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1 م االداري المغر  الوج  التنظ أحمد أجعون 2018 القانون االداري 85.00

2
ات  ة ع انتخا ة القضائ الرقا

ة اب الجماعات ال
د السالم  ع

ر زو
2018

القانون االداري
80.00

3
ة  المستحدث  قضاء الغرفة االدار

مة النقض  منازعات ع1 مح
أحمد أجعون 2018

القانون االداري
95.00

4 القانون االداري المغر ع2018-2 ب حسن صح 2018 القانون االداري 100.00

5
ات 2016 ب إنعاش اآلمال  ع ت

اطات س االح وتك
م  د الرح ع

العالم
2018

القانون االداري
120.00

6 ة ع298 ج1 اب مدونة الجماعات ال نصوص 2018 القانون االداري 89.00

7
ة لعمل االدارة وفق  الوسائل القانون
ــــع واالجتهاد القضا المغر  الت

والمقارن
ف الغيو  ال 2018

القانون االداري
60.00

8 ة اب قانون الجماعات ال اء العماري زك 2018 القانون االداري 85.00

9
ة ع ضوء  المنازعات االدار

التوجهات الحديثة للقضاء االداري 
ع5 -فقه القضاء االداري

مجموعة من 
المؤلف 

2018
القانون االداري

120.00

10
ة  ضوء  ة الجماع طة االدار ال

ة والعمل  المستجدات القانون
اد ع32 حث اال القضا -ال

ل د بوفت سع 2018
القانون االداري

100.00

11
حث  ة - ال المخالفات التأديب

اد ع26 اال
خالد الزاهري 2018

القانون االداري
80.00

12 م االداري المغر  المخت  التنظ م  د ال ع 2018 القانون االداري 50.00

13
ة  تحس  دور االدارة العموم

المغرب مناخ االعمال 
ل اللواح خل 2018

القانون االداري
100.00

14 القضاء االستعجا االداري
س الحال  إدر

تا  ال
2018

القانون االداري
120.00

15
ات  ة   ة المدن أصول المسؤول

المساهمة
د ح رش 2018

القانون التجاري
120.00

16
ة  ضوء  ة المحل ات التنم

القانون التنظ المتعلق 
الجماعات ع 2018-4

مهدي دمحم نا  2018
القانون التجاري

70.00

17 ات عر /فرن ع98 قانون ال
M'hammed 
Lafrouji-دمحم 

لفرو 
2018

القانون التجاري
80.00

18
ات  اء  ال منازعات ال

ة من خالل العمل القضا  التجار
ة ج11 المغ

مجموعة من 
المؤلف 

2018
القانون التجاري

130.00

19
ات  اء  ال منازعات ال

ة من خالل العمل القضا  التجار
مصط بونجة 2018

القانون التجاري
130.00

20 المع  فهم القانون البن  نور الدين  2018 القانون التجاري 65.00

21
دا المساواة ب المساهم   م

ات المساهمة
د الرحمان  ع

ا  الس
2018

القانون التجاري
170.00

22 ة  المغرب شارك قانون البنوك ال ع نجم 2018 القانون التجاري 100.00
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23 كة المساهمة ة   سلطة االغلب
د الوهاب  ع

الم 
2018

القانون التجاري
180.00

24
القانون واالعمال ج 3 

االت  ات واالش الخصوص
مجموعة من 

المؤلف 
2018

القانون التجاري
100.00

25
القانون البن مختلف النصوص 

ة م ة والتنظ ع الت
اء العماري زك 2018

القانون التجاري
80.00

26
ة  ة الصناع ة حقوق المل حما

العالمات نموذجا
د هللا زوقة ع 2018

القانون التجاري
90.00

27
ة مع نصوصه  ح قانون التجارة ال

ة م التنظ
نصوص 2018

القانون التجاري
175.00

28
ات الطابع الزجري   خصوص

ات المساهمة قانون 
اغ هشام أز 2018

القانون التجاري
100.00

29
ات المقاولة  مساطر صع
المستجدات والرهانات ع2

عمر السكتا  2018
القانون التجاري

200.00

30
التعليق ع قانون مساطر 

ات المقاولة صع
عالل فا  2018

القانون التجاري
165.00

31
كة وأحد  مة ب ال االتفاقات الم

ائها ــها أو  مس
ز  د الع ع

عوادي
2018

القانون التجاري
130.00

32 القانون التجاري المغر  دمحم االطرش 2018 القانون التجاري 50.00
33 ة شارك عقود البنوك ال فة الحس  لط 2018 القانون التجاري 50.00

34
االت الحساب البن  ضوء  إش

ة ج2 الممارسة البتك
حور حسن 2018

القانون التجاري
120.00

35
ات  و القواعد الناظمة للم
حول 2/1 المرتكزة ع ال

ت  أحمد آ
الطالب

2018
القانون الجنا 

250.00

36
د المتعلق  وح  القانون الجد

ة ج3 المسطرة الجنائ
د الواحد  ع

العل -القانون
2018

القانون الجنا 
100.00

37
ب  ة  أسال طة القضائ مرشد ال
حث والتحري وطرق االستدالل  ال

الجنا 
عصام المدي  2018

القانون الجنا 
120.00

38 ات ا الجنا ة  قضا اب المسطرة الغ لود غالب م 2018 القانون الجنا  110.00

39
مة النقض  التوجهات الحديثة لمح
ة المرفق العام الط ج1  مسؤول

مجموعة من 
المؤلف 

2018
القانون الجنا 

50.00

40 م والتقن  االجهاض ب التج ي حسن الع 2018 القانون الجنا  40.00

41
ه اثناء ه ف  1/2ضمانات المشت

دي حث التمه مرحلة ال
ا  د ال ع

ا  ور
2018

القانون الجنا 
280.00

42
ه اثناء مرحلة  ه ف ضمانات المشت

دي 1/2 س حث التمه ال
ا  د ال ع

ا  ور
2018

القانون الجنا 
400.00

43
الوا  العمل القضا المغر ج4 

ة لحوادث الس  ا الجنح القضا
لحاج  دمحم 

الفح 
2018

القانون الجنا 
120.00

44
ة  ة الفك مة المل ة الج ون ال

وقرصنتها نموذجا
س النواز  إدر 2018

القانون الجنا 
60.00

45
د المتعلق  وح  القانون الجد

ة ج1 المسطرة الجنائ
د الواحد  ع

العل -القانون
2018

القانون الجنا 
120.00

46 مة  مة المشهودة الج الج د الرحمن  ع 2018 القانون الجنا  100.00
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47
ــــع  ه  الت حقوق المج عل

م  الجنا المغر و ال
ح  ها 
الجعد 

2018
القانون الجنا 

70.00

48
ة  اس هل آلت الممارسة الس

ة إ النفق والدستور
ة المصدق رق 2018

القانون 
الدستوري

45.00

49
المجلس الوزاري  النظام 

الدستوري المغر 
أحمد أعراب 2018

القانون 
الدستوري

150.00

50
حث  الدولة والدستور واالصالح -ال

اد ع 31 اال
أحمد سعد 

د هللا  ع
2018

القانون 
الدستوري

90.00

51
االت صناعة القرار العمو  إش

المغرب
مجموعة من 

احث  ال
2018

القانون 
الدستوري

100.00

52
ة  النظام  لمان ة ال المل

ا المغر الواقع واآلفاق الس
اوي د ن سع 2018

القانون 
الدستوري

80.00

53 مدخل إ القانون الدو االنسا  فاطمة غلمان 2018 القانون الدو  60.00

54
ات  القانون المغر  تعدد الجنس

والمقارن
كور حافظ  2018

القانون الدو 
الخاص

90.00

55
كفالة االطفال المهمل  القانون 

الدو الخاص
ى برا 2018

القانون الدو 
الخاص

40.00

56
حث والهندسة  الوج  مناهج ال

ة للمعرفة ط 2018 العلم
دمحم الغا  2018

القانون العام
50.00

57
ة لعقارات االجانب  ة القضائ الحما

الء من االست
الشمان 
الهواري ع 

2018
القانون العقاري

70.00

58
ام الشفعة دراسة  ضوء  أح

المذهب المال 
د الرحمن  ع

د لعك
2018

القانون العقاري
95.00

59
ة للحق العي  ة القانون الحما

العقاري العدد الخاص 5
سعاد المعرو  2018

القانون العقاري
130.00

60
ام الشفعة  ضوء قضاء  أح

مة النقض مح
ار عمر أزو 2018

القانون العقاري
70.00

61
ة قانون رقم  مدونة الحقوق العين

08-39
نصوص 2018

القانون العقاري
35.00

62
ات التعرض ع المساطر  خصوص

الخاصة
ذار دمحم ا 2018

القانون العقاري
60.00

63
رخص استغالل االمالك العامة 

ــــع والقضاء ة  ضوء الت الجماع
ة اليوس  حور 2018

القانون العقاري
70.00

64
ة  مسطرة  ام القضائ ذ االح تنف

ظ العقاري التحف
اء الطال  لم 2018

القانون العقاري
90.00

65 ة ج 4 قراءات  المادة العقار
مجموعة من 

المؤلف 
2018

القانون العقاري
100.00

66 ك  ل اتحاد المالك المش وك ل  دمحم نب 2018 القانون العقاري 70.00
67 ة ج4 المنازعات العقار اء العماري زك 2018 القانون العقاري 120.00
68 ة ة للمرأة السالل ة القانون الوضع خال خالد  2018 القانون العقاري 80.00

69
مة النقض  المادة  توجهات مح

ة العقار
مجموعة من 

المؤلف 
2018

القانون العقاري
100.00

70
ة الحقوق الواردة ع مطلب  حما

ظ التحف
حدو معسو 2018

القانون العقاري
80.00
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71
ت والمتغ   راء التجاري الثا ال

ضوء القانون رقم 49-16
جواد الرفا  2018

القانون العقاري
120.00

72
ع  الفقه والقانون  عقود الت

والقضاء
حما  م  إبراه 2018

القانون العقاري
140.00

73 المغرب ظ العقاري  نظام التحف
لحاج  دمحم 

الفح 
2018

القانون العقاري
180.00

74
ة  ة والقضائ المساطر االدار
المغرب ظ العقاري  للتحف

لحاج  دمحم 
الفح 

2018
القانون العقاري

100.00

75 المغرب ة  رائ قراءة  القوان ال يوسف الزوجال 2018 القانون العقاري 60.00

76
ة لألمن العقاري  القواعد الموضوع

ة دراسة فقه
فؤاد الصامت 2018

القانون العقاري
130.00

77
ام عقد المغارسة  ضوء  اح

ة مدونة الحقوق العين
عثمان الشعاب  2018

القانون العقاري
70.00

78
ل الفق  عقود االذعان ب التأص

والعمل القضا 
اد العر دمحم م 2018

القانون المد 
120.00

79 ام ام االل القانون المد ج 3 أح
د الرحمان  ع

قاوي ال
2018

القانون المد 
110.00

80
امات والعقود ع 89- قانون االل

2018

M'hammed 
Lafrouji-دمحم 

لفرو 
2018

القانون المد 
55.00

81
عقد البيع دراسة  قانون 

امات والعقود االل
د الحق صا  ع 2018

القانون المد 
140.00

82
ة  ات دينام االنسان والبيئة مقار
ة ات المناخ لدرء مخاطر التغ

مجموعة من 
احث  ال

2018
القانون المد 

70.00

83
ار  ة المستهلك من اال حما

الناجمة عن المنتجات المعروضة 
كر مهم أبو  2018

القانون المد 
85.00

84
ار الناتجة عن عيوب  ض اال تع

ء ال
جري عثمان ت 2018

القانون المد 
120.00

85
تاب االول  امات ال مصادر االل

ة العقد نظ
د القادر  ع
العرعاري

2018
القانون المد 

120.00

86
ة لنظم  ع التوجهات الت

ة  ضوء التطورات  المسؤول
مجموعة من 

االساتذة
2018

القانون المد 
80.00

87
قانون الثقافة  ع300 الجزء االول - 

القانون الوط 
نصوص 2018

القانون المد 
159.00

88
ات العامة مختلف  مدونة الح

ة ع النصوص الت
اء العماري زك 2018

القانون المد 
80.00

89 عقد النقل الس  سارة أوسامة 2018 القانون المد  160.00

90
امات  ح قانون االل الشا  

والعقود المغر 1/7
م  د ال ع

شهبون
2018

القانون المد 
1200.00

91 المغرب النظام القانو للمساجد  د. أحمد  2018 القانون المد  200.00

92
ة  ضوء  ام المدن ذ االح تنف

العمل القضا 
ة أصواب مار 2018

القانون المد 
70.00

93
ة لحقوق المؤلف  ة القانون الحما

 النطاق الرق ع2018/19
مصط 
الفور 

2018
القانون المد 

45.00
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94
ة  خ ا التار ة للم ة القانون الحما
ة ع  حوث الجامع ة -س ال واالث

22-2018
هشام المرا  2018

القانون المد 
80.00

95
ئناف  مة االس العمل القضا لمح
اط من سنة 2012 إ  ال ة  اإلدار

1/2 2015
فق  دمحم  2018

القضاء
360.00

96 النقض لفائدة القانون الطعن  دمحم الطودار 2018 القضاء 85.00

97
م  ط  االجراءات أمام المحا الوس

ج1
حسن الرم  2018

القضاء
80.00

98
ف ب االصالة  شهادة اللف

ات الع وتحد
ع تروال بن 

الحسن
2018

القضاء
45.00

99 ة ة عن االخطاء القضائ المسؤول ان د ز رش 2018 القضاء 75.00

100 التقا السلطة ب السلطت 
د الرحمن  ع

د لعك
2018

القضاء
70.00

101
ة  المستحدث  قضاء الغرفة االدار

مة النقض  منازعات ع3 مح
أحمد أجعون 2018

القضاء
65.00

102 وسائل النقض ان أم ز 2018 القضاء 80.00

103
واجب إسداء النصح  المهن 

ة القانون
دالوي رضوان  2018

القضاء
90.00

104
منشورات المن القانو الحراسة 

ة والتطبيق ة ب النظ القضائ
د هللا  ع
الحر 

2018
القضاء

80.00

105
مجلة القضاء المد العدد 16/15-

2017
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

80.00

106
مجلة القضاء التجاري ع 12/11-

2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

80.00

107
ة متخصصة  مة مجلة فصل محا

ع14 -2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

85.00

108 ة ع  ب مجلة المنازعات االدار الرق مجلة 2018 المجالت  80.00

109 دلة ع 2018-1 مجلة ال
مجموعة من 

المؤلف 
2018

المجالت 
ة القانون

70.00

110
ة للقانون التجاري  المجلة المغ

ع/ف 5-4 /2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

111 ة ع158- م المغ مجلة المحا مجلة 2018 المجالت  80.00
112 ة ع159- م المغ مجلة المحا مجلة 2018 المجالت  80.00
113 ة ع 160- م المغ مجلة المحا مجلة 2018 المجالت  80.00
114 ة ع 161- م المغ مجلة المحا مجلة 2018 المجالت  80.00
115 ة ع 162- م المغ مجلة المحا مجلة 2018 المجالت  80.00

116
ة للقانون االداري ع  المجلة المغ
ة واالستثمار 5-4 -2018 إدارة التنم

مجلة 2018
المجالت 
ة القانون

70.00

117
اف للدراسات  مجلة است

ة ع1 2018 حاث القانون واال
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

80.00

118 مجلة المناظرة عدد 21 -2018 مجلة 2018 المجالت  100.00

119
اسات  ة للس المجلة المغ

ة ع 2018/25 العموم
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

25.00
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120
ة  ة للدراسات القانون المجلة الع

ع2018-3
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

85.00

121
ة  مجلة المتوسط للدراسات القانون

ة ع6 والقضائ
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

122
حاث  ط للدراسات واال مجلة مح

ة ع1 القانون
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

85.00

123
حاث- ط للدراسات واال مجلة مح

ة ع1 دراسات جنائ
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

90.00

124 ة ع1 ا عقار قضا مجلة 2018 المجالت  100.00

125
ك  ل القانو للمالك المش الدل

ة لعقارات مبن
دمحم بن  2018

المجالت 
ة القانون

98.00

126
ة ع  ة لالدارة المحل المجلة المغ

139-138 عر/فر
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

149.00

127
ة ع  ة لالدارة المحل المجلة المغ

140
مجموعة من 

المؤلف 
2018

المجالت 
ة القانون

149.00

128
ة لالدارة 141  المجلة المغ

ة ع ة والتنم المحل
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

149.00

129
ة ع  ة لالدارة المحل المجلة المغ

142
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

149.00

130
ة لالدارة 143  المجلة المغ

ة ع ة والتنم المحل
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

149.00

131
س مجلة القانون واالقتصاد  طنج

ع2018/15
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

40.00

132
ة ع1  مجلة فضاء المعرفة القانون

2018
س  إدر

الفاخوري
2018

المجالت 
ة القانون

80.00

133
ة  ة لالنظمة القانون المجلة المغ

ع15 -2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

134
حاث- ط للدرسات واال مجلة مح

دارسات  قانون الشغل ع1
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

70.00

135
ة  امة القانون ة للح المجلة المغ

ة ع 4-3 والقضائ
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

80.00

136
ة  ة للدراسات العقار المجلة المغ

ة ع1 والطبوغراف
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

137 ة ع  ة والقضائ مجلة المهن القانون مجلة 2018 المجالت  80.00

138
ة  الفقه والقضاء  المجلة المغ

ع2018-5
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

80.00

139 مجلة القضاء االداري ع 12/11 مجلة 2018 المجالت  80.00
140 مجلة القضاء الجنا ع 8/7 -2018 مجلة 2018 المجالت  80.00
141 مجلة االرشاد القانو ع 2 و3  مجلة 2018 المجالت  100.00

142
ة  مجلة االطلس للدراسات الفقه
الء ع عقارات  ع1 ظاهرة االست

مجلة 2018
المجالت 
ة القانون

80.00

143
ة ع 22- ة فصل المنارة مجلة علم

2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

144 مجلة القانون المغر ع 2018-37 مجلة 2018 المجالت  100.00
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145 مجلة دعامات ع 2018-3 مجلة 2018 المجالت  90.00

146
ة  ة والقضائ مجلة الشؤون القانون

ع 2018-3
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

147 ة ع 2018-3 مجلة دفاتر إدار دمحم لشقار 2018 المجالت  80.00
148 ة ع 2018-4 مجلة دفاتر قانون دمحم لشقار 2018 المجالت  80.00

149
ة ع 23- ة فصل المنارة مجلة علم

2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

150.00

150 مجلة القانون المغر ع 2018-38 مجلة 2018 المجالت  100.00

151
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم

خاص 2018
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

100.00

152 مجلة دعامات ع 2018-4 مجلة 2018 المجالت  90.00

153
ة  مجلة الخزا للدراسات القانون

ة ع 2018-1 واالجتماع
مجلة 2018

المجالت 
ة القانون

70.00

154
ة والعمل القضا  مدونة اال

المغر 1/2
فق  دمحم  2018

ة قانون اال
280.00

155
ة ب المخت  المنازعة  الزوج

ة الخل ومدونة اال
د الرحمن  ع

د لعك
2018

ة قانون اال
50.00

156
ط  ل العل والعم للوس الدل

ي اال
حسن رقيق 2018

ة قانون اال
75.00

157
ة  قراءة  المادة 16 من مدونة اال
ة  ة المعا -س الدراسات القانون

شبور دمحم ال 2018
ة قانون اال

60.00

158
اث  ة والم ا االحوال الشخص قضا

ج2
مجموعة من 

المؤلف 
2018

ة قانون اال
135.00

159 ة ة  مدونة اال دراسات عمل حسن إبراه  2018 ة قانون اال 120.00

160
مة النقض ع 29 اقتسام  دفاتر مح
عد  ة ب الزوج  س االموال المك

الفراق
ندوة 2018

ة قانون اال
85.00

161 ة 1/2 ح مدونة اال الشا   م  د ال ع 2018 ة قانون اال 200.00

162 ة ع اغة الت قواعد الص
د الرحمن  ع

قاس 
2018

ة قانون اال
100.00

163 ة ج3 ا اال العمل القضا  قضا حما  م  إبراه 2018 ة قانون اال 100.00

164
ة ب الزوج   االتفاقات المال

ة ضوء مدونة اال
دار أحمد أح 2018

ة قانون اال
120.00

165
ة  اقسام  المساعدة االجتماع

ة قضاء اال
دمحم صوال  2018

ة قانون اال
50.00

166 ة آفاق ج5 ات والحقوق أ الح د بنا  دمحم سع 2018 قانون الشغل 150.00

167
الوا  العمل القضا المغر ج3 
ة نزاعات الشغل  ا االجتماع القضا

حوادث الشغل

لحاج  دمحم 
الفح 

2018
قانون الشغل

120.00

168
المغرب عقد الشغل  قانون الشغل 

ة والتطبيق الفردي ب النظ
وفاء جوهر 2018

قانون الشغل
80.00

169
ة   ض عن االمراض المهن التع

ــــع المغر  الت
م الداودي م 2018

قانون الشغل
120.00

170 المغرب ة العامة  تدب المال م لحرش ك 2018 ة قانون المال 80.00
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171
المغرب ب  ة  ب المنازعات ال
ضمانات الملزم وحقوق االدارة ع2

عمر السكتا  2018
ة قانون المال

100.00

172 ة اح العقار ة ع االر ال ظة الغازي حف 2018 ة قانون المال 80.00

173
ة  ع الفاعلون  المسطرة الت

ة السنة وع قانون مال لم
دمحم الغوا  2018

ة قانون المال
100.00

174
ة - اب ات الجماعات ال ا نظام ج

ة ع 2018/21 حوث الجامع س ال
يونس مليح 2018

ة قانون المال
50.00

175
ة للموظف وعون  اة المهن الح
مة  االدارة ع ضوء قضاء مح

مجموعة من 
المؤلف 

2019
القانون االداري

80.00

176 ل ة مدن المستق المدن الذك ز  د الع ع 2019 القانون االداري 100.00

177
مة  المستحدث  قضاء مح

ة  النقض  منازعات قطاع ال
م العا  ة والتعل الوطن

مجموعة من 
المؤلف 

2019
القانون االداري

90.00

178 م االداري المغر  التنظ
د الواحد  ع

الق 
2019

القانون االداري
70.00

179 المرجع  النشاط االداري المغر 
د الواحد  ع

الق 
2019

القانون االداري
60.00

180
منازعات أعمال رجال السلطة أمام 

القضاء االداري
م  د الحك ع

زروق
2019

القانون االداري
125.00

181
ميثاق الالتمركز االداري والتدب 

ثمار الالمتمركز لالس
اوي د ن سع 2019

القانون االداري
120.00

182
ة لتدب المدينة  االت العمل االش

ة ع10 المغ
د الغ  ع

لغ 
2019

القانون االداري
90.00

183
ض الت دراسة   التف

ورة م ال م االذن ومراس مراس
أحمد أعراب 2019

القانون االداري
65.00

184 ة ع 302- فة العموم قانون الوظ نصوص 2019 القانون االداري 189.00

185
ة  وع ة القضاء االداري ع م رقا
ة ج1 ع 126 طة االدار قرارات ال

رشدي 
ا  الس

2019
القانون االداري

219.00

186
ة  وع ة القضاء االداري ع م رقا
ة ج2 ع126  طة االدار قرارات ال

مكرر

رشدي 
ا  الس

2019
القانون االداري

179.00

187 ة مدونة الصفقات العموم اء العماري زك 2019 القانون االداري 120.00
188 ة فة العموم قانون الوظ اء العماري زك 2019 القانون االداري 100.00

189
ة  المختار  االوامر االستعجال

ة م االدار لرؤساء المحا
د وها  رش 2019

القانون االداري
100.00

190
ة ب  م  المنازعات االدار التحك

ة والمالءمة العدد الخاص  وع الم
14

دي اء ال زك 2019
القانون االداري

90.00

191
ة المتقدمة والالتمركز  الجه

االداري قراءات متقاطعة العدد 
أحمد أجعون 2019

القانون االداري
90.00

192
التدب التعاقدي ب االدارات 

ات غ الممركزة  ة والمدي المرك
المغرب

لحسن فؤاد  2019
القانون االداري

100.00
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193
مجلة آراء ع1-2019 حول االدوار 

ة اب ة للجماعات ال التنم
مجلة 2019

القانون االداري
100.00

194 ة  دور الجهاز المركزي للرقا فواز دمحم  2019 القانون االداري 90.00

195
ات  ة ج 1 المقتض ات التجار ال

العامة
عالل فا  2019

القانون التجاري
150.00

196 ات المقاولة مساطر معالجة صع عالل فا  2019 القانون التجاري 150.00

197
ات  التعليق ع قانون 

المساهمة ع ضوء 20 سنة من 
عالل فا  2019

القانون التجاري
180.00

198

ات ذات  التعليق ع قانون ال
كة  ة المحدودة و المسؤول

كة  ة و ات التوص التضامن و
المحاصة

عالل فا  2019

القانون التجاري

180.00

199
ائب مع  المدونة العامة لل

ة ع2019/108 ق النصوص التطب

M'hammed 
Lafrouji-دمحم 

لفرو 
2019

القانون التجاري
70.00

200
ات المقاولة  ضوء  مساطر صع

القانون 17-73 والعمل القضا 
م س الحك يو 2019

القانون التجاري
60.00

201
مة النقض  ى لمح التوجهات ال

ك  جرائم الش
مجموعة من 

المؤلف 
2019

القانون التجاري
80.00

202
ات المقاولة   مساطر صع

ــــع المغر ج1 الت
دمحم كرام 2019

القانون التجاري
70.00

203
اعات  لة لفض ال د الوسائل ال

ة التجار
طارق زه  2019

القانون التجاري
120.00

204 ة 1/2 ة الصناع المل فؤاد معالل 2019 القانون التجاري 260.00

205
مسطرة الحجز الوص ب 

ــــع والقضاء الت
طال عصام 2019

القانون التجاري
85.00

206 امة المقاولة نظام ح ي ب ج نج 2019 القانون التجاري 110.00
207 ة حوالة الديون المهن س امساعف 2019 القانون التجاري 130.00
208 ة شارك ة ال عقود المال يوسف حمو  2019 القانون التجاري 200.00

209
ة  ة ب النظ الثقافة المقاوالت
والتطبيق  أفق رقمنة الوثائق 

واالجراءات

الحس 
الصفاوي

2019
القانون التجاري

75.00

210 مدونة التجارة اء العماري زك 2019 القانون التجاري 60.00

211
حري -مختلف النصوص  القانون ال

ة المتعلقة  م ة والتنظ ع الت
ة المالحة التجار

اء العماري زك 2019
القانون التجاري

85.00

212
مة النقض ع 31 قرارات  دفاتر مح

ة متنوعة من الغرفة التجار
ندوة 2019

القانون التجاري
86.00

213 ح القانون ال المغر  م لحرش ك 2019 القانون التجاري 120.00

214
ة  ة وفق الرؤ الصكوك المال

ة من خالل قانون 33.06 ع ال
دري سعادرال 2019

القانون التجاري
130.00

215
ة ب القانون  المنازعات التجار

واالجتهاد القضا 
عمر السكتا  2019

القانون التجاري
100.00
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216
ة   ة والقضائ ع التوجهات الت

ة المادة التجار
يوسف الزوجال 2019

القانون التجاري
120.00

217
مجلة القضاء التجاري ع 11 مكرر-

2019
مجلة 2019

القانون التجاري
80.00

218
ح القانون الجنا المغر القسم 

العام
د الواحد  ع

العل -القانون
2019

القانون الجنا 
120.00

219
د المتعلق  وح  القانون الجد
ة ج2 ط 2019 المسطرة الجنائ

د الواحد  ع
العل -القانون

2019
القانون الجنا 

110.00

220
ح القانون الجنا المغر القسم 

الخاص
د الواحد  ع

العل -القانون
2019

القانون الجنا 
110.00

221
دراسة  القانون الجنا المغر 

القسم الخاص
ف  د اللط ع

كرازي
2019

القانون الجنا 
90.00

222 مرشد المحقق الجنا  دمحم توفيق  2019 القانون الجنا  80.00

223
عولمة جرائم االعتداء ع الحق  

مها اة الخاصة وما  ح الح
س النواز  إدر 2019

القانون الجنا 
100.00

224 ة ة للعدالة الجنائ االسس الدستور لة  جم 2019 القانون الجنا  150.00

225
مسطرة التحقيق االعدادي  
ــــع الجنا -دراسة مقارنة- الت

د يونس نف 2019
القانون الجنا 

110.00

226 ات  مادة علم االجرام محا د يونس نف 2019 القانون الجنا  50.00

227
ــــع  ات الجنا  الت نظام االث

المغر والمقارن
د  د الحم ع

المل 
2019

القانون الجنا 
120.00

228 عة  ة ط قانون المسطرة الجنائ اء العماري زك 2019 القانون الجنا  60.00

229
ذ الزجري دعوى  ات التنف ال إش

ال نموذجا رفع االش
دمحم جناح 2019

القانون الجنا 
60.00

230
الوا  العمل القضا المغر ج2 

ة ا الجنح ة القضا ا الجنائ القضا
لحاج  دمحم 

الفح 
2019

القانون الجنا 
120.00

231
ال ع  جرائم النصب واالحت

ت ن االن
د الرزاق  ع

رفيق
2019

القانون الجنا 
120.00

232
ة محل خالف أمام  االت جنائ إش

ة م المغ المحا
ب عسال بوشع 2019

القانون الجنا 
80.00

233
ــــع  ة للعقار  الت ة الجنائ الحما

المغر 
ال حراث 2019

القانون الجنا 
150.00

234
مة النقض  ى لمح القرارات ال
ة  ة العقل ا الخ ة  قضا المغ

ة والنفس

ا  د ال ع
ا  ور

2019
القانون الجنا 

100.00

235
المرض العق والنف وأثره ع 

ة ة الجنائ المسؤول
ا  د ال ع

ا  ور
2019

القانون الجنا 
150.00

236
دور الطب ال  تحقيق 

المغرب ة  العدالة الجنائ
ش عمر بنع 2019

القانون الجنا 
80.00

237
ة  ال اس نحو راد مجموعات االل

س مدرجات المالعب العنف وتسي
ب فه بوشع 2019

القانون الجنا 
70.00

238
تطور القانون الخاص من خالل 
النص الت والعمل القضا 

مجموعة من 
المؤلف 

2019
القانون الخاص

100.00
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239
ة ومسألة الدفع  مة الدستور المح

ة القوان  عدم دستور
ز  د الع ع

الن 
2019

القانون 
الدستوري

120.00

240
م االداري المغر  ضوء  التنظ

الميثاق الوط 
س فخور إدر 2019

القانون 
الدستوري

100.00

241
اق  امة  الدستور الس هيئات الح
ات والوظائف ع 2019-125 البن

حسن طارق 2019
القانون 

الدستوري
98.00

242 ة الدستور والمؤسسات الدستور اء العماري زك 2019 القانون  80.00

243
القضاء الدستوري المغر 

المستجدات واآلفاق العدد الخاص 
ٍ 18

أحمد أجعون 2019 القانون 
الدستوري

75.00

244
ام القانون الدو  الوج  أح

الخاص ط2
دمحم محروك 2019

القانون الدو 
الخاص

80.00

245 مدونة المعاشات اء العماري زك 2019 القانون العام 90.00

246
ة  اغة الع ب ع الص التدر

ة للعقود العدل
مان أدخول سل 2019

القانون العام
150.00

247 ــــع العقاري القروي مدونة الت اد العر دمحم م 2019 القانون العقاري 190.00

248
ة  ة العقار ط  نظام المل الوس
ة ع ضوء مدونة الحقوق العين

س  إدر
الفاخوري

2019
القانون العقاري

120.00

249
ة ب الواقع  مدونة الحقوق العين

والمأمول 1/2 ع 2019-58
ندوة 2019

القانون العقاري
200.00

250
ة  دعوى  ز القانون ة المرا حما
ة للعقار المحفظ القسمة القضائ

ث  د المغ ع
الحا 

2019
القانون العقاري

80.00

251
ا بناء ع أمر  د االحت التقي

ة االته العمل ش مة و س المح رئ
دمحم الشتوي 2019

القانون العقاري
100.00

252
ظ العقاري  المرجع العم للتحف

ع ضوء العمل القضا 
اد العر دمحم م 2019

القانون العقاري
90.00

253

السكن الوظ  طة  اعات المرت ال
ة ع ضوء  ة نقد ل دراسة تحل
ة واالجتهادات  القواعد القانون

ة ع 4 القضائ

م العال  م 2019

القانون العقاري

70.00

254
ة ب القانون  المنازعات العقار

واالجتهاد القضا عدد مزدوج 1 و2
مجموعة من 

المؤلف 
2019

القانون العقاري
180.00

255
ة وفق  امة المجال التعم والح

ة  ع آخر المستجدات الت
ة العدد الخاص 11 والقضائ

أحمد أجعون 2019
القانون العقاري

110.00

256 ل العم للمعجم العقاري الدل ي وداد ص 2019 القانون العقاري 60.00

257
المستحدث  قضاء الغرفة 
مة النقض   مح ة  المدن

أحمد أجعون 2019
القانون العقاري

65.00

258
النظام العقاري المغر الجوانب 
ة  ة والمنازعات القضائ القانون

العدد الخاص 17
أحمد أجعون 2019

القانون العقاري
120.00

259
الوا  العمل القضا المغر ج1 

ة التعرضات ع  ا العقار القضا
د  ظ التقي مطالب التحف

لحاج  دمحم 
الفح 

2019
القانون العقاري

120.00
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260 ة الرسوم العقار ب  د والتشط التقي
لحاج  دمحم 

الفح 
2019

القانون العقاري
120.00

261
ظ العقاري  اآلجال  ظه التحف

ة مدونة  مدونة الحقوق العين
كة ة المش التعم قانون المل

ال حراث 2019
القانون العقاري

80.00

262
ظ العقاري  م نظام التحف تعم

المغرب
وزور اء أو لم 2019

القانون العقاري
120.00

263
جاري الوارد  ام عقد االئتمان اال أح

ع العقار
ل أبو مسلم نب 2019

القانون العقاري
90.00

264
ــــع  ة  الت ل العقود العقار تأو

المغر 
د  سارة ع

الصمد
2019

القانون العقاري
100.00

265
راء السك والمه  القانون  ال

المغر 
الرافة وتاب 2019

القانون العقاري
80.00

266
ة   س المل ام الخاصة بتأس االح

دان العقارات غ المحفظة  م
المغرب

مان أدخول سل 2019
القانون العقاري

150.00

267
ة  ة فقه ل الة دراسة تأص عقد الو

ة وقانون
د هللا  ع
روحمات

2019
القانون العقاري

120.00

268 ة ازة  كسب المل دور الح
د هللا  مان ع إ

العزعزي
2019

القانون العقاري
80.00

269
تاب األول  قانون العقود الخاصة ال
ة- عقد البيع  العقود الناقلة للمل

2019

د الرحمان  ع
قاوي ال

2019
القانون المد 

80.00

270
ام ج1  القانون المد مصادر االل

ف القانو 2019 الت
د الرحمان  ع

قاوي ال
2019

القانون المد 
110.00

271
العقود  القانون المغر عقود 

خاصة
دمحم االزهر 2019

القانون المد 
50.00

272
ة  ات المدن ادئ المقتض أصول وم

و  ادل االل الت المتعلقة 
ة ات القانون للمعط

وش أحمد ادر 2019
القانون المد 

60.00

273
ة للموثق ع  ة المدن المسؤول

ضوء القانون المغر ع 3
دمحم بولغمان 2019

القانون المد 
90.00

274
ة للمهندس  ة المدن المسؤول

المساح الطبوغرا ع5
نور الدين 

عسال
2019

القانون المد 
55.00

275 ة المرفق العام الط  مسؤول خالد عال  2019 القانون المد  100.00

276
ط  ة المستهلك من ال حدود حما

التعس العدد الخاص 16
غيتة دكراوي 2019

القانون المد 
130.00

277
تاب الثا  امات ال مصادر االل

ة ط 7 ة المدن المسؤول
د القادر  ع
العرعاري

2019
القانون المد 

120.00

278
ات بوسائل التقدم  ة االث حج

ا العل والتكنولوج
ث  د المغ ع

جراز
2019

القانون المد 
150.00

279 دلة مدونة الطب والص اء العماري زك 2019 القانون المد  100.00
280 مدونة الصحة اء العماري زك 2019 القانون المد  120.00
281 ة ة الفك قانون المل اء العماري زك 2019 القانون المد  90.00
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282
مة النقض ع 30  دفاتر مح

ة  ة ودراسات قانون اجتهادات قضائ
ا البيئة  التصدي لقضا

ندوة 2019
القانون المد 

86.00

283 دور االرادة  انهاء الخصومة  د المعتصم سع 2019 القانون المد  100.00

284
اء ب  ة لالط ة القانون المسؤول

الفقه والقانون والقضاء
مجموعة من 

المؤلف 
2019

القانون المد 
120.00

285
ة  ضوء  ض  المادة المدن التع

القانون والعمل القضا المغر 
والمقارن

فتح هللا تزاوي 2019
القانون المد 

120.00

286
ة  ة  المادة المدن المنازعات الغاب

ة ة واالدار والجنائ
اد د ز سع 2019

القانون المد 
90.00

287
ة  العقود المسماة البيوعات واال

الواردة ع العقار ط2
دمحم محروك 2019

القانون المد 
85.00

288
امات ج2  ة العامة لالل النظ

ام أوصاف االل
المختار عطار 2019

القانون المد 
70.00

289
ة للقا   السلطة التقدي

منازعات االستهالك ع ضوء 
القانونون 31.08

د السالم  ع
الهوى

2019
القانون المد 

70.00

290 الحق المجاور لفنان االداء ي دمحم الودغ 2019 القانون المد  60.00

291
ة  قضاء  قواعد المسطرة المدن
مة النقض مح ة  الغرفة االدار

فق  دمحم  2019
القضاء

130.00

292
مة  المستحدث  قضاء مح

ب  س النقض  دعوى االلغاء 
مجموعة من 

المؤلف 
2019

القضاء
120.00

293
مة  المستحدث  قضاء مح

وط وحاالت  د  النقض  تحد
عادة النظر النقض الطعن ب الطعن 

مجموعة من 
المؤلف 

2019
القضاء

90.00

294
مة  المستحدث  قضاء مح

ذ ضد االدارة ا التنف النقض  قضا
مجموعة من 

المؤلف 
2019

القضاء
90.00

295 م التعليق ع قانون التحك
مجموعة من 

المؤلف 
2019

القضاء
150.00

296
ف  موسوعة المحا مائة عام ون

عا وفقها  المغرب ت من المحاماة 
وقضاء 1/6 2019-1913

لهاش  دمحم 
التسو 

2019
القضاء

700.00

297 ق إ إصالح القضاء ج1  الط د الهادي  ع 2019 القضاء 45.00

298
ة  المادة  نظام المساعدة القضائ

ة ة وعمل ة -دراسة نظ المدن
ز  د الع ع

إدز 
2019

القضاء
130.00

299
ج سلك  اراة ول ف تجتاز م ك

القضاء 2019
م بن  د الرح ع

سالمة
2019

القضاء
170.00

300
ا  منهاج الفارض ا علم الوصا

والفرائض
التائب دمحم 

خاري ال
2019

القضاء
50.00

301
المغرب ع304 - ة  السلطة القضائ

نصوص ووثائق
دمحم بن  2019

القضاء
119.00

302
المرجع العم  القضاء 

ة ع  م االدار االستعجا أمام المحا
ت د هللا بون ع 2019

القضاء
85.00
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303
ة   ام القضائ ذ االح ة تنف ال إش

ة مواجهة االدارة المغ
د حموش سع 2019

القضاء
70.00

304
ة المتناقضة  القرارات القضائ

مة النقض 1/2 لمح
ب بن  الط

لمقدم
2019

القضاء
260.00

305 حوث العدد المزدوج 16- مجلة ال التها القائدي 2019 القضاء 75.00

306
ة من مسطر  االستثناءات القضائ

التظلم والتصحيح  المادة 
دمحم أزهري 2019

القضاء
100.00

307
االداء  ل العم لمسطرة االمر  الدل

 القانون المغر 
جواد الرفا  2019

القضاء
60.00

308
ة - اآلجال  قانون المسطرة الجنائ
ة قانون قضاء القرب المسطرة المدن

ال حراث 2019
القضاء

80.00

309
اآلجال  قانون مهنة المحاماة 

قانون مهنة التوثيق قانون خطة 
ال حراث 2019

القضاء
80.00

310
ام والقرارات  التعليق ع االح
ة ة  المنظومة القانون القضائ

يوسف الزوجال 2019
القضاء

75.00

311
مهنة التوثيق العد من خالل 

العمل القضا المغر 
عثمان الشعاب  2019

القضاء
160.00

312
المرأة ومهنة التوثيق العد ب 

ــــع المغر  الفقه االسال والت
ت ع  ا ا أس 2019

القضاء
120.00

313
لة  د مدخل لدراسة الطرق ال

ة عامة  اعات نحو نظ لمعالجة ال
1/2

ابن خدة ر  2019
القضاء

300.00

314
مهنة التوثيق العد من خالل 

العمل اإلداري المغر 
مان أدخول سل 2019

القضاء
170.00

315 مجلة القضاء االداري ع 14/13 مجلة 2019 المجالت  80.00

316
مجلة القضاء المد العدد 20/19-

2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

317
مجلة القضاء التجاري ع 14/13-

2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

318
الثقافة  ة تهتم  ب مجلة قانون الرق

ة ع 7 القانون
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

319 ة ع 163- م المغ مجلة المحا مجلة 2019 المجالت  80.00
320 ة ع 164- م المغ مجلة المحا مجلة 2019 المجالت  80.00
321 ة ع 165- م المغ مجلة المحا مجلة 2019 المجالت  80.00
322 ة ع 166- م المغ مجلة المحا مجلة 2019 المجالت  80.00
323 ة ع 167- م المغ مجلة المحا مجلة 2019 المجالت  80.00
324 ة ع168- م المغ مجلة المحا مجلة 2019 المجالت  80.00

325
ة  حاث الجنائ ة لال المجلة الدول

ة المال العام 1/2 ع1-2 حما
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

200.00

326 ة ع1 ة مجلة قانون القض مجلة 2019 المجالت  85.00
327 ة ع2 ا عقار قضا مجلة 2019 المجالت  100.00

328
ة للدراسات  المجلة المغ

واالستشارات القانون 8/9-2019 
العدد الموزدج

المجلة 
ة المغ

2019 المجالت 
ة القانون

90.00
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329
ة  مجلة المتوسط للدراسات القانون

ة ع 2019-7 والقضائ
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

330
حاث  ط للدراسات واال مجلة مح

ة ع2 القانون
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

331
لما  ة للقانون ال المجلة المغ

ع2019-1
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

90.00

332 ة ع2019-1 مجلة معالم قانون مجلة 2019 المجالت  100.00
333 مجلة الحقوق ع21 -2019 مجلة 2019 المجالت  200.00

334
ة لالدارة 145-144  المجلة المغ

ة ع ة والتنم المحل
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

149.00

335
ة  ة لالدارة المحل المجلة المغ

ة ع146 والتنم
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

149.00

336
ة  ة لالدارة المحل المجلة المغ

ة ع2019-147 والتنم
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

149.00

337
ة  ة لالدارة المحل المجلة المغ

ة ع2019-148 والتنم
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

149.00

338
ة  ة لالدارة المحل المجلة المغ

ة ع2019-149 والتنم
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

149.00

339
س مجلة القانون واالقتصاد  طنج

ع16 - 2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

40.00

340
ة ع3- مجلة فضاء المعرفة القانون

2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

341
ة  ة لالنظمة القانون المجلة المغ

ع2019-16
المجلة 
ة المغ

2019
المجالت 
ة القانون

90.00

342 ة ع1- الرائدة  العلوم القانون مجلة 2019 المجالت  80.00

343
ة  ة لالنظمة القانون المجلة المغ

ة ع17 -2019 اس والس
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

344
ة  ة للدراسات العقار المجلة المغ

ة ع2 والطبوغراف
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

70.00

345
مجلة القانون التجاري ع 6-5 

/2019 عر-فر
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

346 مجلة القانون المد ع 6-5 /2019 المجلة  2019 المجالت  80.00
347 ة ع 6-5 2019 مجلة العلوم الجنائ مجلة 2019 المجالت  80.00

348
ة ع  ة والقضائ مجلة المهن القانون

4/3
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

349
ة  ة للدراسات العقار المجلة المغ

ة ع3 والطبوغراف
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

350 مجلة القانون المغر ع 2019-39 مجلة 2019 المجالت  100.00

351
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم

خاص 2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

352
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم

خاص حول الشغل 2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

353
ة  مجلة عدالة للدراسات القانون

ة ع 2019-1 والقضائ
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00
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354 مجلة القانون المغر ع 2019-40 مجلة 2019 المجالت  100.00
355 مجلة القانون المغر ع 2019-41 مجلة 2019 المجالت  100.00

356
ة  مجلة الخزا للدراسات القانون

ة ع 2019-2 واالجتماع
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

90.00

357
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم

ة 2019 خاص حول ال
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

120.00

358
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم
خاص حول العقار والتعم 2019

مجلة 2019
المجالت 
ة القانون

120.00

359
ة  ة للدراسات القانون مجلة فطوا

ة ع1 واالقتصاد
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

360
ة  مجلة البوغاز للدراسات القانون

ة العدد 1 والقضائ
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

361
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم
خاص حول القانون الدستوري 

مجلة 2019
المجالت 
ة القانون

120.00

362
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم

ة 2019 خاص حول اال
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

363
مجلة القضاء التجاري ع 12 مكرر-

2019
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

80.00

364 مجلة القانون المغر ع 2019-42 مجلة 2019 المجالت  100.00

365
ة  مجلة البوغاز للدراسات القانون

ة ع 2019-2 والقضائ
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

130.00

366
ة  مجلة عدالة للدراسات القانون

ة ع2019-2 والقضائ
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

100.00

367
ة  مجلة الخزا للدراسات القانون

ة ع 2019-3 واالجتماع
مجلة 2019

المجالت 
ة القانون

85.00

368
ة ع  االتها العمل ش الحضانة و
ة والعمل  ام مدونة اال ضوء أح

القضا المغر 
د الوردي سع 2019

ة قانون اال
100.00

369 االختطاف الدو لالطقال صفاء البوعنا  2019 ة قانون اال 55.00

370 ة ح مدونة اال المنهاج  
د االاله  ع
المحبوب

2019
ة قانون اال

100.00

371 ة ط مصلحة اال ضا دمحم كرادة 2019 ة قانون اال 100.00
372 ة مدونة اال اء العماري زك 2019 ة قانون اال 50.00

373
عة  ع النسب ب ال مقط

ة والقانون االسالم
ة نزهة بن زو 2019

ة قانون اال
80.00

374
تطور قواعد النسب  القانون 

المغر 
ش عمر بنع 2019

ة قانون اال
90.00

375
غة  ة ذات الص المنازعات اال

ة أنموذجا  طة الزوج ة الرا الزج
ع2019/23

د براضة رش 2019
ة قانون اال

100.00

376
وط  د  القانون رقم 19.12 بتحد

ل المتعلقة  الشغل والتشغ
لي  العامالت والعمال الم

دة احفوض رش 2019
قانون الشغل

100.00
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377
ة  قانون  ة حقوق الشخص حما

الشغل
دمحم بنحساين 2019

قانون الشغل
50.00

378
ة لالجراء  ة االجتماع الحما

ا أور ة  المغار
دمحم بنحساين 2019

قانون الشغل
80.00

379 ض عن حوادث الشغل ط3 التع دمحم بنحساين 2019 قانون الشغل 50.00
380 ات  القانون االجتما  محا سناء ترا  2019 قانون الشغل 50.00

381
منازعات الشغل ع ضوء قضاء 

مة النقض ج6 مح
مجموعة من 

المؤلف 
2019

قانون الشغل
120.00

382
ض عن حوادث الشغل ع  التع

ضوء العمل القضا 
دة احفوض رش 2019

قانون الشغل
120.00

383
ة ع  المنت  المنازعات الشغل

ضوء الفقه والعمل القضا ج1
أمينة رضوان 2019

قانون الشغل
120.00

384 القانون االجتما المغر 1/2 دمحم بنحساين 2019 قانون الشغل 170.00

385
ة  ة ب الحما عالوة االقدم

ة وتجاوزات  ة والقضائ ع الت
ة ج 1 الممارسة العمل

دمحم المعا  2019
قانون الشغل

100.00

386
ة   الصلح  نزاعات الشغل الفرد

القانون المغر 
و  دمحم ال 2019

قانون الشغل
80.00

387
ة  م االدار حدود اختصاص المحا
ة ة  المنازعات االجتماع والتجار

اق ده ال دمحم ع 2019
قانون الشغل

70.00

388

ة الدولة ع ضوء  ان قانون م
ة 130-13  القانون التنظ للمال
ة ومستجدات  ق ونصوصه التطب
ة والنظام  م المال مدونة المحا

ة ة العموم العام للمحاس

د الن  ع
ف ا

2019

ة قانون المال

60.00

389
االتجاهات الحديثة للقضاء االداري 

ة عدد 4/3 ب  المادة ال
مجموعة من 

المؤلف 
2019

ة قانون المال
200.00

390 المغرب ة العامة  امة المال ح
مجموعة من 

المؤلف 
2019

ة قانون المال
100.00

391
ة ب النص  ب المنازعة ال

القانو والعمل القضا 
الحسن الم  2019

ة قانون المال
70.00

392
ائب  ال المنازعات المتعلقة 

ل والتحص
ا ا هشام  2019

ة قانون المال
130.00

393
ة   ضمانات الخاضع لل

الوعاء المنازعات المتعلقة 
ل  أحمد اسماع

العامري
2019

ة قانون المال
130.00

394
الملك الغابوي  المغرب ب 
راهات التدب االداري وواقع  إ

ة-العدد الخاص 19 ة القضائ الحما

م  د الرح ع
أزغودي

2020
القانون االداري

160.00

395
مة  المستحدث  قضاء مح
النقض  منازعات الجماعات 

مجموعة من 
المؤلف 

2020
القانون االداري

160.00

396
م االداري المغر  الوج  التنظ

العدد الخاص 22
أحمد أجعون 2020

القانون االداري
90.00

397
ات   أدوار المجلس األع للحسا

ة ع23 اسات العموم م الس تقي
دمحم الخمل  2020

القانون االداري
75.00
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398
ة  فة العموم دأ المساواة  الوظ م

ة ع 2020-129 المغ
ى الوردي 2020

القانون االداري
149.00

399
امة التدب العمو العدد  ح

الخاص 21
أحمد أجعون 2020

القانون االداري
90.00

400 القانون االداري المغر  م لحرش ك 2020 القانون االداري 200.00
401 المغرب ة  اب ة ال تدب التنم د الرفيع  ع 2020 القانون االداري 90.00

402
دة  ة تحوالت العق طة المغ ال

ة واألداء الوظ  األمن
ن مصط حاز 2020

القانون االداري
60.00

403 ة ة المغ فة العموم الوظ فخ دمحم اشن 2020 القانون االداري 100.00

404
التعاون الالمركزي الدو للجماعات 

ة ة المغ اب ال
يونس قبي  2020

القانون االداري
100.00

405 اسات  المجتمع المد والس مصعب التجا  2020 القانون االداري 85.00
406 ة السوق اآلجلة للمشتقات المال حسن السو  2020 القانون التجاري 65.00

407
ات والتجمعات  قانون ال

ة االقتصاد
اء العماري زك 2020

القانون التجاري
70.00

408
ائب وفق آخر  المدونة العامة لل

الت 2020 التعد
اء العماري زك 2020

القانون التجاري
80.00

409
ات المقاولة  ضوء قرارات  صع

مة النقض مح
مجموعة من 

المؤلف 
2020

القانون التجاري
120.00

410 ة شارك النظام القانو للبنوك ال د.دمحم خطا  2020 القانون التجاري 130.00

411
اطن ب  ام عقد المقاولة من ال أح
النص الت واالجتهاد القضا 

در الحال  2020
القانون التجاري

90.00

412
القانون الجنا وقانون المسطرة 

ة ع 2020-3 الجنائ

M'hammed 
Lafrouji-دمحم 

لفرو 
2020

القانون الجنا 
80.00

413 ة ع 2020-1 قانون المسطرة الجنائ
M'hammed 
Lafrouji-دمحم 

لفرو 
2020

القانون الجنا 
50.00

414
الت  القانون الجنا وفق آخر التعد

ع 2020-2

M'hammed 
Lafrouji-دمحم 

لفرو 
2020

القانون الجنا 
45.00

415
ات الجنا لجرائم األعمال  اإلث
الوسائل الحديثة1/2 ط2020

س النواز  إدر 2020
القانون الجنا 

230.00

416 قضاء التحقيق ب القانون  س النواز  إدر 2020 القانون الجنا  110.00
417 ح القانون الجنا العام المغر  د الوردي سع 2020 القانون الجنا  100.00

418
جرائم السب والقذف ع وسائل 

التواصل االجتما والمواقع 
ة ون االل

د الوردي سع 2020
القانون الجنا 

100.00

419 ة المقارنة األنظمة الجنائ
مجموعة من 

المؤلف 
2020

القانون الجنا 
150.00

420
ة المال العام  ضوء قرارات  حما

مة النقض ع8 -2020 مح
مجموعة من 

المؤلف 
2020

القانون الجنا 
120.00

421 ة ة  المادة الزج ل ع الش الدف ال حراث 2020 القانون الجنا  100.00
422 المخت  جرائم االموال أبو مسلم  2020 القانون الجنا  80.00
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423
القانون الجنا الخاص المعمق  

وح
ادمحم أق  2020

القانون الجنا 
130.00

424
ة ذات الصلة  التوجهات القضائ
ة وسائل االتصال الحديثة حج

فاطمة الزهراء 
ا تراب أ

2020
القانون الجنا 

100.00

425
ــــع الجنا  ر المحررات  الت تزو

المغر 
مجموعة من 

المؤلف 
2020

القانون الجنا 
150.00

426
القضاء الدستوري وسؤال الدولة 

ة الدستور
صالح أزحاف 2020

القانون 
الدستوري

90.00

427
المغرب قراءة   ــــع الوض  الت

د من مائة سنة لة أز حص
ا  مولود اس 2020

القانون 
الدستوري

80.00

428 مدخل إ أسس التفك القانو  م  نع زه 2020 القانون العام 100.00

429
ة  ر الجامع ات إعداد التقار تقن

ة والمؤسسات
دي حنان سع 2020

القانون العام
90.00

430
تاب الثا  قانون العقود الخاصة ال

راء 2020 عقد ال
د الرحمان  ع

قاوي ال
2020

القانون العقاري
80.00

431
مة  المستحدث  قضاء مح

النقض  منازعات التعم 
أحمد أجعون 2020

القانون العقاري
90.00

432
ة حول مدونة الحقوق  تأمالت نظ
فات ال  ة ك4 توثيق الت العين

ترد ع العقارات
وش أحمد ادر 2020

القانون العقاري
40.00

433
ة وزجر  ة لمراق االجراءات المسط

المخالفات
د الوردي سع 2020

القانون العقاري
100.00

434
اة من  داد الع المك دعوى اس

اج للسك  أجل االحت
داوي م الح م 2020

القانون العقاري
90.00

435 ة  موانع انتقال الحقوق العين إلهام حدوش 2020 القانون العقاري 75.00

436
راء  ة للحق  ال ة القانون الحما

التجاري  ضوء القانون رقم 
46.16 والعمل القضا 

مصط بونجة 2020
القانون العقاري

160.00

437
ة  ضوء القانون  حق السطح

المغر والمقارن
خان ة ش ه 2020

القانون العقاري
90.00

438
ة  ة والوصا الجماعات السالل

ها ع 308- ة عليها وتدب أمال االدار
نصوص 2020

القانون العقاري
98.00

439
القانون العقاري مختلف النصوص 

ة م ة والتنظ ع الت
اء العماري زك 2020

القانون العقاري
80.00

440 راء مدونة ال اء العماري زك 2020 القانون العقاري 60.00
441 مدونة التعم  اء العماري زك 2020 القانون العقاري 80.00
442 ة ج5 المنازعات العقار اء العماري زك 2020 القانون العقاري 130.00

443
المغرب  ظ العقاري  نظام التحف

ة والتطبيق ب النظ
د العا  ع

دقو 
2020

القانون العقاري
130.00

444
ة والجهات  توثيق المعامالت العقار

المؤهلة لتلقيها
أحمد العطاري 2020

القانون العقاري
100.00

445
ظ العقاري  المساطر الخاصة للتحف

ج3
أحمد العطاري 2020

القانون العقاري
80.00



Tél : 05-22-83-33-99 Gmail : daralafak@gmail.com

N° Désignation Auteur
Année de 
l'édition Thème

Prix HT
Qte Pour 

Commander 

Catalogue Juridique Dar Al Afak Al Maghribia 

446
عد  ل و دين ق ة المش مسؤول

تسلم االشغال مقبولة من طرف 
الحس 
الصفاوي

2020
القانون العقاري

100.00

447
ة ع ضوء الفقه  االرتفاقات العقار

ة المال ومدونة الحقوق العي
عصام الغا  2020

القانون العقاري
100.00

448
ام ج 2  القانون المد مصادر االل

ة الواقعة القانون
د الرحمان  ع

قاوي ال
2020

القانون المد 
110.00

449
ام  ات االل القانون المد ج 4 إث

2020
د الرحمان  ع

قاوي ال
2020

القانون المد 
80.00

450
ة  القانون المد دراسة فقه

ام ج1  ة مقارنة مصادر االل وقضائ
ت  أمينة آ

حس 
2020

القانون المد 
85.00

451
ام  ام االل القانون المد ج 3 أح

2020
د الرحمان  ع

قاوي ال
2020

القانون المد 
110.00

452
ة والعمل  قانون المسطرة المدن

القضا المغر ع 5 2/1
فق  دمحم  2020

القانون المد 
460.00

453 الوج  القانون المد ج1 د الحق صا  ع 2020 القانون المد  90.00

454
تاب االول عقد  العقود الخاصة ال

البيع ط5
د القادر  ع
العرعاري

2020
القانون المد 

100.00

455 التعهد عن الغ دراسة مقارنة أحمد العطاري 2020 القانون المد  165.00

456
امات والعقود عر - قانون االل

فرن ع 2020-307
نصوص 2020

القانون المد 
119.00

457 مدونة االوقاف اء العماري زك 2020 القانون المد  80.00
458 قانون المنافسة واالستهالك اء العماري زك 2020 القانون المد  80.00
459 امات والعقود قانون االل اء العماري زك 2020 القانون المد  60.00

460
م  ة والتنظ قانون المسطرة المدن

القضا 2020
اء العماري زك 2020

القانون المد 
80.00

461 مدونة التأم  اء العماري زك 2020 القانون المد  80.00

462
و  ضوء القانون  التعاقد اإلل

رقم 53.05
ل ا خل ا 2020

القانون المد 
100.00

463
االت  البيع واإلش عقد الوعد 

قه المتعلقة بتوث
وش ان ادر سف 2020

القانون المد 
90.00

464
دة لطرق الطعن  ة جد وع رؤ م

ة  قانون المسطرة المدن
م  د ال ع

الطالب
2020

القانون المد 
70.00

465
ة لحارس  ة المدن دفع المسؤول

ء ال
نور الدين 
ما  سل

2020
القانون المد 

50.00

466
المغرب  ة  قوان الطوارئ الصح
ة ة واالقتصاد ات القانون التداع

مجموعة من 
المؤلف 

2020
القانون المد 

90.00

467 دة النظام القانون للغرامة التهد دمحم اعراب 2020 القانون المد  75.00

468
م القضا ب العدالة  التنظ

ملة أو  ة والعدالة الم المؤسسات
لة د ال

د الرحمان  ع
قاوي ال

2020
القضاء

90.00

469 ة 2020 قانون المسطرة المدن
د الرحمان  ع

قاوي ال
2020

القضاء
95.00



Tél : 05-22-83-33-99 Gmail : daralafak@gmail.com

N° Désignation Auteur
Année de 
l'édition Thème

Prix HT
Qte Pour 

Commander 

Catalogue Juridique Dar Al Afak Al Maghribia 

470
اعات  لة لحل ال د الوسائل ال

م الوساطة العدد  الصلح التحك
الخاص رقم 20

مجموعة من 
المؤلف 

2020
القضاء

90.00

471
م القضا المغر وفق  التنظ

اراة الملحق  ارات م برنامج اخت
دمحم بنحساين 2020

القضاء
80.00

472
ان االندل  ح منظومة ابن ال

 الفرائض
أناس لغ  2020

القضاء
50.00

473
ئناف ال  ام مجلس االس أح
مة النقض   االع وقرارات مح

جيح ب البينات قواعد ال

د الرحمن  ع
د لعك

2020
القضاء

120.00

474 قانون التوثيق اء العماري زك 2020 القضاء 60.00

475
مة النقض  المادة  قضاء مح

ة االجتماع
ادمحم أق  2020

القضاء
70.00

476
م الدور الرقا  القضاء و التحك
م  القانون  للقضاء ع التحك

المغر 

ا  ح دمحم البن
دمحم

2020
القضاء

100.00

477
م القضا المغر دراسة  التنظ

ة عمل
م  د ال ع

الطالب
2020

القضاء
60.00

478 ة ع169 - م المغ مجلة المحا مجلة 2020 المجالت  80.00

479
ة ع170 - م المغ مجلة المحا
جائحة كورونا 2020 عدد خاص 

مجلة 2020
المجالت 
ة القانون

100.00

480
ة  ة وقانون مجلة دراسات اقتصاد

ع 4 -2020
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

70.00

481
ة  حاث الجنائ ة لال المجلة الدول

ة ع3-2020 القانون  امة االمن والح
ات والتطور الجنا المغر ب الث

مجلة 2020 المجالت 
ة القانون

150.00

482
ة  امة القانون ة للح المجلة المغ

ة ع8/7 2020 والقضائ
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

90.00

483 مجلة الحقوق ع2020-22 مجلة 2020 المجالت  200.00

484
ة  ة لالدارة المحل المجلة المغ

ع2020-150/151
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

149.00

485
ة  ة لالدارة المحل المجلة المغ

ة ع152 والتنم
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

149.00

486

ة ع4 - مجلة فضاء المعرفة القانون
ع ع ضوء  2020 أرا الجم
ة وسؤال  ع المستجدات الت

ة المستدامة التنم

مجلة 2020
المجالت 
ة القانون

80.00

487
ة  ة لالنظمة القانون المجلة المغ

ع2020-18
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

90.00

488
مجلة أطروحة النظام القانو 
و   ل إل ش م  للعقد الم

ضوء القانون المغر والمقارن 
مجلة 2020 المجالت 

ة القانون
100.00

489
ة  ة للدراسات العقار المجلة المغ

ة ع4 والطبوغراف
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

80.00
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490
ة  ة والقضائ مجلة المهن القانون
م التجاري  ع5/6 -2020 التحك

المغرب من خالل اإلجتهاد القضا 
مجلة 2020 المجالت 

ة القانون
150.00

491
ة  ة للدراسات القانون مجلة فطوا

ة ع2 واالقتصاد
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

100.00

492
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم
القانون العقاري والتوثيق  خاص 

2020
مجلة 2020 المجالت 

ة القانون
100.00

493
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم

ة 2020 ب ا ال خاص حول القضا
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

100.00

494
ة  مجلة البوغاز للدراسات القانون

ة ع 2020-3 والقضائ
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

120.00

495
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم
ة 2020 اب الجماعات ال خاص 

مجلة 2020
المجالت 
ة القانون

120.00

496
ة عدد  ة فصل المنارة مجلة علم
خاص حول القانون الدستوري 

مارس 2020
مجلة 2020 المجالت 

ة القانون
120.00

497 مجلة القانون المغر ع 2020-44 مجلة 2020 المجالت  100.00

498
حث القانو  ة لل المجلة المغ

ع2020-1
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

90.00

499
ة  مجلة عدالة للدراسات القانون

ة ع5 2020 والقضائ
مجلة 2020

المجالت 
ة القانون

100.00

500 مجلة مسارات ع 9/10
د المو  ع

د المسع
2020

المجالت 
ة القانون

160.00

501 ب ع 8 مجلة الرق د الوها  رش 2020 المجالت  90.00

502
ة  ة لألنظمة القانون المجلة المغ

ة ع19 و القضائ
أحمد أجعون 2020

المجالت 
ة القانون

90.00

503
ة للنساء ب  الحقوق اإلنسان

ة حقوق اإلنسان القانون ومرجع
اوي عالل ال 2020

ة قانون اال
100.00

504
ذ  تأمالت  آثر الجائحة ع تنف

ة ب اقوة  امات التعاقد االل
القاهرة و الظروف الطارئة

ا  خالد الف 2020 امات  قانون االل
و العقود

70.00

505 ط  قانون التام  الوس فؤاد معالل 2020 قانون التأم  120.00

506
المغرب الواقع  أنظمة التقاعد 

وآفاق اإلصالح
ان فة ج لط 2020

قانون الشغل
100.00

507
منازعات الشغل ع ضوء قضاء 

مة النقض ج7 مح
مجموعة من 

المؤلف 
2020

قانون الشغل
120.00

508 مدونة الشغل اء العماري زك 2020 قانون الشغل 80.00
509 ة ة االجتماع مدونة الحما اء العماري زك 2020 قانون الشغل 80.00
510 مدونة التأم الص  اء العماري زك 2020 قانون الشغل 65.00

511
ة  ضوء قرارات  المنازعات الشغل

مة النقض ع7 مح
مجلة 2020

قانون الشغل
120.00

512 جرائم الصحافة هدى بو الهند 2020 قانون الصحافة 120.00
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513
ة والمنقولة  مصادرة األموال العقار
ــــع  ة والت ات الدول ب االتفاق

الوط 

مجموعة من 
المؤلف 

2020
ة قانون المال

60.00

514
ة   ة ع األموال العموم الرقا

ة لدان المغار ال
ندوة 2020

ة قانون المال
120.00

515
ة   ضمانات الخاضع لل

س  ة ب التأس ب المنازعة ال
زة تاب  ع 2020

ة قانون المال
90.00

516 ة قانون المناصب المال ا  الم ال 2020 ة قانون المال 100.00

517
ة ع  ة و القضائ مجلة المهن القانون

5/6
مؤلف جما  2020

ة مجالت قانون
150.00

518
ات   أدوار المجلس األع للحسا

ة اسات العموم م الس تقي
دمحم الخمل  2020

القانون اإلداري
75.00

519
جرائم السب و القذف ع وسائل 

التواصل االجتما و المواقع 
ة ون االل

د الوردي سع 2020
قانون الصحافة

100.00

520
ة و زجر  ة لمراق االجراءات المسط
المخالفات  مجال التعم و البناء

د الوردي سع 2020
التعم و العقار

100.00

521
ل نظام عال  ش اء كورونا و و

د ع االبواب جد
خن  ز سل ع
ز  د الع /ع

2020
القوة القاهرة

50.00

522 مجلة عدالة ع 5/2020 مؤلف جما  2020 ة مجالت قانون 100.00

523
اسات  المجتمع المد و الس

ة العموم
مصعب التجا  2020

القانون العام
85.00

524
ة  ضوء قرارات  المنازعات الشغل

مة النقض ع 7 مح
مة النقض مح 2020

قانون الشغل
120.00

525
ة المال العام  ضوء قرارات  حما

مة النقض ع 8 مح
مة النقض مح 2020

ة مجالت قانون
120.00

526
Le Droit Maritime Marocain 

et comparé 
Hassania 

CHERKAOUI 
2020

حري القانون ال
500.00

527 INTRODUTION AU DROIT 
AZIZ 

EN6NEFKHA
OUI 

2020
القانون العام

100.00

528 قضاء التحقيق ب القانون و  س النواز  ادر 2020 القانون الجنا  110.00

529
دة  ة تحوالت العق طة المغ ال

ة و األداء الوظ ورهان  األمن
ة امة األمن الح

ن مصط حاز 2020
ة الدراسات األمن

60.00

530
م الدور الرقا  القضاء و التحك
م  القانون  للقضاء ع التحك

المغر 

ا  ح دمحم البن
دمحم

2020
م قانون التحك

100.00

531
ة و  ة لإلدارة المحل المجلة المغ

ة ع 152 التنم
مؤلف جما  2020

ة مجالت قانون
149.00

532 األمانة العامة للحكومة ع 310 مؤلف جما  2020 القانون العام 98.00

533 وح مدونة الصحافة و الن   ادمحم اق  2020 قانون الصحافة 90.00



Tél : 05-22-83-33-99 Gmail : daralafak@gmail.com

N° Désignation Auteur
Année de 
l'édition Thème

Prix HT
Qte Pour 

Commander 

Catalogue Juridique Dar Al Afak Al Maghribia 

534

L'assurance du risque 
automibile en droit 

marocain comparé au droit 
français et international 

M'hamed 
AQABLI 

2020
Droit 

d'assurance 

80.00

535
ة  مجال الصفقات  منظومة الرقا
ة ة و قضائ ة دراسة قانون العموم

فؤاد الفتو  2020
الصفقات 
ة العموم

180.00

536 القضاء المستعجل اإلداري الد د ولد ال حم 2020 القضاء اإلداري 150.00

537 ط  ق قانون التام  الوس فؤاد معالل 2020 قانون التأم  120.00

538 اة  جائحة كورونا المش أمينة رضوان 2020 200.00

539
ذ  تأمالت  أثر الجائحة ع تنف

ة ب القوة  امات التعاقد االل
القاهرة و الظروف الطارئة

ا  خالد الف 2020
القوة القاهرة

70.00

540 مدونة الس ع الطرق اء العماري زك 2020 قانون الس  120.00

541 االساس  دراسة المصطلح القانو  عمر احرشان 2020 القانون العام 50.00

542 مجلة القضاء المغر ع 1 مؤلف جما  2020 ة مجالت قانون 90.00

543 المغرب النظام العقاري  عمر السكتا  2020 القانون العقاري 140.00

544
ة  ة و االجتماع ة القانون الحما
ة  ظل التطور الت  لأل

األورو و المغر 
رجاء القط  2020

ة قانون األ
70.00

545 جرائم الصحافة هدى بو الهند 2020 قانون الصحافة 120.00

546
ة  ة لألنظمة القانون المجلة المغ

ة ع 19 اس و الس
احمد اجعون 2020

ة مجالت قانون
90.00

547 ة د النظام القانو للغرامة التهد دمحم اعراب 2020
قانون المسطرة 

ة المدن
75.00

548
ض الخاصة  مساطر اإلفراغ و التع
ة وفقا للقانون  المحالت التجار

49.16
مصط بونجة 2020

القانون التجاري
140.00

549 المغرب ــــع الوض  الت ا  مولود اس 2020 80.00

550
ام وسائل االداء و  الوج  اح

االئتمان  القانون المغر 
دمحم مومن 2020

القانون التجاري
85.00

551
مجلة أطروحة النظام القانو ع 2 

2020/
مؤلف جما  2020

ة مجالت قانون
100.00

552
القانون والقضاء  زمن الجائحة و 

الطوارئ جزأين
مؤلف جما  2020

القوة القاهرة
200.00

553
مة العادلة خالل  ضمانات المحا

دي و  حث التمه مرحل ال
التحقيق االعدادي

ار الحسن  2020
القانون الجنا 

120.00

554
ذي ع المنقول ع  الحجز التنف

ضوء العمل القضا 
دمحم احتوش 2020

القضاء
80.00

555
ع  ار المنفعة العامة  مقرر ن مع
ة ع ضوء االجتهاد القضاء  المل

االداري المغر 
سم ووال 2020

القضاء االداري
85.00

556
ة  ة و القضائ ة القانون الحما

ة العامة لألمالك الوقف
لة شطيوي سه 2020

القانون العقاري
90.00
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557
ة   ارا الجماعات السالل

ة المنظومة العقار
د الوهاب  ع

رافع
2020 القانون العقاري

120.00

558 ة ع171 - م المغ مجلة المحا مجلة 2020 ة مجالت قانون 80.00

559 مجلة القضاء المد ع 21/22 مجلة 2020 ة مجالت قانون 100.00

560
ــــع  ظ العقاري  الت نظام التحف

المغر 
ز  د الع ع

ادز 
2020

القانون العقاري
90.00

561
ة حقوق  دور القضاء  حما

نة و حقوق الملزم الخ
ة مرصا  وهي 2020

القضاء االداري
140.00

562 مجلة القضاء االداري ع 15/16 اء العماري زك 2020 ة مجالت قانون 100.00

563 مجلة القضاء الجنا ع 9/10 اء العماري زك 2020 ة مجالت قانون 95.00

564
منازعات التعم و البناء امام 

القضاء االداري
م  د الحك ع

زروق
2020

القانون العقاري
120.00

565
ة الخاصة  منازعات الشهادة االدار

العقار غ المحفظ
م  د الحك ع

زروق
2020

القضاء اإلداري
100.00

566 ة ع  حاث الجنائ ة لال المجلة الدول مؤلف جما  2020 ة مجالت قانون 150.00

567 ة ع 5 مجلة فضاء المعرفة القانون س  ادر 2020 ة مجالت قانون 150.00

568
ا  درر قواعد قضاء النقض و

ة م الممل محا
دمحم القاس  2020 100.00

569 ق و مفتاح النجاح  القانون ط دمحم القاس  2020 التحض  100.00

570 المدخل لدراسة القانون نور الدين  2020 مصطلحات  80.00

571 دي العقاري العقد التمه د  سارة ع 2020 القانون العقاري 90.00

572
د و المسكوت عنه  القوان  المف

دة المنظمة ألرا  الجد
ة الجماعات السالل

اد دمحم العر م 2020
القانون العقاري

80.00

573
مة النقض  ر السنوي لمح التق

2019
مة النقض مح 2020

ة مجالت قانون
90.00

574
ة  جرائم الصحافة  ل ع الش الدف

و الن 
ز  د الع ع

ع  ال
2020

قانون الصحافة
100.00

575
د المالك  النظام القانو الجد

ة الجماعات السالل
احمد السا  2020

القانون العقاري
130.00

576 مجلة القانون التجاري ع 7
د االااله  ع
المحبوب

2020
المجالت 
ة القانون

80.00

577 مجلة القانون المد ع 7
د االااله  ع
المحبوب

2020
المجالت 
ة القانون

80.00

578 مجلة القضاء التجاري ع 15/16 اء العماري زك 2020 المجالت  90.00

579
ة العامة  امة المال مستجدات الح

المغرب
مؤلف جما  2020

القانون العام
130.00

580
امة  ة و الح مجلة الشؤون الجنائ

ة ع1 االمن
د يونس نف 2021

المجالت 
ة القانون

100.00

581 المغرب تملك االجانب للعقارات  عصام اغجدام 2021 القانون العقاري 85.00

582
الفصل التعس لألج ع ضوء 

العمل القضا 
ى العلوي 2021

قانون الشغل
110.00

583
ات  مجلة مسارات ع 14 "الطلب

ة " العموم
د المو  ع

د المسع
2021

المجالت 
ة القانون

170.00
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584 مجلة مسارات ع 15
د المو  ع

د المسع
20121

المجالت 
ة القانون

130.00

585 ل المحا  دل عقو  من ال 2021 القضاء 200.00

586
عة  عد ار ة  ة المغ مدونة اال

ع سنة 1/2
احمد خرطة 2021

ة مدونة األ
240.00

587
مساهمات حول النموذج التنموي 

المغرب ة  2 التنم
كوري دمحم ال 2021

القانون العام
80.00

588 ة ة الصحافة الحق و المسؤول ح دمحم بن حمو 2021 قانون الصحافة 120.00

589
ض من  ة المستهلك المق حما

ة وط التعسف ال
د الرفيع  ع

علوي
2021

القانون المد 
100.00

590 ادة و صناعة القرار فن الق نة ل اع نب 2021 القانون العام 60.00

591
ز االمن  ل تع ة وس الة الرسم الو

التعاقدي  و االمن العقاري
ث  د المغ ع

الحا 
2021

امات  قانون االل
و العقود

85.00

592
د  ل المتقا ا ممارسة التقي دل

ا  االحت
هشام المرا  2021

القضاء االداري
120.00

593
عد الوظ للفقه العم  ال

المنطلق و الهدف
ب لمنوار الط 2021

ة قانون األ
80.00

594 ة  القانون المغر  العقود التجار دمحم كرام 2021 القانون التجاري 70.00

595
ة للقانون الجنا  المجلة المغ

وع.ج ع 8/9
د هللا بن  ع

ارة ج
2021

المجالت 
ة القانون

100.00

596
ة الغ  قانون  وسائل حما

ة المغر  المسطرة المدن
كر عمر الش 2021

قانون المسطرة 
ة المدن

130.00

597
ة دراسة  مستندات االقتناع الجنائ

ة ق ة و تطب نظ
المصط ناظر 

د بوعب
2021

القانون الجنا 
100.00

598 ة ع 2/3 الرائدة  العلوم القانون أمينة رضوان 2021 المجالت  120.00

599 اسة مقدمات  علم الس
د  د الحم ع

بنخطاب
2021

القانون العام
70.00

600
ائب وفق آخر  المدونة العامة لل
ة  قانون المال الت المدخلة  التعد

لسنة 2021
اء العماري زك 2021

ة قانون المال 90.00
601 مجلة القانون المد ع2021-7 مجلة 2021 ة المجالت القانون 80.00
602 مجلة القانون التجاري ع2020-7 مجلة 2021 ة المجالت القانون 80.00

603
امة  ة والح مجلة الشؤون الجنائ

ة ع1 -2020 األمن
مجلة 2021

ة المجالت القانون 100.00
604 مة ع19/20 -2021 مجلة محا مجلة 2021 ة المجالت القانون 98.00

605
لما  ة للقانون ال المجلة المغ

ة  اب امة ال عدد خاص 1-الح
ة ة المحل والتنم

مجلة 2021
ة المجالت القانون 70.00

606
القانون والقضاء  زمن الجائحة 

والطوارئ1/2
مجموعة من 

المؤلف 
2021

القضاء 200.00

607
ة  العمل القضا للغرفة اإلدار

مة النقض خالل سنة 2017  مح
فق  دمحم  2021

القضاء 340.00
608 الوج  القانون المد ج2 د الحق صا  ع 2021 القانون المد  90.00
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609
ة  جرائم الصحافة  ل ع الش الدف

والن 
ز  د الع ع

ع  ال
2021

القانون المد  100.00
610 ة الظاهر  القانون التعاقدي نظ دمحم بنمو 2021 القانون المد  130.00

611
د والمسكوت عنه  القوان  المف

دة المنظمة لألرا  الجد
ة الجماعات السالل

اد العر دمحم م 2021
القانون العقاري

80.00

612
راء التجاري ب القانون  منازعات ال

واالجتهاد القضا ع7/8
مجموعة من 

المؤلف 
2021

القانون العقاري 160.00
613 ة 2021 ة القانون المنهج ل ة خل جود 2021 القانون العام 70.00

614
القانون  محك حالة الطوارئ 

ة ع112 22021 الصح
مجموعة من 

المؤلف 
2021

القانون العام 149.00

615
مة  إعادة النظر  قرارات مح

ة النقض  المادة الجنائ
كري حسن ال 2021

القانون الجنا  150.00

616
حقوق المنتخب أعضاء مجالس 

ة اب الجماعات ال
ف  د اللط ع

الشدادي
2021

القانون االداري 200.00

617
ة  ة الصفقات العموم العقود اإلدار

ومنازعاتها
مجموعة من 

المؤلف 
2021

القانون االداري 55.00

618
حق المرأة  الحضانة ب مدونة 

ة وموقف القضاء اال
غيثة دكراوي 2021

ة  مدونة األ 90.00

619
ة مسارات ع 16 : المرأة المغ

د الو  ع
د المسع

2021
ة المجالت القانون 160.00

620
مة النقض ع 43  ة قرارات مح

ة ) (الغرفة االجتماع
مة النقض مح 2021

ة المجالت القانون 70.00
621 ة ة األصل الحقوق العين اد العر دمحم م 2021 القانون العقاري  170.00

622
التدب القضا لمنازعات اتعاب 

المحام 
د الع  ع

ظ حف
2021

القضاء  150.00
623 مجلة الحقوق ع 23 مؤلف جما  2021 ة المجالت القانون 130.00

624
القانون الواجب التطبيق ع 

ة امات غ التعاقد االل
د المنعم  ع

دي ن ا
2021

امات و العقود  االل 125.00
625 ا مدون الشغل و القضاء ع 2 قضا اركة ا م دن 2021 مدونة الشغل  145.00

626
ة  وصلة المبتدي  الفرائض وكفا

المنت الرائض
العالمة ا 
ح  اء  زك

2021 40.00

627
ة  ة للدراسات العقار المجلة المغ

طبو ع 5
مؤلف جما  2021

المجالت 
ة القانون

80.00

628
المغرب  ة للعمران  ة الجنائ الحما

 ضوء القانون الجنا للتعم 
وك عمر م 2021 القانون العقاري 120.00

629
ة  ال د واش النموذج التنموي الجد

ة تحقيق التنم
الل الركرا  ي 2021 القانون اإلداري 100.00

630
ة  ة المغ التوفيق ب اله

TA113وحقوق االنسان
مالد ر 2021 القانون العام 149.00

631
ة  ــــع للمقاولة الصغ التجارة و التوز

الناشئة
دمحم هال  2021 القانون التجاري 100.00

632 م القانو العالن التجاري التنظ احمد بوصوف 2021 القانون التجاري 125.00
633 عد م القانو للعمل عن  التنظ د االاله  ع 2021 قانون الشغل 145.00
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634
ة للعدول   ة الجنائ المسؤول

القانون المغر 
اء مومن زك 2021 القانون الجنا  70.00

635
الصفقات  المنازعات المتعلقة 

ة  ضوء القرارات الصادرة  العموم
مة النقض عن مح

ا ا هشام  2021 القانون اإلداري 100.00

636
دة  القسم الخاص  دراسات جد

من القانون الجنا المغر و 
ظ  د الحف ع

لقا 
2021 القانون الجنا  180.00

637
ة للدراسات و  المجلة المغ

االستشارات العدد 10
ي دمحم الودغ 2021

المجالت 
ة القانون

90.00

638
ات مهنة القضاء و  اداب و اخالق

مهنة المحاماة
م بن  د الرح ع

سالمة
2021 القضاء 70.00

639
ات  ة  اث ة رسوم اال حج

ة ة العقار المل
رضوان ال  2021 القانون العقاري 90.00

640
ة  مة النقض  المسؤول قضاء مح

ب ة للطب الجنائ
كري حسن ال 2021 القانون الجنا  130.00

641
مهنة المحاماة ع ضوء االجتهاد 

القضا ورؤى المهني 
ل دمحم  نب
دي بوحم

2021 القضاء 90.00
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