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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 توصيات في أهم مراجع الكتب القانونية 

 د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

 م 2/10/2022 -هـ 6/3/1444

قانونية لطلبة القانون وابملؤلفني املميزين ودور النشر املميزة إن شاء هللا  توصيايت بكتب
 مبناسبة املعرض .

 :  أبرز املؤلِفني واملؤلَفات ❖
م( أحد أعالم الفقه والقانون،  1971 -م  1895عبد الرزاق السنهوري )الدكتور  (1

صاغ عددا من الدساتري والقوانني املدنية العربية، يتميز بلغته الراقية وعمقه القانوين 
 ، ومن هذه الكتب : واطالعه واعتزازه ابلفقه اإلسالمي

 ( أجزاء . 10اجلديد ، مكون من ) الوسيط يف شرح القانون املدين −
 صادر احلق يف الفقه اإلسالمي . م −
 أصول القانون أو مدخل لدراسة القانون . −

o   وقد كتب د. حممد عمارة عن عبدالرزاق السنهوري يف كتابه : الدكتور
 إسالمية الدولة واملدنية والقانون . –عبدالرزاق السنهوري 

 لتجاري وغريه. األستاذ أنور طلبة، وقد تويف قريبا، وله شرح للقانون املدين وللقانوين ا (2
الدكتور أمحد أبو الوفا، وله شرح لقانون املرافعات، وشرح لنظام اإلثبات وكتب يف  (3

 قانون التحكيم
، وله شرح لقانون العقوابت وعدد من الكتب يف القانون  د.أمحد فتحي سرور (4

 اجلنائي. 
نون ابلقاهرة، كتبها متميزة ابلقا 1933أبريل   27 الدكتورة مسيحة القليويب ولدت يف (5

 : التجاري منها
 .  جزءين شرح قانون التجارة املصرية يف لوسيط يفا −
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 . األوراق التجارية −
 .  امللكية الصناعية −
 ي .جري استغالل احملل التجار أت −
 ي. القانون اجلو  −

 ( كتاابا .17وجمموعها )
 علي مجال الدين عوض، وكتبه انفعة: الدكتور  (6

 عمليات البنوك من الوجهة القانونية .  −
 األوراق التجارية )دراسة للقضاء( .  −
 االعتمادات املستندية )دراسة للقضاء والفقه املقارن( .  −
 فالس يف القانون التجاري اجلديد .اإل −

اإللغاء ، وكتابه : ، أفضل من كتب يف القضاء اإلداري  سليمان الطماويالدكتور  (7
 .  وأنصح بكتبه كلها،  والتعويض

 : بعنوان  له كتاب رائع،  حسن كريةالدكتور  (8
 املدخل إىل القانون .  −

 :  كتب الدكتور فهد الدغيثر رمحه هللا يف القضاء اإلداري السعودي (9
 املطالبة القضائية أمام ديوان املظامل . −
 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية أمام ديوان املظامل . −
 املنازعة اإلدارية املستعجلة .  −
 رقابة القضاء على قرارات اإلدارة .  −

لنفع يف التحكيم وغريه لكونه عمر اخلويل غاية يف ا .كتب الزميل النبيل أد (10
 : مجع بني األكادميية واملمارسة

 الوجيز يف العقود اإلدارية . −
 فوق قضبان العدالة . −

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 هذه وصييت . −
 الوجيز يف قضاء التحكيم .  −
 األسس واملبادئ العامة للتحكيم التجاري .  −
 قضاء الظل . −
 املرشد العملي يف التحكيم التجاري .  −
 التحكيم ، مكّون من جزءين .قبسات من منصة  −

تقود  جملة احلقوق الكويتية فأحباثها فيها جدة ومتانة وإتقان، وميكن أن (11
 ألفكار حبوث ماجستري ودكتوراه.

ومجيع الكتاب القانونية الصادرة عنه حمكمة وممتازة ومن   ،معهد اإلدارة  (12
  آخرها:
 إجراءات التحقيق واحملاكمة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .  −
 القضاء اإلداري وتطبيقاته يف اململكة .  −
 املدخل إىل النظام التجاري السعودي . −
 املرجع يف العقود اإلدارية . −

 كتب املتميزة يف القانون: كما أنصح من يرغب يف اقتناء ال (13
 األمنية    لكتب الصادرة عن جامعة انيفاب −
 . أكادميية شرطة ديب وجامعة الكويتوالكتب الصادرة من  −

 وأخريا:   (14
 ال أنصح ابلكتب اليت مل حتكم  −
 ال أنصح بشروح دكاترة غري سعوديني لألنظمة السعودية، إال يف حاالت قليلة.  −
 السعودية إال للباحثني واملتقدمني. ال أنصح بشروح األنظمة غري  −


