العروسي
الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة الجزء 

األول
1024

2016 زكريا العروسي
الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة الجزء 

الثاني
1025

_ عبد القادر باينة الرقابة المالية على النشاط االداري الجزء الثاني 1026

1994 عمر سعيد العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية 1027

2012 العلمي الحراق الوصية الواجبة وتطبيقاتها االرثية وفق مدونة األسرة 1028

2007 محمد سعيد بناني
قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل الجزء الثاني 

المجلد الثاني
1029

2010 محمد رضا مسؤولية الدولة في أخطاء القضاء 1030

_ ابراهيم بن به نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي 1031

2003 توفيق السعيد الصفقات العمومية بالمغرب 1032

1979 ميشيل مياي دولة القانون 1033

2012
عبد الجليل 

عينوسي
تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع 1034

1991
محمد بن 

ابراهيم الموسى
الجزء األول (الكفالة)نظرية الضمان الشخصي  1035
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1954
عبد الرازق 

السنهوري
مصادر الحق دراسة مقارنة بالفقه الغربي الجزء األول 1036

1954
عبد الرازق 

السنهوري

مصادر الحق دراسة مقارنة بالفقه الغربي الجزء الرابع 

(نظرية السبب ونظرية البطالن)
1037

__ ابراهيم الدسوقي
ابرام العقد االلكتروني في ضوء أحكام قانون االماراتي 

والقانون المقارن
1038

2010
محمد أمين علي 

القطان

أثر الغرر على الوفاء في العقود واآلثار المترتبة على عدم 

تسليم المعقود
1039

2012 وهبة الزحيلي أحكام المسؤولية المدنية  والجنائية دراسة مقارنة 1040

2005
عبد هللا حسن 

حميد
أحكام المعسر في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة 1041

___ مريد بن ابراهيم استيفاء الديون دراسة مقارنة 1042

1982
ابراهيم بن 

محمد الفائز
اإلثبات بالقرائن في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة 1043

__ يزيد أنس االيجاب والقبول في القانون المدني دراسة مقارنة 1044

1998 محمود فهمي التأجير التمويلي 1045

2004 نبيل ابراهيم التنازل عن العقد 1046

__ عبد هللا النجار (الفرنسي واالنجليزي)الحق األدبي للمؤلف دراسة مقارنة  1047

2003 الخولي نظرية الحق بين الفقه االٕسالمي والقانون الوضعي 1048

1993
الصديق محمد 

األمين
الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة 1049

__
مجموعة من 

المؤلفين
القانون المدني وأحكام اإللتزام 1050
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2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء األول 1051

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء الثاني 1052

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء الثالث 1053

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء الرابع 1054

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء الخامس 1055

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء السادس 1056

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء السابع 1057

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء الثامن 1058

2007 موريس نخله الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة الجزء التاسع 1059

2010 علي الخفيف الحق والذمة دراسة فقهية 1060

__ ابن تيمية (فقه المعامالت)العقود   1061

__ وليد عطية
القيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون 

اإلنكليزي
1062

2010 ابراهيم وليد سعد المدخل إلى القانون نظرية الحق 1063

2004
 غالب علي 

الداودي
المدخل إلى علم القانون 1064

1999 مصطفى الزرقا المدخل إلى نظرية االلتزام العامة 1065
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2010
محمد حسين 

منصور
المدخل الي القانون القاعدة القانونية 1066

1992
عبد الرزاق 

الفحل
المدخل لدراسة األنظمة نظرية االلتزام نظرية الحق 1067

__ محمدي فريدة (نظرية الحق)المدخل للعلوم القانونية  1068

__
بكر بن عبد 

اللطيف
المسؤولية العقدية 1069

__ سمر األشقر المركز القانوني للميت دماغيا 1070

1988
عز الدين 

الدناصوري
المسؤولية المدنية  في ضوء الفقه والقضاء 1071

__ سيد أمين المسؤولية التقصرية عن فعل الغير في الفقه اإلسالمي المقارن 1072

1996 علي الخفيف الملكية في ضوء الفقه والقانون المقارن 1073

__ ابوزهرة الملكية ونظرية العقد في الفقه 1074

2003 علي سليمان النظرية العامة لإللتزام مصادر االلتزام في القانون الجزائري 1075

1997 محمد الزيل النظرية العامة لإللتزامات الجزء األول العقد 1076

2005 منذر الفضل الوسيط في شرح القانوني المدني العراقي 1077

__ منذر الفضل
الوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة اإلسالمية 

والقانون العراقي
1078

__ محمد محمود آليه حماية حقوق الملكية الفكرية 1079

_ خالد بن مفلح بيع الدين الثابت في الذمة قبل قبضه 1080
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2000 وهبة الزحيلي بيع العربون 1081

__
عبد العزيز بن 

محمد
تصرفات األمين في العقود المالية المجلد األول 1082

__ كامران الصالحي تسوية منازعات الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الدولية 1083

2012 خالد الحديثي تكميل العقد دراسة مقارنة 1084

__ خليل ابراهيم
تنازع القوانين في المسئولية التقصيرية الناجمة عن حوادث 

السيارات
1085

2001 صالح هليل توثيق الديون في الفقه االسالمي 1086

2007
عبد الرزاق 

السنهوري
الوسيط في شرح القانوني المدني  الجزء األول 1087

2007
عبد الرزاق 

السنهوري
الوسيط في شرح القانوني المدني  الجزء الثاني 1088

2007
عبد الرزاق 

السنهوري
الوسيط في شرح القانوني المدني  الجزء الثالث 1089

2007
عبد الرزاق 

السنهوري
الوسيط في شرح القانوني المدني  الجزء الرابع 1090

2007
عبد الرزاق 

السنهوري
الوسيط في شرح القانوني المدني  الجزء الخامس 1091

2006 محمد الشلش حقوق الملكية الفكرية بين الفقة والقانون 1092

_
مجموعة من 

المؤلفين
حقوق الملكية الفكرية 1093

_ يوسف القاسم حماية المدين من الدائن في ضوء الفقه والقضاء 1094

2007
ذكرى عبد 

الرزاق
حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية 1095
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_ ناصر الغامدي حماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي 1096

1988 عبد المطلب عبده دراسات في التأمين التأمين على الحياة 1097

2010 إلهام اسماعيل دليل حقوق الملكية الفكرية 1098

__ عدالن الشمري زيادة الثمن لألجل 1099

2000 مصباح النوري صيغ العقود واالنذارات العرفية والرسمية 1100

2012 مصطفى الزرقا عقد البيع 1101

__
صالح أحمد  

اللهيبي
دراسة مقارنة- عقد التخارج  1102

__
عبد السالم 

الشويعر
عقد الكفالة وتطبيقاته الحديثة 1103

2004
عبد الرحمان 

العايد
عقدالمقاوله 1104

__ أحمد اليوسف عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والقضاء 1105

__ دينيس لويد فكرة القانون 1106

__ المنظمة العالمية فهم الملكية الصناعية 1107

__ عبد هللا شعيب قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي 1108

1981 أحمد القاري مجلة األحكام الشرعية 1109

__
الشرفي 

والمرغني
مدخل لدراسة القانون 1110
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__ عارف العلي مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل المسافرين 1111

__ عبد العزيز عمر مسؤولية قائد السيارة وتأصيلها 1112

1999 اسماعيل شاهين مسئولية الوكيل في الفقه اإلسالمي و في القانون الوضعي 1113

__ محمد الجوفان مصروفات الدعوى  دراسة مقارنة 1114

2007 نزيه حماد معجم المصطلحات المالية واالقتصادية لدى الفقهاء 1115

2000
عبد المجيد 

غميجة
موقف المجلس األعلى من مدونة األحوال الشخصية 1116

__ رضا متولي منازعات إسناد الضرر في دعوى التعويض 1117

__ حسن شموط ميراث ذوي األرحام 1118

2011 حماد هيتي
دراسة مقارنة في - نطاق الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية

القوانين العربية لحماية حق المؤلف
1119

1988 فتحي الدريني نظرية التعسف في استعمال الحق 1120

2003 أحمد الخولي نظرية الحق بين الفقه اإلسالمى و القانون الوضعى 1121

2002
نصر فريد 

واصل
نظرية الدعوة و اإلثبات في الفقه اإلسالمى 1122

__ محمد نعيم نسيم
نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرفعات التجارية 

والمدنية
1123

__ صالح صاوي نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية 1124

2009 جواد محمود نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون 1125
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1968 عبد الرزاق فرج نظرية العقد الموقوف 1126

__
اسحق ابراهيم 

منصور
نظريتا القانون و الحق 1127

2011 أحمد العميرة نوازل العقار 1128

__
مجلس االقتصادي 

والبيئي

 رأي المجلس النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في 

الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
1129

2014
مجلس االقتصادي 

والبيئي
النهوض بالمساواة بين النساء والرجال تقرير 1130

2012 راميا محمد اإلتجار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية 1131

2016
مجلس االقتصادي 

والبيئي
2013 و 1999الثروة االجمالية للمغرب ما بين  1132

2013
مجلس االقتصادي 

والبيئي
النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية 1133

__
عبد المجيد 

غميجة
تحديث االدارة القضائية وجودة الخدمات 1134

2013
مجلس االقتصادي 

والبيئي
تقييم فعلية الحقوق االنسانية في األقاليم الجنوبية 1135

2007 وزارة العدل دليل عملي لشرح القانون المسطرة الجنائية  الجزء األول 1136

2007 وزارة العدل دليل عملي لشرح القانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني 1137

2007 وزارة العدل دليل عملي لشرح القانون المسطرة الجنائية الجزء الثالث 1138

__ وزارة العدل
 )دليل عملي لشرح قانون االلتزامات و العقود الجزء األول 

(شرح الفصول 
1139

2002 ابراهيم الهاشمي أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية 1140
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__
عبد اللطيف 

هبوب
اإلعالن التجاري عن نشاط المحامي دراسة مقارنة 1141

__ نبيل صقر (الجزائر)الدليل العملي للمحامي في المواد الجزائية  1142

__ نبيل صقر الدليل العملي للمحامي في المود المدنية 1143

__ مشهور سلمان المحاماة تاريخها في النظم و موقف الشريعة اإلسالمية منها 1144

__
مجموعة من 

المؤلفين
المحاماة في الفقه والقانون 1145

__ منصور الحيدري العوامل المثرة في تقدير أتعاب المحاماة 1146

__ محمد الصائغ دور المحامي في التقاضي 1147

__ حازم الجرار الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية 1148

__ وفاء السويلم عمل المرأة في المحاماة دراسة فقهية مقارنة 1149

___
الضويحي 

الضويحي
مذكرة المحاماة فقهاً ونظاما 1150

___ حماد الحماد واجبات المحامي وحقوقه في الفقه والقانون 1151

___ العياشي فداد
 البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة مع اإلشارة 

إلى التطبيقات المعاصرة في المعامالت المالية
1152

___
عبد الستار أبو 

غدة
1153 البيع المؤجل

___
عبد الحميد 

عثمان
أثر الموت على حق الدائنية 1154

__
عبد الرحمان 

الرديش
اختالف المتعاقدين في عقد اإلجارة 1155
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__
حسن علي 

الشاذلي
اإليجار المنتهي بالتمليك 1156

__
يوسف بن عبد 

هللا
البيع واالٕجارة بالسعر المتغير 1157

__
سعد بن عبد 

العزيز
التعويض عن التأخر في سداد الديون 1158

2004
مجموعة من 

المؤلفين
القانون والكمبيوتر واالنترنت المجلد األول 1159

2004
مجموعة من 

المؤلفين
القانون والكمبيوتر واالنترنت المجلد الثاني 1160

2004
مجموعة من 

المؤلفين
القانون والكمبيوتر واالنترنت المجلد الثالث 1161

2017 وزارة العدل القاضي اإلداري بين حماية الحقوق والحريات 1162

2007 _ قضايا األسرة من خالل اجتهادات المجلس األعلى 1163

1993
ادوار غالي 

الدهبي
اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية 1164

2013 ادريس الفاخوري 39.08الحقوق العينية وفق القانون  1165

___
محمد عبد 

الحميد األلفي
الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري وفق القانون المغربي 1166

2016 محمد بفقير
العمل القضائي للغرفة االدارية بمحكمة النقض خالل سنتي 

 الجزء األول2015 و 2014
1167

1997
محمد عيد 

الغريب

حرية القاضي الجنائي في االقتناع اليقيني وأثره في تسبيب 

األحكام الجنائية
1168

2004 وزارة العدل (شرح  الفصول )دليل عملي لمدونة األسرة لوزارة العدل  1169

__ محمد الشافعي شرح مدونة االسرة زواج وانحالله 1170
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2017 مجلة 2017مجلة المحاكمة المغربية عدد شتنبر وأكتوبر  1171

2012 جعفر الياسين التشرد واالنحراف سلوك الصغار واألحداث 1172

2015 مصطفى العوجي
الحدث المنحرف أو المهدد بخطر االنحراف في التشريعات 

العربية
1173

2007 محمد بلمعلم الشفعة في أسهم شركات المساهمة 1174

___
حسين علي 

شحرور
الطب الشرعي مبادئ وحقائق 1175

__ رندة الفخري الطفل والجريمة في ظل قانون األحداث اللبناني 1176

1989 ادريس الضحاك الوجيز في حوادث السير التأمين االجباري للسيارات 1177

___ مجلة جنوح األحداث 1178

___
عبد العزيز 

توفيق
عقد التأمين في التشريع والقضاء دراسة تأصيلية 1179

2015 محمد باهي
منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية امام المحاكم 

االدارية الجزء األول
1180

___ محمد التغدويني اشكالية تجريم والتشريع الجنائي المغربي 1181

2001 محمد خميس االخالل بحق المتهم في الدفاع 1182

2003 ___ التقرير السنوي عن حالة حقوق االنسان بالمغرب 1183

___ حسن محمد ربيع
الجوانب االجرائية النحراف األحداث وحاالت تعرضهم 

لالشراف دراسة مقارنة
1184

___ محمد هيري المنازعات االدارية بالمغرب 1185
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2013
عبد الواحد 

الناصر
تقنيات البحث من التأسيس والتركيب الى النقد والتأصيل 1186

___ محمد عبد الحميد سيادة الدستور وضمان تطبيقه 1187

1986 أحمد الخمليشي شرح القانون الجنائي الخاص المغربي الجزء الثاني 1188

2009 جمال سرحان ضمانات المتهم وحقوق الدفاع خالل مرحلة التحقيق االعدادي 1189

2014 كريم لحرش مستجدات مرسوم الجديد للصفقات العمومية 1190

1191

1192

1193

1194
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