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 : املعهدجملة -
  .37 – 36 – 35 – 34 األعداد - القضائي امللحق جملة
 : الندوات واأليام الدراسيةأشغال -
 ) سيادة القانونبضمانبناء دولة احلق : (01/03/2002 بالذكرى األوىل للخطاب امللكي السامي ليوم االحتفال ندوة     .1 .1
 ).2004يناير ( للعمل القضائي والبنكي الرابعة الندوة     .2 .2
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 )التحوالت اليت يعرفها املغرب
  

   : 
  

 "العدالة" األول والثاين من النشرة الداخلية العدد 
  

: 

 :بالعربية والفرنسية ) 8( مدونة األسرة مطويات -
 النفقة، احلضانة، كفالة األطفال املهملني، زواج املغاربة املقيمني         التطلـيق،  الطـالق،    الـزواج، 
 . األهلية والنيابة الشرعية. باخلارج

  
 :واإلجنليزيةبالعربية والفرنسية  ) 7(احملاكم التجارية : مطويات -

 رئيس احملكمة التجارية، الوقاية من صعوبات املقاولة، مساطر معاجلة      اختصاصات التجارية،   احملاكم
عدل، إحصائيات   السجل التجاري، اخلدمات اإللكترونية اليت تقدمها وزارة ال        املقاولة،صـعوبات   

 . التجاريةاحملاكم
  

 


