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المعارف العامة 000
الصحافة والصحف والنشر 070

070.5 2020-1
المغرب. وزارة الثقافة

دليل دعم المشاريع الثقافية والفنية 2014 [نص مطبوع]
/ وزارة الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة، 2015.- 1 مج. (133

ص.)؛ 21 سم
إق 2015MO0218.- ردمك 978-9954-625-20-0

الكتب - - النشر - - المغرب

070.5 2020-2
المغرب. وزارة الثقافة

طلبات عروض مشاريع النشر والكتاب [نص مطبوع] =
وزارة  /  Appel  à  projets  culturels  édition  et  livre
الثقافة.- الرباط : وزارة الثقافة، 2015.- 1 مج. (23-21 ص.)؛

25 سم
إق 2015MO0682.- ردمك 978-9954-625-30-9

النشر - - المغرب

الفلسفة وعلم النفس 100
علم النفس 150

150.198 2020-3
أمزري، عبد الله

الله / عبد  الرائد [نص مطبوع]  دليل القائد في اإلنصات 
أمزري.- الدارالبيضاء : الرسالة، 2017 (صناعة الكتاب).- 1 مج.

(52 ص.)؛ 21 سم
إق 2017MO2348.- ردمك 978-9954-24-752-5

علم النفس - - إنصات

155.2 2020-4
[نص القراني  الخطاب  في  الذاتية  التنمية  مقومات 
مطبوع]. الحلقة األولى، التفكير اإليجابي / إعداد وتنسيق جميلة
للكونيات الشرعية  األصول  في  البحث  مختبر   : فاس  زيان.- 

سم  24 ص.)؛   126) مج.   1  -.2019 والمعامالت، 
إق 2019MO3955.- ردمك 978-9920-705-03-5

التنمية الذاتية - - القران الكريم

155.25 2020-5
سامي، بسام

بداية حياة [نص مطبوع] : تنمية ذاتية / بسام سامي.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO3544.- ردمك 978-9920-796-33-0

التنمية الذاتية

158.1 2020-6
أعوايد، أنس

رجة عقل [نص مطبوع] : تنمية بشرية / أنس أعوايد.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (202 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 288)
إق 2019MO6286.- ردمك 978-9920-686-58-3

التنمية البشرية

158.1 2020-7
جيالني، خالد

أفكار للتأمل [نص مطبوع] : تنمية ذاتية / خالد جيالني.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18 سم.-

(مشروع النشر الحر؛ 287)
إق 2019MO4805.- ردمك 978-9920-796-95-8

التنمية الذاتية

158.1 2020-8
محمود، مريم

احترس هناك بشر [نص مطبوع] : تطوير ذات / مريم محمود.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (85

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 339)
إق 2019MO5835.- ردمك 978-9920-668-24-8

تحقيق الذات

الفلسفة القديمة فلسفة العصور
الوسطى والفلسفة اإلسالمية

180

189 2020-9
الحسني، محمد بن المشري السائحي

الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم
[نص مطبوع] / للعالمة العارف بالله سيدي محمد بن المشري
السائحي الحسني؛ تحقيق و تصحيح محمد الراضي كنون الحسني
اإلدريسي.- [د.م.] : [دار األمان للنشر والتوزيع]، 2012 (الرباط :

مطبعة ياديب) .- 2 مج. (508-507 ص.)
978- ردمك   -.978-9954-592-23-6 ردمك   -.2012MO1695 إق 

9954-592-23-7
التيجانية

189 2020-10
شهيد، محمد

/ محمد شهيد.- بحوث في الفكر االسالمي [نص مطبوع] 
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (174

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1329.- ردمك 978-9920-9919-2-6

الفكر االسالمي

189.17 2020-11
الحداد، حميد

التاريخ والنفسانيات [نص مطبوع] / حميد الحداد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (سال : شمس برينت) .- 1 مج. (981 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5162.- ردمك 978-9920-9896-9-5

فلسفة

189.63 2020-12
راشق، جمال

ابن الصائغ أبو بكر محمد بن يحيى   : ابن باجة [نص مطبوع] 
Ibn وبيبليوغرافية =  : سيرة  االندلسي  السرقسطي  التجيبي 
bâjja : َAbu Bakr Muhammad Ibn Yhyâ Ibn al Sâ'iigh
al-Tujîbî  al-  Andalusî  (m.  1139/533  h.)  :  Etude
biblographique / تأليف جمال راشق / Jamal Rachik؛ تصدير
ومراجعة أحمد شوقي بنبين.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء
مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2017 (الرباط : دار
األمان) .- 1 مج. (238 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO3031.- ردمك 978-9954-600-25-2
ابن باجة، أبو بكر محمد بن يحيى ابن الصائغ التجيبي السرقسطي

االندلسي

الديانات 200
اإلسالم 210

210 2020-13
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بنجبور، المصطفى
شرح الورقات للتفتازاني [نص مطبوع] : تقديم وتحقيق /
المصطفى بنجبور.- فاس : مقاربات، 2017.- 1 مج. (248 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2017MO5196.- ردمك 978-9954-751-08-4

الدين اإلسالمي

210 2020-14
حسن، عادل

اعرف دينك [نص مطبوع] : فكر. الجزء األول / عادل حسن.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (86

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 209)
إق 2019MO2212.- ردمك 978-9920-790-99-4

العقيدة اإلسالمية

210 2020-15
األيادي الحليفة [نص مطبوع] : في ذكر ما دار من الرسائل بين
/ الخليفة  نياس  محمد  وسيدي  أحمد سكيرج  العالمتين سيدي 
تحقيق محمد الراضي كنون االدريسي الحسني.- [د.م.] : [د.ن.]،
2019 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (77 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2083.- ردمك 978-9954-592-03-8

إسالم - - علوم الدين

210 2020-16
: التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية [نص مطبوع] 
األسس النظرية والشروط التطبيقية : ندوة دولية نظمت برحاب
مؤسسة دار الحديث الحسنية بتاريخ 14ـ15 صفر 1430 11ـ12
فبراير 2009.- الرباط : مؤسسة دار الحديث الحسنية، 2016.- 1

مج. (275 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4832.- ردمك 978-9954-9653-2-0

العلوم اإلسالمية - - التكامل المعرفي

210.2 2020-17
حركة التوحيد واإلصالح

التوحيد واإلصالح.- / حركة  [نص مطبوع]  مذكرتي الصيفية 
[د.م.] : [د.ن.]، إ.ق. 2006 (طوب بريس).- 1 مج. : غالف مزين

2006MO1141 إق
المذكرات الصيفية الدينية

210.7 2020-18
عشاق، عبد الحميد

داء العطب قديم : المشروع التربوي اإلسالمي وعوائق التجديد
: الرباط  الحميد عشاق.-  عبد  الدكتور  تأليف   / مطبوع]  [نص 
وإحياء واألبحاث  الدراسات  مركز  للعلماء،  المحمدية  الرابطة 
(سلسلة مزين.-  : غالف  (399 ص.)  مج.   1 التراث، 2015.- 

وأبحاث؛ 17) دراسات 
إق 2015MO1884.- ردمك 978-9954-619-69-8

المؤسسات اإلسالمية - - عوائق التجديد

210.92 2020-19
محمد بن  الخياط  الله  عبد  بن  السالم  عبد  القادري، 

((1813-....)(1228-....))
فهرسة موالي عبد الله الشريف الوزاني، مستخرجة من
كتاب التحفة القادرية في مناقب شرفاء وزان والسادة
الشاذلية للعالمة المؤرخ عبد السالم بن محمد الخياط
القادري، 1153-1228 هـ [نص مطبوع] / دراسة وتحقيق د.
عبد السالم المنصوري.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2017.- 1 مج. ( 672ص.)؛

24 سم.- (كتب التراجم والفهارس واإلجازات والرحالت؛ 6)
إق 2016MO3533.- ردمك 978-9954-600-32-0

تراجم

210.92 2020-20
رستم، محمد بن زين العابدين

الجامع خدمة  في  وريادتهم  المرسيون  سعادة  بنو 
= مطبوع]  [نص  األندلس  في  البخاري  لإلمام  الصحيح 
Banu Sa'adata Al- Mursiyyuna / تأليف الدكتور محمد بن
الرابطة  : الرباط  عبادي].-  أحمد  [تقديم  العابدين رستم؛  زين 
المحمدية للعلماء مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2017
(دار األمان).- 1 مج. (113 ص.) : غالف مزين.- (البيوت العلمية

باألندلس؛ 1)
إق 2016MO3030.- ردمك 978-9954-600-24-5

بنو سعادة المرسيون

210.92 2020-21
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
الفتوى : في رد  البردة [نص مطبوع]  الوردة في تخميس 
المنشورة على مجلة التقوى / للعالمة العارف بالله سيدي أحمد
بن العياشي؛ تحقيق ذ. محمد الراضي كنون الحسني اإلدريسي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : مطبعة ياديب) .- 1 مج. (69

ص.)
إق 2016MO3900.- ردمك 978-9954-592-65-6

تراجم

210.92 2020-22
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
/ [نص مطبوع]  الشيوخ  لمؤلفه من  الرسوخ فيما  قدم 
للعالمة العارف بالله سيدي أحمد بن العياشي؛ تحقيق ذ. محمد
الراضي كنون.- الرباط : دار األمان، 2011.- 1 مج. (567 ص.)

إق 2011MO2091.- ردمك 978-9954-592-11-3
المشايخ المسلمون

210.92 2020-23
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
كشف البلوى [نص مطبوع] : في رد الفتوى المنشورة على
العياشي؛ بالله سيدي أحمد بن  التقوى / للعالمة العارف  مجلة 
: [د.م.]  اإلدريسي.-  الحسني  كنون  الراضي  محمد  ذ.  تحقيق 
.- 1 مج. الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2019 

(141 ص.)
إق 2012MO1691.- ردمك 978-9954-592-19-9

تراجم

210.92 2020-24
ضيف، يونس

أبو محمد عبد الله بن إبراهيم األصيلي : اإلمام المحدث
Abu Muhammad 'abdallah Ibn = [نص مطبوع] الفقيه
تأليف الدكتور يونس ضيف؛ [تقديم أحمد  / Ibrahim al-Asili
الدراسات للعلماء مركز  المحمدية  الرابطة   : الرباط  عبادي].- 
واألبحاث وإحياء التراث، 2017 (دار األمان).- 1 مج. (182 ص.) :

غالف مزين.- (مشاهير علماء الغرب اإلسالمي؛ 11)
إق 2016MO3032.- ردمك 978-9954-600-26-9

أبو محمد عبد الله بن إبراهيم األصيلي

210.92 2020-25
موسى، محمد يوسف

إبن تيمية [نص مطبوع] / محمد يوسف موسى.- ط. 2 مشذبة.-
مراكش : الملتقى، 2016 (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة)

.- 1 مج. (191 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO2009.- ردمك 978-9954-9198-3-5

تراجم

210.922 2020-26
ابن جلون الكومي، محمد المدني بن علي (1298 هـ /

1880 م)
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من أسماءهم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  غير  من 
الصحابة [نص مطبوع] / تأليف العالمة محمد المدني بن علي ابن
جلون. ويليه إعالم الجلة األعالم بمن غير النبي صلى الله عليه
وسلم ما لهم من االعالم / تأليف العالمة عبد الرحمان بن جعفر
الكتاني؛ تحقيق عبد الله عبد المؤمن.- طنجة : الرابطة المحمدية
للعلماء، مركز عقبة بن نافع للدراسات واألبحاث حول الصحابة

والتابعين، 2017.- 1 مج. ( 260ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO0574.- ردمك 978-9954-619-48-3

210.922 2020-27
المغتاوي، سعيد

[نص المحدثين  البصر من  المكفوفين وضعاف  تراجم 
مطبوع] / سعيد المغتاوي.- فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
سايس، 2019.- 1 مج. (981 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO5347.- ردمك 978-9920-9380-0-6

المحدثين - - ضعاف البصر - - المكفوفين - - تراجم

القرآن الكريم 211

211 2020-28
السيوطي، عبد الجواد

أسرار االلتفات في سورة النحل [نص مطبوع] / عبد الجواد
السيوطي.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1

مج. (119 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 352)
إق 2019MO6278.- ردمك 978-9920-668-50-7

القرآن الكريم - - علوم

211.2 2020-29
مركز أبي عمرو الداني. المؤتمر العالمي (2؛ 2015؛

مراكش)
التلقي القرآني في العهد النبوي [نص مطبوع] : أنماط
ومآالت : بحوث المؤتمر العالمي الثاني الذي ينظمه مركز أبي
عمرو الداني بقصر المؤتمرات-مراكش أيام 17-18-19 مارس
م2015 الموافون ل: 26-27-28 جمادى األولى 1436 ه. المجلد
األول؛ تحت إشراف أحمد عبادي, عبد الرحيم نبولسي.- الرباط :
الرابطة المحمدية للعلماء، 2015.- 1 مج. (690 ص.)؛ 24 سم

إق 2015MO0853.- ردمك 978-9954-619-53-7
القرآن الكريم - - الجمع والتدوين

211.3 2020-30
الشنقيطي، أبي عبد الرحمن عبد الله بن سليمان بن

أجدود العباد
الضبط لعلمي الرسم والضبط : شرح نظم الطالب عبد الله
ّأبي عبد الشيخ  تأليف   / األمين [نص مطبوع]  الشيخ محمد  بن 
الرحمن عبد الله بن سليمان بن اجدود (العباد) الشنقيطي حفظه
الله ورعاه.- نواكشوط؛ القاهرة ؛الدار البيضاء : دار المذاهب،
المتون (سلسلة  مزين.-  غالف   : (256 ص.)  مج.   1  -.2017

(5 المحظرية؛ 
إق 2016MO5312.- ردمك 978-9954-607-61-9

الضبط - - الرسم

211.64 2020-31
ايت حساين، لحسن

األفعال اللغوية في الخطاب القرآني [نص مطبوع]. الجزء
األول، مدخل نظري لدراسة االساليب الطلبية في القرآن الكريم /

لحسن ايت حساين.- ، 2019.- 1 مج. ( 136 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO4721.- ردمك 978-9920-38-494-0

القرآن الكريم

211.64 2020-32

بو عالم، عبد اللطيف
الجديد في متشابهات القرآن الكريم [نص مطبوع] : كشف
األستار عن أسرار التكرار في كتاب العزيز الغفار / تأليف عبد الله
بو عالم.- الدار البيضاء : دار الرسالة، 2015 إ.ق..- 1 مج. (832

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO4404.- ردمك 978-9954-24-748-8

القرآن الكريم - - المتشابهات

211.8 2020-33
البوعناني، محمد بن محمد بن سليمان

محمد لتلميذه  الفاسي  البوعناني  الشريف  إجازة 
الشرقي الدالئي المجاطي في القراءات السبع وبعض
المتون [نص مطبوع] / تقديم وتحقيق الدكتور عبد الهادي حميتو؛
[تقديم أحمد عبادي].- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2017 (الرباط : دار األمان) .-

1 مج. (176 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO5196.- ردمك 978-9954-600-33-7

القرآن الكريم - - القراءات

211.8 2020-34
بوعالم، عبد اللطيف

الجديد في إعجاز الرسم القرآني واألداء الترتيلي [نص
مطبوع] / الشيخ المقرئ عبد اللطيف بوعالم.- الدار البيضاء :
شركة النشر والتوزيع الرسالة، 2016.- 1 مج. ( 320 ص.)؛ 24

سم
إق 2016MO1966.- ردمك 978-9954-663-86-8

211.8 2020-35
نبولسي، عبد الرحيم

النظيم الماتع في األوجه المصدرة للسبعة عند المفرد
والجامع [نص مطبوع] / عبد الرحيم نبولسي.- الرباط؛ مراكش :
الرابطة المحمدية للعلماء مركز اإلمام أبي عمرو الداني للدراسات
والبحوث القرآنية المتخصصة، 2016 (الرباط : مطبعة المعارف

الجديدة) .- 1 مج. (38 ص.) : غالف مزين
إق 2016MO0230.- ردمك 978-9954-600-13-9

فن التصدير - - القراءات

211.81 2020-36
الجمزوري، سليمان

الجديد في شرح تحفة األطفال في تجويد القرآن [نص
مطبوع] : الموجة للغلمان والرجال / للشيخ سليمان الجمزوري،
الشيخ المقرئ عبد الله بو عالم.- الدار البيضاء : دار الرسالة،
2016 إ.ق..- 1 مج. (144 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2016MO4404.- ردمك 978-9954-663-84-4
القرآن الكريم - - التجويد

211.81 2020-37
الجمزوري، سليمان

منظومة تحفة األطفال [نص مطبوع] : معززة بالشروحات
الضرورية : نسبة لصاحبها سليمان الجمزوري / حققها و ضبطها
دار  : البيضاء  الدار  عالم.-  بو  الله  عبد  المقرئ  وتبوتيا  شكال 
الرسالة، 2016 إ.ق..- 1 مج. (160 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

18 سم
إق 2016MO1965.- ردمك 978-9954-663-85-1

القرآن الكريم - - التجويد

التفسير 212

212 2020-38
السايب، عبد الرحمان
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: مطبوع]  [نص  اإلباضية  فرقة  عند  التفسير  منهج 
يوسف بن  محمد  للشيخ  المعاد"  دار  إلى  الزاد  تفسير"هميان 
مقاربات،  : فاس  السايب.-  الرحمان  عبد   / نموذجا  أطفيش 
سم  24 باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (981 ص.)  مج.   1  -.2018

إق 2019MO5602.- ردمك 978-9920-780-79
القرآن الكريم - - تفسير

الحديث الشريف وعلومه 213

213 2020-39
الكبير بن محمد ((1300- الكتاني، عبد الحي بن عبد 

((1962-1888)(1382
المفاتيح لقراء المصابيح [نص مطبوع] / تأليف اإلمام الحافظ
لسان السنة الغراء السيد الشريف محمد عبد الحي بن عبد الكبير
الكتاني الحسني؛ اعتنى به جاد بن عصام القواص.- طنجة : دار

الحديث الكتانية، 2017.- 1 مج. (126 ص.) : غالف مزين
إق 2016MO4888.- ردمك 978-9954-623-93-0

علم الحديث

213 2020-40
فان أكارد، سني بن داني

السبيل الممهد لقارئ حديث النبي الممجد صلى الله
الكتب قراءة  كيفية  في  قواعد   : مطبوع]  [نص  عليه وسلم 
الحديثية المطبوعة / تأليف سني بن داني فان أكارد البلجيكي؛
راجعه وقدم له العالمة الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني.-
طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2018.- 1 مج. (45 ص.)؛

24 سم.
إق 2018MO0334.- ردمك 978-9954-698-13-6

علم الحديث

213.09 2020-41
الحسيسن، عبد الهادي (1934-....)

: الحديث والمحدثون في العصر المريني [نص مطبوع] 
أحمد الهادي  عبد  تأليف   / م   1464  -1269 ه   869  -  668
الحسيسن.- الرباط؛ العرائش : الرابطة المحمدية للعلماء مركز
ابن القطان، 2016 (مطبعة المعارف الجديدة).- 1 مج. (844

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2015MO1835.- ردمك 978-9954-619-66-7

علوم الحديث - - العصر المريني

أصول الدين 214

214 2020-42
ي ر ب ن ع ل ا د  م ح م ن  ب ك  ر ا ب م  ، ي س ا م ل ج س ل ا

( م 1 6 7 9 / ـ ه 1 0 9 0 )
عمر في بن  محمد  عبارات  أن  والتبيين في  الكشف 
إلجماع خارقة  وغيرهم  عصره  طلبة  أكثر  تكفير 
Al kachfou Wa Tabyine Fi المسلمين [نص مطبوع] = 
Anna Ibarate Mohammed Ibn Omar Fi Takfiri Aktar
Talabati Asrihi Wa Ghayrihim Khari'aton Li Ijma'i Al
العنبري السجلماسي؛ تأليف مبارك بن محمد   /  Mouslimine
تحقيق جمال زركي.- الرباط؛ تطوان : الرابطة المحمدية للعلماء
مركز أبي الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية، 2017.-
1 مج. (229 ص.) : غالف مزين.- (ذخائر من التراث األشعري

المغربي؛ 5)
إق 2016MO3029.- ردمك 978-9954-600-23-8

أصول الدين

214 2020-43
المقري، محمد بن محمد بن أحمد

المقري الله  عبد  ألبي   / مطبوع]  [نص  المحاضرات  كتاب 
التلمساني، ت 759 هـ؛ تقديم وتحقيق إكرام بولعيش؛ [تقديم
أبي للعلماء، مركز  المحمدية  الرابطة   : أحمد عبادي].- تطوان 
الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية، 2017.- 1 مج. (
321ص.)؛ 24 سم.- (ذخائر من التراث األشعري المغربي؛ 6)

إق 2016MO5198.- ردمك 978-9954-600-35-1
أصول الدين

214.33 2020-44
الكوراني بن حسن  إبراهيم  الدين  برهان  الشافعي، 

المدني
مسلك االعتدال إلى فهم اية خلق األعمال [نص مطبوع] /
برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني المدني الشافعي؛ تحقيق
عبدالله األستاذ  له  قدم  العمراوي؛  محمد  بن  يوسف  وتقديم 
غازيوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة انفو برانت) .- 1

مج. (106 ص.)؛ 21 سم
إق 2019MO5373.- ردمك 978-9920-38-697-5

علم التوحيد - - أصول الدين

214.33 2020-45
الفاسي، أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد القادر

تحفة الوارد والصادر في شرح العقيدة التوحيدية للجد
سيدنا عبد القادر [نص مطبوع] / ألبي القاسم محمد بن أحمد
بن محمد بن عبد القادر الفاسي؛ تحقيق نبيلة الزكري.- الرباط :
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2019.- 1 مج. (556 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO1831.- ردمك 978-9920-770-11-8

عقيدة التوحيد

الفرق اإلسالمية 215

215 2020-46
الطنجي، عبد الرحمن اليفرني

المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية [نص
Al- mabahit  al  aqulia fi  charhi maani al- مطبوع] = 
الرحمن عبد  بن  علي  الحسن  ألبي   /  akida  al-bourhania
اليفرني الطنجي؛ تقديم وتحقيق جمال عالل البختي؛ تقديم أحمد
عبادي.- الرباط : دار األمان، 2017.- 3 مج. (1539 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO3138.- ردمك 978-9954-600-30-6

العقيدة البرهانية

215.7 2020-47
ملتقى الفكر األشعري بالمغرب (01؛ 2014؛ تطوان)

مرحلتي خالل   : مطبوع]  [نص  بالمغرب  األشعري  الفكر 
التأسيس والترسيم : المؤثرات المشرقية والخصوصيات المحلية :
الذكرى المنعقد بتطوان بمناسبة  الدولي األول  الملتقى  أعمال 
Al-Fikr al Ash'ri bi-l- = األلفية لوفاة االمام أبي ذر الهروي
للعلماء، كلية أصول المحمدية  الرابطة  تنظيم  / من   andalus
تنسيق التمسماني؛  عبادي، محمد  أحمد  تقديم  بتطوان؛  الدين 
جمال عالل البختي.- الرباط؛ تطوان : الرابطة المحمدية للعلماء
مركز أبي الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية، 2017
(دار األمان.- 2 مج. (630، 1044 ص.) : غالف مزين؛ 25 سم.-

(سلسلة ندوات ومحاضرات؛ 4)
إق 2016MO0234.- ردمك 978-9954-600-17-7

الفكر األشعري - - المغرب
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الفقه اإلسالمي 216

216 2020-48
الكبير بن محمد ((1300- الكتاني، عبد الحي بن عبد 

((1962-1888)(1382
البحر المتالطم األمواج المذهب لما في سنة القبض من
العناد واللجاج [نص مطبوع]. وفي مقدمته المدخل الى كتاب
البحر المتالطم األمواج / محمد عبد الحي الكتاني؛ خالد بن المختار
البداوي السباعي.- طنجة؛ بيروت : دار الحديث الكتانية، 2017.-

2 مج. (760،703 ص.)؛ 24 سم.
إق 2017MO3683.- ردمك 978-9954-698-08-2

الفقه االسالمي

216 2020-49
سعيدي، حنان

مدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة
S.l.]  :  [s.n.]،] / حنان سعيدي.-  الوضعي  القانون  مقارنة مع 
.- 1 مج. (184 : مكتبة ووراقة زاكيو إخوان)  2019 (مكناس 

ص.)؛ 24 سم
إق 2015MO5889.- ردمك 978-9920-9342-0-6

الشريعة اإلسالمية

216.1 2020-50
العلوي الشنقيطي، محمد سعيد بن بد

منظومة خالصة األصول [نص مطبوع] / تأليف محمد سعيد بن
بد العلوي الشنقيطي.- نواكشوط؛ القاهرة ؛الدار البيضاء : مركز
نجيبويه الدار النباغية، 2017.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزين.-

(سلسلة المتون المحظرية؛ 3)
إق 2017MO0738.- ردمك 978-9954-607-65-7

أصول الفقه

216.1 2020-51
العمراني، عبد العظيم

الفتوى لصناعة  الشرعية  المقاصد  النظر في  أهمية 
بالهجر [نص مطبوع] / تأليف عبد العظيم العمراني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (139 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4925.- ردمك 978-9920-38-547-3

المقاصد الشرعية - - الفتاوى

216.1 2020-52
إدريس العباس أحمد بن  أبي  الدين  القرافي، شهاب 

الصنهاجي
/ شهاب مطبوع]  [نص  الفصول في علم األصول  تنقيح 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي؛ تحقيق
نجيبويه، مركز   : البيضاء  الدار  نجيب.-  الكريم  عبد  بن  أحمد 

سم  24 (343 ص.)؛  مج.   1  -.2019
إق 2019MO4319.- ردمك 978-9954-607-95-4

أصول الفقه

216.1 2020-53
الوالتي، محمد يحيى بن محمد المختار

كتاب حسام العدل واإلنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع
األعراف [نص مطبوع] / محمد يحيى بن محمد المختار الوالتي؛
قراءة وتعليق و تقديم موالي محمد اإلدريسي الطاهري.- أكادير :
كلية الشريعة، 2019 (الرباط : دار األمان) .- 1 مج. : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5781.- ردمك 978-9920-38-832-0

الشريعة اإلسالمية - - العدل - - اإلنصاف

216.1 2020-54
شهيد، محمد

/ مطبوع]  [نص  االسالمية  الشريعة  مقاصد  فصول في 
محمد شهيد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1

مج. (216 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1328.- ردمك 978-9920-9919-1-9

الشريعة اإلسالمية

216.1 2020-55
غلبان، محمد

المسائل الكالمية المقحمة في أصول الفقه [نص مطبوع]
: اإلحكام في أصول األحكام ألبي الحسن اآلمدي (631ه) نموذجا /
المطبعة  : (مراكش   2019 [د.ن.]،   : [د.م.]  غلبان.-  محمد 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (109 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO6449.- ردمك 978-9920-39-012-5

األحكام - - أصول الفقه

216.11 2020-56
إعداد  / وتطبيقا  تأصيال   : قاعدة تكافؤ األدلة [نص مطبوع] 
: مقاربات [د.م.]؛ فاس  السنون.-  منعم  بن جبور،  المصطفى 
: الديني، 2017.- 1 مج. (221 ص.)  اللغات والتواصل  مختبر 

باأللوان؛ 24 سم غالف مزيّن 
إق 2017MO5197.- ردمك 978-9954-751-09-1

الفقه اإلسالمي - - األدلة الشرعية

216.21 2020-57
إكيج، محمد

خطبة الجمعة وتخليق الحياة العامة : ضوابط ونماذج [نص
المحلي، العلمي  المجلس   : القنيطرة  إكيج.-  / محمد  مطبوع] 

2019.- 1 مج. (127 ص.)
إق 2019MO0083.- ردمك 978-9920-9825-0-4

خطبة الجمعة

216.2101 2020-58
ابن سعيد المرغتي السوسي، أبو عبد الله محمد

أرجوزة المستعان في أحكام األذان [نص مطبوع] / للعالمة
أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغتي السوسي. ومعها أرجوزة
مهامز الغفالن على فروع الوقت واألذان / للشيخ أبي عبد الله
محمد بن علي بن ابراهيم األندزالي (أوزال) السوسي المعروف بـ
"أكبيل"؛ تقديم وتعليق د. حسن بن عبد الهادي حميتو.- آسفي :
المطبعة  : (مراكش  المحلي آلسفي، 2019  العلمي  المجلس 
والوراقة الوطنية) .- 1 مج. (142 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2019MO4543.- ردمك 978-9920-9949-1-0

أحكام األذان - - الفقه اإلسالمي

216.24 2020-59
التاودي ابن سودة، أبو عبد الله محمد

مناسك الحج [نص مطبوع] / تأليف الشيخ اإلمام القدوة الهمام
إمام فقهاء المغرب أبي عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب
ابن سودة المري المالكي؛ تقديم وتحقيق يونس بقيان.- طنجة :
دار الحديث الكتانية، 2019.- 1 مج. (103 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان
إق 2016MO4893.- ردمك 978-9954-623-98-5

الحج - - مناسك

216.24 2020-60
العمراني، عبد العظيم

الحج في  المسلم  المختارة ألسئلة  المحررة  األجوبة 
والعمرة والزيارة [نص مطبوع] : برنامج عملي من اإلنطالق
إلى العودة خطوة خطوة / تأليف عبد العظيم العمراني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (85 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4924.- ردمك 978-9920-38-546-6

الحج
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216.248 2020-61
األشعري المالكي القرطبي األندلسي، أبي القاسم عبد

الله بن يحيى بن ربيع
الذبائح والتذكية [نص مطبوع] / ألبي القاسم عبد الله بن يحيى
هـ)؛  666 (ت  األندلسي  القرطبي  المالكي  األشعري  ربيع  بن 
تحقيق سعيد بلعزي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز
الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2019.- 1 مج. (515 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (نوادر التراث؛ 37)
إق 2018MO3400.- ردمك 978-9954-600-69-6

الذبائح - - التذكية - - الفقه اإلسالمي

216.249 2020-62
الطايعي، إدريس

الكامل في كيفية أداء العمرة [نص مطبوع] / تأليف إدريس
الطايعي.- الدار البيضاء : دار الرسالة، 2018 إ.ق..- 1 مج. (64

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO2568.- ردمك 978-9954-247-54-9

العمرة - - مناسك

الموضوعات اإلسالمية المتنوعة 218

218.1 2020-63
آيت العربي، محمد

معالم بيداغوجية [نص مطبوع] : من التربية النبوية على القيم /
محمد أيت العربي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (133 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2018MO5985.- ردمك 978-9920-36-918-3

التربية والتعليم

218.1 2020-64
المطوعي، محمد بن علي بن محمد

من صبر ظفر [نص مطبوع] / تأليف اإلمام أبي بكر محمد بن
علي المطوعي الغازي النيسابوري المجاور، كان حيا سنة 435 هـ؛
تقديم وتحقيق طارق طاطمي؛ [تقديم أحمد عبادي].- الرباط :
وإحياء واألبحاث  الدراسات  مركز  للعلماء،  المحمدية  الرابطة 
التراث، 2017 (الرباط : دار االمان) .- 1 مج. (535 ص.)؛ 25

سم.- (نوادر التراث؛ 30)
إق 2016MO3061.- ردمك 978-9954-600-29-0

الصبر (أخالق إسالمية)

218.2 2020-65
العلوي الشنقيطي، محمد سعيد بن بد

النبوي بالمولد  االحتفال  حكم  في  الحنيف  النهج 
العلوي بد  بن  سعيد  محمد  الشيخ   / مطبوع]  [نص  الشريف 
الشنقيطي.- الدار البيضاء : الدار النباغية، 2017.- 1 مج. (128

ص.) : غالف مزين؛ 21 سم
إق 2017MO0776.- ردمك 978-9954-607-66-4

االحتفال بالمولد النبوي الشريف

218.37 2020-66
المغرب. الرابطة المحمدية للعلماء

مصوغة تكوين العلماء الوسطاء إلدماج الصحة اإلنجابية
والنوع االجتماعي وحقوق المرأة والوقاية من فيروس
العوز المناعي البشري والسيدا في الحقل الديني [نص
مزيدة الثانية  الطبعة  للعلماء.-  المحمدية  الرابطة   / مطبوع] 
للعلماء، 2014.- 1 مج. الرابطة المحمدية   : الرباط  ومنقحة.- 

(139 ص.) : غالف مزين
إق 2015MO1358.- ردمك 978-9954-619-60-5

التكوين - - الحقل الديني

218.37 2020-67
يوسف، محسن

دين السياسة : رؤية في تجديد الخطاب الديني [نص مطبوع] /
: البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية  الكبرى؛  القاهرة  يوسف.-  محسن 
منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (169 ص.) :

غالف مزين
إق 2019MO3616.- ردمك 978-9920-796-37-8

الخطاب الديني - - التجديد

218.4 2020-68
التازي، عائشة

مقدمات  : مطبوع]  [نص  بالمغرب  الديني  االجتماع  علم 
نظرية : دراسة / عائشة التازي.- فاس : مقاربات، 2018.- 1 مج.

(157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3871.- ردمك 978-9920-780-04-9

الدين التنمية - - المغرب - - علم اجتماع

218.4 2020-69
التليدي، بالل (1973-....)

أم مشروع  نهاية   : العربي  الربيع  بعد  ما  االسالميون 
التليدي.- [د.م.] : إرهاصات موجة جديدة [نص مطبوع] / بالل 

[المؤلف]، 2019.- 1 مج. (196 ص.)
إق 2019MO1359.- ردمك 978-9920-37-256-5

االسالميون

218.4 2020-70
الستيتو، أحمد الطيب

األثر الفكري والعلمي [نص مطبوع] : لمشاهيرعلماء العرب
سليمان بن  محمد  عصر  إلى  المشرق  ب ين  لمستوطن ا
الروداني(ت1094ه) / أحمد الطيب الستيتو.- [الرباط] : وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2019 (الرباط : دارأبي رقراق) .- 1

مج. (678 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1830.- ردمك 978-9920-770-10-1

المشرق - - المغرب - - علماء - - تاريخ

218.4 2020-71
عبابو، محمد

مقاربات ومناهج العلوم االجتماعية للتدين [نص مطبوع] :
Approches  et  méthodes  des والتغير =  االستمرار  بين 
sciences sociales et religieux : entre continuité et
changement / تنسيق محمد عبابو، محمد سالم شكري.- [د.م]
: [د.ن]، 2019.- 1 مج. (125-126 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم
إق 2019MO2241.- ردمك 978-9920-37-563-4

التدين - - العلوم االجتماعية

218.4 2020-72
ضرورة كونية لتنمية التخطيط اإلستراتيجي في األلفية
الثالثة [نص مطبوع] : أعمال ندوة مدرسة اإلعجاز النبوية : يومي
26-27 محرم 1438ه/موافق 28-29 أكتوبر 2016م بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية سايس فاس / تنسيق الدكتور سعيد المغناوي.-
فاس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس، 2019.- 1 مج.
(308 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23 سم.- (مختبر البحث في

األصول الشرعية للكونيات والمعامالت)
إق 2019MO6225.- ردمك 978-9920-38-962-4

التخطيط اإلستراتيجي - - اإلسالم

218.83 2020-73
هاني، إدريس

: المغرب  السياسي في  اإلسالم   : الله [نص مطبوع]  سراق 
-.2 هاني.- ط.  ادريس   / واألداء  والخطاب  النشأة  تأمالت في 
الرباط : دار الوطن، 2017.- 1 مج. (672 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 25 سم
إق 2017MO2491.- ردمك 978-9954-1-0991-3

اإلسالم السياسي - - المغرب

218.9 2020-74
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جالب، حسن (1948-....)
أبو محمد عبد الله الغزواني [نص مطبوع] : مول القصور /
حسن جالب.- مراكش : المطبعة والوراقة الوطنية، 2005.- 1
مج. (222 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (سلسلة أعالم

التصوف المغربي؛ 2)
978-9954-0-0405-X 2005.- ردمكMO0497 إق

الجزولية - - المغرب

218.9 2020-75
سرور، طه عبد الباقي

محيي الدين بن عربي [نص مطبوع] / طه عبد الباقي سرور.-
سال : دار المعرفة والثقافة، 2019.- 1 مج. (320 ص.)

إق 2019MO5777.- ردمك 978-9920-9407-1-9
التصوف اإلسالمي

218.9 2020-76
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
التاج درة  المنهاج في شرح  لتوضيح  الوهاج  الكوكب 
وعجالة المحتاج في فقه الطريقة التيجانية ذات األسرار
الربانية والمواهب العرفانية [نص مطبوع] / للعالمة العارف
الخزرجي األنصاري؛ دراسة القاضي سيدي أحمد سكيرج  بالله 
: [د.م.]  اإلدريسي.-  الحسني  كنون  الراضي  ذ. محمد  وتحقيق 
[د.ن.]، 2012 (الرباط : مطبعة ياديب) .- 1 مج. (459 ص.)؛ 24

سم
إق 2012MO1690.- ردمك 978-9954-592-18-2

التصوف - - المغرب

218.9 2020-77
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
في الربانية  والطائف  العرفانية  األحمدية  اليواقيت 
التجانية [نص الطريقة  األجوبة عن بعض األسئلة في 
مطبوع] / أحمد بن الحاج العياشي سكيرج األنصاري الخزرجي؛
تحقيق محمد الراضي كنون الحسني اإلدريسي.- [د.م.] : [د.ن.]،

2016.- 1 مج. (287 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2732.- ردمك 978-9954-592-52-6

التصوف اإلسالمي - - المغرب

218.9 2020-78
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
دفع المهالك، بنصرة ابناء ا خينا الحاج مالك [نص مطبوع]
/ العالمة القاضي الحارث بالله سيدي أحمد بن الحاج العياشي
سكيرج.- [د.م.] : [د.ن.]، 2011 إق.- 1 مج. (52 ص.)؛ 24 سم

إق 2011MO2088.- ردمك 978-9954-592-08-3
التصوف اإلسالمي

218.9 2020-79
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
دفع الوسن بإجازة السلطان المولى عبد الحفيظ بن
بالله سيدي العرف  للعالمة   / [نص مطبوع]  المولى الحسن 
أحمد سكيرج الخزرجي األنصاري؛ تحقيق ذ. محمد الراضي كنون.-

[د.م.] : [د.ن.]، [2016].- 1 مج. (52 ص.)؛ 24 سم
إق 2016MO2723.- ردمك 978-9954-592-43-4

التصوف - - المغرب

218.9 2020-80
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944

رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن تالقى مع الشيخ
التجاني من األصحاب [نص مطبوع] / تأليف العالمة القاضي
العارف بالله سيدي أحمد بن العياشي سكيرج األنصاري الخزرجي
: الراضي كنون الحسني اإلدريسي.- [د.م.]  ؛ تحقيق ذ. محمد 
.- 4 مج. الجديدة)  المعارف  : مطبعة  (الرباط  [د.ن.]، 2014 

: غالف مص.؛ 24 سم (1402 ص.) 
إق 2014MO2050.- ردمك 978-9954-9431-3-7

المتصوفون - - تراجم

218.92 2020-81
العام القانون  شعبة  الدولية.  العلمية  الندوة  أعمال 
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية  السياسية  العلوم 
يونيو ـ 17  (أيام 16  البصيرية  الطريقة  واالجتماعية. 
ببني البصير  ابراهيم  سيدي  الشيخ  زاوية  م؛   2014

أزيالل) اعياط 
انتفاضة سيدي محمد بصير [نص مطبوع] : تكريس للقيم
الصوفية المغربية الصحراوية : أعمال الندوة العلمية الدولية : أيام
16 ـ 17 يونيو 2014 م / الطريقة البصيرية، شعبة القانون العام
العلوم السياسية كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية؛
تقديم عبد المغيث بصير.- [د.م.] : الطريقة البصيرية، 2015.- 1
مج. (245 ص.)؛ 23 سم.- (مطبوعات زاوية الشيخ سيدي إبراهيم

البصير؛ 15)
إق 2015MO1970.- ردمك 978-9954-35-646-3

التصوف اإلسالمي

السيرة النبوية 219

219 2020-82
األفيلح، أحمد بن عيسى بن محمد

نظم الدرر ونثر الزهر [نص مطبوع] / إنشاء وشرح األديب
اللخمي الوليد أحمد بن عيسى بن محمد بن حجاج  الوزير أبي 
اإلشبيلي المعروف باألفيلح (ت 632 هـ)؛ تقديم وتحقيق د. طارق
المحمدية الرابطة   : الرباط  عبادي].-  أحمد  [تقديم  طاطمي؛ 
للعلماء، مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث، 2017.- 1 مج.
( 358ص.)؛ 24 سم.- (المنظومات العلمية في الغرب اإلسالمي؛

(2
إق 2016MO3060.- ردمك 978-9954-600-28-3

السيرة النبوية

219 2020-83
المؤتمر الدولي في نظرية المنهاج النبوي في موضوع

التغيير (2؛ 2016؛ اسطنبول)
التغيير في نظرية المنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم
أعمال  / وقضاياه  وإشكاالته  مفهومه   : مطبوع]  [نص  ياسين 
النبوي في موضوع المنهاج  نظرية  الثاني في  الدولي  المؤتمر 
التغيير، اسطنبول 16-17 يناير / كانون الثاني 2016 م. الجزء
األول، البحوث باللغة العربية.- [د.م.] : مؤسسة اإلمام عبد السالم

ياسين، 2016.- 1 مج. (776 ص.)
إق 2015MO4442.- ردمك 978-9954-36-792-6

المنهاج النبوي - - اإلمام عبد السالم ياسين

219 2020-84
المغناوي، سعيد

بحوث في السيرة النبوية [نص مطبوع] / تأليف الدكتور سعيد
المغناوي. الجزء الثالث.- فاس : كلية االداب والعلوم اإلنسانية

سايس، 2019.- 1 مج. (120 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO5349.- ردمك 978-9920-9380-1-3

السيرة النبوية - - بحوث

219 2020-85
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المؤتمر الدولي في نظرية المنهاج النبوي في موضوع
التغيير إسطنبول، تركيا (2016)

التغيير في نظرية المنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم
أعمال  / وقضاياه  وإشكاالته  مفهومه   : مطبوع]  [نص  ياسين 
النبوي في موضوع المنهاج  نظرية  الثاني في  الدولي  المؤتمر 
التغيير، اسطنبول 16-17 يناير / كانون الثاني 2016 م. الجزء
األول البحوث باللغة العربية.- [د.م.] : مؤسسة اإلمام عبد السالم

ياسين، 2016.- 1 مج. (249 ص.)
إق 2015MO4442.- ردمك 978-9954-36-792-6

ياسين، عبد السالم (2012-1928)

العلوم االجتماعية 300
العلوم االجتماعية 300

301 2020-86
شكري، محمد سالم

علم االجتماع بالمغرب [نص مطبوع] / محمد سالم شكري.-
مزيّن غالف   : (118 ص.)  مج.   1  -.2018 مقاربات،   : فاس 

(دراسات) سم.-   24 باأللوان؛ 
إق 2018MO3869.- ردمك 978-9920-780-02-5

علم االجتماع - - المغرب

301.01 2020-87
بوتخيلي، خديجة

المناهج في العلوم القانونية واالجتماعية [نص مطبوع] /
واالقتصادية القانونية  العلوم  كلية   : سال  بوتخيلي.-  خديجة 

ص.)  74) مج.   1  -.2018 واالجتماعية، 
إق 2018MO4991.- ردمك 978-9920-9746-1-5

المنهج العلمي

302.232 2020-88
الشنكيطي، محمد

النص في اإلعالم المكتوب [نص مطبوع] : إشكاليات الجنس
والتجنس / محمد الشنكيطي.- فاس : مقاربات، 2018.- 1 مج.

(209 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2018MO4022.- ردمك 978-9920-780-10-0

اإلعالم المكتوب

303.482 2020-89
التعدد الثقافي وتحديات بناء المجتمعات [نص مطبوع] /
مغارب مركز   : الرباط  المرابط.-  مصطفى  العام  االشراف 
للدراسات في االجتماع اإلنساني، 2019.- 1 مج. (204 ص.)؛ 23

سم
إق 2019MO6108.- ردمك 978-9920-9605-5-7

التعدد الثقافي

303.625 2020-90
شهيد، محمد

التطرف الديني [نص مطبوع] : مقاربة علمية / محمد شهيد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مكتبة قرطبة) .- 1 مج. (221

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1327.- ردمك 978-9920-9919-0-2

التطرف الديني

305.4 2020-91
العلوي بن هشام، سعاد

بورتريهات نساء من فاس [نص مطبوع] : اللة خالتي / سعاد
العلوي بن هشام، نور الدين بلحاج؛ تقديم غيثة الخياط؛ الترجمة
للعربية نور الدين ضرار.- الرباط : مرسم، 2019.- 1 مج. (110

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2019MO5732.- ردمك 978-9954-744-90-1

بورتريهات - - نساء

305.42 2020-92
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
التقرير الوطني حول بيجين +25 [نص مطبوع] : الذكرى
بالمرأة المعني  الرابع  العالمي  للمؤتمر  والعشرون  الخامسة 
األسرة وزارة   /  1995 بيجين  عمل  ومنهاج  إعالن  واعتماد 
والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة األسرة
والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية، 2019.- 1 مج. (152

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3903.- ردمك 978-9954-696-55-2

المرأة - - المغرب

306.09648 2020-93
الثقافة الحسانية [نص مطبوع] : الحموالت التربوية ومطلب
la culture Hassanie : les = اإلدماج في المنظومة التعليمية
charges  éducatives  et  la  demande  d'intégration
dans le système d'enseignement / تنسيق وتقديم عبد
العزيز فعراس.- العيون : مجموعة البحث والدراسات حول ساحل

الصحراء، 2018.- 1 مج. (255 ص.)؛ 24 سم
إق 2018MO2642.- ردمك 978-9920-35-985-6

الثقافة الحسانية - - المغرب

306.360964 2020-94
خوخو، لحسن خليل

المقاولة في المغرب [نص مطبوع] : دراسة سوسيولوجية
للعالقات االجتماعية داخل الشغل / لحسن خليل خوخو.- فاس :
مقاربات، 2018.- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO4148.- ردمك 978-9920-780-14-8

المقاولة - - العالقات االجتماعية - - المغرب

306.362 2020-95
الزاهر، ابتسام

جواري المغرب واألندلس [نص مطبوع] : بين التهميش والرد
عليه / ابتسام الزاهر.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (160

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات)
إق 2019MO2206.- ردمك 978-9920-9697-9-6

المغرب - - األندلس - - جواري

307.72 2020-96
ضايض، حسن

وانعكاساتها الريف  بجبال  السوسيومجالية  التحوالت 
تنسيق حسن ضايض،  / مطبوع]  [نص  الغابي  التراث  على 
بوشتى الخزان.- فاس : مختبر الدراسات الحضرية-كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز، 2019 (فاس : آنفو - برانت) .- 1

مج. (64-157 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4914.- ردمك 978-9920-9353-0-2

جبال الريف - - التراث الغابي

العلوم السياسية 320

320.0964 2020-97
المغرب. مجلس النواب (الرباط)

خطب صاحب الجاللة الملك محمد السادس في البرلمان
الوالية  : مطبوع]  [نص  خالل عشرين سنة 2019-1999 
أبي دار   : الرباط  النواب.-  مجلس   / التشريعية 2021-2016 
رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 34)
إق 2019MO4492.- ردمك 978-9954-745-22-9
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البرلمان - - خطب - - المغرب

320.9 2020-98
المغرب. البرلمان. مجلس النواب

مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق
القانوني والوضع  الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم 
ألعضائها [نص مطبوع] : السنة التشريعية 2014ـ2015، الوالية
النواب.- البرلمان، مجلس   / التاسعة 2011ـ2016  التشريعية 
النواب، 2015.- 1 مج. (78 ص.)؛ 24 سم : مجلس  الرباط 

إق 2015MO2965.- ردمك 978-9954-421-75-8
الحكومة - - المغرب

320.964 2020-99
أباعزي، مبارك

الخطاب في  واإلديولوجيا  والهيمنة  السلطة  مظاهر 
منظور من  األمازيغية   : مطبوع]  [نص  المعاصر  السياسي 
التحليل النقدي للخطاب / مبارك أباعزي.- الرباط : منشورات
فكر، 2019.- 1 مج. (176 ص.) : غالف مزيّن باأللوان.- (دراسات

وأبحاث)
إق 2019MO5576.- ردمك 978-9920-9870-6-6

السلطة

321.8 2020-100
نانسي، جان لوك (1940-....)

حقيقة الديمقراطية [نص مطبوع] / جان-لوك نانسي؛ ترجمة
عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء : دار توبقال، 2019 (مطبعة
النجاح الجديدة).- 1 مج. (84 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم.- (المعرفة الفلسفية)
إق 2019MO3533.- ردمك 978-9954-659-66-3

الديمقراطية

323 2020-101
تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق اإلنسان حول
تعليقات اإلنسان مع  الحسيمة وحماية حقوق  أحداث 
: [د.م.]  بنيوب.-  أحمد شوقي  إعداد   / مطبوع]  [نص  وردود 
[د.ن.]، 2019 (دار النشر المغربية).- 1 مج. (192 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6134.- ردمك 978-9920-38-930-3

حقوق اإلنسان - - المغرب

325.108 2020-102
العاطفي، طارق

طارق  / مسارات   : مطبوع]  [نص  بهولندا  مغربية  وجوه 
الطرق، ملتقى  : منشورات  الرباط  الخياري.-  أمين  العاطفي, 

2019.- 1 مج. (201 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0896.- ردمك 978-9920-753-05-0

المهاجرون المغاربة

327 2020-103
بوتخيلي، خديجة

مدخل إلى دراسة العالقات الدولية [نص مطبوع] / خديجة
بوتخيلي.- سال : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،

2018.- 1 مج. (82 ص.)
إق 2018MO4990.- ردمك 978-9920-9746-0-8

العالقات الدولية

علم االقتصاد 330

330 2020-104
بركة، نزار (1964-....)

التقرير السنوي 2014 [نص مطبوع] / نزار بركة.- الرباط :
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 2015.- 1 مج. (107

ص.)؛ 30 سم
إق 2015MO2676.- ردمك 978-9954-635-20-9

التقرير االقتصادي

330.15 2020-105
سالوي، عبد السالم

مدرسة عمرو اإلقتصادية [نص مطبوع] / عبد السالم سالوي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : النورس) .- 1 مج. (165

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO5629.- ردمك 978-9920-38-798-9

العلوم اإلقتصادية - - مدارس

331.8 2020-106
المغرب. النهج الديمقراطي

نشرة الكادح [نص مطبوع]. 1 / النهج الديمقراطي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2015 (الرباط : كوثر برنت) .- 1 مج. (32 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO2080.- ردمك 978-9954-9387-2-0

القطاع العمالي - - النهج الديمقراطي - - المغرب

338.74 2020-107
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
: الرعاية االجتماعية المرخصة [نص مطبوع]  مؤسسات 
دليل / وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- ط.
2.- [د.م.] : [د.ن.]، 2015.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 12 سم
إق 2016MO1515.- ردمك 978-9954-37-586-0

الرعاية االجتماعية - - مؤسسات

338.96406 2020-108
مغرب  : مطبوع]  [نص   2018 سنة  في  المغرب  تقرير 
اإلحتجاجات : فشل النموذج التنموي / إشراف مصطفى شكري.-
الرباط : المركز المغربي لألبحاث وتحليل السياسات، 2019.- 1

مج. (107 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3999.- ردمك 978-9920-9576-2-5

المغرب - - السياسات العامة - - تقارير

القانون 340

340.072 2020-109
الرباع، جواد

محاضرات في مناهج العلوم القانونية واإلجتماعية [نص
[د.ن.]،  : [د.م.]  تميم.- ط. 2.-  الرباع، عادل  / جواد  مطبوع] 
.- 1 مج. (161 الوطنية)  المطبعة والوراقة   : 2019 (مراكش 

ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5073.- ردمك 978-9954-735-63-3

العلوم القانونية واإلجتماعية - - مناهج البحث

340.1 2020-110
ديلماس-مارتي، ميراي

إنسية متعددة [نص مطبوع] : اإلنسية القانونية بوصفها بوصلة /
ميراي ديلماس-مارتي؛ ترجمة عز الدين الخطابي.- الدار البيضاء :
دار توبقال، 2019.- 1 مج. (90 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 23

سم.- (المعرفة اإلجتماعية؛ 616)
إق 2019MO3704.- ردمك 978-9954-694-10-7

اإلنسية القانونية

341.1 2020-111
هيا، مبارك
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محاضرات في مادة القانون الدولي العام [نص مطبوع] /
مبارك هيا.- أكادير : مكتبة قرطبة، 2019.- 1 مج. (147 ص.)؛

22 سم
إق 2019MO2201.- ردمك 978-9954-746-42-4

القانون الدولي العام

345.64025 2020-112
الشاوي، عبدالهادي

عبدالهادي  / [نص مطبوع]  القانونية  اللغة والمصطلحات 
الشاوي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (أكادير : مطبعة قرطبة) .- 1

مج. (186 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO1536.- ردمك 978-9920-37-320-3

المصطلحات القانونية

345.64025 2020-113
عزوز، طارق

/ [نص مطبوع]  الجنائي الخاص  القانون  محاضرات في 
طارق عزوز.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (201 ص.)؛ 22

سم
إق 2019MO1780.- ردمك 978-9954-735-80-0

القانون الجنائي

345.6405 2020-114
غالب، ميلود

: [نص مطبوع]  الجنايات  الغيابية في قضايا  المسطرة 
[د.ن.]،  : [د.م.]  ميلود.-  / غالب  نقدية ومقارنة  تحليلة  دراسة 
مزيّن : غالف  (267 ص.)  مج.   1 (أكادير سيرفيس).-   2018

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO4462.- ردمك 978-9920-9694-0-6

المسطرة الغيابية

345.64052 2020-115
التريدي، محمد توفيق

مرشد المحقق الجنائي [نص مطبوع] / محمد توفيق التريدي.-
مزيّن غالف   : ص.)   319) مج.   1  -.2019 [د.ن.]،   : [د.م.] 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO2885.- ردمك 978-9920-752-10-7

القانون الجنائي - - المغرب

346.64048 2020-116
طالبي، عصام

[نص والقضاء  التشريع  بين  الوصفي  الحجز  مسطرة 
مطبوع] : مدعم بالعمل القضائي المغربي، الفرنسي والمصري
بما يزيد عن مائة حكم وقرار / طالبي عصام.- الدار البيضاء : دار
مزيّن غالف   : ص.)   190) مج.   1  -.2019 المغربية،  اآلفاق 

سم  24 باأللوان؛ 
إق 2019MO2829.- ردمك 978-9920-9961-2-9

الحجز الوصفي - - القانون المغربي

346.64065 2020-117
كرام، محمد

مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في
األول، الجزء  مطبوع].  [نص   73.17 رقم  القانون  ضوء 
مساطر الوقاية (الوقاية الداخلية- الوقاية الخارجية - المصالحة)،
فتح شروط  القضائية،  والتصفية  والتسوية  اإلنقاد  مساطر 
محمد  / الحل  واختيار  إعداد  المسطرة،  فتح  حكم  المسطرة، 
والوراقة المطبعة   : (مراكش   2019 [.د.ن]،   : [.د.م  كرام.- 

مزين غالف   : (206 ص.)  مج.   1  -. الوطنية) 
إق 2019MO2324.- ردمك 978-9920-37-601-3

قانون المقاوالت - - المغرب

347 2020-118

قراء ات في المادة الجنائية [نص مطبوع] / تنسيق أحمد
بوصوف؛ تقديم زهيرنعيم. 5.- الرباط : دار نشر المعرفة، 2019.-
1 مج. (246 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (المعارف

القانونية والقضائية؛ 73)
إق 2019MO0864.- ردمك 978-9954-691-54-0

المادة الجنائية - - قانون

349.64 2020-119
المغرب. مجلس النواب (الرباط)

عشرون سنة من االنتاج التشريعي بالمغرب [نص مطبوع]
: الوالية التشريعية 2016-2021 / مجلس النواب.- الرباط : دار
أبي رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 2 مج. (1147-454 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (منشورات مجلس النواب؛ 39)
إق 2019MO4484.- ردمك 978-9954-745-18-2

قانون - - تشريع - - المغرب

اإلدارة العامة 350

351.64 2020-120
الرامي، الحسين

محاضرات في التنظيم اإلداري والترابي المغربي [نص
مطبوع] : مفاهيم اساسية- حاالت عملية- نماذج من األسئلة ذات
األجوبة متعددة االختيارات- خطوات منهجية / الحسين الرامي.-

أكادير : دار العرفان، 2019.- 1 مج. (198 ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO1840.- ردمك 978-9954-9680-9-3

القانون اإلداري

353.13 2020-121
أقنوش، زكرياء

محاور استراتيجية الملك محمد السادس إلعادة تموقع
المملكة المغربية داخل المنتظم الدولي [نص مطبوع] /
زكرياء أقنوش؛ أحمد شوقي بنبين.- [د.م.] : [د.ن.]، 2017.- 1

مج. (322 ص.)
إق 2017MO0265.- ردمك 978-9954-39-428-1

العالقات الدولية

353.533 2020-122
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
قضايا األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية
أمام البرلمان [نص مطبوع] : األسئلة الكتابية أكتوبر 2016 -
أبريل 2017 - أكتوبر 2017 / وزارة األسرة والتضامن والمساواة
: AZ Editions، 2018.- 1 مج. الرباط  والتنمية االجتماعية.- 

(180 ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5054.- ردمك 978-9954-696-47-7

قضايا األسرة - - المغرب

الخدمات االجتماعية؛ الجمعيات 360

361.7 2020-123
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  المغرب. 

االجتماعية
 الشراكة مع الجمعيات [نص مطبوع] : دفاتر التحمالت سنة
2017 وحصيلة دعم المشاريع / وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية، 2018.- 1 مج. (156ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2018MO3586.- ردمك 978-9954-696-41-5
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المشاريع التنموية

361.7630964 2020-124
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
االنتقاء مسطرة   : مطبوع]  [نص  الجمعيات  مع  الشراكة 
التضامن والمرأة / وزارة  نونبر 2012  المشاريع  وحصيلة دعم 
واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2012.- 1 مج. (65 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 25 سم
إق 2016MO4963.- ردمك 978-9954-696-25-5

الجمعيات - - السياسة الحكومية - - المشاريع التنموية - - المغرب

362.29 2020-125
استعمال مخاطر  من  للحد  الوسطاء  العلماء  دليل 
د. العام  المشرف  المشروع  / مدير  المخدرات [نص مطبوع] 
أحمد عبادي؛ مستشار ومنسق المشروع د. محمد بلكبير.- الرباط
: الرابطة المحمدية للعلماء، 2015.- 1 مج. (135 ص.) : غالف

مزين
إق 2015MO1357.- ردمك 978-9954-619-59-9

مخاطر استعمال المخدرات - - دليل

362.4 2020-126
المغرب (وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

االجتماعية)
السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص
في وضعية إعاقة 2016-2026 [نص مطبوع] / وزارة األسرة
والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة األسرة
والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج. (45

ص.)
إق 2016MO3848.- ردمك 978-9954-9639-3-7

االعاقة

362.4 2020-127
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة 2014 [نص مطبوع] :
والتنمية واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة   / تفصيلي  تقرير 
االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
مزيّن غالف   : ص.)   24-7-77) مج.   1  -.2016 االجتماعية، 

سم  30 باأللوان؛ 
إق 2016MO4344.- ردمك 978-9954-9643-5-4

اإلعاقة

362.4 2020-128
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ اإلتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة [نص مطبوع] / وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية اإلجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية اإلجتماعية، 2016.- 1 مج. (96 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4069.- ردمك 978-9954-9639-8-2

اإلعاقة - - المغرب

362.60964 2020-129
وأنماط الحياة  جودة   : بالمغرب  المسنون  األشخاص 

الرباط) (2018؛  المصاحبة 
األشخاص المسنون بالمغرب [نص مطبوع] : جودة الحياة
أكتوبر يومي 4 و5  العلمية  الندوة  أشغال   : المصاحبة  وأنماط 
والتنمية والمرأة  والتضامن  األسرة  وزارة   / بالرباط   2018
االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية

االجتماعية، 2016.- 1 مج. (86 ص.)
إق 2018MO5053.- ردمك 978-9954-696-46-0

األشخاص المسنين - - المغرب

362.60964 2020-130
واألسرة والمرأة  التضامن  وزارة  المغربية.  المملكة 

االجتماعية والتنمية 
مجهودات المملكة المغربية في مجال رعاية األشخاص
المسنين [نص مطبوع] : تقرير وطني / وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2015.- 1 مج. (32 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 19 سم
إق 2016MO4343.- ردمك 978-9954-9643-4-7

المسنون - - المغرب

362.82 2020-131
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

اإلجتماعية
التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء بالمغرب
والمساواة والتضامن  األسرة  وزارة   / مطبوع]  [نص   2016  :
والتنمية االجتماعية، المرصد الوطني للعنف ضد النساء.- الرباط :
وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، 2017.- 1

مج. (48 ص.)
إق 2017MO5124.- ردمك 978-9954-696-39-2

العنف ضد النساء

362.82 2020-132
المغرب. وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

االجتماعية
الحملة الوطنية 14 لوقف العنف ضد النساء : 25 نونبر-
23 دجنبر 2016 : تقرير : العنف ضد المرأة نذالة.. احترام المرأة
رجولة [نص مطبوع] / وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية
االجتماعية.- الرباط : وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية

االجتماعية، 2017.- 1 مج. (94 ص.)
إق 2017MO5125.- ردمك 978-9954-696-40-8

العنف ضد النساء

362.8292 2020-133
المملكة المغربية

النهوض بالمساواة ومحاربة العنف ضد النساء بالمغرب
المغربية خالل المملكة  تقرير   : وآفاق  : حصيلة  [نص مطبوع] 
وزارة  / المرأة  وضع  للجنة   57 الدورة  أشغال  في  مشاركتها 
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.- الرباط : وزارة
التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2016.- 1 مج.

(20 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2016MO4964.- ردمك 978-9954-696-26-2

العنف ضد النساء - - المغرب

363.6 2020-134
المواطن والخدمات العمومية بالمغرب : حالة أقاليم فاس،
مكناس وتازة : نتائج استطالع رأي أنجز ما بين 10 و15 مارس
2017 بتعاون مع ماستر استراتيجية صنع القرار ومختبر األبحاث
القانونية والسياسية واالقتصادية [نص مطبوع] / محمد بنهالل، نور
الدين جالل؛ عبد القادر لشقر، عبد المجيد بوكير.- فاس : جامعة

سيدي محمد بن عبد الله، 2019.- 1 مج. (171 ص.)
إق 2019MO4512.- ردمك 978-9954-754-10-8

الخدمات العمومية

363.7 2020-135
دراسي يوم  المستدامة.  والتنمية  البيئة  محترف 

(2018) (المحمدية) 
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[نص المستدامة  التنمية  ورهانات  البيئية  اإلشكاالت 
=  2018 بريل  أ  25 دراسي،  يوم  أشغال   : مطبوع] 
Problématiques  environnementales  et  enjeux  du
développement duable / محترف البيئة والتنمية المستدامة؛
السامي و أسماء بوعوينات؛ إعداد وتوظيب تنسيق عبدالمجيد 
محمد أوراغ و عبد الغاني الزردي.- الدار البيضاء : جامعة الحسن
الثاني، 2018.- 1 مج. (278،53 ص.)؛ 24 سم.- (منشورات
محترف البيئة والتنمية المستدامة بكلية اآلداب والعلوم االنسانية؛

(1
إق 2018MO5018.- ردمك 978-9954-704-03-5

369.082 2020-136
الوزاني، كريمة

مقاربة  : مطبوع]  [نص  المغرب  في  والتنمية  النساء 
سوسيولوجية للجمعيات النسائية التنموية / الوزاني كريمة.- فاس
: مقاربات، 2018.- 1 مج. (234 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم
إق 2018MO3872.- ردمك 978-9920-780-05-6

النساء - - التنمية - - المغرب - - علم اجتماع

التربية والتعليم 370

370 2020-137
التليدي، بالل (1973-....)

[نص التعليم  كيران من فرنسة  ابن  اإلله  عبد  موقف 
مطبوع] / بالل التليدي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (60

ص.)
إق 2019MO5155.- ردمك 978-9920-38-647-0

التعليم

370.15 2020-138
الموساوي، الزينة منت البيالل (1957-....)

/ الموساوي أنقذوا أبناءكم وأدوا حقوقهم [نص مطبوع] 
الزينة منت البيالل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016.- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO4138.- ردمك 978-9954-36-642-4

تربية األبناء

370.7 2020-139
ورهان الممارسة  واقع  بين  التربوي  العلمي  البحث 
الجودة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تحت
شعار "من أجل تطوير الكفايات المهنية للمدرسين" :
أعمال الندوة الوطنية التي نظمها المركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين لجهة تازة- الحسيمة- تاونات الخميس 29 ماي 2014
la recherche scientifique pédagogique = [نص مطبوع]
aux centres régionaux des métiers de l'éducation et
التربية لمهن  الجهوي  المركز   : [د.م.]   -.de  la  formation
: (وجدة  إ.ق. 2015  تاونات،  الحسيمة-  تازة-  لجهة  والتكوين 
مطبعة البصمة الرقمية) .- 1 مج. (203-102 ص.) : غالف مزين

إق 2015MO3600.- ردمك 978-9954-36-354-6
البحث العلمي التربوي

370.9 2020-140
العمومية على السياسات  وتقييم  وتتبع  : رصد  دليل مرجعي 
المستوى المحلي : نموذج التعليم : تجربة إعمال تنفيذ السياسات
العمومية الخاصة بالشباب على المستوى المحلي [نص مطبوع] /
عبد اللطيف قاسم، عزيز السكري.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1

مج. (60 ص.)
إق 2018MO0592.- ردمك 978-9920-704-00-7

التعليم

371 2020-141
التوبي، لحسن

دليل قيم التسامح في المؤسسة التعليمية [نص مطبوع] /
ذ. بندحمان،  د. جمال  المشرفة  الهيئة  التوبي؛  الدكتور لحسن 
محمد النص.- مراكش؛ المؤسسة الدولية للتدريب والتنمية، إ.ق.

2016.- 1 مج. (49 ص.) : غالف مزين
إق 2016MO2038.- ردمك 978-9954-37-767-3

قيم التسامح

371.30964 2020-142
أحميد، محمد

اإلشراف التربوي وبناء وتطوير المناهج التعليمية [نص
الرباط : دار أبي مطبوع] : نماذج وتجارب / د. محمد أحميد.- 
رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج. (245 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5661.- ردمك 978-9920-36-830-8

371.9144 2020-143
مكاوي، محمد

الديسليكسيا أو عسر القراءة : الولوجيات البيداغوجية [نص
مطبوع] / محمد مكاوي.- الدار البيضاء : دار األمة، 2019.- 1 مج.

(94 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO0065.- ردمك 978-9920-9796-1-0

الديسليكسيا

372.4 2020-144
منصر، بوشعيب

ديداكتيك القراءة وإواليات الترغيب فيها [نص مطبوع] :
آفاق : مؤسسة  بوشعيب منصر.- مراكش   / وتقنيات  مقاربات 
للدراسات والنشر، 2019.- 1 مج. (112 ص.) : غالف مزين؛ 21

سم
إق 2019MO0132.- ردمك 978-9920-36-960-2

القراءة - - دراسة وتعليم

378 2020-145
التازي، عبد الهادي

أحد عشر قرنا في جامعة القرويين [نص مطبوع] : من
Al- = 245 إلى 1380 ه / 859 إلى 1960 م / عبد الهادي التازي
Qarawiyine.- [د.م.] : مؤسسة عبد الهادي التازي، 2016.- 1

مج. (35، 39، 39 ص.)
ردمك  -.2016MO3527 2016MO3526إق  2016MO3525إق  إق 
5-373-38-9954-978.- ردمك 2-374-38-9954-978.- ردمك -978

9954-38-375-9

العادات والتقاليد وآداب السلوك
والفولكلور

390

390.0964 2020-146
الهبطي، محمد ياسين

خالل من  غمارة  ببالد  االجتماعية  الحياة  من  مظاهر 
األلفية السنية ألبي محمد عبد الله الهبطي [نص مطبوع]
/ محمد ياسين الهبطي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019.- 1 مج. (90

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2474.- ردمك 978-9920-37-629-7

الحياة االجتماعية - - بالد غمارة - - المغرب

390.0964 2020-147
التراث الثقافي الالمادي بالشاوية [نص مطبوع] : الملتقى
الثقافي الثالث جماعة بني خلوق- دائرة البروج إقليم سطات /
إشراف و تحرير شعيب حليفي و خالد سرتي.- سطات : المديرية
اإلقليمية، 2019.- 1 مج. (263 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (سلسلة تراث وأعالم الشاوية؛ 3)
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إق 2019MO1685.- ردمك 978-9920-37-353-1
التراث الثقافي - - التراث الالمادي - - المغرب

392.3709 2020-148
فن العيش الصحراوي [نص مطبوع] : جذور وأصول / دراسات
من تعريب أحمد البشير ضماني.- طنطان : جمعية أصدقاء متحف

الطنطان، 2018.- 1 مج. (150 ص.)؛ 21 سم
إق 2018MO5811.- ردمك 978-9920-36-870-4

العيش الصحراوي

398.30966 2020-149
الحيسن، إبراهيم

األلعاب الشعبية عند مجتمع البيظان [نص مطبوع] : واكف
اعل تشنيارت / إبراهيم الحيسن.- طنطان : جمعية أصدقاء متحف

الطنطان، 2018.- 1 مج. (182 ص. )؛ 21 سم
إق 2018MO5276.- ردمك 978-9920-36-735-6

األلعاب الشعبية - - البيظان

اللغات 400
اللغات 400

401.93 2020-150
كمران، عبد الكريم

تكلم اإلنجليزية عن طريق الموسيقى : مختارات من أغاني
الكريم عبد  وترجمة  إعداد   / مطبوع]  [نص  جاكسون  مايكال 
: البيضاء  (الدار  الكريم كمران، 2011  عبد   : [د.م.]  كمران.- 

: غالف مزين .- 1 مج. (32 ص.)  النيل)  مطبعة 
2011MO0892 إق

تعلم اإلنجليزية بالموسيقى

اللغة العربية 410

410 2020-151
البرطيع، وردة

التداوليات واالستلزام الحواري : دراسة تطبيقية على ضوء
مفتاح العلوم للسكاكي 626 ه [نص مطبوع] / وردة البرطيع.-
مراكش : المطبعة الوراقة الوطنية، 2019.- 1 مج. (159 ص.)

إق 2019MO4479.- ردمك 978-9920-38-444-5
اللغة العربية

410 2020-152
البرطيع، وردة

المصطلح النقدي والبالغي : قضايا ونماذج [نص مطبوع] /
عبد القادر حمدي؛ وردة البرطيع.- [د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج.

(191 ص.)
إق 2018MO4969.- ردمك 978-9920-36-611-3

اللغة العربية

410 2020-153
العلوي، أحمد

النظر وإعادة النظر [نص مطبوع] / أحمد العلوي.- الرباط :
دار أبي رقراق، 2019.- 1 مج. (272 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

24 سم.- (فكر)
إق 2019MO6067.- ردمك 978-9920-9870-8-0

اللغة

410 2020-154

الجديد في شرح المقدمة اآلجرومية [نص مطبوع] : للتعلم
وتعليم أصول اللغة العربية : لمصنفها أبو عبد الله بن محمد بن
داود الصنهاجي المعروف بإبن آجروم / الشيخ المقرئ عبد الله بو
عالم.- الدار البيضاء : دار الرسالة، 2016 إ.ق..- 1 مج. (320

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO5287.- ردمك 978-9920-781-11-4

اللغة العربية - - تعليم

411.5 2020-155
-1866)(1358-1283)) محمد  بن  الحسن  الغسال، 

((1939
التعريف واإلعالم بفضيلة الخطوط واألقالم [نص مطبوع]
At- ta3rifo wal i3lam bi fadilati al khutut wal-al- =
aqlam / الحسن بن محمد الغسال؛ دراسة وتحقيق الدكتور بدر
العمراني؛ تقديم أحمد عبادي.- الرباط؛ تطوان : الرابطة المحمدية
للعلماء مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية واألدبية،
2017 (الرباط : دار األمان) .- 1 مج. (209 ص.) : غالف مزين.-

(إبداعات أدبية؛ 1)
إق 2015MO1598.- ردمك 978-9954-619-62-9

الخط العربي

414 2020-156
األصيل، عادل

مالمح التفكير اإلصطالحي عند يحيى بن حمزة العلوي
(ت. 749 هـ) : من خالل كتابة اإليجاز ألسرار كتاب الطراز [نص
مطبوع] / عادل األصيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة

وراقة بالل) .- 1 مج. (53 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4681.- ردمك 978-9920-38-484-1

اإلصطالح - - البالغة - - اللغة العربية

414 2020-157
خبان، سلمى

التفكير البالغي : في مفاتيح الغيب للفخر الرازي [نص مطبوع]
/ سلمى خبان.- مراكش : مكتبة المعرفة، 2019.- 1 مج. (143

ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO1509.- ردمك 978-9920-9748-7-5

البالغة

415 2020-158
حوزي، هشام عبد الحق

أصول العمل النحوي وقواعده [نص مطبوع] : دراسة تحليلية
الدراسات مركز   : وجدة  حوزي.-  الحق  عبد  هشام   / ونقدية 
: واإلجتماعية، 2019.- 1 مج. (147 ص.)  اإلنسانية  والبحوث 

باأللوان؛ 21 سم غالف مزيّن 
إق 2019MO4447.- ردمك 978-9920-38-430-8

قواعد اللغة العربية - - النحو

415.1 2020-159
الدحماني، محمد

معجم المصطلحات النحوية المعرفة : مع مقدمة في قضايا
التعريف [نص مطبوع] / محمد الدحماني.- فاس : مطبعة وراقة

بالل، 2019.- 1 مج. (133 ص.)
إق 2019MO4362.- ردمك 978-9920-38-397-4

اللغة العربية - - النحو

415.1 2020-160
متن منظومة الزواوي في قواعد اإلعراب [نص مطبوع] :
لمؤلفها ابن فائد الزواوي القبيل / حققها و ضبطها شكال وتبوتيا
المقرئ عبد الله بو عالم.- الدار البيضاء : دار الرسالة، 2015

إ.ق..- 1 مج. (48 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO1559.- ردمك 978-9954-24-715-0

اللغة العربية - - قواعد - - اإلعراب
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اللغات األفروآسيوية غير السامية، اللغة
األمازيغية

493

493.33 2020-161
لعبدلوي، رشيد

وبناء السمات   : مطبوع]  [نص  األمازيغية  اللسانيات  في 
للثقافة الملكي  المعهد   : الرباط  لعبدلوي.-  رشيد   / الجملة 

سم  24 ص.)؛   356) مج.   1  -.2019 األمازيغية، 
إق 2019MO2066.- ردمك 978-9920-9674-9-5

األمازيغية

العلوم الطبيعية و الرياضيات 500
الفلك و العلوم ذات العالقة 520

520 2020-162
الحسني العلمي، عبد السالم بن محمد

دستور أبداع اليواقيت على تحرير المواقيت [نص مطبوع]
/ عبد السالم بن محمد الحسني العلمي؛ تحقيق محمد العلمي
الوالي.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2019.- 1 مج.
باأللوان؛ 24 سم.- (مؤسسة سيدي (181 ص.) : غالف مزيّن 

العلمي؛ 43) المشيش 
إق 2019MO5992.- ردمك 978-9920-683-03-6

الفلك

التكنولوجيا (العلوم التطبيقية) 600
العلوم الطبية الطب 610

616.35 2020-163
الرحموني، أحمد

التيسير في فهم وعالج مرض البواسير [نص مطبوع] :
دراسة مقارنة بين ابن سينا وعبد السالم العلمي والطب الحديث /
أحمد الرحموني، البشير بنجلون.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الرباط
: دار أبي رقراق للطباعة والنشر) .- 1 مج. (200 ص.) : غالف
مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (مؤسسة سيدي المشيش العلمي؛ 44)

إق 2019MO6029.- ردمك 978-9920-683-04-3
مرض البواسير

اإلدارة و الخدمات المساعدة 650

658.4 2020-164
الرأسمال الالمادي معيار لقياس التنمية المجتمعية [نص
مطبوع] : االستثمار في الرأسمال البشري مسلك إلنتاج الثروة :
ماي إلغزران  والثقافة  التنمية  لمنتدى  السابعة  الدورة  أشغال 
2017 / التنسيق العلمي محمد البقصي، الحسن الغرايب.- صفرو
: الجماعة القروية إغزران، 2017.- 1 مج. (308 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2017MO2371.- ردمك 978-9954-28-748-4

الرأسمال الالمادي - - الرأسمال البشري

الفنون 700

700 2020-165
لعلج، لبابة

تصوف وتشكيل : كتابات ولوحات [نص مطبوع] / لبابة لعلج؛
تقديم د. نور الدين دنياجي، محمد علوط؛ عبد الله الشيخ.- [د.م.]
: [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مهن الطباعة) .- 1 مج. (208

ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4351.- ردمك 978-9920-38-396-7

التشكيل - - التصوف

النحت و الفنون التشكيلية 730

730.0964 2020-166
السالوي، محمد أديب (1939-....)

بصرية مدرسة  عن  البحث   : بالمغرب  التشكيلي  المشهد 
حداثية [نص مطبوع] / محمد أديب السالوي.- الدار البيضاء : أمنية
سم.-  21 ص.)؛   140  ) مج.   1  -.2015 والتواصل،  لإلبداع 

(38 النقدية؛  (السلسلة 
إق 2015MO1658.- ردمك 978-9954-9517-6-7

الرسم و الفنون الزخرفية 740

745.619910964 2020-167
فن الخط المغربي [نص مطبوع] : دراسات في تاريخه وتقنياته
وأساليبه / إعداد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط؛ تنسيق
والعلوم اآلداب  كلية   : الرباط  المغراوي.-  ومحمد  أفا  عمر 
اإلنسانية، 2019 (دار أبي رقراق للطباعة والنشر).- 1 مج. (511
ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم.- (سلسلة بحوث ودراسات؛

(77
إق 2019MO5047.- ردمك 978-9920-9965-6-3

الخط المغربي

التصوير الفوتوغرافي و الصور
الفوتوغرافية

770

770 2020-168
القري، إدريس (1955-....)

عتبات في الجماليات البصرية [نص مطبوع]. 1، الفوتوغرافيا
والنشر، للطباعة  رقراق  أبي  دار   : الرباط  القري.-  إدريس   /
باأللوان؛ 24 سم.- : غالف مزيّن  2016.- 1 مج. (182 ص.) 

بحوث ودراسات) (سلسلة 
إق 2016MO3719.- ردمك 978-9954-9574-4-8

الفوتوغرافيا

فنون التسلية و الترويح 790

791.43 2020-169
بوكرن، مسعود

الذات [نص الذاكرة وسؤال  األمازيغية..وشم  السينما 
مطبوع] : رؤية من الداخل - اإلنتاج السوسي نموذجا / مسعود
بوكرن.- [د.م.] : منشورات إسني ن ورغ، 2016.- 1 مج. (90

ص.)؛ 22 سم
إق 2016MO4207.- ردمك 978-9954-38-653-8

الببليوغرافيا الوطنية المغربية االستدراكية 2020

14



230

السينما األمازيغية

791.43091741 2020-170
الجعدي، إدريس (1946-....)

الجعدي.- إدريس  / موالي  السينما والمجتمع [نص مطبوع] 
ورزازات : نيت امبريسيون، 2018.- 1 مج. (213 ص.)؛ 24 سم

إق 2018MO5222.- ردمك 978-9920-36-707-3
السينما - - جوانب اجتماعية

796.33 2020-171
اليازغي، منصف

القدم نموذجا [نص مطبوع] / منصف : كرة  مخزنة الرياضة 
: [د.ن.]، 2006.- 1 مج. (311 ص.) اليازغي.- [د.م.] 

إق 2006/684.- ردمك 978-9954-8676-0-0
كرة القدم

اآلداب والبالغة 800
اآلداب والبالغة 800

809.3 2020-172
لشهب، محمد

القصص واشكالية التجنيس [نص مطبوع] / محمد لشهب.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (اكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (106

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO2408.- ردمك 978-9920-37-624-2

التجنيس - - القصة العربية

810 األدب العربي

810 2020-173
بنسعيد هاشمي، نجاة

قيم إنسانية [نص مطبوع] / نجاة بنسعيد هاشمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 2 مج. (61،60 ص.)

إق 2019MO4111إق 2019MO4110.- ردمك -978-9920-38-304
2.- ردمك 978-9920-38-306-6

أدب عربي

810.9 2020-174
سيدي عبد الله، الشيخ

[نص الغربي  النموذج  العربي وسلطة  النقدي  التراث 
مطبوع] / د. الشيخ سيدي عبد الله.- نواكشوط : مجلس اللسان
العربي بموريتاني، إ.ق. 2018.- 1 مج. (24 ص.) : غالف مزين.-

(بحوث محكمة؛ 5)
إق 2018MO2745.- ردمك 978-9920-727-21-1

النقد العربي

811 الشعر العربي

811 2020-175
السفياني، نور الدين حيمر

قيثارة وقمر [نص مطبوع] : شعر / نور الدين حيمر السفياني .-
فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (59 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO2363.- ردمك 978-9920-780-42-1

شعر

811 2020-176
السقاط الضخامة، أمال

جراح صامتة [نص مطبوع] : شعر / أمال السقاط الضخامة.-
مزيّن غالف   : (145 ص.)  مج.   1  -.2019 مقاربات،   : فاس 

سم  21 باأللوان؛ 
إق 2019MO2707.- ردمك 978-9920-780-47-6

شعر

811 2020-177
الغمري، هناء

أسيرة روح [نص مطبوع] : شعر / هناء الغمري.- الدار البيضاء :
دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 323)
إق 2019MO5836.- ردمك 978-9920-668-25-5

الشعر العربي

811 2020-178
المريد، أحمد

حكايات رحال [نص مطبوع] : شعر عامية / أحمد المريد.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18 سم.-

(مشروع النشر الحر؛ 322)
إق 2019MO5841.- ردمك 978-9920-668-30-9

الشعر العربي

811 2020-179
باهي، محمد

محمد  / نثرية  قصائد   : مطبوع]  [نص  الحنين  آخر قطرات 
باهي.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (97

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 312)
إق 2019MO5437.- ردمك 978-9920-668-12-5

الشعر العربي

811 2020-180
حسني نصار، محمد

مع العصفور [نص مطبوع] : شعر / محمد حسني نصار.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (92 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 341)
إق 2019MO5853.- ردمك 978-9920-668-42-2

الشعر العربي

811 2020-181
خبطة، عبد اإلله

محاوالت في القافية [نص مطبوع] : شعر / عبد اإلله خبطة.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (49

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 359)
إق 2019MO6293.- ردمك 978-9920-668-65-1

الشعر العربي

811 2020-182
درمللي، عاطف

رسائل منسية [نص مطبوع] : شعر / عاطف درمللي.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (137 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 330)
إق 2019MO5844.- ردمك 978-9920-668-33-0

الشعر العربي

811 2020-183
عبد المنعم، محمد

عادي ف بيتها [نص مطبوع] : شعر عامية / محمد عبد المنعم.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 329)
إق 2019MO5847.- ردمك 978-9920-668-36-1

الشعر العربي

811 2020-184
عبد المنعم، محمد
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وحينما افترقنا [نص مطبوع] : شعر / محمد عبد المنعم.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (86 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 310)
إق 2019MO5447.- ردمك 978-9920-668-22-4

الشعر العربية

811 2020-185
محمد العبود، لمى

عذرا أيتها الخنساء [نص مطبوع] : شعر / لمى محمد العبود.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (118

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 294)
إق 2019MO4808.- ردمك 978-9920-796-98-9

الشعر العربية

811 2020-186
محمد، أشرف

/ أشرف : شعر  [نص مطبوع]  العواصف  رسائل أحرقتها 
محمد.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1

مج. (96 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 286)
إق 2019MO4810.- ردمك 978-9920-668-00-2

الشعر العربية

811 2020-187
مريني، عمر

عصف الحنين [نص مطبوع] : شعر / عمر مريني.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019.- 1 مج. (134ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO5388.- ردمك 978-9920-38-703-3
الشعر العربي

811 2020-188
معن، طارق

الدار معن.-  طارق   / عامية  شعر   : مطبوع]  [نص  رباعيات 
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (135 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 276)
إق 2019MO4796.- ردمك 978-9920-796-86-6

الشعر العربي

811 2020-189
واضح، فتيحة

بصوت خافت [نص مطبوع] = A voix basse : زجل / فتيحة
واضح؛ ترجمة صالح بوسريف.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج.

(168 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0888.- ردمك 978-9920-9697-3-4

شعر

811 2020-190
/ مجموعة بين طيات الهوى [نص مطبوع] : شعر وخواطر 
مؤلفين.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1

مج. (96 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 351)
إق 2019MO6283.- ردمك 978-9920-668-55-2

الشعر العربي

811.008 2020-191
العوداتي، عبد الغفور أحمد

كبوة أمل [نص مطبوع] : شعر / عبد الغفور أحمد العوداتي.-
تطوان : دار الشعر، 2019 (الحمامة إمرينطا).- 1 مج. (80 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2156.- ردمك 978-9920-37-523-8

الشعر العربي

811.008 2020-192
بنقطيب، رباب

بنقطيب.- رباب   / شعر   : مطبوع]  [نص  الفصول  وساوس 
تطوان : دار الشعر، 2019 (الحمامة إمرينطا).- 1 مج. (61 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2019MO2155.- ردمك 978-9920-37-522-1
الشعر العربي

811.008 2020-193
رجوان، مصطفى

زهرة الفم [نص مطبوع] : شعر / مصطفى رجوان.- تطوان :
دار الشعر، 2019 (الحمامة إمرينطا).- 1 مج. (61 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2158.- ردمك 978-9920-37-525-2

الشعر العربي

811.008 2020-194
زروق، أسامة

الحارة الشعبية [نص مطبوع] : شعر / أسامة زروق.- تطوان :
دار الشعر، 2019 (الحمامة إمرينطا).- 1 مج. (71 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2157.- ردمك 978-9920-37-524-5

الشعر العربي

811.009 2020-195
أحادي، عبد الله

الله / عبد  : رؤى متقاطعة  الشعري والنثري [نص مطبوع] 
أحادي.- فاس : مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، 2018.- 1

مج. (131 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3854.- ردمك 978-9920-780-00-1

الشعر العربي - - نقد

811.009 2020-196
األصيل، عادل

األصمعي [نص مطبوع] : المفسر اللغوي (ت 216 ه) : دراسة
منهج األصمعي في شرح الشعر من خالل ديوان العجاج / عادل
األصيل.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وراقة بالل : فاس) .- 1 مج.

(108 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4264.- ردمك 978-9920-38-359-2

الشعرالعربي - - الشعرالعربي

811.009 2020-197
الزكري، عبد اللطيف

رؤى ومضية [نص مطبوع] : شذور حول الشعر والحاجة إلى
اإلبداع نوفاليس ـ سميت ـ غراسيه / عبد اللطيف الزكري.- فاس :
مقاربات، 2020.- 1 مج. (125 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2018MO4085.- ردمك 978-9920-780-11-7

شعر

811.009 2020-198
بيروك، محمد النعمة

التناص في الشعر العمودي بالصحراء [نص مطبوع] : من
خالل نماذج من القرن العشرين : دراسة / محمد النعمة بيروك.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (مطبعة دار القلم).- 1 مج. (97 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4926.- ردمك 978-9920-626-03-3

الشعر العربي - - نقد

811.07 2020-199
سكيرج األنصاري الخزرجي، أحمد

اإلنباء بنصح األبناء [نص مطبوع] / سيدي أحمد بن العياشي
سكيرج األنصاري الخزرجي؛ تحقيق محمد الراضي كنون الحسني
اإلدريسي.- [د.م] : [د.ن]، 2014 (الرباط : مطبعة ياديب) .- 1

مج . (78 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2014MO3027.- ردمك 978-9954-9431-6-8

الشعر العربي

811.095 2020-200
حسن، محمد علي

الببليوغرافيا الوطنية المغربية االستدراكية 2020

16



232

تغريدة الروح والدم [نص مطبوع] : شعر عامية / محمد علي
حسن.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار

لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (77 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO3917.- ردمك 978-9920-796-60-6

شعر عامية

811.095 2020-201
محمد، أشرف

أشرف  / عامية  : شعر  مطبوع]  [نص  ابن عم حديت  كالم 
محمد.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار

لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (104 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4811.- ردمك 978-9920-668-01-9

شعر عامية

811.095 2020-202
معن، طارق

فين عصايتك [نص مطبوع] : شعر عامية / طارق معن.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (183 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4797.- ردمك 978-9920-796-87-3

الشعر العربي

811.095 2020-203
يوسف، محسن

رسايل بحيص [نص مطبوع] : شعر / محسن يوسف.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (60 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4068.- ردمك 978-9920-796-65-1

الشعر العربي

811.9 2020-204
أبو زيد، محمود

عاشقة على سفح القمر [نص مطبوع] : شعر / محمود أبو
زيد.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار

لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (79 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO5848.- ردمك 978-9920-668-37-8

الشعر العربي

811.9 2020-205
أشرف، إسالم

زهرة الصحراء [نص مطبوع] : شعر / إسالم أشرف.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (65 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO3765.- ردمك 978-9920-796-50-7

الشعر العربي

811.9 2020-206
الشوادفي، سعيد

من بعد غياب [نص مطبوع] : شعر عامية / سعيد الشوادفي.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (86 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 187)
إق 2018MO5913.- ردمك 978-9920-790-71-0

الشعر العربي

811.9 2020-207
العشيري، جمال

عنوان تائه [نص مطبوع] / جمال العشيري.- الفنيدق : جمعية
رواد المستقبل للتربية والثقافة، 2015 (تطوان : مطبعة تطوان)

.- 1 مج. (68 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2015MO3999.- ردمك 978-9954-36-566-3 

الشعر العربي

811.9 2020-208
بتكمنتي، عبد الحق (1968-....)

سيرة الطرقات : شعر [نص مطبوع] / عبد الحق بتكمنتي.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018.- 1 مج. (65 ص.)

إق 2018MO1050.- ردمك 978-9920-35-256-7
الشعر

811.9 2020-209
بتكمنتي، عبد الحق (1968-....)

الحق عبد   / مطبوع]  [نص  شعر   : األبلق  البهاء  كمسوترا 
(59 ص.) مج.   1  -.2004 [د.ن.]،   : [د.م.]  بتكمنتي.- 

إق 2004/0277
الشعر

811.9 2020-210
عبد التواب، زينب

التواب.- عبد  زينب   / : شعر  المشاعر [نص مطبوع]  سجود 
القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس

للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (101 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO5846.- ردمك 978-9920-668-35-4

الشعر العربي

811.9 2020-211
عصمت الزيلعي، رحاب

عصمت رحاب   / مطبوع]  [نص  شعر   : تتراقص  أحرفي 
الزيلعي.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات
دار لوتس للنشر الحر، 2018.- 1 مج. (99 ص.) : غالف مزين

إق 2018MO5418.- ردمك 978-9920-790-40-6
الشعر العربي

811.9 2020-212
علي، عمرو محمد

على الهامش [نص مطبوع] : شعر / عمرو محمد علي.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (74 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4070.- ردمك 978-9920-796-67-5

الشعر العربي

811.9 2020-213
محمود، أيمن

األحالم الوردية [نص مطبوع] : شعر / أيمن محمود.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (96 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO3766.- ردمك 978-9920-796-51-4

الشعر العربي

811.9 2020-214
ندوة الهايكو العربي (2015؛ الرباط)

العربية الثقافتين  حوار   : العربي"  "الهايكو  ندوة  أعمال 
واليابانية : دورة الشاعر الياباني SONO UCHIDA [نص مطبوع] /
تواصل مركز  تنظيم  2015؛  يوليوز   9 العربي،  الهايكو  ندوة 
الثقافات، الكاتب عبد القادر الجموسي.- [د.م.] : [د.ن.]، 2015.-

1 مج. (125 ص.)
إق 2015MO2682.- ردمك 978-9954-35-954-9

شعر الهايكو - - األدب العربي

811.9 2020-215
حروف نابضة : شعر وخواطر [نص مطبوع].- القاهرة الكبرى؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين 2019.- 1 مج. (114 ص.) 
إق 2018MO5409.- ردمك 978-9920-790-31-4

الشعر العربي

812 المسرحية العربية
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812 2020-216
اشريف، حياة

اشريف.- حياة   / : مسرحية  [نص مطبوع]  خيطانا شيطانة 
[د.م.] : [د.ن.]، Artecma).- 1) 2019 مج. (87 ص.)؛ 21 سم

إق 2019MO0073.- ردمك 978-9920-36-945-9
المسرحية العربية

812 2020-217
بن إدريس الكاتي، محمد

أشواط  : [نص مطبوع]  العب تخسر  تربح  العب  مسرحية 
افاق : مؤسسة  مراكش  الكاتي.-  إدريس  بن  محمد   / ساخرة 
للدرسات والنشر واالتصال، 2019.- 1 مج. (80 ص.)؛ 22 سم

إق 2019MO1754.- ردمك 978-9920-756-09-9
مسرحية

812 2020-218
زمهار، لطيفة

مقبرة الضباع : أربع مسرحيات للطفل [نص مطبوع] / لطيفة
زمهار.- الدار البيضاء : اصدارات أمنية لالبداع والتواصل، 2018.-

1 مج. ( 125 ص.)؛ 24 سم.- (السلسلة المسرحية؛ 47)
إق 2018MO3928.- ردمك 978-9954-792-03-2

مسرح الطفل

812.009 2020-219
التازي، عائشة

/ الممثل في المنجز المسرحي المغربي [نص مطبوع] 
عائشة التازي.- فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (157 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO2706.- ردمك 978-9920-780-46-9

النساء - - التنمية - - المغرب - - علم اجتماع

812.009 2020-220
لبداك، هند

استيطيقا المسرح : تجديف في عوالم التخييل وااليحاء [نص
لالبداع أمنية  اصدارات   : البيضاء  الدار  لبداك.-  هند   / مطبوع] 
(السلسلة ( 148 ص.)؛ 24 سم.-  والتواصل، 2019.- 1 مج. 

المسرحية؛ 51)
إق 2019MO6319.- ردمك 978-9920-9420-0-3

النقد المسرحي

813 القصص العربية

813 2020-221
أبو العينين، كريم محمد

أرض األجداد [نص مطبوع]. 2، غابة التعاويذ السبع : رواية /
كريم محمد أبو العينين.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر
الحر، 2019.- 1 مج. (146 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛

(290
إق 2019MO4554.- ردمك 978-9920-796-79-8

القصة العربية

813 2020-222
أبو ريا، سارة

دوائر [نص مطبوع] : رواية / سارة أبو ريا.- الدار البيضاء : دار
لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (77 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع

النشر الحر؛ 311)
إق 2019MO5439.- ردمك 978-9920-668-14-9

القصة العربية

813 2020-223
أصنام، هاجر

غربة روح [نص مطبوع] : رواية / هاجر أصنام.- الدار البيضاء؛
القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (69 ص.)؛ 18 سم.-

(مشروع النشر الحر؛ 327)
إق 2019MO5850.- ردمك 978-9920-668-39-2

القصة العربية

813 2020-224
أمين، صبري

فليبق األمل [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / صبري أمين.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (103

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 295)
إق 2019MO4851.- ردمك 978-9920-668-07-1

الشعر العربي

813 2020-225
أمين، صبري

قهوة سادة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / صبري أمين.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (93

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 236)
إق 2019MO3563.- ردمك 978-9920-796-34-7

القصة العربية

813 2020-226
اسموني، مصطفى

la vie sans fin d'un = [نص مطبوع] حياة لالنهائية لتاجر
commerçant / بقلم مصطفى اسموني؛ سرد لمحمد قندوسي.-
[د.م.] : [مصطفى اسموني]، 2019.- 2 مج. (65-66، 74-79

ص.) : غالف مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5343إق 2019MO5581.- ردمك -978-9920-36-754

7.- ردمك 978-9920-9393-0-0
األدب العربي - - قصص قصيرة

813 2020-227
اإلدريسي، المصطفى

مبدعون في حضرة ابائهم [نص مطبوع] : محكيات من الواقع
المغربية، النشر  دار   : البيضاء  الدار  اإلدريسي.-  المصطفى   /
21 سم باأللوان؛  مزيّن  غالف   : (240 ص.)  مج.   1  -.2019

إق 2019MO6053.- ردمك 978-9920-38-904-4
حكايات

813 2020-228
الحسيني، حنان

لم أكن أتوهم [نص مطبوع] : رواية / حنان الحسيني.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (193 ص.)؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 334)
إق 2019MO5852.- ردمك 978-9920-668-41-5

القصة العربية

813 2020-229
العوضي، رؤوف

عاليا يا عرب [نص مطبوع] : رواية / رؤوف العوضي.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (97 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 361)
إق 2019MO6290.- ردمك 978-9920-668-62-0

القصة العربية

813 2020-230
برحمة، آمال

من برلين إلى مارلين [نص مطبوع] : رواية / آمال برحمة.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (76

ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 284)
إق 2019MO4802.- ردمك 978-9920-796-92-7

القصة العربية

813 2020-231
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برواضي، أمنة
سوانح من كلمات [نص مطبوع] : قصص قصيرة جدا / أمنة
برواضي.- فاس : مقاربات للنشر، 2019.- 1 مج. (87 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2364.- ردمك 978-9920-780-43-8

قصص قصيرة جدا

813 2020-232
باللتا، ماريا

سأبحث لك عن عشيق [نص مطبوع] : رواية / ماريا باللتا.-
الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2019.- 1 مج. (189

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0700.- ردمك 978-9954-613-84-9

رواية

813 2020-233
خبطة، عبد اإلله

صديقي عروب [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / عبد اإلله
خبطة.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1

مج.؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 357)
إق 2019MO6288.- ردمك 978-9920-668-60-6

الشعر العربي

813 2020-234
سعيد، محمد

داون 21 [نص مطبوع] : رواية / محمد سعيد.- الدار البيضاء؛
القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18 سم.- (مشروع

النشر الحر؛ 282)
إق 2019MO4801.- ردمك 978-9920-796-91-0

القصة العربية

813 2020-235
صدوق، نور الدين (1955-....)

السردية العربية وإشكالية التأسيس [نص مطبوع] : رواية /
الثقافة للنشر والتوزيع، البيضاء : دار  صدوق نور الدين.- الدار 

2019.- 1 مج. (199 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0701.- ردمك 978-9954-613-85-6

رواية

813 2020-236
عبد الحميد، فاطمة

ماريوه [نص مطبوع] : رواية / فاطمة عبد الحميد.- الدار البيضاء؛
القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (140 ص.)؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 308)
إق 2019MO5446.- ردمك 978-9920-668-21-7

القصة العربية

813 2020-237
غريب، أحمد

الدار غريب.-  أحمد   / رواية   : مطبوع]  [نص  غموض عنوان 
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18 سم.-

(مشروع النشر الحر؛ 344)
إق 2019MO6323.- ردمك 978-9920-668-68-2

القصة العربية

813 2020-238
فوزي، مايكل

الدار فوزي.-  مايكل   / رواية   : [نص مطبوع]  العملية كوبرا 
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (138 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 336)
إق 2019MO5856.- ردمك 978-9920-668-45-3

القصة العربية

813 2020-239
فوزي، نورهان

كأولين [نص مطبوع] : رواية / نورهان فوزي.- الدار البيضاء؛
القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (88 ص.)؛ 18 سم.-

(مشروع النشر الحر؛ 356)
إق 2019MO6291.- ردمك 978-9920-668-63-7

القصة العربية

813 2020-240
كريش، محمد

هوامش منسية [نص مطبوع] : قصص قصيرة / محمد كريش.-
فاس : مقاربات، 2019.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛

21 سم
إق 2019MO3660.- ردمك 978-9920-780-61-2

قصص قصيرة

813 2020-241
لبروزيين، عبيد

على حافة المتوسط [نص مطبوع] : رواية / عبيد لبروزيين.-
[د.م.] : الراصد الوطني للنشر والقراءة، 2019.- 1 مج. (132

ص.)؛ 22 سم
إق 2019MO2835.- ردمك 978-9954-668-36-8

القصة العربية

813 2020-242
معافة، بثينة

حينما استهلكتني الحياة ولدت [نص مطبوع] : جائزة زهرة
زيراوي لإلبداع الشابي" الدورة الثانية 2019 " : مجموعة قصصية
/ بثينة معافة.- [د.م.] : جمعية ملتقى الفن جاجامعة المبدعين
المغاربة، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .- 1 مج. (114 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4861.- ردمك 978-9954-710-71-5

األدب العربي - - القصة العربية

813 2020-243
مغنوي، عفاف

الدار مغنوي.-  / عفاف  رواية   : [نص مطبوع]  طلسم عشق 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (282 ص.)؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 273)
إق 2019MO3619.- ردمك 978-9920-796-40-8

القصة العربية

813 2020-244
ناصف، شمس

أنين سديم [نص مطبوع] : رواية / شمس ناصف.- الدار البيضاء؛
القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (161 ص.)؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 271)
إق 2019MO4121.- ردمك 978-9920-796-76-7

القصة العربية

813 2020-245
هريدي، والء

بين أجنحة الكاردينال [نص مطبوع] : رواية / والء هريدي.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 322)
إق 2019MO5837.- ردمك 978-9920-668-26-2

القصة العربية

813 2020-246
وهبي، هشام

متاهات الحجرة المغلقة [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
هشام وهبي.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.-

1 مج. (80 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 347)
إق 2019MO6292.- ردمك 978-9920-668-64-4

القصة العربية

813 2020-247
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/ قصصية  مجموعة   : مطبوع]  [نص  الحرف  ينطق  عندما 
مجموعة مؤلفين.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر،
الحر؛ النشر  (مشروع  (168 ص.)؛ 18 سم.-  مج.   1  -.2019

(314
إق 2019MO5875.- ردمك 978-9920-668-48-4

القصة العربية

813 2020-248
حب األلم [نص مطبوع] : مجموعة قصصية / مجموعة مؤلفين.-
الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج.؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 346)
إق 2019MO6285.- ردمك 978-9920-668-57-6

القصة العربية

813.008 2020-249
الباعقيلي، حسن

تاجر القرية [نص مطبوع] : قصص / حسن الباعقيلي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (اكادير : مطبعة قرطبة) .- 1 مج. (135 ص.)؛ 22

سم
إق 2019MO1779.- ردمك 978-9920-37-390-6

القصة العربية

813.008 2020-250
بناني، عائشة

نساء على ضفاف الحلم [نص مطبوع] : مجموعة قصصية /
: البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية  الكبرى؛  القاهرة  بناني.-  عائشة 
منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (82 ص.) :

غالف مزين
إق 2019MO3627.- ردمك 978-9920-796-42-2

القصة العربية

813.008 2020-251
قصصية.- مجموعة   : مطبوع]  [نص  المحبرة  شرف  على 
القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس
للنشر الحر، 2019.- 1 مج. ( 93ص.) : غالف مزين.- (سلسلة

كتاب لوتس؛ 22)
إق 2019MO4815.- ردمك 978-9920-668-05-7

القصة العربية

813.009 2020-252
درويش، سامح (1957-....)

النقد القصصي المغاربي [نص مطبوع] : المفاهيم والبنيات /
: : مقاربات، 2018.- 1 مج. (91 ص.)  سامح درويش.- فاس 

باأللوان؛ 24 سم.- (دراسات) غالف مزيّن 
إق 2018MO3982.- ردمك 978-9920-780-07-0

القصة العربية - - نقد

813.01 2020-253
الشبة، فاطمة

: [د.م.]  الشبة.-  / فاطمة  : قصص  المنسيات [نص مطبوع] 
[د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : [أمان غراف]) .- 1 مج. (75 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 22 سم
إق 2019MO1024.- ردمك 978-9920-37-177-3

القصة العربية القصيرة

813.01 2020-254
في ظل الحبر [نص مطبوع] / مجموعة مؤلفين. الجزء األول،
الحر، للنشر  لوتس  دار   : البيضاء  الدار  السابع.-  لوتس  كتاب 

(72 ص.)؛ 21 سم مج.   1  -.2019
إق 2019MO3769.- ردمك 978-9920-796-54-5

القصة العربية القصيرة

813.03 2020-255
أبو العينين، كريم محمد

غابة التعاويز السبع [نص مطبوع] : رواية / كريم محمد أبو
؛الدار الكبرى؛ اإلسكندرية  القاهرة  العينين. 1، ملوك وتيجان.- 
البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (136

ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4553.- ردمك 978-9920-796-78-1

الرواية العربية

813.03 2020-256
أبو طالب، آية

الدار طالب.-  أبو  آية   / رواية   : مطبوع]  [نص  ودماء  سكين 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019 (مطابع لوتس).- 1 مج.

(57 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6287.- ردمك 978-9920-668-59-0

القصة العربية

813.03 2020-257
أبو ناصر، محمد

الرجل ذو القبعة الزرقاء والنورس البحري [نص مطبوع] :
قصص / محمد أبو ناصر.- فاس : مقاربات، 2018.- 1 مج. (91

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4371.- ردمك 978-9920-780-22-3

قصص

813.03 2020-258
أحمد، رانيا

وقابلت شيطانا : رواية [نص مطبوع] / رانيا أحمد.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (186 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO5855.- ردمك 978-9920-668-44-6

الرواية العربية

813.03 2020-259
إبراهيم، نجوى

ليالي باريس الحزينة [نص مطبوع] : رواية / نجوى إبراهيم.-
: البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية  الكبرى؛  القاهرة  الثانية.-  الطبعة 
: منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (98 ص.) 

غالف مزين
إق 2018MO5403.- ردمك 978-9920-790-25-3

الرواية العربية

813.03 2020-260
إفريقين، عبد الرحيم

أخطاء نفيسة [نص مطبوع] : رواية / عبد الرحيم إفريقين.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2019 (الدار البيضاء : مطبعة سوماكرام) .- 1

مج. (184 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 20 سم
إق 2019MO0226.- ردمك 978-9954-750-14-8

الرواية العربية

813.03 2020-261
البريكي، عبد اإلله

المتخيل في الرواية العرفانية [نص مطبوع] : دراسة / عبد
اإلله البريكي.- فاس : مقاربات، 2018.- 1 مج. (126 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2018MO3995.- ردمك 978-9920-780-08-7

الرواية العربية

813.03 2020-262
التوني، ندا أحمد

قلوب من الجنوب [نص مطبوع] : رواية / ندا أحمد التوني.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (162 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO4807.- ردمك 978-9920-796-97-2

الرواية العربية

813.03 2020-263
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الحمراوي، هشام
هشام  / رواية   : مطبوع]  [نص  مجنون  كاتب  خربشات 
الحمراوي.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات

دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (117 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4679.- ردمك 978-9920-796-81-1

الرواية العربية

813.03 2020-264
الحمري ادريوش، عبد الحكيم

الحمري الحكيم  عبد   / رواية   : مطبوع]  [نص  القمر  مات 
ادريوش.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (فاس : مطبعة وراقة بالل) .-

1 مج. (165 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6165.- ردمك 978-9920-38-937-2

الرواية العربية

813.03 2020-265
الديب، سعيد محمود

الجني العجوز [نص مطبوع] : رواية / سعيد محمود الديب.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (202 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 288)
إق 2019MO4806.- ردمك 978-9920-796-96-5

الرواية العربية

813.03 2020-266
السماللي، المصطفى

المصطفى  / مطبوع]  [نص  رواية   : واحد  لرجل  قلبان 
السماللي.- فاس : مطبعة وراقة بالل، 2019.- 1 مج. (153 ص.)

إق 2019MO3902.- ردمك 978-9954-9838-3-6
الرواية

813.03 2020-267
امزيان، محمد كريم

في بيتنا مالئكة [نص مطبوع] / محمد كريم امزيان.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (فاس : آنفو برانت) .- 1 مج. (129 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2853.- ردمك 978-9920-37-841-3

الرواية العربية

813.03 2020-268
حليم، محمد

النارية : رواية [نص مطبوع] / محمد حليم.- القاهرة الكبرى؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين 2019.- 1 مج. (76 ص.) 
إق 2019MO3629.- ردمك 978-9920-796-44-6

الرواية العربية

813.03 2020-269
روز، ديانا

القاهرة روز.-  ديانا   / رواية   : مطبوع]  [نص  أوال  تزوجيني 
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (181 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO5839.- ردمك 978-9920-668-28-6

الرواية العربية

813.03 2020-270
زين العابدين، بسمة

لقاء غريب [نص مطبوع] : رواية / بسمة زين العابدين.- القاهرة
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (65 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO5445.- ردمك 978-9920-668-20-0

الرواية العربية

813.03 2020-271
عبد الظاهر، أسامة

بلدة على أطراف العالم [نص مطبوع] : رواية / أسامة عبد
الظاهر.- القاهرة الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات
دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (148 ص.) : غالف مزين

إق 2019MO6280.- ردمك 978-9920-668-52-1
الرواية العربية

813.03 2020-272
عزوزي، عبد المجيد

لحم الثور البري [نص مطبوع] : رواية / عزوزي عبد المجيد.-
[د.م.] : [د.ن.]، 2018 (تطوان : مطبعة الخليج العربي) .- 1 مج.

(346 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2018MO4076.- ردمك 978-9954-9706-1-4

رواية

813.03 2020-273
عقل، محمود

الكبرى؛ القاهرة  عقل.-  محمود   / مطبوع]  [نص  رواية   : تاج 
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين 2019.- 1 مج. (222 ص.) 
إق 2019MO6281.- ردمك 978-9920-668-53-8

الرواية العربية

813.03 2020-274
غنيم، صفا

ألنك مني : رواية [نص مطبوع] / صفا غنيم.- القاهرة الكبرى؛
الحر، للنشر  لوتس  دار  : منشورات  البيضاء  ؛الدار  اإلسكندرية 

: غالف مزين 2019.- 1 مج. (172 ص.) 
إق 2019MO5444.- ردمك 978-9920-668-19-4

الرواية العربية

813.03 2020-275
كيوان، عبد الله فيصل

الله فيصل كيوان.- القاهرة فضة : رواية [نص مطبوع] / عبد 
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (133 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4073.- ردمك 978-9920-796-70-5

الرواية العربية

813.03 2020-276
لغتيري، مصطفى (1965-....)

رقصة العنكبوت [نص مطبوع] : رواية / مصطفى لغتيري .- ط.
2.- [د.م.] : منشورات غاليري األدب، 2019.- 1 مج. (104 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO3661.- ردمك 978-9920-9586-9-1

رواية - - اآلداب -

813.03 2020-277
مغازي، محمد

مخطوطة إبليس [نص مطبوع] : رواية / محمد مغازي.- الدار
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (127 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6294.- ردمك 978-9920-668-66-8

الرواية العربية

816 الرسائل العربية

816 2020-278
الصالحي، أحمد بن أبي طالب
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مجموعة رسائل عن أحمد بن أبي طالب الشحنة الحجار
البقاعي الحجار  الشحنة  أبي طالب  بن  أحمد   / مطبوع]  [نص 
بن محمد التكلة وقاسم  بن عمر  زياد  تحقيق محمد  الصالحي؛ 
ضاهر البقاعي.- الرباط : دار األمان، 2019.- 1 مج. (270 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO0056.- ردمك 978-9954-698-43-3

الرسائل العربية

المتفرقات األدبية العربية 818

818 2020-279
الحسيني، رانيا

بداخلي غصن الزيتون [نص مطبوع] : خواطر / رانيا الحسيني.
؛الدار اإلسكندرية  الكبرى؛  القاهرة  الناي.-  عازفة  خواطر   ،2
البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (100

ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4814.- ردمك 978-9920-668-04-0

خواطر

818 2020-280
الزاوي، الحسين

شرارة البوح [نص مطبوع] : نصوص إبداعية / الحسين الزاوي
.- فاس : مقاربات للنشر، 2019.- 1 مج. (80 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO2310.- ردمك 978-9920-780-41-4

نصوص إبداعية

818 2020-281
الزبيري، أشرف

ال سكاكين وجع في هذه المدينة [نص مطبوع] : خواطر
؛الدار اإلسكندرية  الكبرى؛  القاهرة  الزبيري.-  أشرف   / نثرية 
البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (106

ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4812.- ردمك 978-9920-668-02-6

خواطر

818 2020-282
العربي، محسن

القاهرة العربي.-  محسن   / خواطر   : مطبوع]  [نص  األتينيو 
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (81 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO4798.- ردمك 978-9920-796-88-0

خواطر

818 2020-283
الويزي، أحمد

علكة العيون [نص مطبوع] : عن وسائل الدعاية الصامتة / أحمد
الويزي.- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2019.- 1 مج. (160 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0178.- ردمك 978-9954-613-78-8

المتفرقات األدبية العربية

818 2020-284
علي، سها

القاهرة علي.-  سها   / فكر   : مطبوع]  [نص  السالم  وعلينا 
الكبرى؛ اإلسكندرية ؛الدار البيضاء : منشورات دار لوتس للنشر

الحر، 2019.- 1 مج. (100 ص.) : غالف مزين
إق 2019MO3885.- ردمك 978-9920-796-46-0

األدب العربي

818 2020-285
فتح الله الحباك، عفاف

الله رانت األيام [نص مطبوع] : مقاالت فكرية / عفاف فتح 
الحباك.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1

مج. (185 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 316)
إق 2019MO5441.- ردمك 978-9920-668-16-3

المقاالت األدبية العربية

818 2020-286
لشهب، حسن

: فاس  لشهب.-  حسن   / مطبوع]  [نص  مهاجرة  نصوص 
مقاربات، 2019.- 1 مج. (124 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21

سم
إق 2019MO2842.- ردمك 978-9920-780-51-3

نصوص

818 2020-287
مجموعة  / منوعة  إبداعات   : مطبوع]  [نص  لمتصل  رسائل 
مؤلفين.- الدار البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1
مج.؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 321) (رابطة المتحدثين

بالفصحى؛ 1)
إق 2019MO5874.- ردمك 978-9920-668-47-7

األدب العربي

818.03 2020-288
بونوار، محمد

مذكرات مهاجر بأروبا [نص مطبوع] / محمد بو نوار.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2016 (الرباط : دار القلم) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4785.- ردمك 978-9954-38-982-9

األدب العربي - - مذكرات

النثر األدبي العربي 819

819 2020-289
أشرف، هدير

الدار أشرف.-  هدير   / خواطر   : مطبوع]  [نص  الحب  قانون 
البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (57 ص.)؛ 18

سم.- (مشروع النشر الحر؛ 261)
إق 2019MO4800.- ردمك 978-9920-796-90-3

النثر األدبي العربي

819 2020-290
اإلدريسي، آمال

أرض األحالم [نص مطبوع] : خواطر / آمال اإلدريسي.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (46 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 280)
إق 2019MO4799.- ردمك 978-9920-796-89-7

النثر األدبي العربية

819 2020-291
الحسيني، رانيا

موعدنا ذات صباح [نص مطبوع] : خواطر / رانيا الحسيني.-
الدار البيضاء : دار لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (83 ص.) :

غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 349)
إق 2019MO6295.- ردمك 978-9920-668-67-5

النثر االدبي العربي

819 2020-292
صبحي، نورا

أبعد من الكلمات [نص مطبوع] : خواطر / نورا صبحي.- الدار
البيضاء؛ القاهرة : لوتس للنشر الحر، 2019.- 1 مج. (83 ص.)؛

18 سم.- (مشروع النشر الحر؛ 317)
إق 2019MO5435.- ردمك 978-9920-668-10-2
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النثر األدبي العربي

القصص الفرنسية 843

843 2020-293
مورافيا، ألبرتو

ألبرتو  / قصصية  مختارات   : مطبوع]  [نص   ... يقص  ألبرتو 
مورافيا؛ محمد صوف.- الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر والتوزيع،

2019.- 1 مج. (111 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0442.- ردمك 978-9954-613-81-8

مختارات قصصية

آداب اللغات األفروآسيوية غير السامية
(األدب األمازيغي)

893

893.33 2020-294
المنادي، أحمد

الذاكرة توثيق  : محاولة في  تامانارت [نص مطبوع]  موسم 
الفنية / أحمد المنادي، إبراهيم إعزا.- الرباط : المعهد الملكي
: غالف (126، 114 ص.)  األمازيغية، 2019.- 1 مج.  للثقافة 

مزين؛ 24 سم
إق 2018MO5147.- ردمك 978-9920-9674-3-3

الشعر األمازيغي - - دراسة

893.33 2020-295
زاهد، أحمد

يني إشارزن تاغنانت [نص مطبوع] / أحمد زاهد.- الرباط :
شمس إديسيون، 2019.- 1 مج. (106-70 ص.) : غالف مزيّن

باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO6170.- ردمك 978-9920-38-938-9

قصة أمازيغية

893.331 2020-296
فارس، رشيد

ثوذرت ن تغاللت ذي ميرو [نص مطبوع] : بمنطقة سوس /
رشيد فارس.- الناظور : رابطة الكتاب الشباب بالريف، 2019.- 1

مج. (165 ص.)؛ 20 سم
إق 2019MO4506.- ردمك 978-9920-9315-0-2

الشعر األمازيغي

الجغرافيا والتاريخ 900

909.0492406 2020-297
أعجاجة، محمد

أعجاجة  / مطبوع]  [نص  والعرف  الدين  بين  فجيج  يهود 
محمد.- [د.م.] : [د.ن.]، 2019 (وجدة : مطبعة عين) .- 1 مج.

(263 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO5169.- ردمك 978-9920-38-660-9

يهود - - تاريخ - - المغرب

جغرافية المغرب 916.4

916.4 2020-298

جاج، محمد
تحوالت المغرب العميق [نص مطبوع] : طاطا نموذجا. 2 /
محمد جاج.- الرباط : منشورات فكر، 2019.- 1 مج. (204 ص.)

: غالف مزين ملون؛ 24 سم.- (سلسلة دراسات وأبحاث)
بيبليوغرافيا ص. 238-260 .- إق 2019MO5563.- ردمك -978-9920

9870-3-5
التحول اإلجتماعي - - المغرب

التراجم واألنساب 920

920.064 2020-299
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
اإليمان الصحيح [نص مطبوع] : في الرد على مؤلف الجواب
بالله سيدي أحمد بن الحاج العياشي الصريح / للعالمة العارف 
سكيرج؛ تحقيق محمد الراضي كنون الحسني اإلدريسي.- [د.م.] :
[د.ن.، 2019 (الرباط : مطبعة المعارف الجديدة) .- 1 مج. (278

ص.)
إق 1997MO1326.- ردمك 978-981-153-02-8

أعالم - - المغرب

920.064 2020-300
-1878)  (1364-1296)) العياشي  بن  أحمد  سكيرج، 

((1944
كشف الحجاب [نص مطبوع] : عمن تالقى مع الشيخ التجاني
الحاج بن  أحمد  سيدي  بالله  العارف  للعالمة   / األصحاب  من 
محمد وتحقيق  دراسة  الخزرجي؛  األنصاري  سكيرج  العياشي 
للنشر األمان  دار   : الرباط  اإلدريسي.-  الحسني  الراضي كنون 

والتوزيع، 2012.- 1 مج. (278 ص.)
إق 2012MO1694.- ردمك 978-9954-592-22-9

أعالم - - المغرب

920.71 2020-301
التدالوي، محمد

مسيرة ومسار [نص مطبوع] / محمد التدالوي.- الرباط : دار
األمان، 2018.- 1 مج. (208 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم

إق 2018MO3985.- ردمك 978-9954-701-97-3
مسار

923 2020-302
كون، تشانغ لي

مقتطفات من أقوال تشو إن الي [نص مطبوع] / إشراف
تشانغ لي كون.- بكين : تنجل الشعبية، 2019.- 1 مج. (225 ص.)

: غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO1802.- ردمك 978-9920-676-12-0

تشو إن الي - - تراجم

927 2020-303
أسخور، المصطفى

الذاكرة الفنية والثقافية البيضاوية للحي المحمدي [نص
أمنية : اصدارات  البيضاء  الدار  المصطفى أسخور.-   / مطبوع] 
سم.-  24 ص.)؛   275  ) مج.   1  -.2019 والتواصل،  لالبداع 

(50 االبداعية؛  (السلسلة 
إق 2019MO6173.- ردمك 978-9954-792-06-3

928 2020-304
الزفزوفي، بوشتى

اإلتحافات السنية بتراجم من درس بدار الحديث الحسنية
[نص مطبوع] / بوشتى الزفزوفي , عزيز الخطيب, عبد الله بن
رقية.- الرباط : مؤسسة دار الحديث الحسنية، 2016.- 1 مج.

(447 ص.)
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إق 2016MO4757.- ردمك 978-9954-38-969-0
تراجم - - مفكرين

التاريخ العام لقارة آسيا، الشرق
األقصى

950

956.03 2020-305
الشقندي، إسماعيل بن محمد

أبي تصنيف   / مطبوع]  [نص  الزهر  ومنابت  الدرر  مناقل 
العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن خلف
قاسم تحقيق  غنمة؛  رأس  بابن  المعروف  اإلشبيلي  الحضرمي 
السامرائي.- الرباط : الرابطة المحمدية للعلماء، مركز الدراسات
واألبحاث وإحياء التراث، 2016.- 1 مج. ( 495ص.)؛ 24 سم.-

(نوادر التراث؛ 29)
إق 2016MO0237.- ردمك 978-9954-600-20-7

تاريخ العالم االسالمي

956.3 2020-306
علي سليمان، صباح

العراق [نص العراقي في نهضة  العلمي  دور المجتمع 
مطبوع] / صباح علي سليمان.- الدار البيضاء : دار لوتس للنشر
الحر، 2019.- 1 مج. (83 ص.)؛ 18 سم.- (مشروع النشر الحر؛

(360
إق 2019MO6284.- ردمك 978-9920-668-56-9

العراق - - حياة فكرية - - تاريخ

956.4 2020-307
النتشة، يوسف سعيد

منذ عام القدس  الحفريات واألنفاق اإلسرائيلية في 
التاريخية خلفيتها  في  نقدية  دراسة   : مطبوع]  [نص   1967
والسياسية وفي مناهجها ونتائجها / يوسف سعيد النتشة.- الرباط :
منشورات وكالة بيت مال القدس الشريف، 2019 (دار أبي رقراق
للطباعة والنشر).- 1 مج. (106 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24

سم.- (القدس الشريف منشورات وكالة بيت مال)
إق 2019MO0985.- ردمك 978-9954-9278-8-5

فلسطين - - القدس - - األوضاع السياسية

تاريخ المغرب 961.4

961.4 2020-308
أرلت، روبيرطو

Eaux-fortes  = مطبوع]  [نص  مغربية  انطباعات 
marocaines = Aguafuertes marroquies / روبيرطو أرلت؛
ترجمة رندة الجبروني.- طنجة : مكتبة األعمدة، 2019.- 1 مج. :

غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4956.- ردمك 978-9920-9730-2-1

المغرب - - انطباعات

961.4 2020-309
بن الوليد، يحيى

عبد الله العروي [نص مطبوع] : المؤرخ والنقد الثقافي : دراسة
/ يحيى بن الوليد.- الدار البيضاء : دار الثقافة، 2019.- 1 مج. (93

ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2019MO0179.- ردمك 978-9954-613-79-5

تاريخ - - المغرب

961.4 2020-310
بوزنكاض، محمد

الفقيه والمجتمع [نص مطبوع] : مشروعية العالم في التاريخ
بوزنكاض.- محمد   / األطلنتية  للصحراء  والسياسي  االجتماعي 
الصحراوية واألبحاث  للدراسات  الجنوب  مركز   : [أكادير] 

سم  24 ص.)؛   272) مج.   1  -.2018 واإلفريقية، 
بيبليوغرافيا : ص. 247-263 .- إق 2018MO4835.- ردمك -978-9920

36-571-0
ماء العينين، محمد المصطفى بن محمد فاضل (1910-1830) (1246-

(1328

961.4 2020-311
بونوار، محمد

الصحراء المغربية بعيون كاتب مغربي مقيم بألمانيا [نص
مطبوع] / محمد بونوار.- [د.م.] : [د.ن.]، 2016 (الرباط : دار

القلم) .- 1 مج. (149 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 21 سم
إق 2016MO4787.- ردمك 978-9954-38-981-2

الصحراء المغربية

961.4 2020-312
رشيدي، ربيع

الزعامات المحلية وعالقتها بالمخزن [نص مطبوع] : سوس
األقصى خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر / ربيع رشيدي.-
جيش وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامية  المندوبية   : [د.م.] 
التحرير، 2019 (القنيطرة : أصكوم) .- 1 مج. (335 ص.) : غالف

مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO4229.- ردمك 978-9954-675-98-4

المغرب - - تاريخ - - النزاعات - - المخزن

961.4 2020-313
زاهد، محمد

الريف : التاريخ والذاكرة [نص مطبوع] / محمد زاهد.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (مطبعة أين برينت).- 1 مج. (122 ص.) : غالف

مزين
إق 2019MO3685.- ردمك 978-9920-38-191-8

الريف - - تاريخ المغرب

961.4 2020-314
قاسمي، أحمد محمد

التادلي، المحيط  إطار  في  موسى  بني  قبيلة  تاريخ 
1188-1956 م [نص مطبوع] / أحمد محمد قاسمي.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2019 (المحمدية : الملتقى برينتر) .- 1 مج. (299 ص.)؛

24 سم
إق 2019MO3815.- ردمك 978-9920-38-227-4

قبيلة بني موسى - - تاريخ

961.4 2020-315
معنينو، محمد الصديق (1944-....)

أيام زمان [نص مطبوع]. الجزء الثالث، معركة الوجود / محمد
الصديق معنينو.- ط. 2.- الرباط : دار أبي رقراق للطباعة والنشر،

2019.- 1 مج. (316 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO3580.- ردمك 978-9954-9777-5-0

مذكرات

961.4 2020-316
: نص [نص مطبوع]  أكادير، 1505-1541 م  سانتا كروز 
برتغالي من القرن 16 / ترجمة أحمد صابر.- ط. 3.- [د.م.] :
[د.ن.]، 2020 (أكادير : SO-ME Print) .- 1 مج. (160 ص.)؛ 25

سم
إق 2020MO0673.- ردمك 978-9920-39-193-1

أكادير - - المغرب - - تاريخ

961.4 2020-317
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خفايا وإضاءات حول الهامش والمهمش [نص مطبوع] :
أشكال التوغل اإلستعماري والمقاومة وتدبير الثروات في تاريخ
المغرب المعاصر : دراسات / تنسيق سعيد عدي، لبنى بنجلون،
عبد الحكيم بوغدا.- الرباط : دار األمان، 2019 (مطبعة االمنية).-

1 مج. (333 ص.) : غالف مزيّن باأللوان؛ 24 سم
إق 2019MO6088.- ردمك 978-9954-720-74-5

تاريخ المغرب - - اإلستعمار

961.401 2020-318
قضايا في تاريخ المغرب وترائه الثقافي [نص مطبوع] /
تنسيق الحاج موسى عوني.- فاس : كلية االداب والعلوم اإلنسانية

سايس، 2019.- 1 مج. (248-17 ص.)؛ 24 سم
إق 2019MO6026.- ردمك 978-9920-38-912-9

المغرب - - تاريخ

966.1 2020-319
بن محنض، الحسين

دراسات في تاريخ وحضارة البيضان الديمين: من خالل
دراسة  : مطبوع]  [نص  ديمان  أوالد  وعادات  كالم وطبع 
(عربي بيضاني  قبلي  لمجتمع  أنتروبولوجية  إجتماعية  تاريخية 
من  : (الموريتاني)  الشنقيطي  الغربي  الجنوب  في  إسالمي) 
منتصف القرن 17 إلى نهاية القرن 20 م / الحسين بن محنض.-
الدار البيضاء : مركز نجيبويه، 2019.- 1 مج. (291 ص.)؛ 24 سم

إق 2019MO5870.- ردمك 978-9920-727-64-8
البيضان - - تاريخ - - موريتانيا
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