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 السعر المؤلف العنوان  م

 مجموعة الاحكام -1

التحكيم ( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  1

 الجزء االول

 

 النيابة العامة

 

30 



 

1 

 

التحكيم ( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  2

 الجزء الثاني

 

 النيابة العامة

 

30 

 المبادئ القانونية المقررة من 3

 التحكيم( دبي)محاكم تمييز 

 الجزء الثالث 

 

 النيابة العامة

 

30 

 المبادئ القانونية المقررة من 4

 التحكيم( دبي)محاكم تمييز 

 الجزء الرابع 

 

 النيابة العامة

 

30 

 المبادئ القانونية المقررة من  5

 التحكيم( دبي)محاكم تمييز 

 الجزء الخامس 

 

 النيابة العامة

 

30 

 المبادئ القانونية المقررة من 6

 الدية الشرعيةمحاكم تمييز دبي في 

والمبادئ القانونية المقررة من المحكمة االتحادية العليا و القوانين 

  والقرارات

 

 

 النيابة العامة

 

 

30 

 المبادئ القانونية المقررة من 7

 حـق االنتفاع  فـي( دبي)محاكم تمييز 

 

 النيابة العامة

 

30 

 المبادئ القانونية المقررة من 8

والمحكمة االتحادية العليا في بطاقات ( دبي)محاكم تمييز 

 االئتمــان

 من الناحيتين المدنية والجنائية

 

 

 النيابة العامة

 

30 

 مجموعة المبادئ واألحكام الصادرة 9

        عن محكمة تمييز دبي 

و مجموعة المبادئ واألحكام الصادرة عن المحكمة االتحادية 

 العليا في هتـــــــك العــرض

 

 

 العامةالنيابة 

 

 

30 

   ـلفي الـعـمـ( دبي)محاكم تمييز  المبادئ القانونية المقررة من 10



 

2 

 

 30 النيابة العامة عالقة العمل الجزء االول 

 ـلفي الـعـمـ( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  11

إمتداد عقد  -فترة التجربة  -مسائل عامة )عقد العمل  -1

 (استمرار عقد العمل-تكييف العقد -العمل 

 سريان قانون العمل الجزء الثاني -3        لوائح العمل -2

 30 النيابة العامة

ـل في الـعـمـ( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  12

 أجر العامل 

األجر اإلضافي  -حساب األجر  -تعديل األجر -مسائل عامة  

الخصم من  -الوفاء باألجر  -األجر عن مدة الوقف  - منحه –

 الجزء الثالث بدل السفر -العمولة  –األجر 

 30 النيابة العامة

ـل في الـعـمـ( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  13

 (نفقات عالج العامل) إصابة العمل  -2  مسئولية العامل  -1

                 وقف العامل -4التعويض عن إصابة العمل  -3

 تنظيم المنشأة   -5

 -اإلجازة المرضية -اإلجازة السنوية) اجازات العامل -6

 (إجازة الحج

 استخدام العمال -7

 المصالحة أو اإلبراء من الحقوق العمالية الجزء الرابع - 8

 30 النيابة العامة

           في القــتــل                         ( دبي)محاكم تمييز  المبادئ القانونية المقررة من 14

 قتل خطا -3 قتل عمد -2 مسائل عامة -1

 40 النيابة العامة

م فـي  جرائ( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  15

 السرقة

 40 النيابة العامة

 

16 

 الـشـيــك من(دبي)محاكم تمييز  المبادئ القانونية المقررة من

 الجانب الجنائي    الجزء االول

 

 النيابة العامة

 

30 

 

17 

 المبادئ القانونية المقررة من

 الـشـيــك( دبي)محاكم تمييز 

 الجزء الثاني من الجانب الجنائي 

 

 النيابة العامة

 

30 

 الـشـيــك من(دبي)محاكم تمييز  المبادئ القانونية المقررة من 18

 الجزء االول  الجانب المدني

 30 النيابة العامة



 

3 

 

ن الـشـيــك م( دبي)محاكم تمييز  المبادئ القانونية المقررة من 19

 الجزء الثاني الجانب المدني

 

 30 النيابة العامة

 

 

20 

 المبادئ القانونية المقررة من 

 البطالن( دبي)محاكم تمييز 

 بطالن اإلعالن - 2       بطالن اإلجراءات    -1

 (جـــزاء)بطالن القبض والتفتيش -4      بطالن الحكم     -3

 

 

 النيابة العامة

 

 

30 

فـي بطــــالن  من المبادئ القانونية المقررة محاكم تمييز دبي 21

 الجزء االول العقد 

 30 النيابة العامة

  فـي بطــــالن العقد  المبادئ القانونية المقررة محاكم تمييز دبي 22

 الجزء الثاني

 30 النيابة العامة

في ( دبي)المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز  23

 الجزء الثالث بــطـــــالن الشـــــرط 

 20 النيابة العامة

 في الـمـواد( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  24

 الـمـخـدرة

 قصد االتجار -2                 قانون المخدرات -1

 االول الجزء مسائل عامة  -3

 

 النيابة العامة

 

30 

 

 في الـمـواد( دبي)المبادئ القانونية المقررة من محاكم تمييز  25

 الـمـخـدرة

 الوصفة الطبية  -2               الصرف من الصيدلي - 1

                                                   تسهيل التعاطي -4                   جلب مواد مخدرة – 3

   البراءة  والقصور -6                         حيازة وإحراز -5

 الجزء الثاني 

 30 النيابة العامة

اد في الـمـو( دبي)المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز  26

 الـمـخـدرة

 الجزء الثالث 2017حتي  2012من  

 30 النيابة العامة

في ( دبي)المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز  27

 عمليــات البنـــوك الجزء االول

 30 النيابة العامة



 

4 

 

في ( دبي)المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز  28

 عمليــات البنـــوك الجزء الثاني

 30 النيابة العامة

 قضـــــاء المحكمة االتحادية العليا  29

 تمييـــز دبي في  الحوادث المروريةقضــــاء 

 30 النيابة العامة

 المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز )دبي( في 30

 المهـــر المسائل الخاصة بالمسلمين األحـــوال الشخصية

 40 النيابة العامة

 المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز )دبي( في 31

 زواجـالمسائل الخاصة بالمسلمين الشخصية الحوال األ 

 30 النيابة العامة

 المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز )دبي( في 32

 شخصية المسائل الخاصة بالمسلمين الطالقالحوال اال

 لالجزء األو

 40 النيابة العامة

  المبادئ القانونية المقررة   من محاكم تمييز )دبي( في 33

 المسائل الخاصة بالمسلمين الطالق شخصية الحوال األ

 يالجزء الثان

 40 النيابة العامة

 في شأن م2005لسنة  (28) رقم قانون اتحادي 34

 اإليضاحيةالمذكرة و األحوال الشخصية

 40 

 المذكرة االيضاحية لقانون المعامالت المدنية 35

 

100 

 

 

 

 

 قوانين اتحادية -2

لدولة اإلمارات العربية قانون العقوبات االتحادي  1

 المتحدة

 النيابة العامة

 غير متوفر

25 

 25 النيابة العامة اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2



 

5 

 

 25 النيابة العامة اتفاقيات نقل االشخاص المحكوم عليهم  3

 

 اصدارات اعضاء النيابة -3

 اسباب واجراءات االبعاد القضائي واالداري 1

 في التشريع االماراتي

 القاضي الدكتور م2017

 بكري عبدهللا

100 

 االتجار بالبشرجرائم  2
  مقارنـةتحليلية دراسـة 

 المستشار الدكتور 2017

محمد حسين أحمد بن 

 الحماديعلي 

120 

 العالمي االختصاص الجنائي 3

 قارنة متحليلية تطبيقية دراسة 

 الدكتور 2017

 عبدهللا علي المازم

70 

الشكوى كأحد قيود تحريك  4
 الدعوى الجزائية 

حسين يوسف أحمد  2017

 علي عبداهلل

 

50 

بان ألوجه  األمر بحفظ األوراق  واألمر  5

إلقامة الدعوة الجزائية في التشريع 

 اإلماراتي

 المستشار  م2011

 علي حميد بن خادم

80 

بكري /القاضي  م2008  التصالح في جرائم الشيك عربي انجليزي 6

 عبدهللا

 

50 

 احكام جريمة التزوير االلكتروني 7

دراسة مقارنة وفقا ألحكام قانون مكافحة 

 جرائم تقنية المعلومات

داود سليمان علي  2016

 الحمادي

50 

 



 

6 

 

 األحكام اإلجرائية للجرائم اإلرهابية 8
 مع التشريع المصري مقارنة ةدراس

( لسنة 7وكذلك وفق أحكام قانون رقم )
 شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية في 2014

حميد محمد سالم  2015
 الشامسي

 

 

50 

 الخطر كأساس قانوني للحق 9

 في الدفاع الشرعى

 دراسة مقارنة

عبد هللا /المستشار 2014

 سلطان الشريف

70 

الحبس اإلحتياطي بين ضرورات التحقيق  10

 وضمانات الحرية الشخصية

اإلماراتي ) دراسة مقارنة بين القانون 

  والقانون الفرنسي (

حمـد عبيد سعيد حمـد  2014

 بن فريش الكتبـي

50 

الرقابة القضائية على عيب الشكل في " 11

 "القرارات اإلدارية

 50 علي محمد خاطر م2018

ولية الجـنائية الناشئة عن األعمال ؤالمســ 12

 الطبية المستحدثة

حمده محمد  م2018

 عبدالرحيم أهلي

70 

مسؤوليَّة النَّاقل الجويِّ عن األعمال  13

 اإلرهابيَّة

"دراسة تحليليَّة للقواعد واألحكام الدَّوليَّة 

 والوطنيَّة"

آمنة جمعة حسن  2019

 بوكتاره

50 

 

 


